
 



Назва курсу МАРКЕТИНГ 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

051 «Економіка» 

Викладачі курсу КУЗИК Олег Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleh.kuzyk@lnu.edu.ua; kuzykol@gmail.com; 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/kuzyk-oleh-volodymyrovych 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться (за попередньою домовленістю) в день проведення лекцій 

та практичних занять (адреса економічного факультету: 79000, Україна, м. Львів, пр. 

Свободи, 18, ауд. 210). Можливими є он-лайн консультації із застосуванням 

ресурсів Microsoft Teams, Skype, Zoom або подібних ресурсів. Узгодження часу он-

лайн консультацій відбувається через електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynh-051-3 

Інформація про 

курс 

Упродовж останніх кількох десятиліть в усьому світі присутня тенденція до 

зростання впливу маркетингу на всі сфери людської діяльності, свідомість і 

поведінку людини. У відповідь спостерігається дедалі більш чутливе реагування 

маркетингу як системи та його інструментів на всі суттєві зміни у суспільстві. 

Такі тенденції вимагають постійної фахової уваги, яка дає змогу удосконалювати 

наявні маркетингові підходи, стратегії й технології, адаптувати їх до нових умов, а 

також переосмислювати місце і роль маркетингової діяльності у сучасному світі та 

на далеку перспективу. Більшість сучасних підприємств і організацій усвідомлюють 

свою безпосередню залежність від суспільства та потреби вибудовувати 

доброзичливі відносини із потенційними споживачами й представниками широкої 

громадськості. 

Формування ринкових відносин у національних економіках поставило нові 

завдання, які передбачають застосування оновлених підходів до ведення бізнесу в 

цілому, досконаліших засобів виробничої й комерційної діяльності. Такий підхід 

стимулює використання інструментарію маркетингу, його адаптацію до конкретних 

споживачів, умов регіону й країни в цілому. Сучасний маркетинг спрямовує свою 

діяльність на забезпечення задоволення потреб ринку, прискорення товароруху і 

підвищення дохідності виробництва й торгівлі. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Маркетинг» є важливою нормативною дисципліною для освітньої-

наукової програми підготовки бакалавра, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі  

3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою – ECTS). 

 

У курсі «Маркетинг» розглянуто теоретично-методологічні засади сучасного 

маркетингу, основні концепції маркетингового управління та можливості їх 

застосування на практиці. Значну увагу приділено особливостям розроблення та 

застосування маркетингових інструментів на споживчому й діловому ринках. У 

процесі вивчення курсу зосереджено увагу на розумінні механізмів і мотивацій 

споживчої поведінки на різних типах ринків. Пропонується застосування 

специфічних та інноваційних маркетингових прийомів, придатних для застосування 

в сучасних умовах. 

Мета та цілі курсу Мета курсу «Маркетинг» – набуття теоретичних знань щодо базових категорій 

маркетингу, практичних навичок і методологічних аспектів організації 

маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах, засвоєння сучасного 

інструментарію маркетингу, опанування основами формування та використання 

комплексу маркетингу, розуміння основ розроблення маркетингових стратегій. 

 

Серед основних завдань дисципліни «Маркетинг» варто виділити: 

- формування економічного мислення у маркетинговій діяльності, що базується на 
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принципах сучасних концепцій маркетинг-менеджменту; 

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами 

маркетингу; 

- засвоєння інструментарію розробки комплексу маркетингу для підприємств і 

організацій, формування навичок впровадження їх в реальному секторі національної 

економіки; 

- формування знань та ключових навичок управління маркетингом; 

- ознайомлення з основними навичками розроблення маркетингової стратегії 

підприємства; 

- набуття досвіду аналізу сучасних маркетингових інструментів, що 

використовуються підприємствами; 

- набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання 

відповідних функцій; 

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств. 
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова література: 

1. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с.  

2. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 416 с.  

3. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 338 с.  

4. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: 

ЛНУ, 2015. 240 с.  

5. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.  

6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.  

7. Маркетинг: підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. 

О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє вид. К.: Навчально-методичний центр 

«Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. 648 с. 

С.476. 

8. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 244 с.  

9. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. 228 с.  

10. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / 

За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.  

 

Допоміжна література: 

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

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 612 с.  

2. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навч. посібн. К.: Знання, 2010. 

332 с.  

3. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту. К.: ЦУЛ, 2009. 200 с.  

4. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я. Маркетинг промислового підприємства: навч. 

посібник. К.: Центр учбової літератури. 2014. 620 с.  

5. Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посібник. Європейський університет. 2-ге вид. 

К.: Видавництво Європейського університету. 2011. 248 с. 

6. Кузик О.В. Базові моделі комунікацій у маркетингу агропідприємств України. 

Стратегія економічного розвитку України. 2022. № 50. С.106-118. 

https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.106.118. 

7. Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: Основи теорії та практики: 

навчальний посібник. 3-тє вид., випр.. і доп. Львів: «Магнолія 2006», 2010. 288 

с.  

8. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 

2012. 480 с.  

9. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник. К.: КНЕУ, 2010. 600 с.  

10. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2010. 



351 с.  

11. Турченюк М.О., Швець М.Д. Маркетинг: підручник. К.: Знання, 2011. 318 с. 

12. Kuzyk O. Strategic Directions of Marketing Communications of Agro-Industrial 

Enterprises in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 

2022. Vol. 2 No. 43. Pp. 78-84.  https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3685. 
Тривалість курсу 90  год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять: 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять. 

Самостійна робота – 26 години. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент має: 

знати: 

- сутність маркетингу, його основні положення та напрями застосування 

маркетингової діяльності; 

- місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства; 

- функції маркетингу та вплив мікро- та макроекономічних чинників на 

ефективність роботи підприємства; 

- процес прийняття рішень споживачем та мотиваційні чинники, що на нього 

впливають; 

- комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на внутрішньому і 

міжнародному ринках; 

- особливості та критерії сегментації споживачів і ринків, теоретичні засади 

маркетингової політики позиціювання; 

- принципи та методи проведення маркетингових досліджень на ринку; 

- процес розробки і види товарних стратегій, стратегій ціноутворення, просування і 

розподілу товарів на ринку; 

- загальні особливості та інструменти маркетингової політики комунікацій 

підприємств і організацій; 

- основи стратегічного маркетингового планування на підприємствах. 

вміти: 

- аналізувати маркетингове середовище підприємства; 

- обирати та застосовувати на практиці найбільш доцільні методи дослідження 

ринку; 

- виявляти потребу в проведенні маркетингових досліджень на підприємстві, 

визначати головні цілі досліджень, джерела інформації і методи її збору, 

аналізувати отриману інформацію, складати відповідні висновки, рекомендації і 

прогнози; 

- прогнозувати поведінку споживачів залежно від чинників мікро- та 

макросередовища; 

- здійснювати сегментацію ринків та обирати оптимальні цільові сегменти; 

- розробляти заходи щодо позиціювання товарів; 

- проводити аналіз конкурентного середовища та ринкових позицій конкурентів; 

- розробляти стратегічні рішення щодо кожного з елементів комплексу маркетингу  

та маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу; 

- обирати раціональні інструменти маркетингових комунікацій з метою просування 

виробника та його товарів на ринку; 

- визначати ефективні складові політики розповсюдження товарів та послуг на 

ринку; 

- обирати та розробляти найбільш доцільну цінову політику залежно від ситуації 

на ринку; 

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває загальні компетентності (ЗК): 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії. 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває спеціальні (фахові) 

компетентності (СК): 

СК4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 



теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК14 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває спеціальні компетентності 

спеціалізації (СКС): 

СКС3 Здатність оцінювати ефективність макро- та мікросередовища 

функціонування суб’єктів бізнесу, аналізувати та прогнозувати інтенсивність 

впливу зовнішніх і внутрішніх чинників в умовах глобальних структурних змін 

СКС5 Розуміння методологічних принципів формування системи 

індикаторів фінансово-економічної ефективності бізнесу і здатність обирати 

оптимальні траєкторії фінансового та інвестиційного розвитку фірм. 

СКС6 Розуміння закономірностей формування та функціонування різних 

типів ринкових структур, принципів ринкової поведінки фірм і механізмів 

прийняття оптимальних економічних рішень, а також здатність розробляти стратегії 

поведінки фірм в умовах недосконалої конкуренції та визначати їх вплив на 

соціальну-економічну ефективність галузевих ринків. 

Програмні результати навчання: 

ПРН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

ПРН6 Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

ПРН10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН15 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН26 Аналізувати особливості процесу прийняття бізнес-рішень 

індивідами та фірмами, використовуючи адекватні конкретній ситуації теоретичні 

та практичні підходи. 

ПРН27 Визначати ефективність макро- та мікросередовища функціонування 

суб’єктів бізнесу, аналізувати та прогнозувати інтенсивність впливу зовнішніх та 

внутрішніх чинників в умовах глобальних структурних змін. 

Ключові слова Маркетинг, комплекс маркетингу, ціна, товар, ринок, цінність, обмін, задоволення, 

вартість, попит, сегмент ринку, сегментування, позиціювання, диференціювання, 

маркетингові стратегії, маркетингові дослідження, ринок товарів промислового 

призначення, споживчий ринок, модель спонукальної поведінки споживача, 

маркетинг послуг, маркетингова товарна політика, товарний асортимент, 

маркетингова цінова політика, стратегії ціноутворення, методи ціноутворення, 

маркетингова політика розподілу, канал розподілу, посередник, роздрібна торгівля, 

гуртова торгівля, маркетингова логістика, маркетингові комунікації, реклама, паблік 

рілейшнз, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, інтегровані 

маркетингові комунікації, синтетичні маркетингові комунікації. 

Формат курсу Очне навчання. 

Теми Тема 1. Основи теорії та методології маркетингу. 

