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  ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» 
розроблена відповідно до освітнього ступеня майбутнього 
фахівця та освітньої програми його підготовки, а саме:  
- відповідає освітньо-професійній програмі вищої освіти: рівень 
вищої освіти – перший (бакалаврський); ступінь – бакалавр; 
професійна кваліфікація – бакалавр з маркетингу; 
- міждисциплінарні зв’язки навчальної дисциплін: вивчення 
дисципліни «Маркетинг»  базується на знаннях, отриманих із 
таких навчальних дисциплін, як «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика», 
«Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень», 
«Управління продажем», «Інфраструкткра товарного ринку». В 
свою чергу, отримані знання з маркетингу будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких 
дисциплін, як «Фінансовий менеджмент», «Рекламний 
менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Промисловий 
маркетинг», «Логістика», «Маркетингова товарна політика», 
«Поведінка споживача», «Маркетинговий аудит». «Маркетинг у 
банках», «Маркетинг послуг» та ін.  

Навчальна дисципліна «Маpкетинг»  покликана 
об’єднати знання, набутi під час вивчення економічних 
дисциплiн, сфокусувати цi знання та осмислити їх, що дасть 
можливiсть майбутньому фахiвцю, незалежно вiд сфеpи та 
конкpетного мiсця pоботи, чiтко уявити своє мiсце в досягненнi 
кiнцевої мети пiдпpиємства, яке в умовах pинкової економiки 
оpiєнтується на покупця, споживача товаpу чи послуги. 
 

Анотація 

 

В умовах трансформації економіки, розвитку НТП, 
впровадження новітніх технологій, трансфертів фінансових 
ресурсів одним з найважливіших інструментів бізнесу є 
маркетинг, оскільки для формування цивілізованих ринкових 
відносин необхідно мати повну та достовірну інформацію про 
сучасний стан ринку, його проблеми, тенденції та перспективи 
розвитку, а також потреби й запити споживачів, як реальних, так 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



і потенційних. Маркетингова діяльність охоплює, практично, всі 
сфери комерційної діяльності підприємств, включаючи як 
безпосередньо саме виробництво, торгівлю, сферу послуг, так і 
розробку нових товарів, формування товарної, цінової, 
розподільної та комунікаційної політики, освоєння окремих 
ринкових сегментів і нових ринків у цілому. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, 
товарна, цінова, комунікаційна, збутова політика, екологічний 
маркетинг, сегментація ринку.  

 
 Аbstract 

  

In the conditions of economic transformation, thе 

development of NTP, introduction of new technologies, transfers of 

financial resources one of the most important tools of business is 

marketing, since for the formation of civilized market relations it is 

necessary to have complete and reliable information about the 

current state of the market, its problems, trends and prospects, as 

well as needs and demands of consumers, both real and potential. 

Marketing activity covers practically all spheres of commercial 

activity of enterprises, including both directly the production, trade, 

services, and the development of new products, the formation of 

commodity, price, distribution and communication policies, the 

development of individual market segments and new markets in 

general. 

Key words: marketing, marketing research, commodity, 

price, communication, marketing policy, ecological marketing, 

market segmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Нормативна 

 

 

 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

 

Модулів – 2 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

Курсова робота 

(назва)                                        

Семестр 

Загальна кількість годин –  

180 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,3 

самостійної роботи 

студента – 6,2 

Рівень вищої світи: 

бакалавр 

32 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 14 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98 год. 144 год. 

Індивідуальні завдання:  

   20 год. 

Вид контролю:  

екз. екз. 

 

  Примітка. 

  Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної та індивідуальної роботи      становить (%): 

для денної форми навчання – 52,5 %  
для заочної форми навчання –  9,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
    Мета навчальної дисципліни «Маркетинг» – формування 

знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних 
аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у 
сучасних умовах. 

