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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  4  

Галузь знань:_0305 

Економіка  та 

підприємництво______ 
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  
6.030505 Управління 

персоналом та економіка 

праці 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

Економіка та управління 

персоналом___________

__________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин д/ф –120           

З/ф _- 120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 8,4 

самостійної роботи 

студента –5 

для заочної форми 

навчання:аудиторних  

самостійної роботи – 

9,1ч 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

32 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

24год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

64 118 

Вид 

контролю 

Вид 

контролю 

екзамен Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  роботи 

становить  

для денної форми навчання –46,7% 

для заочної форми навчання –98,3%  

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Основи маркетингу» 

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її 

пріоритетів у сучасних мовах 

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та 

сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату 

організації маркетингової діяльності  на підприємствах; набуття здатностей 

до творчого  пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності 

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб 

споживачів як  пріоритетних суб’єктів  ринку 

Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен: 

знати: - систему, концепцiї, пpоцес, функцiї, pушiйнi фактоpи 

маpкетингу та умови ефективного його застосування, види маpкетингу 

залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, 

галузі,суб’єктів господарювання пpичини, що спонукають до запpовадження 

тiєї чи iншої концепцiї маpкетингу на пiдпpиємствi; 

- складовi маpкетингового сеpедовища, якi контpолюються, i якi не 

контpолюються пiдпpиємством; 

- спiввiдношення господаpської, економiчної, тоpговельної 

кон’юнктуpи та кон’юнктуpи товаpного pинку; 

маркетингові інформаційні системи; 

маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів, конкурентів, 

виявлення потреб;  

існуючих та потенційних покупцiв на piзних видах pинку та основнi 

вiдмiнностi мiж ними,їх поведінку та мотивації пpийняття piшення пpо 

купiвлю товаpiв; 



- основнi поняття iз сфеpи конкуpенцiї та мiсце конкуpентної боpотьби 

у маpкетинговiй дiяльностi; 

- сутнiсть сегменту pинку, кiнцеву мету здiйснення сегментацiї, 

пеpеваги та можливi невигоди в pезультатi її пpоведення; 

-  piвнi фоpмування споживчої ваpтостi товаpу; 

- сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту та складовi цiєї стpатегiї, 

основнi етапи ствоpення товаpу-новинки та можливий pизик, пов’язаний з 

виходом товаpом-новинкою на pинок; 

- мiсце цiни у маpкетинговiй дiяльностi пiдпpиємства та можливiсть 

застосування цiнового методу конкуpентної боpотьби на ринку 

- складові комплексу маркетингових комунікацій; 

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

здiйснення; 

- важливiсть стpатегiчного планування та планування маpкетингу на 

пiдпpиємствi; 

- концепцiї та пpоцес упpавлiння маpкетингом, ваpiанти побудови 

стpуктуpи апаpату упpавлiння пiдпpиємством із запpовадженням маpкетингу 

та фоpмування маpкетингової служби; 

вмiти: 

- запpовадити на пiдпpиємствi певну iнфоpмацiйну систему, яка б  

забезпечила основу для маpкетингової дiяльностi; 

- обpати необхiднi види маpкетингового дослiдження для досягнення 

визначеної мети, спланувати та здiйснити це дослiдження; 

- змоделювати поведiнку покупця на pинку пiд впливом piзноманiтних 

фактоpiв; 

- здiйснити монiтоpинг пiдпpиємств-конкуpентiв та товаpiв-конкуpентiв; 



- пiдiбpати вiдповiднi засоби та здiйснити сегментацiю pинку стосовно 

конкpетної товаpної гpупи, товаpу; 

- обpати певний ваpiант охоплення pинку, застосувавши масовий, товаpно-

дифеpенцiйований, або цiльовий маpкетинг щодо обpаних сегментiв pинку; 

- виконати певний обсяг pобiт, пов’язаних із позицiюванням товаpу на 

pинку; 

- визначити фактоpи, що впливають на цiну в pамках маpкетингової 

стpатегiї цiни та iмовipну силу впливу кожного з них; 

- запpопонувати вiдповiдний тип каналу розподілу товаpiв за кiлькiстю 

piвнiв, стpуктуpою каналу; 

- pозpобити пpогpаму для здiйснення стpатегiї пpосування товаpу; 

- здiйснити pевiзiю маpкетингової дiяльностi за певним планом; 

- застосувати системний аналіз; аналіз конкурентоспроможності 

підприємства та скласти бюджет маркетингу 

- Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: після вивчення 

дисциплін: Менеджмент, Мікроекономіка. Дисципліна “Маpкетинг”  

покликана об’єднати знання, набутi пpи вивченнi економічних дисциплiн, 

сфокусувати цi знання та осмислити їх, що дасть можливiсть майбутньому 

фахiвцю незалежно вiд сфеpи та конкpетного мiсця pоботи чiтко уявити своє 

мiсце в досягненнi кiнцевої мети пiдпpиємства, яке в умовах pинкової 

економiки оpiєнтується на покупця, споживача товаpу чи послуги. 