Тема 2. Організація управління маркетинговими заходами. 

Тема 3. Маркетингова інформаційна система. 



Тема 4. Теорія маркетингових досліджень. 

Тема 5. Дослідження маркетингового середовища. 

Тема 6. Аналіз поведінки покупців на споживчих ринках. 

Тема 7. Дослідження поведінки споживачів на ділових ринках. 

Тема 8. Теорія STP-маркетингу. 

Тема 9. Товарна політика фірми. 

Тема 10. Політика ціноутворення та система цін. 

Тема 11. Маркетингова політика комунікацій. 

Тема 12. Маркетингова політика розподілу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Підсумковий контроль передбачає складання семестрового екзамену. Іспит 

проводиться виключно у письмовій формі та передбачає: 

- теоретичну – тестову складову; 

- практичну – ситуаційну складову (термінологія, визначення й пояснення 

ситуацій). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 

«Основи економічної науки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка 

України», «Соціологія», «Політологія», «Економіка підприємства», «Менеджмент», 

«Фінанси», достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння 

джерел досліджуваних об’єктів. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

У процесі вивчення дисципліни «Маркетинг» передбачено використання таких 

методів навчання: 

- метод передачі та сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу за допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач і ситуацій з метою набування умінь й практичних навичок  

(практичні заняття); 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення задач, написання наукового ессе на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 

т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, 

необхідних умінь і практичних навичок (самостійна робота). 

Під час навчання застосовуватимуться презентація, лекції, комплексні модулі та 

завдання, електронні матеріали з відповідного курсу, колаборативне навчання 

(групові проекти, спільні розробки), дискусія, написання наукових праць та 

розробок. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання загальних програм і операційних систем з 

метою подання електронних матеріалів: електронна пошта, платформи Microsoft 

Teams, Zoom, Telegram, Moodle. 

Для глибшого засвоєння курсу необхідні комп’ютер і мультимедійне обладнання. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним 

компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань 

студентів здійснюється за поточним та проміжним контролем знань протягом 

семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 

розв’язання задач, розгляд практичних ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання, описові ситуації. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є систематичність та активність 

роботи на практичних заняттях. При оцінці систематичності та активності роботи 

студента на практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується загальний 

рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під час 



опанування відповідного змістовного модуля. 

 

Засоби діагностики успішності навчання впродовж семестру Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 30 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 

Засоби підсумкового контролю Кількість балів 

Письмовий іспит 50 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне письмове 

завдання.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

. 

Питання до 

екзамену 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань: 

1. Суть та основні підходи до визначення маркетингу.  

2. Принципи, завдання та функції маркетингу. 

3. Основні поняття маркетингу. 



4. Види сучасного маркетингу. 

5. Концепції маркетингового управління. 

6. Суть та історія поняття «комплекс маркетингу». 

7. Структура комплексу маркетингу та його інструменти. 

8. Принципи розробки комплексу маркетингу. 

9. Мета, завдання та принципи планування.  

10. Оперативне маркетингове планування. 

11. Стратегічне планування. 

12. Організація управління маркетинговими заходами. 

13. Маркетинговий контроль. 

14. Маркетингова інформаційна система. 

15. Суть та класифікація маркетингової інформації.  

16. Суть, завдання та принципи маркетингових досліджень.  

17. Види маркетингових досліджень. 

18. Процес маркетингового дослідження. 

19. Маркетингове середовище фірми. 

20. Суть та елементи мікросередовища. 

21. Ціноутворення на товарних ринках. 

22. Місце ціни в системі комплексу маркетингу. 

23. Система цін та їхня структура. 

24. Класифікація цін. 

25. Маркетингові стратегії ціноутворення. 

26. Суть і цілі політики розподілу. 

27. Структура каналів розподілу. 

28. Дослідження каналів прямого маркетингу. 

29. Маркетингова логістика як інструмент системи розподілу. 

30. Суть маркетингових комунікацій. 

31. Роль персонального продажу у збутовій діяльності. 

32. Процес організації персонального продажу. 

33. Стимулювання збуту. 

34. Роль та значення реклами. 

35. Зв’язки з громадськістю. 

36. Спонсорування. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

 

 

  



Схема курсу «МАРКЕТИНГ» 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Загальні засади маркетингу та маркетингової діяльності. 
Тема 1. Основи теорії та методології маркетингу. 9 4 4   1 

Тема 2. Організація управління маркетинговими заходами. 9 4 4   1 

Тема 3. Маркетингова інформаційна система. 6 2 2   2 

Тема 4. Теорія маркетингових досліджень. 10 4 4   2 

Разом за змістовим модулем 1 34 14 14   6 

Змістовий модуль 2. Організація роботи маркетингової системи підприємств та 

організацій. 
Тема 5. Дослідження маркетингового середовища. 6 2 2   2 

Тема 6. Аналіз поведінки покупців на споживчих ринках. 6 2 2   2 

Тема 7. Дослідження поведінки споживачів на ділових 

ринках. 
6 2 2   2 

Тема 8. Теорія STP-маркетингу. 8 3 3   2 

Тема 9. Товарна політика фірми. 6 2 2   2 

Тема 10. Політика ціноутворення та система цін. 8 2 2   4 

Тема 11. Маркетингова політика комунікацій. 8 3 3   2 

Тема 12. Маркетингова політика розподілу. 8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 56 18 18   20 

Усього годин  90 32 32   26 

 

 

 

  



СХЕМА КУРСУ «МАРКЕТИНГ» 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

1-2 

тиждень 

/ 4 год. 

