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1.  Коротка анотація до курсу – Результатом вивчення курсу «Маркетинговий менеджмент» є формування у студентів - 

майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок 

здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингового менеджменту для задоволення потреб споживачів 

та забезпечення ефективної діяльності підприємства. 

2.  Мета та цілі курсу – ознайомити майбутніх менеджерів з термінологією, понятійним апаратом маркетингового менеджменту і 

забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних 

основ маркетингового менеджменту; маркетингових досліджень; потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; 

товару, ціни, розповсюдження, комунікацій як елементів комплексу маркетингу; забезпечити засвоєння студентами 
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методичного інструментарію маркетингового менеджменту, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки 

викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо маркетингового менеджменту, діючого механізму реалізації 

маркетингу на підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення; забезпечити 

вироблення вмінь та навичок впровадження і використання маркетингового менеджменту в практиці діяльності підприємств; 

навчити конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового 

середовища; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі. 

3.  Формат курсу - Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

• засвоїти такі знання:   

- суть маркетингового менеджменту, його значення за сучасних умов розвитку економіки України  і світу, сфера застосування; 

- сутність основних понять, вироблених у маркетинговому менеджменті: маркетинг, функції маркетингу, засоби маркетингу, 

сегментація ринку, агрегування ринку, товарна-політика підприємства, маркетингова стратегія і тактика, програма маркетингу, 

життєвий цикл товару, новий товар, цінова політика, формування попиту, стимулювання збуту і т.ін.; 

- задачі маркетингового менеджменту як управлінської діяльності, як науки і як навчальної дисципліни; 

- поняття про конкуренцію, конкурентоспроможність товару і підприємства, фактори, що їх зумовлюють; 

-  перелік функцій маркетингу, сутність і зміст кожної; 

- правила побудови організаційних структур управління, здійснюваного за концепцією маркетингу; 

- напрями дослідження "власне ринку" /його розміщення, розмірів і т.п./ при проведенні комплексного дослідження ринку; 

питання, які з'ясовуються і розв'язуються при дослідженнях за кожним напрямом; 

- напрями дослідження товару при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються при 

дослідженнях за кожним напрямом; 

- напрями дослідження конкуренції і конкурентів при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які з'ясовуються і 

розв'язуються при дослідженнях за кожним напрямом; 

- напрями дослідження покупців і споживачів при комплексних дослідженнях ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються за 

кожним напрямом;  

- сутність сегментації ринку та агрегування його, різновиди способів сегментації, переваги її та умови, за яких вона доцільна; 

- напрями досліджень особливостей роботи на цільових ринках при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які 

з'ясовуються і розв'язуються за кожним напрямом; 

- напрями дослідження зовнішнього середовища маркетингової системи при комплексному дослідженні ринку; 

- суть загальних умов функціонування маркетингової системи /положення в економіці, демографічна ситуація, політика, рівень 

розвитку науки і техніки, і т.п./ і характер їх впливу; 



- напрями вивчення внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей підприємства і перелік задач /питань/, які розв'язуються при 

аналізі за кожним напрямом; 

- наукові рекомендації щодо пошуку можливостей вироблення товарної політики підприємства, його маркетингової стратегії і 

тактики; 

- перелік розділів, за якими рекомендується розробляти маркетингову програму, послідовність і можливі способи організації її 

розробки; 

- етапи створення нового товару і обов'язки фахівців - маркетологів зі своєї діяльності на кожному з етапів; 

- послідовність розробки цінової політики, підприємства і її реалізації на  кожному з етапів ринкового життєвого циклу товару;  

- різновиди каналів руху товарів і їх збуту,  що використовуються в маркетингу, можливості, переваги й недоліки кожного, 

рекомендації щодо їх використання;  

- різновиди форм, засобів і методів формування попиту, можливості,  недоліки й переваги кожного, рекомендації щодо їх 

використання;  

- різновиди форм, методів і засобів стимулювання збуту товарів і послуг різних груп, рекомендації щодо їх застосування; 