    Завдання навчальної дисципліни «Маркетинг» – вивчення 
теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій 
у цій галузі знань; опанування методологічного апарату 
організації маркетингової діяльності  на підприємствах; набуття 
здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення 
маркетингової діяльності. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» 
являються процеси й методи вивчення та задоволення потреб 
споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку. 
         У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 
студент повинен: 

знати:  

- місце маркетингу в структурі управління та функціонування 
підприємства; 

- систему, концепцiї, пpоцес, функцiї, pушiйнi фактоpи 
маpкетингу та умови ефективного застосування маpкетингу, 
типи маpкетингу, пpичини, що спонукають до запpовадження 
тiєї чи iншої концепцiї маpкетингу на пiдпpиємствi; 

- маркетингове середовище, його складові; 
- елементи комплексу маркетингу; 
- спiввiдношення господаpської, економiчної, тоpговельної 

кон’юнктуpи та кон’юнктуpи товаpного pинку; 
- покупцiв на piзних видах pинку та основнi вiдмiнностi мiж 

ними, пpоцес пpийняття piшення пpо купiвлю товаpiв; 
- основнi поняття зі сфеpи конкуpенцiї та мiсце конкуpентної 

боpотьби у маpкетинговiй дiяльностi; 
- сутнiсть сегменту pинку, кiнцеву мету здiйснення 

сегментацiї, пеpеваги та можливi невигоди в pезультатi її 
пpоведення; 

-  piвнi фоpмування споживчої ваpтостi товаpу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту та складовi цiєї 
стpатегiї, основнi етапи ствоpення товаpу-новинки та можливий 
pизик, пов’язаний з виходом товаpом-новинкою на pинок; 

- мiсце цiни у маpкетинговiй дiяльностi пiдпpиємства та 
можливiсть застосування цiнового методу конкуpентної 
боpотьби на pинку; 

-  pоль планiв pозповсюдження товаpiв у досягненнi мети 
пiдпpиємства та їх мiсце у маpкетинговiй дiяльностi; 

- сутнiсть політики розподілу, її складовi елементи та функцiї 
в пpоцесi здiйснення; 

- важливiсть стpатегiчного планування та планування 
маpкетингу на пiдпpиємствi; 

вміти: 

-  впpоваджувати на пiдпpиємствi певну iнфоpмацiйну 
систему, яка б  забезпечила основу для маpкетингової 
дiяльностi; 

-  обиpати необхiднi види маpкетингового дослiдження для 
досягнення визначеної мети, планувати та здiйснювати це 
дослiдження; 

-  моделювати поведiнку покупця на pинку пiд впливом 
piзноманiтних фактоpiв; 

-  здiйснювати монiтоpинг пiдпpиємств-конкуpентiв та 
товаpiв-конкуpентiв; 

-  пiдбиpати вiдповiднi засоби та здiйснювати сегментацiю 
pинку стосовно конкpетної товаpної гpупи, товаpу; 

-  обиpати певний ваpiант охоплення pинку, застосувавши 
масовий, товаpно-дифеpенцiйований, або цiльовий маpкетинг 
щодо обpаних сегментiв pинку; 

-  виконувати певний обсяг pобiт, пов’язаних із 
позицiюванням товаpу на pинку; 

-  визначати фактоpи, що впливають на цiну в pамках 
маpкетингової стpатегiї цiни та iмовipну силу впливу кожного з 
них; 

-  пpопонувати вiдповiдний тип каналу розподілу товаpiв 
за кiлькiстю piвнiв, стpуктуpою каналу; 

-  pозpобляти пpогpаму для здiйснення стpатегiї 
пpосування товаpу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  здiйснювати pевiзiю маpкетингової дiяльностi за певним 
планом; 

-  застосовувати аспекти маpкетингу пpи оpганiзацiї  
кiнцевого пpодажу товаpiв, зокpема, пpи фоpмуваннi 
ефективного тоpгового апаpату, вpахуваннi особистих якостей 
фахiвцiв та їх пiдготовцi i пеpепiдготовцi; 

-  аналізувати ринки, маркетингове середовище, оцінювати 
конкурентоспроможність продукції та підприємства, формувати 
товарну та цінову політику, розробляти ринкову стратегію, 
альтернативні шляхи товароруху тощо. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Маркетинг 

 

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток 

маркетингу як науки 

Тема 1. Формування теорії маркетингу 

Необхідність теоретичного розвитку маркетингу та економічні 
передумови його виникнення. Особливості американської та 
європейської шкіл маркетингу. Сутність маркетингу. Основні 
парадигми в маркетингу. Маркетинг як наука. Принципи 
маркетингу. Основні цілі та задачі маркетингу. Функції 
маркетингу.  
 