Тема 1. Основи теорії та методології 

маркетингу. 

Суть, мета та основні підходи до визначення 

маркетингу. Концептуальний та функціональний 

підходи до розуміння маркетингу. Товарний і 

системно-поведінковий підходи до розуміння 

маркетингу. Інституційний, національний та 

управлінський підходи до розуміння маркетингу. 

Предмет та об’єкт маркетингу. 

Методологічні засади організації процесу 

маркетингу: принципи, завдання, функції. Свобода 

вибору. Напрямленість на споживачів. 

Спрямованість на прибуток. Активна політика. 

Науковий підхід до розв’язання маркетингових 

проблем. Комплексність дій. Гнучкість у 

досягненні поставлених цілей. Стратегічні й 

тактичні завдання маркетингу. 

Типи та види сучасного маркетингу. 

Продуктовий маркетинг. Маркетинг споживача. 

Змішаний, споживчий, промисловий і 

посередницький маркетинг. Стратегічний, 

тактичний та оперативний маркетинг. Масовий, 

диференційований та індивідуальний маркетинг. 

Конверсійний, стимулювальний, ре-, 

синхромаркетинг, розвивальний, 

підтримувальний, демаркетинг. Інтегрований та не 

інтегрований маркетинг. Комерційний і 

некомерційний маркетинг. Макро- та мікро 

маркетинг. Мегамаркетинг. Постачальницький 

маркетинг. Маркетинг персоналу. Міжнародний 

маркетинг. 

Основні поняття маркетингу. 

Лекція 1. Кузик О. Маркетинг послуг: 

технології та стратегії: навч. 

посібн.. Львів: Видавництво ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. С.10-34. 

2. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.15-38. 

3. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

4. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

5. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

6. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С.15-38. 

7. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

Завдання для самооцінювання: 

1. Проаналізуйте етапи еволюції 

маркетингу. Визначте ключові 

маркетингові проблеми, які 

вирішуються на кожному з етапів. 

2. Поясніть роль і місце збуту у 

маркетинговій діяльності. 

3. Коротко охарактеризуйте 

різницю між основними підходами 

до розуміння маркетингу. 

4. Опираючись на національний 

підхід до визначення маркетингу, 

вкажіть на особливості 

маркетингової діяльності, які слід 

врахувати в Україні. 

5. Обґрунтуйте різницю між 

маркетингом та комерційними 

зусиллями зі збуту. 

6. Чи існує потреба у маркетингу у 

командно-адміністративній 

економіці? 

2 тижні 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

Розвиток маркетингу у ХХІ ст. Концепції 

маркетингового управління. Концепції 

удосконалення виробництва та товару. Концепція 

інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція 

маркетингу. Соціально-етичний маркетинг. 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С.43-64. 

3-4 

тиждень 

/ 4 год. 

Тема 2. Організація управління 

маркетинговими заходами. 

Суть, основні завдання та функції управління 

маркетингом. 

Концепція маркетинг-менеджменту та його 

етапи. Головні елементи системи маркетинг-

менеджменту. Структура маркетингового 

управління. Завдання та функції маркетингового 

управління. Етапи маркетингового процесу. 

Комплекс маркетингу: суть та історія, структура, 

інструментарій розробки. Реалізація комплексу 

маркетингу через чотири види маркетингової 

політики: товарну, цінову, комунікативну та 

розподільчу. Структура комплексу маркетингу та 

його інструменти. Визначення мети і завдань 

товарної, цінової, комунікативної та договірної 

політики. 

Маркетинговий контроль. Мета маркетингового 

контролю. Стадії та види маркетингового 

контролю. Форми маркетингового контролю. 

Поняття маркетингового аудиту. 

Види організаційних структур маркетингу. 

Системи маркетингової інтеграції. Функціональна 

структура служби маркетингу. Товарна структура 

служби маркетингу. Ринкова структура служби 

маркетингу. Географічна організація служби 

маркетингу. Різновиди матричних структур 

служби маркетингу. Системи маркетингової 

інтеграції. 

Лекція  1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.21-22, 26-32, 

66-80. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

4. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С.21-22, 26-32, 66-80. 

5. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С.52-55, 83-85. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Охарактеризуйте основні 

тенденції сучасного маркетингового 

управління. 

2. Коротко опишіть фази 

маркетингового процесу. 

3. Оберіть підприємство та на його 

прикладі поясніть матрицю 

Ансоффа. 