- сутність "паблік рилейшинз", його значення в маркетингу, перелік задач і робіт, що в нього включається, рекомендації щодо 

проведення цієї діяльності; 

- сутність контролю у маркетингу, складові системи маркетингового контролю,  порядок і  правила проведення різних видів 

контролю; 

- сутність управління маркетингом, роботи, через які воно здійснюється,  та їх виконавці; 

- розуміння необхідності і суті творчості в маркетинговій діяльності; 

• сформувати загальнофункціональні вміння та навички: 

- відносити конкретний товар або послугу конкретного підприємства до відповідного класу, групи і т.ін. за існуючими 

класифікаціями, виявляти і досліджувати споживчі властивості товару /послуги/; 

- збирати потрібну інформацію про технічний рівень і якість конкретного товару, а також товарів-аналогів і обчислювати кількома 

існуючими методами показники технічного рівня і рівня якості даного товару; 

- збирати необхідну інформацію про конкретний товар /послугу/ підприємства та про товари-аналоги конкурентів і обчислювати 

кількома  існуючими методами показники рівня конкурентоспроможності, а також з'ясовувати рівень конкурентоспроможності 

даного підприємства; 

- збирати потрібні дані, проводити необхідні розрахунки і будувати схеми структури управління підприємством, в тому числі 

управління маркетинговими підрозділами, робити необхідні пояснення і обґрунтування розроблених схем для подання їх на 

розгляд і затвердження керівництву; 



- на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації розробляти пропозиції щодо формування товарної політики 

підприємства, розробка його маркетингової стратегії і тактики для подання цих пропозицій на розгляд і затвердження 

керівництву підприємства 

- на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації, а також затвердженої керівництвом товарної політики, 

маркетингової стратегії і тактики розробляти маркетингову програму підприємства  і його підрозділів за всіма її розділами з 

усіма потрібними роз'ясненнями і обґрунтуваннями для подання даних розробок на обговорення і затвердження керівництву 

підприємства; 

- аналізувати існуючі економічні умови, досліджувати положення підприємства на ринку і формулювати пропозиції завдань щодо 

розгортання зв'язків підприємства з публікою /паблік рилейшнз/ для подання їх на обговорення і  затвердження керівництву 

підприємства. 

• сформувати фундаментальні вміння та навички: 

- збирати з відповідних джерел та обробляти зовнішню вторинну маркетингову інформацію /про ринки,  товар, конкуренцію і 

конкурентів, споживачів і покупців, особливості торгівлі на ринках/; 

- збирати і обробляти зовнішню первинну маркетингову інформацію існуючими методами; спостереження /на підприємствах-

споживачах або в торговельних точках, на виставках, ярмарках, в салонах і т.ін./, проведення експериментів /в першу чергу - 

пробних продаж або розсилання поштою/, вибіркові способи /особисте опитування, опитування по телефону/поштою/; 

- збирати і обробляти внутрішню первинну та вторинну маркетингову інформацію; 

- аналізувати ринкову інформацію всіх видів, виконувати необхідні розрахунки і готувати звіт про комплексне дослідження ринків 

за всіма напрямами: ринок взагалі, товар, конкуренти і конкуренція, покупці та споживачі, особливості робота на цільових 

ринках; 

- збирати необхідну інформацію, обробляти її і аналізувати внутрішній виробничо-ресурсний потенціал підприємства і готувати 

звіт за результатами даних досліджень; 

- на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації виробляти пропозиції щодо формування цінової політики 

підприємства, роз'яснювати і обґрунтовувати свої пропозиції та подавати їх на розгляд і затвердження керівництвом 

підприємства; 

- на основі наявної ринкової та внутрішньої інформації розробляти пропозиції щодо вибору/різних видів каналів руху товарів 

/власних каналів і запозичених, тобто продаж через посередників/ для підприємства, роз'яснювати і обґрунтовувати свої 

пропозиції та подавати їх на розгляд і затвердження керівництва підприємства;. 