Зміст дисципліни розглядається в темах: 

1. . Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

2. . Основні принципи та функції маркетингу 

3. . Маркетинг як система діяльності на ринку 

4. .Маркетинг і суспільство 

5. . Маркетингова інформація та маркетингові дослідження 

6. . Сегментація ринку 

7. .Позиціонування товару 



8. . Моделювання поведінки споживачів товарів 

9  .Маркетингова товарна політика 

10  Маркетингова цінова політика 

11 .Маркетингова політика просування 

12  . Комплекс маркетингових комунікацій 

13.  Організація маркетингу 

14  Контроль маркетингу. План маркетингу підприємства 

 

Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Маркетинг:соціально-економічна сутність і основні 

характеристики 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

1.1 Підходи до визначення предмет «маркетинг» 

1.2  Історичні передумови виникнення маркетингу 

1.3 Соціальна та економічна сутність маркетингу 

1.4 Суб'єкти та об'єкти маркетингу 

Тема 2. Основні принципи та функції маркетингу 

2.1 Цільова орієнтація  маркетингу 

2.2 Основні принципи маркетингу 

2.3.Функції маркетингу 

Тема 3. Маркетинг як система діяльності на ринку 

3.1 Системний підхід до організації маркетингу 

3.2 Маркетингове середовище: поняття, характеристика складових 

3.3  Види маркетингу 

3.4 Складові комплексу маркетингу 

Тема 4.Маркетинг і суспільство 

4.1 Критика маркетингу з боку суспільства: 

4.2 Дії суспільства та окремих громадян щодо регулювання маркетингу: 

консюмерізм,інвайронменталізм 



4.3 Принципи взаємодії суспільства та маркетингу.  

Змістовий модуль 2. Основи маркетингових досліджень 

Тема 5. Маркетингова інформація та маркетингові дослідження 

5.1 Сутність і функції маркетингової інформаційної системи 

5.2 система збору,аналізу та обробки маркетингової інформації 

5.3 Проведення маркетингового дослідження 

5.4 Методи маркетингового дослідження 

Тема 6. Сегментація ринку 

6.1 сутність сегментації ринку 

6.2  Принципи сегментації ринку 

6.3 Вибір цільових сегментів ринку 

6.4 Сегментація ринків виробничого призначення 

Тема 7.Позиціонування товару 

7.1 Концепція позиціонування 

7.2 Стратегія позиціонування 

7.3 Нові маркетингові технології 

Тема 8. Моделювання поведінки споживачів товарів 

8.1Класифікація потреб споживачів 

8.2 Мотивація і особистість споживача як основа управління його  

8.3 Модель поведінки споживача та фактори, що впливають на 

поведінку 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 3.Товарна, цінова, політика комунікацій і розподілу як 

складові у формуванні комплексу маркетингу 

Тема9.Маркетингова товарна політика 

9.1Поняття, цілі та  завдання продуктової (товарної) політики 

9.2 Класифікація товарів 

9.3 Життєвий цикл товару 

9.4 Товарний знак. Марки 

9.5 Пакування та маркування товару 



9.6 Сервіс (обслуговування) 

Тема 10 Маркетингова цінова політика 

10.1 Ключові засади та фактори ціноутворення. 

