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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 економічного факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

051 «Економіка» 

спеціалізація «Міжнародна економіка» 

Викладачі курсу Чуба Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу 

Контактна інформація 

викладачів 

nadiya.chuba@lnu.edu.ua 

chuba_ect@ukr.net 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/chuba-nadiya-viktorivna 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Zoom, Meet або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynh-051-2 

Інформація про курс Курс орієнтовано на вивчення методологічних засад сучасного 

маркетингу, основних концепцій маркетингового управління та 

можливостей їх застосування на практиці. З’ясовуються особливості 

розробки та застосування маркетингових інструментів на споживчому 

та діловому ринку (ринку товарів промислового призначення). 

Важливим у контексті вивчення курсу є розуміння механізмів та 

мотивацій споживчої поведінки на різних типах ринків. Пропонується 

застосування специфічних та інноваційних маркетингових прийомів, 

придатних для застосування в сучасних умовах. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Маркетинг» є нормативною дисципліною для освітньої 

програми «Міжнародна економіка», яка викладається в 6-му семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Маркетинг» є формування 

знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів 

організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

Завдання: Основними завданнями дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, 

системами та алгоритмами маркетингу; 

 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 

Рекомендована література: 

 

1. Голідей Р. Маркетинг майбутнього. Як ґроузхакери змінюють правила 

mailto:nadiya.chuba@lnu.edu.ua
mailto:chuba_ect@ukr.net
https://econom.lnu.edu.ua/employee/chuba-nadiya-viktorivna
https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynh-051-2
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гри / Пер. з англ. Асташова О. – К.: Наш формат, 2018. – 104 с. 

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

Івана Франка, 2018. - 256 с. 

3. Гринів Л.В., Благун І.І. Особливості маркетингу послуг страхування 

життя / Гринів Л.В., Благун І.І.// Вісник Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. – 2017. – Випуск I-II (65-

66).C.393-402. 

4. Дорошенко Г. О. Маркетинг: навч. посіб. - Харків : Тім Пабліш Груп, 

2016. - 411 с 

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

Івана Франка, 2018. 416 с. 

6. Корягіна С.В. Аналіз маркетингової діяльності: Навч.посіб. / 

С.В.Корягіна, М.В. Корягін. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 320 

с. 

7. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. – К.: КМ-БУКС, 2018. – 208с.  

8. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво 

ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 338 с. 

9. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч.посіб. – 

Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. - 240 с. 

10. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний 

посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2013. - 192 с. 

11. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівл: 

навч. Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. - 220с. 

12. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. - 

450 с. 

13. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник / Є.Й.Майовець. – 

Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. - 450 с. 

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

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

2016. – 252 с. 

15. Практикум з маркетингу: Навч.посіб. / за ред.проф.Майовця Є.Й. – 

Львів: Край, 2014. – 244 с. 

16. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними / 

Пер. з англ. Асташова О. – К.: Наш формат, 2019. – 152с. 

17. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 228 с. 

18. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: 

монографія; за наук.ред. проф. Є.Й.Майовця. – Львів: ЛНУ ім.Івана 

Франка, 2016. - 262 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1.  «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ 

2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mr.com.ua/ 

3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

4. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html 

5. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/ 
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7. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org 

8. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua 

 

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години 

практичних занять та 26 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент буде: 

знати: 

 сутність маркетингу, його основні положення та напрями 

використання 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; 

 елементи програми маркетингу; 

 комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на 

внутрішньому та міжнародному ринках; 

 типи ринків та змінні їх сегментації, теоретичні засади 

маркетингової політики; 

 принципи та методи проведення маркетингових досліджень на 

ринку; 

 процес розробки і види товарних стратегій, стратегій ціноутворення, 

просування і розподілу товарів на ринку; 

 основи стратегічного маркетингового планування на підприємствах. 

