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Анотація дисципліни 
Мета вивчення дисципліни " Маркетинг" — опанувати основні положення маркетингу 

як науки та як практичної діяльності підприємства, що тісно пов'язана з іншими видами 
діяльності, спрямованої на задоволення потреб щодо підвищення ефективності роботи фірм з 
різними формами власності. Мета дисципліни  «Маркетинг» - формування сучасної 
системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок 
щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та 
забезпечення ефективної діяльності підприємства. Міждисциплінарні зв’язки:  
дисципліна «Маркетинг» взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Менеджмент і 
адміністрування», «Креативний менеджмент», «Бізнес-планування». 

Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними 
поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу; набуття практичних 
навичок вирішення маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; 
виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення 
маркетингової діяльності економічних суб’єктів. 

Предметом курсу  «Маркетинг» є загальні закономірності розвитку маркетингу в 
ринкових умовах, система маркетингу підприємства. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Маркетинг як концепція ринкового  управління  

 Дослідження основних елементів комплексу маркетингу 
По закінченню вивчення дисципліни студент набуде таких компетенцій: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами. 

 Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 
предметної області і професії менеджера. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 
свідомо. 

 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 
функцій менеджменту. 
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 Уміння за результатами аналітичної діяльності визначати стратегію 
конкурентних переваг, обирати оптимальну корпоративну стратегію з 
урахуванням прийнятного рівня ризику. 

 Здатність до вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку, розрахунку 
його місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції, аналізу 
поведінки споживачів і конкурентів, а також конкурентного середовища 

 Здатність визначати місію і цілі підприємства у маркетинговому середовищі 

 Уміння організовувати ефективні рекламні комунікації 
Очікувані результати навчання. Студент буде знати: 

 сутність маркетингу та його сучасну концепцію; 

 систему і характеристику сучасного маркетингу; 

 маркетингові дослідження; попит та пропозицію; 

 раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту; 

 види аналізу та його інформаційне забезпечення; 

 методи планування нових товарів; 

 методи маркетингового ціноутворення; 

 маркетингову політику комунікацій; 

 комплекс маркетингових комунікацій; 

 маркетингову товарну політику; 

 управління каналами розподілу; 

 продуктивність, мотивацію та оплату праці 
Вміти:  

 Уміння використовувати у практичній діяльності методи аналізу для 
вирішення конкретних завдань. 

 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 
показників для обґрунтування управлінських рішень. 

 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації. 

 Уміння використовувати сучасні методи вивчення ринку та методи впливу на 
прийняття  рішень споживачем 

 Розробляти методику маркетингових досліджень туристичного ринку з 
метою виявлення потреб туристів на окремі види туризму, туристські 
послуги, використовуючи існуючі методики та аналізуючи співвідношення 
попиту і пропозиції; 

 Досліджувати попит потенційних споживачів туристських послуг, 
використовуючи методики маркетингових досліджень; 

 Вивчати та аналізувати сукупний попит споживачів послуг та чинники 
впливу на нього, користуючись даними аналізу показників світового та 
вітчизняного ринків послуг, статистичної інформації щодо функціонування 
підприємств туристської індустрії. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям, СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
– 4 

07 – Управління 
та 

адміністрування 
072 – Фінанси, 

банківська справа 
та страхування 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 1 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

4 

Лекції 

 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:  
аудиторних 2 

 

 
СВО: 

Бакалавр 

30 год. 0 год. 

Практичні 

22 год. 0 год. 

Самостійна робота 

68 год. 0 год. 