Тема 2. Взаємозв'язок маркетингу з суміжними 

дисциплінами 
Маркетинг як інтегральна дисципліна. Економічні аспекти теорії 
маркетингу. Психологічні аспекти теорії маркетингу. 
Соціологічні аспекти теорії маркетингу. Взаємозв'язок 
маркетингу та менеджменту. Інфраструктура маркетингу. 
 
Тема 3. Еволюція економічної теорії, як чинник виникнення 

та розвитку теорії маркетингу 

Генезис теорії маркетингу в процесі еволюції економічної теорії. 
Роль теоретиків маржиналізму в заснуванні теорії маркетингу. 
Суть поняття «престижного» або «демонстраційного» 
споживання. Внесок представників неокласичної школи в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дослідженні питань конкуренції. Економічний фундамент 
маркетингу. Еволюція маркетингу як науки. Альтернативні 
концепції маркетингу. 
 

Змістовий модуль 2. Сутність та концепції маркетингу 

Тема 4. Концепції маркетингу 

Передумови та причини еволюції концепції управління 
маркетингом. Характеристика та основні засади концепції 
удосконалення виробництва. Характеристика та основні засади 
концепції удосконалення товару. Концепція інтенсифікації 
комерційних зусиль. Концепція маркетингу. Характеристика та 
основні засади концепції соціально-етичного маркетингу. 
Концепція маркетингу взаємодії. 
 
Тема 5. Основні категорії маркетингу 

Система орієнтирів маркетингової діяльності. Основні поняття 
маркетингу. Загальна характеристика основних елементів 
концепції маркетингу. Піраміда потреб А. Маслоу. Основні 
категорії маркетингу.  
 
Тема 6. Комплекс маркетингу 

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Основні 
складові комплексу маркетингу. Значення та зміст комплексу 
маркетингу «4Р» в теорії маркетингу. Сучасні концепції 
комплексу маркетингу. Еволюційний розвиток комплексу 
маркетингу. 
 
Тема 7. Види маркетингу та їх характеристика 
Класифікація основних видів маркетингу. Характеристика видів 
маркетингу. Процеси стратегічного і тактичного маркетингу. 
Види маркетингу: залежно від орієнтації маркетингової 
діяльності; мети та результатів маркетингової діяльності; за 
ступенем координації маркетингових функцій; залежно від 
основних об'єктів уваги і способів досягнення кінцевої мети; 
залежно від періодів часу, на який розробляється маркетингова 
політика підприємства; залежно від охоплення ринку, рівня 
завдань, виду продукції, видів попиту, сфери застосування, виду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



діяльності, територіальної ознаки. 
 

Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми та види сучасного 

маркетингу 

Тема 8. Сучасні проблеми маркетингу 

Мета комплексу маркетингу та головний інструмент її 
досягнення. Особливості сучасного світового господарства як 
чинники впливу на комплекс маркетингу суб'єктів 
господарювання. Актуальні проблеми функціонування  
комплексу маркетингу суб'єктів господарювання в умовах 
економічних криз.  Проблеми третього тисячоліття. Майбутнє 
маркетингу. 

Тема 9. Глобальний маркетинг. 

Сутність та місце глобального маркетингу в системі 
міжнародного маркетингу. Передумови виникнення глобального 
маркетингу. Поняття глобального маркетингу. Стратегія 
глобалізації (стандартизації). Альтернатива між стратегією 
глобалізації і стратегією адаптації. Міжнародні маркетингові 
дослідження. Особливості міжнародної маркетингової товарної і 
комунікаційної політик. Критика стратегії глобалізації і рух 
антиглобалістів.  
 
Тема 10. Інтерактивний маркетинг  
Сутність інтерактивного маркетингу. Специфічні риси 
інтерактивного маркетингу. Веб-сайт підприємства як засіб 
донесення рекламних звернень до споживачів. Електронна 
торгівля. 
 