4. Яким основним критеріям 

мають відповідати цілі компанії? 

5. Поясніть різницю між 

диференціюванням і 

позиціонуванням. 

6. Розкрийте суть поняття 

«комплекс маркетингу». Опишіть 

його структуру та інструменти 

здійснення. 

2 тижні 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

5 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 3. Маркетингова інформаційна система. 

Поняття інформаційної системи, завдання та її 

компоненти. Маркетингова інформаційна система. 

Система внутрішньої звітності. Система 

маркетингового спостереження. Система 

маркетингового дослідження. Система аналізу 

маркетингової інформації. 

Маркетингова інформація: її значення та види. 

Маркетингові інформація. Класифікація 

маркетингової інформації. Переваги і недоліки 

первинної і вторинної інформації. Опитування. 

Способи опитування. Переваги та недоліки різних 

видів опитування. Спостереження. Переваги та 

недоліки спостереження. Експеримент. Імітація. 

Джерела маркетингової інформації. Процес збору 

та інтерпретації маркетингової інформації. 

Критерії оцінки поінформованості. 

Первинна інформація. 

Вторинна інформація. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.81-86. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С.81-86. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Охарактеризуйте основні 

завдання маркетингової 

інформаційної системи сучасного 

підприємства. 

2. Розкрийте значення 

маркетингової інформаційної 

системи у прийнятті оптимального 

управлінського рішення. 

3. У чому полягає цінність 

маркетингової інформації для 

сучасного бізнесу? 

4. Чи погоджуєтесь із твердженням, 

що інформація «є рушійною силою 

до прийняття рішення щодо купівлі 

товарів»? Відповідь обґрунтуйте. 

5. У чому цінність первинної 

маркетингової інформації для 

підприємств та організацій? 

6. Які переваги і недоліки збирання 

маркетингової інформації шляхом 

опитування? 

1 тиждень 

6-7 

тиждень 

/ 4 год. 

Тема 4. Теорія маркетингових досліджень. 

Суть, завдання та принципи маркетингових 

досліджень. Маркетингові дослідження. Роль 

маркетингових досліджень. Мета маркетингових 

досліджень. Предмет маркетингових досліджень. 

Об’єкт маркетингових досліджень. Принципи 

маркетингових досліджень. Завдання 

маркетингових досліджень. 

Основні напрями маркетингових досліджень. 

Різновиди досліджень у маркетингу. Збір 

інформації. Кабінетні дослідження. Польові 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.85-103. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Обґрунтуйте на прикладах 

головну мету маркетингових 

досліджень. 

2. Чи потрібно проводити 

маркетингові дослідження 

некомерційним організаціям? 

Відповідь обґрунтуйте. 

3. Чи відрізняються завдання 

маркетингових досліджень залежно 

від виду підприємницької 

2 тижні 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

дослідження. Пілотні дослідження. Панельні 

дослідження. Метод фокус-груп. Ділові контакти. 

Процес організації маркетингових досліджень. 

Переваги та недоліки різних видів маркетингових 

досліджень. Етапи процесу маркетингових 

досліджень.  

Умови проведення досліджень. Організації, що 

проводять маркетингові дослідження. 

4. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С. 85-103. 

діяльності? 

4. На що першочергово слід 

звертати увагу у маркетингових 

дослідженнях конкурентів? 

5. У чому сутність, особливості та 

ключові питання маркетингових 

досліджень товарної маси? 

8 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 5. Дослідження маркетингового 

середовища. 

Маркетингове середовище. Мікросередовище 

фірми. Постачальники. Посередники. Клієнти. 

Конкуренти. Контактні аудиторії. 

Маркетингове внутрішнє середовище. 

Зовнішнє мікросередовище. 

Макросередовище компанії. 

Демографічне середовище. Основні тенденції 

світового та вітчизняного демографічного 

середовища. 

Соціальне макросередовище. 

Економічне макросередовище. 

Науково-технологічне макросередовище. Аналіз 

головних тенденцій технологічного 

макросередовища. 

Політико-правове макросередовище. 

Природне макросередовище. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.105-125. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, 

Ї.Сетьяван; пер. з англ. 

К.Куницької та О.Змаєвої. К.: Вид. 

група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 

4. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С.103-123. 

Завдання для самооцінювання: 

1. В чому полягає основне завдання 

аналізу маркетингового 

середовища? 

2. Вкажіть, до яких наслідків може 

призвести ігнорування аналізу 

маркетингового середовища 

підприємства. 

3. Обґрунтуйте роль позитивного 

внутрішнього мікросередовища 

компанії у її діяльності. 

4. Наведіть приклади, які 

характеризують вплив факторів 

маркетингового мікросередовища на 

маркетингову діяльність фірми в 

Україні. 

5. Оцініть роль посередників у 

сучасному товаропросуванні в 

Україні і світі. 

6. Подумайте про можливості 

впливу компанії на 

макросередовище компанії. 

