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Вступ 

 
Навчальна дисципліна «Маркетинговий аудит» призначена для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до 
освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 
«Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».   

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: «Статистика», 
«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Маркетинг промислового 
підприємства», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Економічний 
механізм маркетингу». Дисципліни, вивчення яких спирається на дану 
дисципліну:  «Комплексний державний іспит за фахом», «Кваліфікаційна 
робота». 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Маркетинговий аудит» є невід'ємною частиною 
програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність даного курсу 
зумовлена необхідністю вивчення методологічних і методичних аспектів 

здійснення аудиту за всіма напрямками маркетингової діяльності 
підприємства. На практичних заняттях студенти отримають практичні 
навички з виконання та організації всіх видів і складових маркетингового 
аудиту та з організації маркетингового аудиту на підприємстві. Вивчення 
дисципліни «Маркетинговий аудит» допоможе студентам сформувати цілісну 
систему компетентностей щодо методів і прийомів здійснення, організації 
маркетингового аудиту, використання результатів аудиту маркетингу з метою 
забезпечення високої конкурентної позиції підприємства. 

Ключові слова: аудит маркетингу , аудит середовища, аудит стратегії, 
аудит ефективності діяльності, аудит маркетингових політик 

 

Summary 
 

The educational discipline "Marketing Audit" is an integral part of the 

program of training of marketing specialists. The urgency of this course is 

conditioned by the need to study the methodological and methodological aspects of 

auditing in all areas of the marketing activities of the enterprise. In practical classes, 

students will receive practical skills in the implementation and organization of all 

types and components of marketing audit and the organization of marketing audit at 

the enterprise. The study of the discipline "Marketing Audit" will help students to 

form a coherent system of competencies regarding methods and techniques of 

implementation, organization of marketing audit, use of marketing audit results in 

order to ensure a high competitive position of the enterprise. 
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Key words: marketing audit, audit of the environment, audit of the strategy, 

audit of the operating efficiency, audit of the marketing policies 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Цикл професійної 
підготовки 

Модулів – 1 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

8-й 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: – 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,5  

самостійної роботи 
студента - 4 

16 год. 2 год. 
Практичні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Вид контролю 

екзамен 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36 %; 

для заочної форми навчання – 11 %. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Маркетинговий аудит»: надати студентам 
теоретичні знання та практичні навички з організації та проведення 
маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам 
його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. 
Це дасть змогу сформувати у студентів належні знання теорії й практики 
маркетингового аудиту підприємства; допомогти студентам оволодіти 
методологією маркетингового аудиту з метою інформаційно-аналітичного 
забезпечення маркетингової діяльності, зниження ймовірності впливу 
комерційного ризику. 

Завдання дисципліни «Маркетинговий аудит» – допомогти студентам 
набути вмінь і навичок здійснення аудиту маркетингової діяльності 
підприємства, а також реалізувати набуті знання в процесі пошуку шляхів і 
резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства відповідно до 
результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

знати:  
• основні поняття теорії маркетингового аудиту;  
• сутність політики маркетингового аудиту;  
• принципи, правила й функції маркетингового аудиту;  
• особливості політики маркетингового аудиту українських підприємств;  
• інструментарій маркетингового аудиту; 

вміти:  
• проводити комплексний та інші види аудиту маркетингової діяльності 

підприємства;  
• розробляти для керівництва обґрунтовані рекомендації щодо варіантів 

управлінських рішень за результатами маркетингового аудиту. 
 

3.Програма навчальної  дисципліни 

Модуль 1. 
 

Змістовий модуль 1. Теорія, організація та методика маркетингового 
аудиту 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти маркетингового аудиту 
Сутність та зміст маркетингового аудиту. Класифікація видів та вимоги 

до маркетингового аудиту. Понятійний апарат та методи маркетингового 
аудиту. 

Тема 2. Основи організації та методики маркетингового аудиту 

Етапи маркетингового аудиту. Планування маркетингового аудиту. 
Інформація для проведення маркетингового аудиту та джерела її отримання. 
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Виконавці маркетингового аудиту. Документальне оформлення результатів 
аудиторської перевірки маркетингової діяльності підприємства. 

Тема 3. Аудит середовища маркетингу 
Сутність аудиту маркетингового середовища підприємства. Методика 

аудиту маркетингового середовища підприємства. Основні методи аудиту 
маркетингового середовища маркетингу. 

Тема 4. Аудит стратегії маркетингу 

Сутність аудиту стратегії маркетингу. Методика аудиту стратегії 
маркетингу на основі концепції життєвого циклу підприємства. Моделі 
прийняття рішень за результатами аудиту стратегії маркетингу. 

Тема 5. Аудит організації та допоміжних систем маркетингу 
Сутність та методика аудиту організації маркетингу на підприємстві. 

Сутність та методика аудиту системи формування маркетингової 
інформації. Сутність та методика аудиту системи маркетингового 
планування. Сутність та методика аудиту системи маркетингового 
контролю. 

