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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 менеджменту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 

073 Д «Менеджмент» 

Викладачі курсу СЕНИШИН Оксана Степанівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oksana.senyshyn@lnu.edu.ua; okssenyshyn@gmail.com; 

http://econom.lnu.edu.ua/employee/senyshyn-o-s 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Щопонеділка, 11:00 – 13:30 год. (адреса економічного факультету: 79000, 

Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 304)  

Також консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype чи Zoom 

або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/bachelors 

Інформація про 

курс 

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Маркетинг» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця 

освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент». 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання 

принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення 

поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення 

конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері 

маркетингу. Тому у курсі особливу увагу приділено теоретичним засадам 

маркетингу, концептуальним підходам до його розуміння, маркетинговим 

дослідженням, середовищу маркетингу, товарній, ціновій комунікаційній 

політикам, політиці розподілу, логістичним операціям тощо.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Маркетинг» є завершальною нормативною дисципліною з 

спеціальності 073 Д «Менеджмент» для освітньої програми «МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» на освітньому ступені бакалавра, яка 

викладається в 5-му семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є 

формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних 

аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є: 

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, 

системами та алгоритмами маркетингу;  

- набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та 

mailto:oksana.senyshyn@lnu.edu.ua
mailto:okssenyshyn@gmail.com
http://econom.lnu.edu.ua/employee/senyshyn-o-s
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виконання відповідних функцій;  

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів 

удосконалення маркетингової діяльності підприємств. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

2. Сенишин О.С. Маркетинг: навч.посібник / О.С. Сенишин, О.В. 

Кривешко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Простір-М, 2020. 

– 437 с. 

3. Бутенко Н. В. Маркетинг: Підручник . – К. : Атіка, 2008. – 

300 с. 

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2006. 

5. Котлер Ф., Амстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд.: Пер. с 

англ. – М., 2005. – 1200 с. 

6. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / За заг.ред. д-ра 

еконм. Наук проф.С.М.Ілляшенка.– Суми: Університетська 

книга, 2009.– 1134 с. 

7. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За загальною 

редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська 

книга”, 2007. 

8. Маркетинг: основи теорії та  практики: Навчальний посібник/ 

За ред. В.В.Липчука.– 3-тє вид, випр. і доп. – Львів: «Магнолія 

2006», 2008.– 288с. 

9. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. — К.: 

КНЕУ, 2003. – с. 3-34. 

10. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006. – с. 4-30. 

Додаткова література:  

1. Владимирська А. О., Владимирський П. О. Реклама: Навч. 

посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с. 

2. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: 

підручник / За наук. ред. А.В.Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 

с. 

3. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 

2007. 

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. Ядін – 

2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 c. 

5. ДіброваТ.Г.Маркетингова політика 

комунікацій:стратегії,вітчизняна практика. Навчальний 

посібник.- К.: «Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

6. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: 

Учеб. пособие. — К.: Центр учебной литературы, 2010. 

7. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р.. 

Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / 2-ге вид. – Л.: 

Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 276 с. 

8. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 

232 с. 

9. Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник/Під ред. 

д.ф.н., проф.В.Г.Воронкової. – К.:«Видавничий дім 
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«Професіонал», 2008. – 576 с. 

10. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. посібник. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 161 c. 

11. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для 

самост. вивчення дисципліни / Нечаєв В.П. – Кривий Ріг: 

МІНЕРАЛ, 2009. 

12. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є В. Савельев , С.І. Чоботар, 

Д.А. Штефанич та ін.; За ред.. Є.В. Савельева. – К.: Знання, 

2008. – 420 с.  

13. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. 

навч.закл.]/ О.Ф.Оснач, В.П. Пилипчик, Л.П. Коваленко – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 

14. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові 

дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с. 

15. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: 

Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с. 

16. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний 

посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

17. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша 

С.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007.– 296 с. 

18. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. – К.: Студцентр, 2006. – 

288 с.  

19. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: Навч. посібник. – Л.: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 268 c. 

20. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч.посібник. – К.: Кондор, 

2008. – 304 с. 

21. Шубін О.О. Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні 

засади: Підручник., К.:Знання, 2009.– 379 с.   

Тривалість курсу 90  год. 

 

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

занять та 26 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього 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; 
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- 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; 

- 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; 

- визначати існуючу і найбільш прийнятну для конкретного 

підприємства стратегію в області товарної політики, ціноутворення, 

просування і розподілу товарів на ринку; 

- 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; концепції маркетингу; маркетингове середовище, сегментація 

ринку, позиціювання на ринку, ринкова частка, ринкова ніша, сегмент ринку, 

маркетингові дослідження, товар, торгова марка, упаковка, маркетингова 

торговельна політика, ціна, цінова політика, маркетингові комунікації, 

реклама, стимулювання збуту, PR, персональний продаж, збутова політика 

(політика розподілу), канали розподілу, логістика, маркетингові логістичні 

системи, стратегічний маркетинг, маркетингові стратегії. 