Вид контролю 

екзамен 

 
 

 
 

Зміст навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. Маркетинг як концепція ринкового управління 
 
      ТЕМА 1. МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ І РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ ТА В ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
      Основні поняття маркетингу: маркетингова тріада (потреби, цінності, запити), її 
сутність та класифікація; види та типи вимірювання попиту; товари та послуги (сутність, 
класифікація); вартість (споживча та вартість споживання); задоволення (функціональне 
і психологічне); маркетингова концепція (сутність і система); маркетинговий розподіл; 
ринок (поняття та класифікація); цільовий, побічний ринок підприємства та „зона 
байдужості”; ринок продавця; ринок покупця. Суб`єкти маркетингу: продуценти товарів 
та послуг; організації обслуговування; оптова та роздрібна торгівля; організації та 
підприємства-споживачі; кінцеві споживачі. Хронологія виникнення та розвитку 
маркетингу. Сутність та визначення маркетингу. Підходи до розуміння предмета 
маркетингу. Еволюція концепцій маркетингу. Концепції управління маркетингом. 
Концепція удосконалення виробництва. Концепція удосконалення товару. Концепція 
інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція маркетингу. Концепція соціально-
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етичного маркетингу. Концепція пасивного (епізодичного, або інструментального), 
організаційного та активного (стратегічного) маркетингу. Тенденції розвитку сучасної 
концепції маркетингу.   
 
      ТЕМА 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ 
      Концепція маркетингової інформаційної системи (МІС). Сутність та призначення 
маркетингової інформаційної системи (МІС). Підсистеми МІС: системи внутрішньої 
звітності; система збирання поточної маркетингової інформації; система маркетингових 
досліджень. Аналітична система маркетингу. Статистичний банк та банк моделей. Види 
маркетингової інформації: джерела, характеристики, переваги та вади. Теоретичні основи 
та техніка маркетингових досліджень. Огляд ринку маркетингової інформації. Типи 
ринкових досліджень. Суть, структура, етапи, становлення маркетингових досліджень в 
Україні. Специфіка маркетингових досліджень на споживчому та бізнес-ринках. 
Визначення цілей та дослідницьких завдань. Типи маркетингових досліджень. Види 
маркетингової інформації: джерела, характеристики, переваги та вади. Огляд ринку 
маркетингової інформації. Методи збирання первинної інформації.   
 
      ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
      Маркетингова служба. Структура служби маркетингу. Моделі побудови відділу 
маркетингу: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на 
ринки. Переваги та недоліки побудови відділів маркетингу підприємств. Відділ 
маркетингу. Завдання відділу маркетингу. План маркетингу. Структура плану маркетингу 
підприємства. Процедура розробки маркетингового плану. Контроль маркетингу. 
Принципи та етапи контролю маркетингу. Стратегічний, тактичний та оперативний 
контроль маркетингу: мета, завдання та етапи. Ревізія маркетингу та її основні завдання. 
Етапи підготовки маркетингової ревізії. План ревізії маркетингу. Процес маркетингової 
ревізії. Контролінг маркетингу. Опитник контролінгу маркетингу підприємства.   
 

МОДУЛЬ 2 Дослідження основних елементів комплексу маркетингу 
 
        ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА  МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ 
ТОВАРУ. 
      Три рівні товару. Класифікація товарів. Асортиментна політика. Сутність поняття 
„новий товар”. Алгоритм планування нової продукції та характеристика його основних 
етапів. Причини невдачі нової продукції на ринку. Якість товару: сутність, система 
показників щодо вимірювання. Система сертифікації продукції. Обов’язкова та 
добровільна сертифікація. Конкурентоспроможність товару: сутність, аспекти, параметри 
конкурентоспроможності. Алгоритм оцінювання та інтегральний показник 
конкурентоспроможності. Головні атрибути товару. Товарна марка та товарний знак. 
Упаковка товару: види, функції, проблеми упаковки. Системи штрихового кодування 
товарів. Сутність поняття „новий товар”. Алгоритм планування нової продукції та 
характеристика його основних етапів: генерація ідей; методи формування та фільтрація 
ідей; розроблення концепції товару та її перевірка; економічний аналіз; розроблення 
товару; пробний маркетинг; розгортання комерційного виробництва. Причини невдачі 
нової продукції на ринку. Концепція життєвого циклу товару. Основні етапи життєвого 
циклу товару та їх характеристика. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу 
товару. Можливі варіанти кривих життєвого циклу товару.   
 
      ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ   
      Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу. Канали 
розподілу. Причини залучення посередників. Функції каналів збуту. Довжина і ширина 
каналів розподілу. Рівні каналів збуту. Вертикальні та горизонтальні маркетингові 
системи. Рішення про вибір каналу розподілу. Фактори, що впливають на вибір каналу. 
Класифікація посередницьких підприємств та організацій, їх основні типи. Класифікація 
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організації оптової торгівлі. Оптові підрозділи виробників. Незалежні оптові 
посередники. Залежні оптові посередники. Види роздрібної торгівлі та форми її 
організації. Критерії класифікації підприємств роздрібної торгівлі. Поняття та види 
логістики. Учасники логістичних операцій. Транспортування товарів. Підтримання 
товарних запасів на підприємстві.   
       
      ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ   
      Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи СМК фірми, їх 
характеристики. Головні та підпорядковані цілі комунікаційної політики. Основні 
адресати комунікаційної політики фірми. Фактори, що визначають структуру СМК. Вибір 
стратегії просування товару. Бюджетування комунікацій. Сутність реклами. Алгоритм 
прийняття рішень з рекламування: визначення цілей та основних завдань; розроблення 
рекламної стратегії. Вибір засобів розповсюдження реклами. Рішення щодо рекламного 
звернення. Оцінка ефективності реклами. Сутність, спрямованість, форми та засоби 
„паблік рілейшнз” – PR. Персональний продаж: сутність, типи, етапи процесу та їх 
характеристика. Стимулювання збуту. Сутність, напрямки. Особливості стимулювання 
споживачів торгівельних посередників, власного торгівельного персоналу.  
 
      ТЕМА 7. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА. 
      Сутність маркетингової цінової політики. Основні цілі ціноутворення. Основні функції 
ціни. Види цін. Залежність цін від обороту. Залежність цін від впливу держави. 
Залежність цін від особливостей комерційного контракту. Ціни залежно від сфери 
діяльності. Ціни залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних ви- трат. 
Вибір методу ціноутворення залежно від ринкового стану.  
       
         ТЕМА 8. ПЛАНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ. 
        Життєвий цикл товару. Сутність  управління життєвим циклом товару. Розробка 
нового товару. Основні  підходи до визначення нового товару. Основні етапи розробки 
нового товару. Причини невдач при виведенні нового товару на ринок. Товарний знак 
(торгова марка). Значення товарного знаку. Основні функції товарного знаку. 
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МОДУЛЬ 1. Маркетинг як концепція ринкового управління 
 
1. МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ І РОЛЬ В 

СУСПІЛЬСТВІ ТА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
2    

 
МК1 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ 4 2  

3. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4 2  

МОДУЛЬ 2 Дослідження основних елементів комплексу маркетингу 
4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА  

МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ 
4 4   

 
МК2 5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ   4 2  

6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ   4 4  
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7. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА. 4 4  
8. ПЛАНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ. 4 4  
 Разом: 30 20 68 екзамен 

 
 

ТЕМИ НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ (2 години) 

Сутність маркетингу. Різні визначення поняття "маркетинг". Маркетинг як мистецтво 

ведення бізнесу. Зв'язок маркетингу з різними сферами науки. Соціальні основи 

маркетингу. Визначення понять "потреба", "попит", "товар", "обмін", "угода", "ринок". 

Етапи розвитку ринку; функції, види та інфраструктура ринку. 

Функції маркетингу та їх характеристика: аналіз і дослідження ринку, прогнозування 

попиту, планування асортименту товару, реклама, ціноутворення, стратегічне маркетингове 

планування. Напрямки використання маркетингової діяльності на підприємстві. 

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  (2 години) 

Сутність основних концепції управління маркетингом. Концепції удосконалення 
виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу та 
соціально-етичного маркетингу. 

Поняття маркетингового середовища. Елементи маркетингового середовища. Визначення 
маркетингового мікросередовища. Учасники мікросередовища та їх характеристика. Аналіз впливу 
учасників маркетингового мікросередовища на підприємство. Визначення маркетингового 
макросередовища. Основні фактори  макросередовища та їх характеристика. Аналіз впливу 
факторів маркетингового макросередовища на підприємство. Реакція підприємства на вплив 
маркетингового середовища. Система управління ризиками.   