Тема 6. Аудит ефективності маркетингової діяльності 
Аудиторське оцінювання прибутковості діяльності підприємства. 

Сутність та методика аудиту частки ринку підприємства. Сутність та 
методика аудиту лояльності споживачів. 

Змістовий модуль 2 Аудит складових маркетингу 

 

Тема 7. Аудит товарної політики підприємства 
Сутність аудиту складових маркетингу та товарної політики 

підприємства. Методи оцінки якості та конкурентоспроможності товарів 
підприємства. Бренд- аудит, аудит асортименту й розробки нових товарів. 

Тема 8. Аудит цінової політики підприємства 

Сутність аудиту цінової політики підприємства. Аудит цінових знижок. 

Тема 9. Аудит збутової політики підприємства 

Сутність аудиту збутової політики підприємства. Аудит управління 

товарними запасами. АВС-ХУZ аналіз. Аудит та оцінка збутового 

потенціалу підприємства. 

Тема 10. Аудит комунікаційної політики підприємства 

Сутність аудиту комунікаційної політики підприємства. Методи 
аудиту й оцінки складових комунікаційної політики підприємства. 
Маркетинговий аудит  веб- сайту підприємства. 
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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 с.р. л п лаб ін
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія та організація маркетингового аудиту. 
Методика маркетингового аудиту 

Тема 1. Теоретичні 
аспекти 

маркетингового 
аудиту 

9 2 1   6 9 0,5 0,5   8 

Тема 2. Основи 
організації та 

методики 
маркетингового 
аудиту 

9 2 1   6 9  0,5   8,5 

Тема 3. Аудит 
середовища 
маркетингу 

9 2 1   6 9 0,5 0,5   8 

Тема 4. Аудит 
стратегії маркетингу 

9 2 1   6 9  0,5   8,5 

Тема 5. Аудит 
організації та 
допоміжних систем 
маркетингу 

9 2 2   5 9 0,5 0,5   8 

Тема 6. Аудит 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 

9 2 2   5 9  0,5   8,5 

Разом за змістовим 
модулем 1 54 12 8   34 54 1,5 3   49,5 

Змістовий модуль 2. Аудит складових маркетингу 

Тема 7. Аудит 
товарної політики 
підприємства 

9 1 2   6 9  1   8 
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Назви змістових 
модулів 

і тем 

Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб ін
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Аудит цінової 
політики підприємства 9 1 2   6 9 0,5 1   7,5 

Тема 9. Аудит 
збутової політики 
підприємства 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 10. Аудит 
комунікаційної 
політики 
підприємства 

9 1 2   6 9  -   9 

Разом за змістовим 
модулем 2 

36 4 8   24 36 0,5 3   32,5 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 6 - - 82 

Модуль 2 
ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 6 - - 82 
 

 

5.Теми практичних занять 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. 
Основи організації та методики маркетингового 
аудиту 

1 0,5 

2. Аудит середовища маркетингу 1 0,5 

3. Аудит стратегії маркетингу 1 0,5 

4. 
Аудит організації та допоміжних систем 
маркетингу 

1 0,5 

5. Аудит ефективності маркетингової діяльності 2 0,5 

6. Аудит товарної політики підприємства 2 0,5 

7. Аудит цінової політики підприємства. 2 1 

8. Аудит збутової політики підприємства. 2 1 
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9. Аудит комунікаційної політики підприємства 2 1 

10. 
Основи організації та методики маркетингового 
аудиту 

2 - 

 Разом 16 6 

 

6.Самостійна робота 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Основи організації та методики 
маркетингового аудиту 

6 8 

2. Тема 2. Аудит середовища маркетингу 4 8 

3. Тема 3. Аудит стратегії маркетингу 6 8 

4. 
Тема 4. Аудит організації та допоміжних систем 
маркетингу 

6 8 

5. 
Тема 5. Аудит ефективності маркетингової 
діяльності 6 8 

6. Тема 6. Аудит товарної політики підприємства 6 8 

7. Тема 7. Аудит цінової політики підприємства. 6 8 

8. Тема 8. Аудит збутової політики підприємства. 6 9 

9. 
Тема 9. Аудит комунікаційної політики 
підприємства 

6 9 

10. 
Тема 10. Аудит комунікаційної політики 
підприємства 

6 8 

 Разом 58 82 

 

Самостійна робота студентів передбачає: 
1) виконання практичних розрахункових і ситуаційних завдань за 

проблематикою маркетингового аудиту; 

2) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої програми; 
3) написання рефератів з актуальних питань здійснення 

маркетингового аудиту суб’єктами національної економіки в Україні; 
4) підготовку до модульних контрольних робіт і підсумкового 

контролю. 
Результати самостійної роботи студента представляються у формі 

письмового звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен бути в 
межах 15-20 сторінок аркушів формату А4. Звіт оформлюється на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297). Поля: верхнє, нижнє та ліве 
— 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим. 
Захист звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 
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7. Індивідуальні завдання  
Індивідуальну науково-дослідну роботу студентів навчальним планом не 

передбачено.  
 