Формат курсу Денний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних, лабораторних робіт та консультацій для 

кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція  
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Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу 

Тема 3. Маркетингова інформація 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Тема 5. Комплексне вивчення ринку в системі маркетингу 

Тема 6. Маркетингова товарна політика 

Тема 7. Управління торговими марками 

Тема 8. Маркетингова цінова політика 

Тема 9. Маркетингова збутова політика 

Тема 10. Маркетингова логістика 

Тема 11. Маркетингові комунікації у системі управління діяльністю 

підприємства 

Тема 12. Стратегічний маркетинг 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Письмовий 

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’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

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

соціально-економічне прогнозування, менеджмент, корпоративне 

управління, стратегічне управління, операційний менеджмент, економічна 

діагностика, державне регулювання економіки та інших достатніх для 

сприйняття категоріального апарату цього курсу, розуміння наукових джерел 

з такої проблематики. _______________ 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, комплексні модулі та завдання; електронні матеріали з 

відповідного курсу та інших пов’язаних курсів у системі (платформі) Moodle, 

Skype (для онлайн-консультацій; входить до складу Microsoft 365®); 

Мicrosoft 365®; колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки), 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу «Маркетинг» потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем та електронних матеріавлів платформи 

Moodle, Skype (для онлайн-консультацій; входить до складу Microsoft 365®); 

Мicrosoft 365®. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 

20.  

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

кількість балів – 20. 

• індивідуальне завдання: 10 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 10. 
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 • іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

При викладанні дисципліни «Маркетинг» використовуються такі 

методи контролю: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента 

до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 

тестування. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни 

«Маркетинг» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

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. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і проводиться у формі письмового іспиту.  

Засоби діагностики успішності навчання 

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’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

 

Засоби поточного контролю: 

 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 20 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

Індивідуальне завдання 10 
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Засоби підсумкового контролю: 

 

Засоби контролю 
Кількість балів 

Денена/вечірня 

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 Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 
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екзамену 1. Сутність та види маркетингу 

2. Поняття ринку як основної категорії маркетингу  

3. Види ринків та їхня характеристика 

4. Функції маркетингу 

5. Маркетингові концепції у системі маркетингу 

6. Модель маркетингової діяльності 

7. Сутність маркетингових досліджень  

8. Класифікація маркетингових досліджень 

9. Методика проведення маркетингових досліджень 

10.  Процес маркетингових досліджень та його етапи 

11.  Формування вибірки для маркетингових досліджень 

12.  Управління маркетинговими дослідженнями 

13.  Маркетингове середовище та його характеристика 

14.  Маркетингове мікросередовище 

15.  Маркетингове макросередовище та його елементи 

16.  Комплексне дослідження ринку 

17.  Маркетингова інформаційна система 

18.  Сегментація ринку 

19.  Процес сегментування та його етапи 

20.  Позиціонування товару на ринку 

21.  Поняття кон’юнктури та місткості ринку у системі маркетингу 

22.  Поняття частки ринку та її визначення. 

23.  Сутність маркетингової товарної політики та її структура  

24.  Багаторівнева модель товару за Ф. Котлером 

25.  Класифікація товарів 

26.  Асортиментна політика підприємства 

27.  Процес розроблення нового товару 

28.  Концепція життєвого циклу продукції та її характеристика 

29.  Якість і конкурентоспроможність продукції 

30.  Сутність, принципи цінової політики 

31.  Види цін. Методологія ціноутворення 

32.  Чинники, що впливають на цінову політику 

33.  Цінові стратегії 

34.  Методи ціноутворення 

35.  Сутність збутової політики підприємства 

36.  Канали розподілу товарів. Формування дистрибуційних каналів 

37.  Форми організації оптової (гуртової) та роздрібної торгівлі 

38.  Сутність маркетингових комунікацій на підприємстві 

39.  Реклама як елемент маркетингових комунікацій 

40.  Паблісіті і паблік рілейшнз як елемент маркетингових комунікацій 

41.  Прямий маркетинг і персональний продаж  

42.  Стимулювання збуту як елемент маркетингових комунікацій 

43.  Спонсорство та виставки як елементи маркетингових комунікацій 

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

курсу. 
 

 
 

 

СХЕМА КУРСУ «МАРКЕТИНГ» 
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Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна 

концепція 

4 4 2 

Тема 2. Система та характеристики сучасного 

маркетингу 

2 2 2 

Тема 3. Маркетингова інформація 2 2 2 

Тема 4. Маркетингові дослідження 4 4 2 

Тема 5. Комплексне вивчення ринку в системі 

маркетингу 

2 2 4 

Всього 14 14 12 

 

Змістовий модуль 2.  

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 6. Маркетингова товарна політика 2 2 2 

Тема 7. Управління торговими марками 2 2 2 

Тема 8. Маркетингова цінова політика 2 2 2 

Тема 9. Маркетингова збутова політика 2 2 2 

Тема 10. Маркетингова логістика 4 4 2 

Тема 11. Маркетингові комунікації у системі 

управління діяльністю підприємства 

2 2 2 

Тема 12. Стратегічний маркетинг 4 4 2 

Всього 18 18 14 

 

 