- відбирати найбільш придатні форми, засоби й методи формування попиту на  товари  /послуги/ підприємства і подавати 

пропозиції на розгляд та затвердження керівництву; 

- відібрати найбільш придатні форми, засоби й методи стимулювання збуту товарів /послуг/ підприємства і подавати пропозиції на 

розгляд та затвердження керівництва. 



• сформувати предметно-видові вміння та навички: 

- збирати відомості про обсяги продажу товару, що випускається підприємством  і визначати, на якій стадії ринкового життєвого 

циклу знаходиться даний товар /послуга/; 

- при виникненні повної маркетингової роботи визначити, до якої функції маркетингу вона належить і який підрозділ 

маркетингової служби повинен її виконувати /тобто вміти відносити конкретні випадки маркетингової діяльності до конкретних 

функцій маркетингу і до конкретних підрозділів, за якими їх слід закріплювати/; 

- слідкувати за виконанням маркетингової програми, проводити оперативно-комунікаційну маркетингову роботу з усіма 

підрозділами виробництва і управління підприємством; 

- збирати із різних джерел /особливо при спілкуванні з покупцями і споживачами/ "ідеї нових товарів", розвивати їх, спрямовувати 

в "банк ідей", а також подавати на розгляд керівництву пропозиції про створення і виготовлення "нового товару"; 

- на основі наявної ринкової і внутрішньої виробничої інформації та відповідно до затвердженої цінової політики підприємства 

розраховувати відповідними існуючими способами проектні величини цін на конкретні товари, обґрунтовувати їх і подавати на 

затвердження керівництву; 

- розробляти на основі типових зразків проекти договорів купівлі-продажу товарів підприємства у разі використання 

підприємством прямих /тобто без посередників/ каналів руху товарів і збуту їх; 

- розробляти /на основі типових зразків/ проекти різних видів господарських договорів з торговельними посередниками /простими, 

повіреними, комісіонерами, консигнаторами  агентами, дистриб'юторами/ у разі використання підприємством запозичених 

каналів руху товарів та збуту їх; 

- складати план заходів щодо формування попиту на товари підприємства, розраховувати кошторис на цю роботу, визначати 

різними існуючими методами показники ефективності роботи з формування попиту; 

- складати план заходів щодо стимулювання збуту товарів /послуг/ підприємства, розраховувати кошторис на ці заходи, визначати 

різними існуючими методами показники ефективності роботи щодо стимулювання збуту; 

 - розробляти програми і розраховувати кошторис заходів паблік рилейшнз, досліджувати їх результативність, оцінювати 

ефективність, доопрацювати /якщо необхідно/; 

- здійснювати всі види заходів по роботі з публікою /паблік рилейшнз/: вивчати суспільну думку й формувати її, встановлювати і 

підтримувати двосторонні зв'язки з клієнтами підприємства /покупцями, споживачами,  іншими організаціями, органами 

держави, засобами масової інформації/, формувати доброзичливі відносини з персоналом, постачальниками і споживачами, 

покращувати виробничі відносини на підприємстві, залучати на виробництво висококваліфікованих працівників і зменшувати 

плинність кадрів, рекламувати товари й послуги, створювати "імідж" підприємства, підвищувати прибутковість роботи 

підприємства; 

- планувати участь підприємства у виставках, ярмарках, салонах, складати кошториси на цю роботу, організовувати виконання 

запланованих виходів  оцінювати їх ефективність; 



- збирати потрібну інформацію і проводити ситуаційні аналізи /внутрішню ревізію/ роботи підприємства за існуючою схемою його 

здійснення, формулювати висновки, готувати звіт про аналіз і подавати його на розгляд керівництву; 

- збирати потрібну інформацію і проводити розрахунки прибутковості маркетингової діяльності по підприємству загалом, за його 

підрозділами, окремими товарами, ринками збуту, каналами руху товарів, робити висновки за результатами проведеного 

контролю прибутковості окремих сфер діяльності підприємства  і подавати їх на розгляд керівництву.  