8. Методи навчання 
 

В процесі викладання дисципліни використання інформаційно-

ілюстративного та проблемного методів навчання супроводжується: 
• використанням структурно-логічних схем; 
• розв’язуванням задач; 
• моделюванням ситуацій; 
• виконанням індивідуальних завдань. 
Під час лекційного курсу використовується роздатковий матеріал, 

ілюстраційні матеріали та схеми. Лекції заняття проводяться з 
мультимедійним супроводом.  

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті й фахового мислення; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій 

тощо. 
 Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань. 
 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 

• поточне  оцінювання освоєння матеріалу; 
• оцінювання звіту про самостійну роботу; 
• оцінювання контрольної роботи; 
• аналіз результатів модульних контрольних робіт. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є 
такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
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• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи 
студентів, контрольної роботи) проводиться за наступними критеріями  (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40%– завдання виконано частково, висновки неаргументовані і 

неконкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
П

ід
су

мк
ов

ий
 

ко
нт

ро
ль

 

(е
кз

ам
ен

) 

Су
ма

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0
 

 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

Т1, Т2,..., Т10 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 задовільно 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення начальної дисципліни включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) за 

всіма темами начальної дисципліни. 
2. Пакети тестових завдань для модульного й підсумкового контролю 

знань студентів. 

3. 06-13- 134 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. Методичні 
вказівки до організації самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Маркетинговий аудит»  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної 
форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. 

4. 06-13-135 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. Методичні 
вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни 
«Маркетинговий аудит»  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної 
форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи 
збуту. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004.-224 с. 
2. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит. Навчально - методичний 
посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.:КНЕУ, 2007.- 224 с. 
3. Ілляшенко С.Н., Баскакова М.Ю., Маркетингові дослідження: Навч. 
Либідь, 1998. –152 с. 
4. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр 
экономики и маркетинга, 1996. 
5. Корягіна С.В. Маркетинговий аудит: навч.посіб. / С.В. Корягіна, М.В. 
Корягін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с. 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. - 736 с. 
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7. Липчук В.В.  Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] . – Режим 
доступу: http: // pidruchniki. Ws / 1857031451887 / marketing / 
marketingoviy_analiz_-_lipchuk_vv. /. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. 
8. Маркетинг для магістрів: Навч. посіб./За ред. С.М. Ілляшенка. - 

Суми:Університетська книга,2008. - 928с. 
9.  Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко 
О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 
5. Маркетинговий аудит підприємства. Теорія і практика маркетингу в 
Україні: Монографія. /За наук. ред. д-ра екон. наук., проф.., акад. АПН України 
А.Ф. Павленка,  – К.: КНЕУ, 2005. -  356 с. 
10. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: 
Монографія / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., 
Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д; за редакцією Мальчик М.В. – Рівне: 
НУВГП, 2015. – 192 с. 
11. Уилсон Обри. Аудит маркетинга: / пер. с англ. – Днепропетровск: 
Баланс-Клуб, 2003. 368 с. 

Допоміжна 

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг / Г. Амстронг, Ф. 
Котлер. – Изд. Дом «Вильямс», М.,С -ПТБ., К., 2007. 
2. Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник. / Бєлявцев М.І., Іваненко 
Л.М.  – Київ: ЦНЛ, 2005. – 328с. 
3. Вачевський М.В.,Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий 
маркетинг.Основи теорії і практики: Навч.посібник. - Київ:ЦНЛ,2004. - 254с. 
4. Гонтаренко Н.А. Маркетинговий аудит як складова комплексу 
банківського маркетингу (тези) / Н.А.Гонтаренко, С.М. Нікшич // Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «20-річчя аудиту. Досягнення, 
проблеми та перспективи розвитку» 19-20 квітня 2013 р. м. Сімферополь, АР 
Крим, Україна. – С. 61-63. 

5. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навч. посібник у тестах./ Гончарук Я.А., 
Павленко А.Ф., Скибінський С.В. – 2-е вид., доп. і перероб.-Київ: КНЕУ, 2004. 
– 392с. 
6. Джефкінс Ф. Реклама: Практич. посібн. / Ф. Джефкінс; ред. Д.Ядіна. – 

4-е вид. – Київ: Знання, КОО, 2001 – 123 с. 
7. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, 
вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий 
дім «Професіонал» 2009. – 320с. 
8. Карпов В.А. Маркетинг : прогнозування кон’юнктури ринку.:Навч. 
посібник/В.А.Карпов. В.Р.Кучеренко. - Київ:Знання,2001. - 215с. 
9. Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. — 2-

е изд. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 416 с. 
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13. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 
НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.libr.rv.ua/. 
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