розуміти: 

 елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію; 

 стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи 

сегментації та позиціонування; 

 особливості формування маркетингової товарної, комунікаційної, 

цінової та розподільчої політики; 

 систему контролю за впровадженням маркетингових заходів 

вміти: 

 аналізувати маркетингове середовище підприємства та визначати 

основні параметри ринку якої-небудь продукції; 

 здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо 

позиціювання товарів; 

 здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову 

стратегію фірми; 

 розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів 

комплексу маркетингу; 

 застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

 використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної 

роботи; 

 звертатись до періодичних видань протягом всієї своєї трудової 

діяльності; 

http://www.marketing-research.in.ua/
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 володіти навиками вибору постачальників закуповуваної 

підприємством продукції, проведення ділових переговорів із 

продавцями;  

 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; 

 обирати ефективні комунікаційні канали для просування і збуту 

продукції підприємства;  

 прогнозувати поведінку споживачів залежно від чинників мікро- та 

макросередовища; 

  аналізувати ситуації на ринку та передбачати дії конкурентів. 

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 Очний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

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 

іспит в кінці семестру 

письмовий 

 

При викладанні дисципліни «Маркетин» використовуються такі методи 

контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його 

інструментами є контрольні роботи і тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 
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результатів навчання і включає семестровий контроль у формі 

письмового семестрового іспиту.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін як «Основи економічної науки», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка України», «Соціологія», «Економіка 

підприємства» достатніх для сприйняття категоріального апарату 

курсу, розуміння джерел досліджуваних об’єктів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, 

пробудження наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання 

тестових завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування 

умінь і практичних навичок  (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного 

складання модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального 

матеріалу у вигляді складання тестів, вирішення задач, написання 

рефератів на підставі самостійно опрацьованої базової літератури та 

додаткових джерел інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою 

конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та 

практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота). 

Необхідне обладнання Вивчення курсу «Маркетинг» потребує використання загально 

вживаних програм і операційних систем та електронних матеріалів 

платформи Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

При викладанні дисципліни «Маркетинг» використовуються такі 

методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його 

інструментами є контрольні роботи і тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі 

письмового семестрового іспиту.  

Поточний контроль: 

1) 30 балів нараховується за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському 

занятті шляхом усного і письмового опитування;  

– за активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та 
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виконання домашніх і самостійних завдань. 

Проміжний контроль: 

2 змістові модулі (контрольне тестування по модулю 1 та модулю 2).  

За один модуль студент може набрати максимально 10 балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

Підсумковий контроль – іспит, 50 балів. 

 

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. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

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 
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Питання до заліку чи 

екзамену 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань  

 

1. Сформулюйте визначення поняття „маркетинг”? 

2. Назвіть основні принципи та функції маркетингу? 

3. Які Ви знаєте концепції маркетингу? 

4. Згідно з якою концепцією маркетингу уся увага повинна бути 

зосередженою на виробництві високоякісної продукції та її 

постійному вдосконаленні? 

5. Яка із концепцій маркетингу базується на таких ключових 

елементах: цільовий ринок, споживчі потреби, інтегрований 

маркетинг, рентабельність? 

6. Що таке маркетингове управління і які його особливості? 

7. У чому полягає основне завдання маркетингового управління? 

8. Охарактеризуйте основні етапи маркетингового процесу. 

9. На якому етапі маркетингового процесу розробляють комплекс 

маркетингу і з яких елементів він складається? 

10. Назвіть основні типи маркетингової організаційної структури. 

11. Що таке маркетинговий контроль і які його типи Ви знаєте? 

12. Дайте визначення поняттю „маркетингова інформаційна система” 

та охарактеризуйте її значення в сучасних умовах. 

13. З яких складових формується маркетингова інформаційна система? 

14. Що таке маркетингова середовище? 

15. З яких елементів складається маркетингове мікросередовище? 

16. Назвіть основні чинники маркетингового макросередовища. 

17. Сформулюйте визначення поняття „маркетингове дослідження”. 

18. Назвіть послідовність етапів процесу маркетингового дослідження. 

19. Які є основні види маркетингових досліджень? 

20. Назвіть основні методи збирання первинної інформації. 

21. Які способи опитування Ви знаєте? 

22. З яких етапів складається процес прийняття рішення про купівлю 

товару споживачем? 

23. Назвіть основні чинники впливу на поведінку споживача. 

24. Що таке сегментація ринку? 

25. Які Ви знаєте критерії сегментації споживчого ринку? 