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 (073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») 

самостійна робота 78 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020- 2021 1 073 «Менеджмент» 

 

3 вибірковий (В) 

 



7. Пререквізити: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних 

дисциплін: «Сучасні моделі бізнесу», «Основи підприємництва», «Статистика ринку», «Інфраструктура підприємницької діяльності» 

8. Схема курсу  

  

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

 Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його 

концепцій 
Історичні передумови виникнення та розвитку маркетингу. Поняття маркетингу. Основні 

сучасні та класичні визначення маркетингу. 

Теоретичні основи маркетингу: сутність та концепції розвитку. Концепції маркетингу: 

товарна, збутова, ринкова, концепція соціально-етичного (соціально-відповідального 

маркетингу), маркетинг відносин. Консумеризм - рух споживачів щодо захисту своїх прав. 

Міжнародна організація спілок споживачів (МОСС). Організація захисту прав споживачів 

в Україні. Закон України "Про захист прав споживачів». Розподільчий, функціональний та 

управлінський аспекти маркетингу.  

Маркетинг як система управління, орієнтована на ринок. Маркетинг як діяльність на 

ринку.  Маркетинг-мікс. Маркетинг як наука. Значення маркетингу.      

Принципи маркетингу:  комерційної результативності, наукового підходу до його 

організації, комплексного підходу до застосування елементів, своєчасності адекватної 

реакції на потреби ринку, соціально-етичної орієнтації, активного впливу на ринок. 

Сучасні підходи щодо кількості та змісту принципів маркетингу.  

Загальні функції маркетингу: маркетингові дослідження, розроблення та планування 

асортименту і якості товарів, формування цінової стратегії і тактики, розвиток системи 

розповсюдження, розроблення реклами та інших маркетингових комунікацій. Еволюція 

функцій маркетингу.  

Маркетингова програма: механізм створення цінностей і зв'язків зі споживачами. 

Актуальність та практична необхідність вивчення і використання маркетингу для 

підготовки сучасних менеджерів в умовах ринкової економіки в Україні.  

Маркетинг як механізм реалізації можливостей підприємства в нестабільних ринкових 

умовах. Маркетинг як філософія бізнесу та управління. Маркетинг як стратегія і тактика 

мислення та дій суб'єктів ринкових відносин. Маркeтинг як динамічна сфера економічної 

діяльності. Маркетинг - вид професійної діяльності.  Маркетинг як науково-прикладна 

дисципліна. 

 Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

1, 2, 6, 7, 12, 

14 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (4 год ЛК, 2 

год ПЗ) 



Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система  
Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Визначення маркетингового 

середовища. Склад маркетингового середовища: макро- і мікросередовища. PEST-

¬фактори та їх характеристика. Характеристика мікросередовища (фактори 

безпосереднього оточення: постачальників, покупців, конкурентів, маркетингових 

посередників, контактних аудиторій). Фактори внутрішнього середовища підприємства та 

їх характеристика. Основні етичні проблеми маркетингу. Соціальна відповідальність 

маркетингу.  

Цілі, завдання та види маркетингу, їх характеристика. Загальні та конкретні цілі 

маркетингу, їх характеристика. Ієрархія цілей маркетингу. Класичні завдання маркетингу. 

Завдання маркетингу залежно від стану попиту на ринку.  

Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Маркетинг споживчих товарів. 

Маркетинг товарів промислового призначення. Маркетинг послуг. Маркетинг організацій. 

Маркетинг окремих осіб. Маркетинг місць. Маркетинг ідей.  

Типи маркетингу залежно від рівня використання. Мікромаркетинг. Макромаркетинг. Види 

маркетингу залежно від цілей діяльності. Комерційний та некомерційний маркетинг 

(метамаркетинг), їх порівняльна оцінка. Види маркетингу за територіальною ознакою. 

Маркетинг на внутрішньому ринку (локальний, регіональний, національний).  Маркетинг 

на зовнішньому ринку (експортний, зовнішньоекономічний, міжнародний, глобальний). 