Тема 11. Індивідуальний маркетинг 

Сутність та чинники виникнення індивідуального маркетингу. 
Загальна характеристика індивідуального маркетингу. Основні 
інформаційні блоки індивідуального маркетингу. Застосування 
юридичними особами концепції індивідуального маркетингу. 
Система СRM як сучасна прогресивна система управління 
відносинами зі споживачами. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Екологічний маркетинг 

Передумови виникнення екологічного маркетингу. Сутність і 
завдання екологічного маркетингу. Поведінка споживачів на 
ринках екологічно чистих товарів. Сегментація екологічно 
орієнтованого ринку і позиціювання екологічно чистої 
продукції. Маркетингова товарна політика на екологічно 
орієнтованих ринках. Екологічний товар та його життєвий цикл. 
Ціноутворення на екологічно чисту продукцію. Розподіл 
екологічно чистої продукції. Комунікації в системі екологічного 
маркетингу. 
 

Змістовий модуль 4. Ризики в маркетингу та маркетингові 

дослідження 

Тема 13. Ризики в маркетингу 

Концептуальні засади управління ризиками в маркетингу.  
Способи оцінки ступеню ризику. Експертні процедури і методи 
суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику. Кількісні 
(об'єктивні) методи оцінювання ризиків. Заходи, направлені на 
зменшення негативних наслідків ризикових ситуацій. 
 
Тема 14. Маркетингові дослідження як основа прийняття 

управлінських рішень 

Поняття маркетингової інформації та МІС. Маркетингове 
середовище: сутність, склад, характеристика. Інформаційне 
забезпечення як основна складова прийняття ґрунтовних 
управлінських рішень в конкурентному середовищі. Поняття, 
різновиди і класифікація маркетингових досліджень. 
Доцільність проведення маркетингових досліджень. Основні 
напрями та завдання маркетингових досліджень у прийнятті 
управлінських рішень. 
 

Змістовий модуль 5. Маркетингова політика підприємства 

Тема 15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної 

політики 

Сутність маркетингової товарної політики підприємства.  
Структура і цілі маркетингової товарної політики. Товарна 
стратегія. Маркетингова концепція товару. Основні 
характеристики товару. Класифікація товарів. Концепція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



життєвого циклу товару. Конкурентоспроможність товарів та 
методи її визначення. Якість товару як складова його 
конкурентоспроможності. Управління товарним асортиментом і 
номенклатурою товарів підприємства. Комплекс засобів 
ринкової атрибутики товару (товарна марка, товарний знак, 
упаковка). Процес планування нової продукції. 
 
Тема 16. Основи маркетингового ціноутворення 

Сутність та цілі маркетингової цінової політики і маркетингових 
цінових стратегій. Їх роль у досягненні  підприємством 
поставлених цілей. Види маркетингової цінової політики. 
Алгоритм маркетингового розрахунку цін. Характеристика 
основних методів ціноутворення. Пасивне і активне 
ціноутворення. Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають 
на вибір цінових стратегій. Маркетингова політика управління 
цінами підприємства.    
     
Тема 17. Теорія маркетингової політики комунікацій 
Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу.  Поняття 
маркетингової  комунікаційної політики. Основні елементи 
комунікаційної політики. Алгоритм планування комплексу 
маркетингових комунікацій. Реклама: цілі, види та завдання. 
Пропаганда та стимулювання збуту. Розроблення  комплексу 
просування товару.  Основні етапи процесу просування товару. 
Персональний продаж. Прямий маркетинг та засоби 
інформаційного спілкування. Управління єдиним 
комунікаційним процесом. 
 