Сутність управління маркетингом. Управляючий маркетингом, його функції, права та 
обов'язки. Основні елементи процесу управління маркетингом: аналіз ринкових можливостей, 
відбір цільових ринків, розробка комплексу маркетингу, впровадження у життя 
маркетингових заходів. 

Основні види організаційних структур маркетингових служб підприємства: 
функціональна, товарна, регіональна, сегментна орієнтації, їх єдність та відмінність. 

Мета відбору цільових ринків. Споживчий ринок; поведінка споживачів. Етапи 
прийняття рішення покупцем; фактори, що визначають це рішення. 

Специфіка ринку підприємств та організацій. Фактори, що визначають поведінку 
покупців товарів промислового призначення. 

Загальний підхід до сегментування ринку. Основні принципи сегментації: 
географічний, психографічний, поведінковий, демографічний. Стратегії захоплення ринку: 
недиференційований, диференційований та концентрований маркетинг. Вибір стратегії 
охоплення ринку. Позиціонування товару. 

 

Тема 3. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА  МАРКЕТИНГОВА 
КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ  (4 години) 

Товар, його сутність та класифікація. Товари широкого вжитку, товари промислового 
призначення. Життєвий цикл товару. Стан ринку та завдання маркетингу, які відповідають 
етапам життєвого циклу товарів. 

Три рівні виведення товару на ринок: товар за задумом, товар реальний; товар з 
підкріпленням. Елементи підкріплення: упаковка, сервіс, післяпродажне обслуговування, 
кредитування. 

Види попиту на товар та завдання маркетингу, що відповідають кожному з цих видів. 
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Тема 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ  (4 години) 
Ціноутворення та ціна. Варіанти ринкового стану і визначення стратегії ціноутворення 

фірми. Цінова політика фірми. Стратегічні підходи до ціноутворення. Основні маркетингові 
підходи до встановлення ціни на новий товар: "зняття вершків"; ціна за впровадження 
продукту на ринок; психологічна ціна; ціна лідера; престижна ціна; ціна з відтворенням витрат 
на виробництво. 

Маркетингові підходи до встановлення ціни на товар, що вже існує на ринку: змінно-
спадна, еластична, довгочасна; ціна споживчого сегмента ринку; ціна, що нижча від вартості 
товару; ціна, що нижча від ціни конкурентів; ціна за домовленістю; ціна переважна. 

Ціноутворення в межах товарної номенклатури. Встановлення ціни за географічним 
принципом. Встановлення цін зі знижками та заліками. Дискримінаційні ціни. 

 

Тема 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ   (4 години) 
Призначення і склад комплексу маркетингових комунікацій. Сутність елементів 

комплексу: реклами, стимулювання збуту, пропагування, особистого продажу. Етапи 
ефективної комунікації: визначення цільової аудиторії, бажаної реакції, вибір звернення та 
засобів поширення інформації, врахування результатів звернення. Визначення змісту 
звернення і мотивів купівель. Канали неособистої та особистої комунікацій. Довіра покупців 
до джерела інформації. Розрахунок бюджету на стимулювання. Порівняльна ефективність 
різних методів стимулювання. 

Обґрунтування історичної необхідності реклами. Сутність реклами. Види реклами: 
інформативна, напутлива, нагадувальна. Класифікація реклами за змістом: реклама марки, 
престижна, рубрич-на, реклама розпродажу, пояснювально-пропагандистська. Відповідність 
кожного з видів реклами етапам життєвого циклу товарів. 

Категорії споживачів та особливості формування реклами для кожної з них. 
Рекламні жанри. Канали розподілу реклами. Визначення бюджету на рекламну кампанію. 

 

Тема 10. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ   (2 години) 
Сутність, мета та завдання розподілу товарів. Функції каналів розподілу. 

Класифікація каналів розподілу: за кількістю рівнів; за формуванням маркетингової 
стратегії. Способи продажу товарів. 