Лекція, самостійна 
робота, практичне 

заняття, дискусія 

1, 2,7,9, 11, 
13,15 

Опрацювання літератури, 
реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (2год ЛК, 1 

год ПЗ) 

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної 

системи на основі проведення маркетингових досліджень 
Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. Законодавство України про 

інформацію та програму інформатизації. Класифікація маркетингової інформації за такими 

ознаками: за місцем збору інформації, за змістом інформації, за періодичністю 

накопичення, за походженням інформації, за джерелами інформації, за формами 

одержання, за призначенням інформації, за ступенем доступності інформації, за 

стабільністю інформації, за стадіями перетворення, за насиченістю інформації, за впливом 

на маркетингові рішення, за засобами передачі та ін. Первинна і вторинна інформація, 

переваги й недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання. Значення 

інформації у маркетинговій діяльності. Інформаційне забезпечення. Недоліки 

інформаційного забезпечення.  

Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. Система 

внyтpішньо-фірмової інформації. Система маркетингових спостережень.  

Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних МІС 

підприємства. Аналіз маркетингової інформації. Система обробки інформації: методи та 

процеси здійснення аналітичних і прогнозних розрахунків: Використання персональних 

комп'ютерів в інформаційних системах маркетингу. Комп'ютеризовані інформаційні 

системи маркетингу.  

Сутність, види та методи маркетингових досліджень. Поняття і необхідність 

маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і 

соціальних досліджень МТП та ЄСОМАР, про сутність, термінологію, принципи 

та правила проведення маркетингових досліджень. Цілі, завдання та умови ефективності 

маркетингових досліджень. Види  маркетингових досліджень залежно від методів 

отримання інформації, від мети досліджень, від напрямів досліджень, від суб'єктів 

досліджень, за призначенням та ін.  

Маркетинг як арсенал сучасних прийомів та методів ринкової діяльності. Використання 

загальнонаукових, аналітичних, прогностичних методів. Загальнонаукові методи: 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

1,3,4,6,7,8, 

16,17 

Опрацювання літератури, 

ділова гра, реферати, 

тестування, ситуаційні вправи 

(2 год ЛК, 1 год ПЗ) 



системний, ситуаційний підхід, програмно-цільовий підхід, комплексні методи 
дослідження. Аналітичні методи: методи порівнянь, групувань, табличний метод, 

балансовий, метод ланцюгових підстановок, індексний метод, лінійне програмування, 

сітьове планування та управління, метод теорії масового обслуговування, теорія зв'язку, 

теорія ігор, факторний аналіз; кластерний аналіз, контент-аналіз, дисперсійний, 

кореляційно-регресійний аналіз та інші у вирішенні окремих завдань маркетингової 

діяльності. Застосування прогностичних методів у маркетингу: експертних оцінок, 

економіко-математичного моделювання, комплексні методи. Доцільність їх застосування.  

Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика етапів. Зміст етапів 

проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формування мети 

досліджень; попередній аналіз інформації та вивчення чинників, які обумовлюють 

необхідність у додатковій інформації; прийняття рішення про проведення маркетингових 

досліджень і визначення об'єкту дослідження; оцінка можливих джерел та способів збору 

інформації; складання плану досліджень; збір маркетингової інформації;  реєстрація, 

обробка, аналіз та інтерпретація даних за допомогою персональних комп'ютерів; 

підготовка та подання звіту, характеристика розділів звіту, розроблення рекомендацій; 

оцінка ефективності заходів, прийнятих та здійснених на основі розроблених 

рекомендацій. 

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір 

цільових сегментів 
Потреби і попит суб'єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання потреб, методи 

дослідження попиту. Потреби - вихідна ідея маркетингу. Визначення потреб. Стадії 

розвитку потреб та їх характеристика. Фактори, що впливають на потреби. Класифікація 

потреб за різними ознаками. Вимірювання потреб. Попит: сутність та умови виникнення. 

Взаємозв'язок та відмінність попиту і потреб, класифікація попиту. Методи оцінки 

поточного попиту. Методи прогнозування попиту.  

Моделювання поведінки покупців. Типи покупців, їх характеристика та особливості.  

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого 

призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Особливості купівлі 

товарів виробничого призначення. Типи ситуацій під час здійснення закупівель для потреб 

підприємства. Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю: 

економічна, політична ситуація в країні,  стан кон'юнктури ринку, інфраструктура 

підприємства, відмітні особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості 

рис характеру відповідального за закупку. 

Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення: 

усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити 

пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка 

роботи постачальника. Фактори, що впливають на поведінку покyпців: потреби, 

спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та 

особистісні характеристики покупця. 

Етапи прийняття рішення про придбання споживчих товарів: усвідомлення проблеми,  

пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору 

продукту), можливі рішення щодо купівлі, реакція на купівлю (варіанти використання 

товару після продажу). Розгорнута модель поведінки покупців.  

Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. Визначення сегментації 

ринку. Мета та завдання сегментації. Значення сегментації ринку. Процес сегментації 

ринку та його характеристика. Ознаки сегментації ринку: географічні, психографічні, 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

2,7, 8, 6, 9,10, 

11,12,15 

Опрацювання літератури, 

ділова гра, реферати, 

тестування, ситуаційні вправи 

(4 год ЛК, 2 год ПЗ) 



поведінкові, демографічні, геодемогрофічні, соціально-економічні, культурні. Критерії 
вибору цільового сегменту. Підходи до сегментації ринку: масовий ринок, сегментація 

ринку, множинна сегментація ринку.  

Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку: стратегія недиференційованого маркетингу,  

стратегія цільового маркетингу, стратегія диференційованого маркетингу, стратегія 

індивідуалізованого маркетингу. Чинники вибору стратегії сегментації. Типологія 

споживачів: поняття та підходи до її здійснення. Поняття типології споживачів. Підходи до 

здійснення типології споживачів. Типологія за факторами- детермінантами. Емпірична 

типологія на основі психографічного аналізу поведінки. Панельні дослідження як джерела 

інформації для розробки типології споживачів. 

Тема 5. Товар у комплексі маркетингу  
Товар та його характеристики при маркетинговому підході. Рівні товару. Цільові напрями в 

роботі з товаром. Об'єкт дослідження товарів.  

Класифікація товарів. Ієрархія товарів. Характеристика товарного асортименту (ширина, 

глибина, порівнюваність). Шляхи розширення асортименту: нарощування, насичення. 

Конкурентоспроможність товарів та методи ії оцінки. Поняття конкурентоспроможності 

товару.  

Якість товару в системі маркетингу. Привабливість товару для споживача. Рівні якості 

товару, їх характеристика. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у 

підвищенні рівня їх якості ISO 9001 :2000. Ціна споживання.  

Поняття конкурентоспроможності товару. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. 

Позиціювання товару на ринку. 

Концепція життєвого циклу товарів (ЖЦТ): сутність і характеристика етапів ЖЦТ. Поняття 

життєвого циклу товарів . Види та стадії життєвого циклу товарів і їх характеристика.  

Нові товари в маркетингу: сутність, типи нововведень, етапи розроблення нових товарів. 

Товарна марка, упаковка, сервіс у маркетингу.  

Товарна марка: поняття, типи, значення. Рішення щодо створення товарних марок. 

Законодавче забезпечення охорони прав на знаки для товарів і послуг. Функції та значення 

товарної марки.  

Упаковка товарів: поняття, види, функції, фактори, які обумовлюють рішення відносно 

упаковки. Сервіс у комплексі маркетингу: види, завдання та значення системи сервісу.. 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

4,5,7, 9, 10, 

13,16 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (4 год ЛК, 2 

год ПЗ) 

Тема 6. Ціна у комплексі маркетингу  
Ціна як елемент комплексу маркетингу. Етапи процесу встановлення ціни. Вплив на ціну 

факторів: споживачів, правового поля, учасників каналів товароруху, конкурентного 

середовища, витрат виробництва та реалізації товарів.  

Взаємозв'язок ціни з елементами комплексу маркетингу. Ціна як показник економічної 

цінності товару. Роль ціни у комплексі маркетингу. Цінові стратегії: поняття, види. Цінові 

стратегії на ринку нових товарів. Цінові стратегії на модернізовані товари. Стратегії 

формування цін на традиційну продукцію.  