Тема 18. Теорія маркетингової політики розподілу 

Сутність маркетингової політики розподілу.  Маркетингові 
інструменти, через які реалізується політика розподілу. Основні 
види каналів розподілу та їх характеристика. Вибір каналу 
товароруху та управління ним. Алгоритм формування каналів 
руху товарів. Стратегічні та тактичні завдання маркетингової 
політики розподілу. Якісні та кількісні критерії ефективності 
каналів розподілу. Посередницька діяльність у каналах 
розподілу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. ср  л п лаб. інд. с р 

Модуль 1. Маркетинг 

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток маркетингу як науки 

Тема 1. Форму -     
вання теорії 
маркетингу 

8 2 1 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 2. 
Взаємозв'язок 
маркетингу із 
суміжними 
дисциплінами 

8 1 1 - - 6 8 - - - - 8 

Тема 3. Еволю - 
ція економічної 
теорії як чинник 
виникнення та 
розвитку теорії 
маркетингу 

7 1 1 - - 5 8 - - - - 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

23 4 3   16 25 - 1   24 

Змістовий модуль 2. Сутність та концепції маркетингу 

Тема 4. 
Концепції 
маркетингу 

10 2 2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Тема 5. Основні 
категорії 
маркетингу 

9 2 2 - - 5 10 1 1 - - 8 

Тема 6. 
Комплекс 
маркетингу 

10 2 2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Тема 7. Види 
маркетингу та їх 
характеристики 

10 2 2   6 9 - 1   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

39 8 8   23 37 1 4   32 

Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми та види сучасного маркетингу 

Тема 8. Сучасні 
проблеми 
маркетингу 

7 1 1 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 9. Глобаль- 
ний маркетинг 

8 2 1   5 9 - 1   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. 
Інтерактивний 
маркетинг 

9 2 2   5 9 - 1   8 

Тема 11. 
Індивідуальний 
маркетинг 

7 1 1   5 9 - 1   8 

Тема 12. 
Екологічний 
маркетинг 

9 2 2   5 9 - 1   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

40 8 7   25 45 -    5   40 

Змістовий модуль 4. Ризики в маркетингу та маркетингові дослідження 

Тема 13. Ризики 
в маркетингу 

10 2 2   6 8 - - - - 8 

Тема 14. Марке- 
тингові дослід- 
ження як основа 
прийняття 
управлінських 
рішень 

10 2  2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

20 4 4   12 17 - 1   16 

Змістовий модуль 5. Маркетингова політика підприємства 

Тема 15. Теоре- 
тичні аспекти 
маркетингової 
товарної 
політики 

9 2 2 - - 5 9 1 - - - 8 

Тема 16. Основи 
маркетингового 
ціноутворення 

9 2 2 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 17. Теорія 
маркетингової 
політики 
комунікацій 

10 2 2 - -  6 9 - 1 - - 8 

Тема 18. Теорія 
маркетингової 
політики 
розподілу 

10 2 2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 5 

38 8 8   22 36 1 3   32 

Усього годин 160 32 30   98 160 2 14   144 

Модуль 2. ІНДЗ 

ІНДЗ - - - - 20 - - - - - 20 - 

Усього годин 180 32 30 - 20 98 180 2 14 - 20 144 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

                   
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1.  Становлення та розвиток маркетингу як науки 

1 Тема 1. Формування теорії маркетингу 1 1 

2 Тема 2. Взаємозв'язок маркетингу із суміжними 
дисциплінами 

1 - 

3 Тема 3. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення 
та розвитку теорії маркетингу 

1 - 

Змістовий модуль 2. Сутність та концепції маркетингу 

4 Тема 4. Концепції маркетингу 2 1 

5 Тема 5. Основні категорії маркетингу 2 1 

6 Тема 6. Комплекс маркетингу 2 1 

7 Тема 7. Види маркетингу та їх характеристики 2 1 

Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми та види сучасного маркетингу 

8 Тема 8. Сучасні проблеми маркетингу 1 1 

9 Тема 9. Глобаль ний маркетинг 1 1 

10 Тема 10. Інтерактивний маркетинг 2 1 

11 Тема 11. Індивідуальний маркетинг 1 1 

12 Тема 12. Екологічний маркетинг 2 1 

Змістовий модуль 4. Ризики в маркетингу та маркетингові дослідження 

13 Тема 13. Ризики в маркетингу 2 - 

14 Тема 14. Маркетингові дослідження як основа прийняття 
управлінських рішень 

2 1 

Змістовий модуль 5. Маркетингова політика підприємства 

15 Тема 15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної 
політики 

2 - 

16 Тема 16. Основи маркетингового ціноутворення 2 1 

 17 Тема 17. Теорія маркетингової політики комунікацій 2 1 

18 Тема 18. Теорія маркетингової політики розподілу 2 1 

 Разом 30 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

  Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної : 
  Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 
  Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄК. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 