Сутність та види вертикальних маркетингових систем. Взаємодія та взаємозалежність 
учасників каналу розподілу продукції. 

Загальні принципи вибору каналу розподілу та критерії оцінювання вибору: 
економічний, організаційний, за домовленістю. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення та творчий підхід до 

одного з теоретичних питань. 
Студент повинен уміти самостійно формувати проблему дослідження; виконувати пошук 

необхідної наукової інформації; аналізувати реальні факти, пов'язані з діяльністю 
різноманітних підприємств та їхніх керівників; викладати свої думки, аргументувати свої 
пропозиції та правильно оформляти науково-довідковий матеріал. 

Перед написанням контрольної роботи треба обрати підприємство (фірму), де студент 
братиме фактичний матеріал і "програватиме" ситуацію, що буде розглянута в обраній темі. 

Контрольну роботу студент виконує у вигляді реферату, який складається з двох частин: 
•   теоретичної; 
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• практичної, в якій наводяться приклади застосування теоретичних аспектів у 
господарській діяльності підприємств України. 

Доцільно виконувати контрольну роботу на прикладі і з використанням даних підприємства 
(фірми), де працює студент. Рекомендується використовувати інструктивні та методичні 
документи, які застосовуються відповідними службами підприємства для вирішення завдання, 
обраного студентами. 

Тему контрольної роботи студент обирає із наведеного нижче переліку та узгоджує її з 
викладачем. 

 

План виконання контрольної роботи 

1.  Навести найоб'єктивніше визначення маркетингу як науки та як практичної діяльності. 

2.  Визначити  функції маркетингу  та  напрямки  використання маркетингової діяльності 
на підприємстві. 

3.  Обрати тему контрольної роботи. 
4.  Виписати терміни, які найкраще розкривають сутність обраної теми. 
5.  Дати визначення виписаних термінів. 
6.  Написати реферат за вибраною темою. 

7.  Застосувати реферативні знання на практичному прикладі. 

 

При визначенні напрямків або можливості використання маркетингової діяльності 
потрібно звертатись до прикладу обраної фірми і простежити, де і як саме на ній може бути 
застосована така діяльність. 

Реферат повинен мати чітко визначений план і професійно розкривати обрану тему. 

Дослідницький характер написання реферату дасть змогу проаналізувати різні літературні 

джерела за обраною темою і зробити висновки. 

Реферат завершується практичним прикладом розв'язання зазначеної проблеми на 

обраному підприємстві (фірмі). При цьому слід чітко визначити завдання, скласти 

кошторис на і'х виконання і розрахувати економічний ефект від їх реалізації. 

 

Приблизний план контрольної роботи: 

1.  Вступ (1 сторінка). 

2.  Теоретична частина (7-10 сторінок). 

3.  Практична частина (3-5 сторінок). 

4.  Висновки (1 сторінка). 

5.  Список використаної літератури (5-10 найменув ань). 

6. Додатки (скільки потрібно). 

 

Загальний обсяг контрольної роботи — 12-15 аркушів формату А4 машинописного або 

рукописного тексту. Контрольна робота оформлюється відповідно до діючих в МАУП 

методичних рекомендацій з підготовки й оформлення контрольних завдань і робіт. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

1. Розробка систем управління маркетингом для підприємства. 

2. Оцінювання ринкових можливостей фірми. 

3. Вибір та сегментування ринку. 

4. Позиціонування товару на ринку. 

5. Розробка нового товару фірми. 

6. Аналіз життєвого циклу товару підприємства. 
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7. Розробка стратегії маркетингу фірми. 

8. Визначення та аналіз еластичності попиту за ціною. 
9. Визначення ціни на новий товар. 

10. Методи ціноутворення на підприємстві. 
11. Розробка каналів розподілу товарів. 
12. Розробка комплексу маркетингу збуту товару на фірмі. 
13. Стратегічне планування маркетингу за схемою МАГ. 
14. Маркетингове дослідження на підприємстві. 
15. Розробка структури товарообороту на фірмі. 
16. Розробка систем контролю маркетингу (проведених маркетин 

 гових заходів). 