26. Як правильно обрати цільовий сегмент ринку? 

27. Які існують стратегії охоплення ринку? 

28. У чому полягає позиціонування товару на ринку? 

29. Дайте визначення поняттю „диференціювання”. 

30. У чому сутність маркетингової товарної політики? 

31. З яких елементів складається структура маркетингової товарної 

політики? 

32. Охарактеризуйте основні концепції товару. 

33. Що таке життєвий цикл товару? 

34. Назвіть особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу 

товару. 

35. У чому полягає управління товарним асортиментом? 

36. Що слід розуміти під поняттям „новий товар”? 

37. Як поділяють споживачів за часом сприйняття товару-новинки? 

38. З яких елементів складається процес розробки нового товару? 
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39. Що таке марка і які основні типи марок Ви знаєте? 

40. Назвіть основні чинники, що впливають на вигляд та конструкцію 

упаковки товару. 

41. Які виділяють причини невдач нових товарів? 

42. Дайте визначення поняттю „маркетингова цінова політика”? 

43. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку ціни. 

44. Які Ви знаєте методи ціноутворення? 

45. У чому полягає непряме маркетингове ціноутворення? 

46. Як здійснюється управління цінами? 

47. Що таке маркетингова політика розподілу? 

48. Які Ви знаєте методи збуту? 

49. Дайте визначення поняттю „канал розподілу”. 

50. Назвіть основні характеристики каналів розподілу. 

51. У чому полягає управління каналами розподілу?   

52. Що таке логістика і які її види Ви знаєте? 

53. Які існують основні правила логістики? 

54. Які чинники впливають на формування логістичних систем? 

55. Назвіть переваги і недоліки основних видів транспорту, що може 

застосовуватись у логістичних операціях. 

56. Які види контейнеризації Ви знаєте? 

57. У чому полягає логістичний сервіс? 

58. У чому полягає маркетингова політика комунікацій? 

59. Назвіть основні елементи процесу маркетингової комунікації. 

60. Які Ви можете назвати особливості засобів впливу маркетингової 

комунікації? 

61. Як здійснюється процес прийняття рішення щодо рекламування 

товару? 

62. Які є основні підходи до формування бюджету комплексу 

маркетингових комунікацій? 

 

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

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ «МАРКЕТИНГ» 
 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література Завдання, год Термін 

виконан

ня 

 ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА 

МЕТОДОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ 
 

1. Суть, мета та основні підходи до 

визначення маркетингу. 

2. Методологічні засади організації 

процесу маркетингу: принципи, 

завдання, функції. 

3. Типи та види сучасного маркетингу. 

4. Основні поняття маркетингу. 

5. Розвиток маркетингу у ХХІ ст. Концепції 

маркетингового управління. 

 

Лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 

- 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та 

О.Замаєвої. – К.: КМ-

БУКС, 2018. – 208с. 

3. Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник / Є.Й. 

Майовець. Львів: ЛНУ 

ім. І. Франка, 2013. с. 

202-215. 

4. Майовець Є.Й., 

Майовець Я.М. 

Маркетинг у роздрібній 

торгівл: навч. Посібник. 

Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. 

Проф. Майовця Є.Й. 

Львів: Видавництво 

«Край», 2014. - с. 112-

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Дайте визначення 

поняттю „маркетинг”? 

2. У чому полягають 

основні принципи та 

функції маркетингу? 

3. Які Ви знаєте концепції 

маркетингу? 

4. Згідно з якою 

концепцією маркетингу 

уся увага повинна бути 

зосередженою на 

виробництві 

високоякісної продукції 

та її постійному 

вдосконаленні? 

5. Яка із концепцій 

маркетингу базується на 

таких ключових 

елементах: цільовий 

ринок, споживчі 

потреби, інтегрований 

маркетинг, 

рентабельність? 
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127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

- 228 с. 

 

 ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВИМИ ЗАХОДАМИ 
 

1. Суть, основні завдання та функції 

управління маркетингом. 

2. Концепція маркетинг-менеджменту та 

його етапи. 

3. Комплекс маркетингу: суть та історія, 

структура, інструментарій розробки. 

4. Маркетинговий контроль. 

5. Види організаційних структур 

маркетингу. 