Методи розрахунку рівня цін. Метод розрахунку цін на основі витрат. Метод 

математичного моделювання залежності цін від ринкових чинників. Параметричний метод. 

Метод формування цін з орієнтацією на попит. Метод розрахунку цін з орієнтацією на 

конкурентів. Методи ціноутворення на основі споживчої цінності товару. 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

6,7,8,10, 

12,13,17 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (4 год ЛК, 2 

год ПЗ) 

Тема 7. Розповсюдження у комплексі маркетингу  
Сутність, цілі, принципи, процес розповсюдження у системі маркетингу. Учасники 

товароруху та їх функції. Комплексний процес товароруху та його етапи. Чинники, які 

впливають на процес товароруху. Критерії вибору ефективної системи товароруху.  

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

1, 4,7,8,10, 11, 

14,16,17 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (4 год ЛК, 2 



Канали розповсюдження та їх характеристика. Структура та організація каналу товароруху. 
Маркетингові канали споживчих товарів і послуг. Маркетингові канали промислових 

каналів та послуг. Електронні маркетингові канали. Прямий та непрямий канали 

товароруху (нульовий, одно-, двох-, трирівневі). Вибір каналів товароруху.  

Оптова торгівля у системі маркетингу. Функції оптової торгівлі. Форми оптової торгівлі: 

оптова діяльність виробників, комерційна оптова діяльність, агенти, брокери.  

Роздрібна торгівля та її функції. Множинні канали і стратегічні об' єднання.  

Вертикальні, горизонтальні та комбіновані системи розповсюдження.  

Мерчандайзинг: сутність і заходи. Мерчандайзинг - планування й здійснення діяльності 

щодо активізації продажу та створення зручностей для покупців. Маркетинговий 

логістичний підхід при організації розповсюдження товарів. 

заняття, дискусія год ПЗ) 

Тема 8. Комунікації у комплексі маркетингу  
Поняття, функції, види маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій: 

реклама, стимулювання збуту, "пабліситі" (пропаганда), "паблик рилейшнз", персональний 

(особистий) продаж, прямий маркетинг.  

Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Сутність реклами. Цілі, завдання, 

функції, види реклами. Елементи реклами як процесу: рекламодавці, рекламні організації, 

підприємства, агентства,  засоби реклами, аудиторія реклами. Законодавче поле 

комунікаційної діяльності. Оцінювання рекламної програми. 

"Пабліситі" - сутність та форми. "Паблик рилейшнз": сутність, значення та заходи.  

Стимулювання збуту: стосовно покупців, посередників, продавців, сутність та заходи 

здійснення. Методи визначення загального бюджету на маркетингові комунікації. Метод 

визначення "від наявних коштів". Метод визначення "у відсотках від суми продажу". 

Метод визначення "на підставі зростання (зниження) порівняно з витратами минулого 

періоду". Метод конкурентного паритету. Метод визначення "Виходячи з цілей та 

завдань".  

Синтетичні маркетингові комунікації. Виставки та ярмарки: призначення й особливості 

проведення. Спонсорство: характерні риси, умови застосування. 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

7,8,10, 

11,15,17 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (2 год ЛК, 1 

год ПЗ) 

Тема 9. Управління маркетинговою діяльністю  
Цілі, завдання та функції управління маркетинговою-діяльністю. Стратегічне і тактичне 

планування маркетинговою діяльністю. Організаційні структури управління. Принципи та 

умови ефективної діяльності служби маркетингу. Види маркетингових організаційних 

структур та їх характеристики. Особливості товарної, географічної, ринкової і матричної 

організаційних структур управління. Умови застосування оптимальних маркетингових 

структур управління. Організація маркетингового контролю. 

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

1, 3,5,7,8,10, 

14,16 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

ситуаційні вправи (2 год ЛК, 1 

год ПЗ) 

9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/залік або екзамен - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають бути подані 

до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного навчання, реферати 

подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 60% обсягу роботи. До кожного 

рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle  

Умови допуску до Наявність 2 рефератів та пройдені тести в системі Moodle 



підсумкового 

контролю 
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