17. Оцінювання конкурентоспроможності продукції фірми. 
18. Регулювання діяльності учасників товарообороту. 
19. Маркетинг у сфері послуг. 
20. Маркетинг у кадровій політиці підприємства. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Сутність маркетингу, його функції та напрямки використання маркетингової 
діяльності. 

2.  Взаємозв'язок маркетингу з різними сферами науки. 
3.  Визначення понять:   "потреба",   "товар",   "попит",   "обмін", "угода", "ринок". 
4.  Етапи розвитку ринку. 
5.  Функції, види та інфраструктура ринку. 
6.  Сутність та етапи маркетингового дослідження. 
7.  Основні концепції управління маркетингом. 
8.  Сутність управління маркетингом. 
9.  Основні елементи процесу управління маркетингом. 

10. Основні види організаційних структур маркетингових служб підприємства. 
11. Товар, його сутність та класифікація. 
12. Життєвий цикл товару. 
13. Стан ринку та завдання маркетингу, які відповідають етапам життєвого циклу 

товарів. 
14. Три рівні виведення товару на ринок. 
15. Елементи підкріплення товару. 
16. Види попиту на товар та завдання маркетингу, які відповідають кожному з цих 

видів. 
17. Оцінюв ання конкурентоспроможності фірми. 
18. Основні риси та особливості споживчого ринку. 
19. Основні риси та особливості ринку підприємств та організацій. 
20. Загальний підхід до сегментування ринку. 
21. Основні принципи сегментації ринку. 
22. Стратегії захоплення ринку. 
23. Сутність, мета і з авдання розподілу товарів. 
24. Функції каналів розподілу. 
25. Класифікація каналів розподілу товарів. 
26. Способи продажу товарів. 
27. Сутність і види вертикальних маркетингових систем. 
28. Загальні принципи вибору каналу розподілу та критерії оцінки вибору. 
29. Призначення, склад і характеристика комплексу маркетингових комунікацій. 
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30. Етапи ефективної комунікації. 
31. Канали особистої та неособистої комунікації. 
32. Методи стимулювання збуту. 
33. Варіанти ринкового стану і визначення стратегії ціноутворення фірми. 
34. Основні маркетингові підходи до встановлення ціни на новий товар. 
35. Основні маркетингові підходи до встановлення ціни на товар, який вже існує на ринку. 
36. Мистецтво встановлення ціни. 
37. Обґрунтування історичної необхідності реклами та її сутність. 
38. Види реклами. 
39. Рекламні жанри. 
40. Категорії споживачів та особливості формування реклами для кожної з них. 
41. Канали розподілу реклами. 
42. Визначення бюджету на рекламну кампанию. 
43. Особливості функціонування маркетингу  сфери  інфраструктури. 
44. Способи узгодження попиту і пропозиції у сфері послуг. 
 

 
Система підсумкового контролю 

 
Перелік питань до заліку з дисципліни “МАРКЕТИНГ” 

 
1. Структура та основні етапи проведення маркетингових досліджень. 
2. Процес розробки нового товару на підприємстві. 
3. Позиціювання товару на ринку. 
4. Поняття маркетингу та його роль в ринковій економіці. 
5. Аналіз стратегії комунікації. 
6. Особливості встановлення цін на нові товари. 
7. Поняття товару та основні його характеристики. 
8. Методи аналізу конкурентного середовища. 
9. Процедура сегментування споживчих ринків. 
10. Роль стратегічного планування в маркетингу. 
11. Поняття та сутність маркетингових заходів. 
12. Основні цілі цінової політики підприємства. 
13. Аналіз ринкових можливостей підприємства. 
14. Основні етапи життєвого циклу товару. 
15. Роль реклами в процесі просування товару на ринку. 
16. Основні концепції управління маркетингом. 
17. Види маркетингової інформації. 
18. Процедура ціноутворення на підприємстві. 
19. Система управління маркетингом на підприємстві. 
20. Поняття пропаганди та її відмінність від реклами. 
21. Асортиментна політика підприємства. 
22. Характеристика суб”єктів гуртової торгівлі. 
23. Основні завдання ціноутворення. 
24. Проблеми ефективності маркетингової політики підприємств. 
25. Джерела та методи збирання первинної інформації. 
26. Товарна політика у галузі послуг. 
27. Види цінових стратегій та їх характеристика. 
28. Концепція вдосконалення товару. 
29. Поняття та основні характеристики упаковки товару. 
30. Процедура визначення товарного асортименту. 
31. Характеристика суб”єктів роздрібної торгівлі. 
32. Вимоги до підприємств з боку споживачів. 
33. Види каналів збуту товарів. 
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34. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. 
35. Основні етапи розробки ефективної комунікації. 
36. Вплив ПЕСТ-факторів на діяльність підприємства. 
37. Процедура розробки комплексу маркетингу на підприємстві. 
38. Поняття та функції реклами. 
39. Формування маркетингової цінової політики підприємства. 
40. Поняття маркетингу та його сутність. 
41. Особливості формування маркетингової товарної політики підприємства. 
42. Порівняльна характеристика самостійних досліджень підприємства та 