1 тиждень 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 
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виконання 

9 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 6. Аналіз поведінки покупців на 

споживчих ринках. 

Модель спонукальної поведінки споживача. 

Теорія поведінки споживача. Теоретичні засади 

споживчої поведінки. Економічні теорії поведінки 

споживача. Неекономічні теорії поведінки 

споживача. 

Чинники впливу на прийняття споживчого 

рішення. Соціокультурні чинники. Психологічні 

чинники. Особистісні чинники. Джерела 

інформації, якими може скористатися споживач. 

Виявлення перешкод на етапі прийняття рішення 

про купівлю. 

Аналіз процесу прийняття споживчого рішення 

про купівлю. Усвідомлення проблеми та 

формування потреби. Пошук інформації. Оцінка 

варіантів. Рішення про купівлю та її здійснення. 

Поведінка після купівлі. 

Рішення про купівлю товару-новинки. 

Концепція нового товару. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 146-161, 

186-189. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг 

підприємства / Л.В. Балабанова, 

В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К: 

ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Городняк І.В. Поведінка 

споживача: навч. Посібник / І.В. 

Городняк. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 256 с. 

4. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

5. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, 

Ї.Сетьяван; пер. з англ. 

К.Куницької та О.Змаєвої. К.: Вид. 

група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Подумайте, чи існує сьогодні 

проблема безпосередніх контактів зі 

своїми клієнтами у сучасних 

бізнесах. Обґрунтуйте відповідь. 

2. Чи погоджуєтесь із 

твердженням, що покупець спрощує 

процес прийняття рішення, 

стандартизує його і запам’ятовує 

найбільш суттєву інформацію? 

3. Поясніть сутність 

альтернативної лінії поведінки 

споживача в процесі вибору 

споживчого товару. 

4. Охарактеризуйте значення 

проміжних рішень у процесі вибору 

споживчого товару. 

5. На скільки можуть оцінити 

підприємства і організації як саме 

реагують споживачі на різні 

спонукальні прийоми маркетингу? 

6. Поясніть сутність «чорної 

скриньки» свідомості споживача для 

бізнес-діяльності. 

1 тиждень 

10 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 7. Дослідження поведінки споживачів на 

ділових ринках. 

Особливості ділових ринків та поведінки 

ділових покупців. Дослідження поведінки 

споживачів на ділових ринках. Структура ділових 

ринків. Характеристика ринку товарів 

промислового призначення. Процес купівлі 

товарів для потреб підприємства. 

Типи купівельних рішень. Використання прямих 

закупівель. Закупівлі для вирішення нових 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С.162-170. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, 

Завдання для самооцінювання: 

1. Проаналізуйте основні риси 

ринку товарів промислового 

призначення. 

2. Про що свідчить інформація 

щодо нееластичності попиту за 

ціною на товари промислового 

призначення? 

3. Чому перед покупцями на 

діловому ринку, як правило, стоять 

1 тиждень 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

завдань. Рішення про модифіковану купівлю. 

Удосконалення взаємовідносин між покупцями та 

постачальниками. 

Чинники, що впливають на ділових покупців.  

Процес купівлі товарів промислового 

призначення. 

Ї.Сетьяван; пер. з англ. 

К.Куницької та О.Змаєвої. К.: Вид. 

група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 

4. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С.175-192. 

складніші завдання у процесі 

здійснення купівлі? 

4. Поясніть, чому на ринку В2В 

продавці та покупці співпрацюють 

тісніше та створюють триваліші 

відносини? 

5. Коротко охарактеризуйте 

особливості прийняття рішення про 

купівлю на діловому ринку залежно 

від типу закупівель. 

11-12 

тиждень 

/ 3 год. 

Тема 8. Теорія STP-маркетингу. 

Роль маркетингового сегментування у підтримці 

управлінських рішень. Масовий маркетинг. 

Переваги та недоліки масового маркетингу. 

Цільовий маркетинг. Етапи цільового маркетингу. 

Необхідність сегментування та його суть. 

Сегментування ринку. Переваги і недоліки 

ринкового сегментування. Сегмент ринку. Ніша. 

Рівні сегментування. Локальний маркетинг. 

Індивідуальний маркетинг. Властивості ринкових 

сегментів. Ознаки сегментування. 

Вибір принципів сегментування. 

Вибір цільових сегментів ринку. Вибір цільових 

сегментів ринку. Типи цільових ринків. 

Концентрація зусиль на одному сегменті: переваги 

та недоліки. Вибіркова спеціалізація: переваги та 

недоліки. Товарна спеціалізація: переваги та 

недоліки. Ринкова спеціалізація: переваги та 

недоліки. Повне охоплення ринку. 

Недиференційований маркетинг. 

Диференційований маркетинг. 

Визначення позиції товару на ринку. Вибір і 

реалізація стратегії позиціювання. Позиціювання. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 125-137. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

4. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С. 249-270. 

5. Кузик О.В. Стратегічний 

маркетинг: теорія та методологія: 

Завдання для самооцінювання: 

1. Обґрунтуйте переваги та 

недоліки ринкового сегментування. 