 

Лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що таке маркетингове 

управління і які його 

особливості? 

2. У чому полягає основне 

завдання маркетингового 

управління? 

3. Охарактеризуйте основні 

етапи маркетингового 

процесу. 

4. На якому етапі 

маркетингового процесу 

розробляють комплекс 

маркетингу і з яких 

елементів він 

складається? 

5. Назвіть основні типи 

маркетингової 

організаційної 

структури. 

6. Що таке маркетинговий 

контроль і які його типи 

Ви знаєте? 

 

 ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Завдання для самооцінювання: 
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1. Поняття інформаційної системи, 

завдання та її компоненти. 

2. Маркетингова інформація: її значення та 

види. 

3. Первинна інформація. 

4. Вторинна інформація. 

 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

1. Дайте визначення 

поняттю 

„маркетингова 

інформаційна система” 

та охарактеризуйте її 

значення в сучасних 

умовах. 

2. З яких складових 

формується 

маркетингова 

інформаційна система? 

 

 ТЕМА 4. ТЕОРІЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
1. Суть, завдання та принципи 

маркетингових досліджень. 

2. Основні напрями маркетингових 

досліджень. 

3. Різновиди досліджень у маркетингу. Збір 

інформації. 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Сформулюйте 

визначення поняття 

„маркетингове 

дослідження”. 

2. Назвіть послідовність 

етапів процесу 

маркетингового 

дослідження. 

3. Які є основні види 
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4. Процес організації маркетингових 

досліджень. 

5. Умови проведення досліджень. 

 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

маркетингових 

досліджень? 

4. Назвіть основні методи 

збирання первинної 

інформації. 

5. Які способи 

опитування Ви знаєте? 

 

 ТЕМА 5. ДОСЛІДЖЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
1. Мікросередовище фірми. 

a. Маркетингове внутрішнє 

середовище. 

b. Зовнішнє мікросередовище. 

2. Макросередовище компанії. 

a. Соціальне макросередовище. 

b. Економічне макросередовище. 

c. Науково-технологічне 

макросередовище. 

d. Політико-правове 

макросередовище. 

e. Природне макросередовище. 

 

Лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що таке маркетингова 

середовище? 

2. З яких елементів 

складається 

маркетингове 

мікросередовище? 

3. Назвіть основні 

чинники 

маркетингового 

макросередовища 
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5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

 ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ 

ПОКУПЦІВ НА СПОЖИВЧИХ РИНКАХ 
 

1. Модель спонукальної поведінки 

споживача. 

2. Чинники впливу на прийняття 

споживчого рішення. 

3. Аналіз процесу прийняття споживчого 

рішення про купівлю 

4. Рішення про купівлю товару-новинки. 

Концепція нового товару. 

 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. У чому полягає модель 

спонукальної 

поведінки споживача? 

2. Назвіть та 

охарактеризуйте 

чинники впливу на 

прийняття споживчого 

рішення. 

3. Назвіть основні етапи 

процесу прийняття 

рішення про купівлю. 

 

 

 

 



 15 

 

 ТЕМА 7. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ 

СПОЖИВАЧІВ НА ДІЛОВИХ РИНКАХ 

 
1. Особливості ділових ринків та поведінки 

ділових покупців. 

2. Типи купівельних рішень. 

3. Чинники, що впливають на ділових 

покупців.  

4. Процес купівлі товарів промислового 

призначення. 

 

Лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. У чому полягають 

особливості ділових 

ринків та поведінки 

ділових покупців? 

2. Які Ви знаєте типи 

купівельних рішень? 

3. Які чинники 

впливають на ділових 

покупців? 

4. Охарактеризуйте 

процес купівлі товарів 

промислового 

призначення. 

 

 

 ТЕМА 8. ТЕОРІЯ STP-МАРКЕТИНГУ 

 
1. Роль маркетингового сегментування у 

підтримці управлінських рішень. 

a. Необхідність сегментування та 

його суть. 

b. Рівні сегментування. 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що таке сегментація 

ринку? 

2. Які Ви знаєте критерії 

сегментації 

споживчого ринку? 

3. Як правильно обрати 
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c. Вибір принципів сегментування. 