маркетингових досліджень на замовлення. 
43. Методи формування позитивної громадської думки щодо підприємства. 
44. Формування бюджету на маркетингові заходи. 
45. Диверсифікація нових галузей діяльності підприємства. 
46. Аналіз ринкових можливостей як складова системи управління маркетингом на 

підприємстві. 
47. Вплив маркетингових посередників на діяльність підприємства. 
48. Особливості проведення маркетингових досліджень в Україні. 
49. Роль маркетингових досліджень в системі управління маркетингом. 
50. Маркетингова політика комунікацій. 
51. Види контактних аудиторій та їх вплив на діяльність підприємства. 
52. Основні фактори маркетингового середовища. 
53. План маркетингу як невід”ємний розділ бізнес-плану. 
54. Основні проблеми товаропросування на ринку. 
55. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. 
56. Основні фактори  макросередовища підприємства. 
57. Визначення та пошук постачальників на ринку. 
58. Основні методи стимулювання збуту. 
59. Фактори, що впливають на ціну товару. 
60. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності. 
61. Поняття потреби та запиту споживача. 
62. Система каналів розподілу товарів на ринку. 
63. Основні види маркетингу послуг. 
64. Основні цілі системи маркетингу. 
65. Характеристика процесу прийняття рішення про купівлю товару. 
66. Брендінг на ринку товарів і послуг. 
67. Основні фактори мікросередовища підприємства. 
68. Методи збирання інформації про покупців. 
69. Поняття та основні цілі рекламної кампанії. 
70. Основні маркетингові стратегії. 
71. Методи аналізу товарної та цінової політики конкурентів. 
72. Особливості маркетингу нових товарів. 
73. Поняття гуртової і роздрібної торгівлі та їх види.  
74. Основна роль та мета маркетингових досліджень. 
75. Особливості маркетингу у сфері послуг. 
76. Процедура відбору цільових ринків. 
77. Політика подолання конкуренції на ринку. 
78. Конкурентноздатність продукції та основні методи її підвищення. 
79. Планування маркетингової діяльності підприємства. 
80. Впровадження в життя маркетингових заходів та система маркетингового контролю 

на підприємстві. 
81. Характеристика процесу індивідуального продажу товару. 
82. Основні шляхи розповсюдження товару на ринку. 
83. Засоби масової інформації як джерела інформації для споживача. 
84. Роль маркетингових агенцій в діяльності підприємства. 
85. Поняття та сутність сегментування ринку. 
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86. Особливості формування та використання бюджету на маркетингові заходи.  
87. Основні вимоги до спеціалістів з маркетингу.   
88. Концепція вдосконалення виробництва. 
89. Етапи маркетингового контролю. 
90. Процедура створення товарної марки. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти за 1 модулем 

(підсумкова оцінка розраховується як середня аріфметична) 

 

Лекційні та практичні заняття Сума 

Модуль 1  

 

50 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 

хх 

Тема 

хх 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота 20 

Модульна контрольна  робота 30 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 82–89 B  

добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Перелік рекомендованої літератури 
 

Основна література 
 

1. Амблер Т. Практический маркетинг: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. — 
СПб.: Питер, 1999. — Гл. 11, 18.  