2. Оцініть переваги ринкового 

агрегування. 

3. Поясніть значення сегментації 

ринку для стратегічного розвиту 

фірми. 

4. Від чого залежить ефективність 

сегментації ринку? 

5. У чому, на Вашу думку, 

виражається економічна вигода 

сегментації? 

6. Охарактеризуйте основні 

вимоги (принципи) ефективних 

ринкових сегментів. 

7. Вкажіть, яким вимогам має 

відповідати цільовий сегмент ринку. 

1,5 тижні 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

Диференціювання. Диференціювання послуг. 

Диференціювання персоналу. Диференціювання 

каналів розподілу. Диференціювання іміджу. 

Помилки позиціювання. Основні стратегії 

позиціювання. 

навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 

С.80-109. 

13 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 9. Товарна політика фірми. 

Розробка та впровадження нового товару. Суть 

товару та його характеристики. Єдність товару та 

послуги. Характеристики товару. Способи 

планування товарів. Рівні створення товару. 

Процес планування нових товарів. Методи 

розробки ідей нових товарів. Критерії відбору ідей 

нових товарів. Позиціювання продукції. 

Створення прототипу. Особливості прототипу. 

Марка. Упаковка. Етикетка. Комплекс 

супровідних послуг. Пробний маркетинг. Причини 

невдач нових товарів. 

Життєвий цикл товару. Життєвий цикл товару. 

Етап розробки нового товару. Етап виведення 

товару на ринок. Етап зростання. Етап зрілості. 

Етап занепаду. 

Поняття, які характеризують етапи життєвого 

циклу товару. 

Маркетингові стратегії на етапах життєвого 

циклу товару. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 178-185, 

186-192. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, 

Ї.Сетьяван; пер. з англ. 

К.Куницької та О.Змаєвої. К.: Вид. 

група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 

4. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С. 178-185, 186-192. 

5. Маркетинг: підручник. Вид. 2-

ге без змін / Під ред. А.Ф. 

Павленко та ін. К.: КНЕУ, 2010. 

600 с. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Подумайте та поясніть, на якому 

етапі розробки нового товару фірмі 

доцільно вступати у контакт зі 

споживачем? 

2. Чому на етапі формування ідеї 

обмеження кількості пропонованих 

ідей-новинок є раціональним? 

3. Охарактеризуйте основні 

причини несприйняття товарів-

новинок споживачами. 

4. Обґрунтуйте основні чинники, 

котрі визначають успіх товару-

новинки у сучасному світі? 

5. Які ключові проблеми 

з’являються перед компанією у 

період розгортання комерційного 

виробництва товару-новинки? 

6. Поясніть відмінність між ідеєю, 

концепцією та образом товару? 

7. Подумайте та поясніть, яким 

критеріям має відповідати прототип 

нового товару? 

1 тиждень 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

14 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 10. Політика ціноутворення та система 

цін. 

Чинники, що зумовлюють політику 

ціноутворення. 

Основні підходи до ціноутворення. Методи 

прямого ціноутворення. Метод простих формул. 

Метод «середні витрати + прибуток». Аналіз 

беззбитковості. Методика встановлення цін на 

підставі попиту. Методика встановлення цін з 

врахуванням умов конкуренції. 

Стратегії ціноутворення. Поняття цінової 

стратегії. Стратегія цінового рівня. Стратегія 

ціноутворення на нові товари. Товарні цінові 

стратегії. Стратегія дискримінаційних цін. 

Стратегія ціноутворення з врахуванням 

географічного чинника. Змішані маркетингові 

цінові стратегії. 

Зміна цін та реакція на їх зміну. Система цін та 

їхня структура. Поняття системи цін. Структура 

ціни. Визначальні чинники формування системи 

цін. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 216-271. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

4. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С. 216-271. 

5. Маркетинг: підручник. Вид. 2-

ге без змін / Під ред. А.Ф. Павленко 

та ін. К.: КНЕУ, 2010. 600 с. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Обґрунтуйте роль інформації в 

механізмі ціноутворення компанії? 

2. Поясніть роль ціни у системі 

комплексу маркетингу. 

3. Коротко охарактеризуйте 

проблеми ціноутворення в умовах 

досконалої та монополістичної 

конкуренцій, монопольного та 

олігопольного ринків. 

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок 

між цілями компанії та 

ціноутворенням. 

5. Яка залежність між ціновою 

політикою та еластичністю попиту? 

Наведіть приклади. 

6. Як Ви розумієте категорії 

«справедлива ціна» та «справедливе 

ціноутворення»? Яка різниця може 

виникати у їхньому розумінні з 

погляду підприємства і споживача? 

1 тиждень 

14-15 

тиждень 

/ 3 год. 

Тема 11. Маркетингова політика 

комунікацій. 

Стратегія комунікативного менеджменту. Роль 

комунікацій в управлінсько-збутовій діяльності. 

Структура управління збутом. Планування 

продажу. Навики управлінських комунікацій. 