2. Вибір цільових сегментів ринку. 

3. Визначення позиції товару на ринку. 

Вибір і реалізація стратегії 

позиціювання. 

 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

цільовий сегмент 

ринку? 

4. Які існують стратегії 

охоплення ринку? 

5. У чому полягає 

позиціонування товару 

на ринку? 

6. Дайте визначення 

поняттю 

„диференціювання”. 

 

 ТЕМА 9. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ФІРМИ 

 
1. Розробка та впровадження нового 

товару. 

2. Життєвий цикл товару. 

3. Поняття, які характеризують етапи 

життєвого циклу товару. 

4. Маркетингові стратегії на етапах 

життєвого циклу товару. 

 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. У чому сутність 

маркетингової товарної 

політики? 

2. З яких елементів 

складається структура 

маркетингової товарної 

політики? 

3. Охарактеризуйте 

основні концепції 

товару. 

4. Що таке життєвий 

цикл товару? 

5. Назвіть особливості 

маркетингу на різних 

етапах життєвого 
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роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

циклу товару. 

6. У чому полягає 

управління товарним 

асортиментом? 

 

 ТЕМА 10. ПОЛІТИКА 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА СИСТЕМА ЦІН 

 
1. Чинники, що зумовлюють політику 

ціноутворення. 

2. Основні підходи до ціноутворення. 

3. Стратегії ціноутворення. 

4. Зміна цін та реакція на їх зміну. 

 

Лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Дайте визначення 

поняттю 

„маркетингова цінова 

політика”? 

2. Назвіть основні етапи 

маркетингового 

розрахунку ціни. 

3. Які Ви знаєте методи 

ціноутворення? 

4. У чому полягає 

непряме маркетингове 

ціноутворення? 

5. Як здійснюється 

управління цінами? 
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маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

 ТЕМА 11. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА 

КОМУНІКАЦІЙ 

 
1. Стратегія комунікативного 

менеджменту. 

2. Реклама в системі маркетингових 

комунікацій. 

3. Роль персонального продажу у збутовій 

діяльності. 

4. Стимулювання збуту. 

5. Організація зав’язків з громадськістю. 

 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 

3. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посібник / Є.Й. Майовець. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2013. с. 202-215. 

4. Майовець Є.Й., Майовець 

Я.М. Маркетинг у 

роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-

ПРЕС», 2022. - 220с. 

5. Практикум з маркетингу: 

навч. посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 

- с. 112-127. 

6. Словник термінів з 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. - 228 с. 

 

Завдання для самооцінювання: 

1. У чому полягає 

маркетингова політика 

комунікацій? 

2. Назвіть основні 

елементи процесу 

маркетингової 

комунікації. 

3. Які Ви можете назвати 

особливості засобів 

впливу маркетингової 

комунікації? 

4. Як здійснюється 

процес прийняття 

рішення щодо 

рекламування товару? 

5. Які є основні підходи 

до формування 

бюджету комплексу 

маркетингових 

комунікацій? 

 

 

 ТЕМА 12. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА 

РОЗПОДІЛУ 

 
1. Суть, функції та рівні каналів розподілу. 

лекція 1. Збірник тестів із 

маркетингу / за ред. Є.Й. 

Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. - 416 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. 

Завдання для самооцінювання: 

 

1. Що таке маркетингова 

політика розподілу? 

2. Назвіть основні 
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2. Маркетингова логістика як інструмент 

системи розподілу. 

3. Особливості сучасної роздрібної 

торгівлі. Маркетингові рішення 

роздрібного продавця. 

4. Суть гуртової торгівлі. Маркетингові 

рішення гуртового продавця. 

5. Класифікація торгівельних організацій. 

 

Від традиційного до 

цифрового / Пер. з англ. 

К.Куницької та О.Замаєвої. 

– К.: КМ-БУКС, 2018. – 

208с. 
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характеристики 

каналів розподілу. 

3. У чому полягає 

управління каналами 

розподілу? 

4. Що таке логістика і які 

її види Ви знаєте? 

5. Які існують основні 

правила логістики? 

6. Які види 

контейнеризації Ви 

знаєте? 

7. У чому полягає 

логістичний сервіс? 

   

 

 