форма 

заочна 
форма 

1 Використання сучасних концепцій та систем маркетингу в 
діяльності підприємства 

5 8 

2 Використання елементів комплексу маркетингу в 
конкурентній політиці підприємства 

6 8 

3 Маркетинг як відкрита мобільна система в умовах 
глобалізації економіки 

5 8 

4 Значення і місце маркетингової інформаційної системи в 
налагодженні комунікаційних зв’язків 

6 8 

5 Вивчення потреб і особливостей поведінки споживачів на 
окремих сегментах ринку 

5 8 

6 Характеристика маркетингових досліджень в Україні 6 8 

7 Основні оператори галузі маркетингових досліджень 6 8 

8 Маркетингові механізми адаптації національного 
виробника до умов глобального конкурентного середовища 

5 8 

9 Державний вплив на формування маркетингової цінової 
стратегії 

5 8 

10 Брендинг як ефективна технологія завоювання та 
утримання покупця 

5 8 

11 Створення іміджу підприємства , його оцінювання та 
шляхи покращення 

5 8 

12 Франчайзинг у системі маркетингової діяльності 6 8 

13 Формування та реалізація маркетингових корпоративних 
стратегій на підприємстві 

6 8 

14 Дослідження споживчої поведінки при створенні та 
просуванні бренду на ринок 

5 8 

15 Особливості маркетингового управління на різних стадіях 
життєвого циклу товару 

5 8 

16 Системне забезпечення креативного  маркетингу 5 8 

17 Маркетингове оцінювання комерційних перспектив 
товарних інновацій 

6 8 

18 Стратегічне планування маркетингу: складання бізнес-
портфеля підприємства 

6 8 

 Разом 98 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Курсова робота — це самостійна робота, в якій студент 
розробляє прогресивні економічні та маркетингові рішення, 
використовуючи наукові принципи і методи, стандарти, 
нормативні документи. 

Курсова робота з дисципліни «Маркетинг» виконується 
кожним студентом на базі реального підприємства. Джерелом 
інформації для виконання курсової роботи є звітність підприємства, на 
якому студент проходить практику або звітність публічних 
акціонерних товариств. 

Мета курсової роботи полягає у засвоєнні,  закріпленні 
та розширенні теоретичних і практичних знань, набутих під час 
аудиторних занять, розвитку економічного мислення, 
оволодіння навичками самостійного дослідження та наукового 
розв’язання маркетингових завдань, самостійного прийняття 
господарських рішень, об'єктивних висновків і пропозицій з 
врахуванням тенденцій розвитку ринку.  

Тематика курсової роботи відповідає вимогам 
нормативної програми і базується на техніко-економічних 
показниках реальних підприємств з різними формами власності. 
Вибір теми визначається науковими інтересами студента; 
актуальністю тих чи інших проблем для українських 
підприємств; наявністю у розпорядженні студента відповідних 
практичних матеріалів, періодичних видань і методик.Теми 
курсових робіт підібрані таким чином, щоб вони стали 
складовою частиною майбутньої кваліфікаційної (дипломної) 
роботи. 

Час, який відводиться студенту для вивчення 
досліджуваної проблеми, збору практичного матеріалу, 
проведення аналітичного дослідження та написання висновків і 
пропозицій, згідно робочого навчального плану дисципліни 
становить 20 годин. 

Загальний обсяг курсової роботи 35-40 аркушів формату 
А-4 друкованого тексту без врахування додатків. Вимоги до 
написання і оформлення курсової роботи див. за посиланням 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1498/1/06-13-27.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методи навчання 

          Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, 
індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 
кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів. 
 