Психологічні аспекти комунікаційно-збутової 

діяльності. 

Реклама в системі маркетингових комунікацій. 

Роль та значення реклами. Суть реклами. Роль 

реклами, її функції та принципи. Соціально-етичні 

аспекти рекламної діяльності. Види реклами. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 346-364, 

380-396, 403-412, 413-421. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від 

традиційного до цифрового / 

Ф.Котлер, Г.Катарджая, Ї.Сетьяван; 

пер. з англ. К.Куницької та 

Завдання для самооцінювання: 

1. Чи погоджуєтесь із твердженням: 

«Маркетингові комунікації 

виконують роль сполучної ланки 

між компанією та її споживачами»? 

Відповідь обґрунтуйте. 

2. Від чого залежить вибір 

підприємством засобу 

маркетингових комунікацій? 

3. На прикладі поясніть етапи 

формування процесу маркетингової 

комунікації підприємством 

1,5 тижні 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

Роль персонального продажу у збутовій 

діяльності. Суть персональних продажів. 

Еволюція персональних продажів. Роль 

персональних продажів. Форми персонального 

продажу. Багаторівневі комунікації. Підбір кадрів 

для персонального продажу. 

Стимулювання збуту. Суть стимулювання збуту. 

Роль стимулювання збуту у маркетингово-

комунікаційній діяльності. Стимулювання збуту, 

спрямоване на споживачів. Стимулювання збуту, 

спрямоване на посередників. Проблеми 

стимулювання збуту та шляхи вирішення. 

Організація зав’язків з громадськістю. Напрями 

організації PR-компаній. Товарна пропаганда. 

Інструменти PR. Особливості організації сучасних 

PR-компаній. 

О.Змаєвої. К.: Вид. група КМ-

БУКС, 2018. 208 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. 

Маркетингові комунікації. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 

с. 

7. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С. 473-555. 

(організацією). 

4. Які існують сьогодні можливості 

для встановлення зворотного зв’язку 

із цільовою аудиторією? Подумайте, 

чому це важливо для визначення 

ефективності системи комунікацій 

компанії? 

5. Від чого залежить та що впливає 

на розрахунок загального бюджету 

просування компанії (товару, особи 

тощо)? 

16 

тиждень 

/ 2 год. 

Тема 12. Маркетингова політика розподілу. 

Суть, функції та рівні каналів розподілу. 

Маркетингова політика розподілу. Канали 

розподілу. Функції каналів розподілу. Типи 

каналів розподілу. Критерії ефективності каналів 

розподілу. Канали розподілу на ринку 

промислових товарів. Канали розподілу на ринку 

споживчих товарів. Довжина каналу розподілу. 

Ширина каналу розподілу. Рівні каналу розподілу. 

Суб’єкти каналів розподілу. 

Маркетингова логістика як інструмент системи 

розподілу. Маркетингова логістика як інструмент 

системи розподілу. Логістика та її цілі. Історія 

поняття. Основні поняття логістики. Розподільча 

логістика. Логістичний ланцюг руху товарно-

матеріальних потоків. Логістичний ланцюг і 

матеріальний потік. 

Особливості сучасної роздрібної торгівлі. 

Лекція 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія 

та методологія: навч. посібник / 

Євген Майовець. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. С. 272-297, 

320-334. 

2. Збірник тестів із маркетингу: за 

ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 416 с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. С. 272-297, 320-334. 

4. Маркетинг: підручник / 

В.Руделіус, О.М. Азарян, 

Н.О.Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І. 

Сидоренко, Л.С. Макарова. 3-тє 

Завдання для самооцінювання: 

1. Обґрунтуйте наявність значної 

кількості посередників у сучасній 

торгівлі. 

2. Чому надто довгі канали 

розподілу є здебільшого 

неефективними? 

3. Поясніть різницю між 

вертикально і горизонтальною 

системами розподілу товарного 

руху. 

4. У чому полягають переваги 

багатофункціональних торгових 

комплексів, як закладів торгівлі? 

5. Як причини зумовлюють швидке 

зростання Інтернет-торгівлі в 

Україні? Які її основні переваги і 

проблеми? 

1 тиждень 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

Маркетингові рішення роздрібного продавця. 

Суть гуртової торгівлі. Маркетингові рішення 

гуртового продавця. 

Класифікація торгівельних організацій. 

Класифікація за формами власності. Класифікація 

за обсягами діяльності та кількості працівників. 

Класифікація за організаційно-правовою формою 

ведення підприємницької діяльності. Класифікація 

за рівнем торгівельного обслуговування. 

Класифікація за типом товарного асортименту. 

вид. К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти 

в Україні», 2008. С. 395-439. 

6. Маркетинг: підручник. Вид. 2-

ге без змін / Під ред. А.Ф. Павленко 

та ін. К.: КНЕУ, 2010. 600 с. 

6. Які знаєте кооперативні заклади 

торгівлі? В чому їх сильні сторони? 

 

 

 

 


