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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Маркетинг» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 075 «Маркетинг»  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є потреби, засоби їх 

задоволення і доведення до споживачів, методи маркетингових досліджень. 

Знання теоретичних основ маркетингу дозволять фахівцям стимулювати збут 

товарів і послуг, вивчати, формувати і прогнозувати попит, розробляти і 

аналізувати збутову і цінову політику організацій. 

Міждисциплінарні зв’язки: Економіка, Політекономія, Економіка 

підприємства, Комунікаційна діяльність, Основи ринкових досліджень, 

Маркетингова цінова політика, Інфраструктура товарного ринку.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є 

формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних 

аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є 

- вивчення теоретичних понять категорій маркетингу і сучасних тенденцій 

у цій галузі;  

- опанування методологічним апаратом організації маркетингової 

діяльності на підприємствах;  

- набуття здатностей до творчого пошуку напрямів удосконалення 

маркетингової діяльності. 

- вивчення маркетингової діяльності на підприємстві; 

- аналіз ринкових показників; 

- вивчення споживачів; 

- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; 

- розробку комплексу маркетингу; 

- розробку плану маркетингу; 

- проведення маркетингових досліджень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

- суть і базові поняття маркетингу; 

- характеристику його концепцій; 

- функції маркетингу; 

- організаційно-управлінську структуру маркетингу; 

- зміст стратегічного і оперативного планування маркетингу; 
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- принципи маркетингового управління. 

вміти:  

- Пояснити суть маркетингу як філософії бізнесу,  

- оцінювати попит і пропозиції та проводити аналіз їх динаміки;  

- Аналізувати потенційних споживачів, постачальників і конкурентів;  

- Визначати товарну і цінову політику організації на ринку;  

- Розробляти фірмовий блок своєї організації,  

- писати рекламні звернення,  

- оформляти рекламні каталоги, прас-листи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів 

ECTS. 

Компетентності, які формуються дисципліною: 

Інтегральна:  

Здатність  вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов (ІК). 

Загальні: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 3). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 4.).  

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків (ЗК 5). 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК 6). 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 7). 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК 8). 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК 9). 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу (СК 1). 

Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

(СК 3). 

Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу (СК 5). 

Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах 

маркетингової діяльності (СК 6). 
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Здатність розробляти маркетингове  забезпечення розвитку бізнесу в 

умовах невизначеності (СК 8). 

Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків (СК 11). 

Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень у сфері маркетингу (СК 12). 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу (1 кредит) Р Н 3. 

Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні 

та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію (1 

кредит) РН 4. 

Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники, які характеризують результативність такої діяльності (1 кредит) РН 

6. 

Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію (1 кредит) РН 7. 

Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті 

управлінських рішень (0,5 кредита) РН 9. 

Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки. (0,5 кредита) РН 16 



6 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

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. 

Змістовий модуль 2. Управління маркетингом 

Концепція маркетингової інформаційної системи (МІС). Сутність та 

призначення маркетингової інформаційної системи (МІС). Підсистеми МІС: 

системи нутрішньої звітності; система збирання поточної маркетингової 

інформації; система маркетингових досліджень. Аналітична система 

маркетингу. Статистичний банк та банк моделей. 

Змістовий модуль 3. Комплексний аналіз та прогнозування ринку 

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. 

Змістовий модуль 4. Дослідження маркетингу 

Маркетингова служба. Структура служби маркетингу. Моделі побудови 

відділу маркетингу: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, 

орієнтована на ринки. Переваги та недоліки побудови відділів маркетингу 
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підприємств. Відділ маркетингу. Завдання відділу маркетингу.  

Змістовий модуль 5. Розробка стратегії 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 16 

маркетингової ревізії. Контролінг маркетингу. Опитник контролінгу 

маркетингу підприємства. 

Змістовий модуль 6. Зміст та структура інструментів маркетингу  

(маркетинг-мікс) 

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. 

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики 

розподілу. Канали розподілу. Причини залучення посередників. Функції 
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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 

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. 

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.  

 

 



9 

 

3. Список рекомендованих джерел 

Базова 

1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. 

– К.: Центр учбової літератури, 2019. - 612 с. 

2. Буднікевич І.М., Маркетинг у галузях і сферах діяльності. Навч. пос. 

рекомендовано МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 536 с . 

3. Василькова Н.В., Дугіна С.І. Маркетингове ціноутворення. Практикум 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2015. 133 с. 

4. Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ.. – М.: Прогресс, 1990. 796 

с. 

5. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [монографія] за 

заг. ред.д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 

252 с. 

Допоміжна 

6. Бобылева М.П. Рекламный менеджмент: основы профессиональной 

деятельности .- М.: ООО «Журнал Управление персоналом», 2015. – 240 с. 

7. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 

2017. с. 357. 

8. Дугіна С.І., Василькова Н.В. Маркетингове ціноутворення 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2018. 547 с. 

9. Казимир Я.В. Сучасні інтернет-технології в маркетингу// Priority 

directions of science and technology development. Abstracts of the 3rd International 

scientific and practical conference. SPC ―Sci-conf.com.ua‖. Kyiv, Ukraine. 2020. 

Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-

development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/. 

10. Казимир Я.В. Маркетингова концепція діяльності національних 

виробників в сучасних умовах// Сучасні технології комерційної діяльності і 

логістики [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтер.-

конф., 21-22 трав. 2020 р. = Modern technologies of commercial activity : proceed-

https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/


10 

 

ings intern. sci.-practical internet-conf, 21-22th may 2020 / М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: О. І. 

Олексюк (відп. за випуск); О. К. Шафалюк, А. В. Федорченко та ін.]. – 

Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 250 с. – Назва з титул. екрану. – 

Текст англ., пол. – ISBN 978-966-926-337-7 : Б. ц. 

11. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна 

інноваційна політика : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : КНЕУ, 

2018. 391 c. 

12. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник. К.: КНЕУ, 2012. 

523 c. 

13. Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: кейси та 

ситуаційні вправи: Практикум. К. : КНЕУ, 2017. 371 с. 

14. Пилипчук В.П., Данніков О.В. Управління продажем: Навчальний 

посібник. К.: КНЕУ, 2016. 626 с.   

15. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. пос. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2017. – 200 с. 

16. Фахуддинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник . – М.: Бизнес-

школа «Интел-синтез», 2018. – 640 с. 

17. Шевченко О.Л. Бренд-менеджмент: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 

2015. 395 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: фронтальне та 

індивідульне опитування; перевірка домашнього завдання, модульні контрольні 

роботи, тестування, написання самостійних робіт, перевірка практичних робіт 

методом захисту студентом роботи. 

 