2. П. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для вузів  — К.: Лібра. 1998. 

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: 
Финпресс, 2000. 

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб _ К.: КНЕУ, 1997. 

5. Маркетинг: Учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили и др. — М • ЮНИТИ-Дана, 2000. — Гл. 
4, 13, 14.7. 

6. Основы маркетинга / Ф. Котлер и др.: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М.; СПб.; К.: Издат. 
Дом "Вильяме", 1999. 

7. Портер М. Стратегія конкуренції. — К.: Основи, 1998. 

8.  Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: КДТУ, 2000. 

9. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО "Бизнес-школа Интел-
Синтез", 2000. — Тема 11.1.2. 

10. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг. Настольная книга по 
исследованию рынка: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999. — Гл. 9 . 

11. Ефкрин В. П., Мотин В. В. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых 
исследованиях. — М.: Домодедово, 1993. 

12. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов и др.; Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи; 
ЮНИТИ, 1995. 

13. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров: теоретические основы: 
Учебник для вузов. — М.: Норма, 2000. 

14. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров / Под ред. Л. А. Волковой. — 
СПб.: Питер, 2000. 

15. Савельев С. В. Маркетинг нового продукту: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994. 

16. Андреева О. Д. Технология бизнеса: Маркетинг. — М.: ИНФРА-М, 1997. 

17. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегии. — М.: ИНФРА-М, 1999. 
 

Додаткова література 
 

1. Закон України "Про захист прав споживачів", 1991 р. 

2. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", 1994р. 

3. Закон  України   "Про   рекламу"   //   Галицькі   контракти.   — 1998.—№20. 

4. Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків: Постанова 
КМУ від 11.11.94 № 765 (зі змін.). 

5. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн X. Маркетинг. — М.: Экономика, 1999. 

6. Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

7. Диксон П. Р. Управление маркетингом. — М.: БИНОМ, 1998. 

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб.: Питер, 1998. 
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9. Маркетинг:   Учебник   /   Под   ред.   А. Н.   Романова. —   М ЮНИТИ, 1996. 

10. Цацулин А. Н. Ценообразование в системе маркетинга. _ М.: Филинъ, 1997. 

11.  Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М.: Тандем, 1997. 

12. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху 
информации. — СПб.: Питер, 2000. 

13. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: АСЭС, 1990. 

14. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. — М.: Фин-пресс, 2000. 

15. ДебелакД. Магия маркетинга. — К.: София, 1997. 

16. ДенисонД.,     Тоби Л.    Учебник    по    рекламе.    —    Минск: ООО "СЛК", 1996. 

17. Джи Бобби. Имидж фирмы. — СПб.: Питер, 2000. 

18. Диксон П. П. Управление маркетингом. — М.: БИНОМ, 1998. 

19. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н. С. Пінчук та інші. —К.:КНЕУ, 
1999. 

20. И. Критсотакис Я. Г. Торговые ярмарки и выставки: техника участия и коммуникации. 
— М.: Ось-89, 1997. 

21. Линтон И. Маркетинг по базам данных. — Минск: Амалфея 1998. 

22. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий. — СПб/ Питер 1998. 

23. Миллер С. Как использовать торговую выставку с максимальным эффектом. — М.: 
Довгань, 1998. 

24. Назаренко Л. Выставка как инструмент маркетинга. —М.: Фи-линъ, 1997. 

25. Попов Е. В. Продвижение товаров и услуг. — М.: Финансы и статистика, 1999. 

26. Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика. — К.: Изд-во СП "АДЕФ-Украина", 
1998. 

27. Почепцов Г. Паблик рилейшнз. — М.: Центр, 1998. 

28. Рэпп Стэн, Коллинз Томас Л. Новый максимаркетинг. — Челябинск: Урал ЛТД, 1997. 

29. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. — СПб.: Питер, 2000. 

 