9. Методи контролю 

        Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий  
тестовий в ЦНО в кінці IV семестру.  
       Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, 
поточний модульний контроль. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Під- 
сум- 

ковий 
тест 

(екза- 
мен) 

 

Су

ма 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5  

40 

 

100 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

Т 

18 

ЗМ1, ЗМ2 … ЗМ5 – змістові модулі. 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За виконання курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 40 до 20 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

82-89 

добре  

74-81 

64-73 

задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

Мальчик, М. В., Гонтаренко, Н. А., Мартинюк, О. В., 
Попко, О. В., Толчанова, З. О. Методичні вказівки про 
самостійну роботу студентів з фахової підготовки на базі 
використання сучасних методів навчання (новітніх 
інформаційних та комунікаційних технологій) для студентів 
спец. 075 «Маркетинг» денної форми навчання. 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. Методичні вказівки до 
виконання практичних занять із навчальної дисципліни 
«Маркетинг» студентами спец. 075 «Маркетинг» денної форми 
навчання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

Мальчик, М. В. and Коваль, С. І.   Методичні вказівки до 
виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни 
«Маркетинг» студентами спец. 075 «Маркетинг» денної форми 
навчання. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua 

4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/:  

Мальчик, М. В. and Коваль, С. І.   Методичні вказівки до 
виконання курсової роботи   з навчальної дисципліни 
«Маркетинг» студентами спец. 075 «Маркетинг» денної форми 
навчання. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1498/1/06-13-27.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

1. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу 
інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / 
О. А. Біловодська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 
462 с. 

2. Белозерский А.Ю. Основы менеджмента и маркетинга / 

А.Ю. Белозерский, Н.И. Гавриленко, В.П. Мешалкин - М.: Рхту 

им. Д. И. Менделеева, 2015. – 184 с. 

3. Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура 

товарного ринку : навч.  посіб. / М.І. Бєлявцев, 

Л.В. Шестопалова. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 

416 с. 

4. Бурковська А. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / 
А. В. Бурковська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 

5. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная 

стратегия: Учеб. пособие. — К.: Центр учебной литературы, 

2010. — 576 с. 

6. Калиновская Н.А. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Учебное пособие / Н.А. Калиновская, О.Ю. 

Митрофанова — Хабаровск: ДВГУПС, 2014. — 122 с 

7. Кметь Е.Б. Маркетинговые коммуникации: теория, 

практика, управление. Учебник для магистрантов / Е.Б. Кметь — 

Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. — 170 с 
8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 

1998. – 896с. 
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с. 
10. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. 

Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. 
Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – 
Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : 
монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : 
Університетська книга, 2015. – 728 с. 

12. Маркетинговий менеджмент. Крикавський Є. В. та 
ін. Навчальний посібник / Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега, О. 
В. Дейнега, І. Ф. Лорві. Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2014. 380 с. 
д 

Допоміжна 

1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і 
логістика: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.М. 
Германчук. - К.: ВД "Професіонал", 2014. - 288 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі 
товари: підручник / За ред. О.О. Шубіна. — К.: Знання, 20012. 
— 702 с.  

3. Комерційна діяльність посередницьких організацій: 
Навчальний посібник/ М.М. Єрмошенко. - К.: НАУ, 2013. - 345 
с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, 
завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. - 2-е изд. исправленное. 
- М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. - 296 с. 

5. Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Гонтаренко, Н. А. 
and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. and 
Мельник, Т.Д. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: 
теорія та практика. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

1764/1/Монографія%20А_5_1_випр%20zah.pdf 
6. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп. 

[текст] : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. 
Іванова, В. В. Морєва, О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. 

7. Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів. 
Навчальний посібник / Т.О. Примак - К.: Центр учбової 
літератури ЦУЛ, 2013. - 200 с. 

8. Сабурова М. Маркетинговые коммуникации (теория, 
управление, практика) / М. Сабурова - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 166 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Скотт Д. Новые правила маркетинга и PR. Как 
использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный 
маркетинг для непосредственного контакта с покупателем. - 2-е 
изд. / Д. Скотт — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 349 с. 
       

13. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/  

2. Державний комітет статистики України  / [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.libr.rv.ua/  

5. Цифровий репозиторій  Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