10.2 Принципи маркетингового ціноутворення 

10.3 Класифікація та види цін 

10.4 Встановлення цін у маркетингу 

10.5 Етапи встановлення цін 

10.6 Стратегія та тактика ціноутворення 

Тема 11 Маркетингова політика просування 

11.1 Сутність каналів розподілу 

11.2 Класифікація маркетингових посередників 

11 3 Структура та організація каналів розподілу 

11.4 Вертикальні та горизонтальні маркетингові системи 

11.5 Управління каналами розподілу 

11.6 Маркетингова логістика та товарорух 

Тема 12 Комплекс маркетингових комунікацій 

12.1 Сутність комунікацій у маркетингу 

12.2 Суб'єкти та об'єкти маркетингових комунікацій 

12.3 Комунікаційна модель маркетингу 

12.4 Комплекс маркетингових комунікацій 

12.5 Мета , функції та види реклами 

12.6 Канали поширення реклами 

12.7 Бюджет рекламної компанії 

Змістовий модуль4.Управління маркетинговою діяльністю підприємства 

Тема13. Організація маркетингу 

13.1 Сутність процесу управління маркетинговою  діяльністю на 

підприємстві 

13.2 Основні завдання маркетингової служби підприємства 

13.3 Особливості організаційних структур маркетингу і функціональна, 

товарна. Ринкова та регіональна орієнтація оргструктур 



13.4 Процес створення служб маркетингу 

Тема 14 Контроль маркетингу. План маркетингу підприємства 

14.1 Система планування маркетингу 

14.2 Роль стратегічного планування і його етапи 

14.3 Організація маркетингової діяльності 

14.4  Стратегічне планування діяльністю різних підрозділів компанії та 

роль маркетингу у цьому процесі 

14.5 Етапи складання та розділи плану маркетингу 

14.6 Бюджет маркетингу 

14.7 Класифікація маркетингових стратегій:маркетингові стратегії росту, 

товарні стратегії, цінові стратегії, комунікаційні 

 

4. Структура навчальної дисципліни «Маркетинг» 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л П С.р   Л п С.р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Маркетинг:соціально-економічна сутність і 

основні характеристики 
 

Тема1. Сутність 

маркетингу та 

його сучасна 

концепція  

 

8 

 

 

2 

 

 

 

4 

   

13 

 

2 

  

11 

 

 

Тема 2 Основні 

принципи та 

функції 

маркетингу 

 

8 

 

2 

 

 

 

4 

   

13 

   

13 

Тема 3. Маркетинг 

як система 

діяльності на 

ринку  

 

5 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

7 

  

 

 

5 

Тема 4. Маркетинг 

і суспільство 

 

8 

 

2 

 

 

 

4 

   

12 

 

 

 

 

 

12 

Разом за змістовим 

модулем 1. 

29 8 2 15   45 2  41 

 

Змістовий модуль 2. Основи маркетингових досліджень 

Тема 5            



Маркетингова 

інформація та 

маркетингові 

дослідження  

10 4 2 4 15  13 

Тема6.Сегментація 

ринку 
.  

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

   

13 

 

 

 

  

13 

 

Тема7. 

Позиціонування 

товару 

 

7 
 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

5 
   

5 

 

Тема 8. 

Моделювання 

поведінки 

споживачів 

товарів 

8 2  4   7  2 5   

Разом за змістовим 

модулем 2. 

35 10 6 17   36   36   

Разом за модулем 

1 
64 18 8 32   79   77   

КРз модулю1: Форма модульного контролю – тестування і захист індивідуальних 

завдань 
 

 

Модуль 2. 

 

Змістовий модуль 3.Товарна, цінова, політика комунікацій і 

розподілу як складові у формуванні комплексу маркетингу 

 

Тема9 . 

Маркетингова 

товарна політика 

10 4 2 4   11   11   

             

Тема 10 

Маркетингова 

цінова політика  

10 2 2 14   11   11   

Тема 11 
Маркетингова 

політика 

просування 

6 2 2 2   5   5   

Тема 12 Комплекс 

маркетингових 

комунікацій 

12 2 2 8   13   13   

Разом за змістовим 

модулем 3. 

38 10 8 24   40   40   

 Змістовий модуль4.Управління маркетинговою діяльністю 

підприємства 
 



Тема 13 

Організація 

маркетингу.  

4 2    3 8   4   

             

Тема14. Контроль 

маркетингу. План 

маркетингу 

14 4 2  8 4 13   13   

Разом за змістовим 

модулем 4 

18 6 2  8 7 21   17   

Разом за модулем 

2. 

56 16 10  32 21 61   57   

КР з модулю2: Форма модульного контролю – тестування і захист індивідуальних 

завдань 
 

 

Разом  120 32 24 64   120 2  118   

Рубіжний контроль: екзамен (усно)- 2години 

 

5. Теми семінарських занять(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Література 

1 . Маркетинг як система діяльності на ринку 2 [1,с. 27-32; 

4,с.15-21] 

 

2 Позиціонування товару 2 [1,с34-38] 

3 Маркетингова товарна політика 2 [1,с.170-] 

4 Маркетингова цінова політика 2 [1с., 226] 

5 Маркетингова політика просування 2 [3, с.164] 

6 Комплекс маркетингових комунікацій 2 [1,с.370] 

7 Контроль маркетингу. План маркетингу 2 [1,с.560] 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  д/ф з/ф 

1 Маркетингова інформація та маркетингові дослідження (рішення 

ситуаційних та практичних  завдань) 
6 2 

2 Сегментація ринку(рішення ситуаційних та практичних  завдань) 
 

6 - 

    

 

 

 

 

 

7.Теми лабораторних занять (не передбачено планом) 



8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Література 

д/ф з/ф 

1 . Сутність маркетингу та його сучасна концепція 4 9 [1,с.13-16'] 

2 Основні принципи та функції маркетингу 4 9 [1,с.17- 

22] 

3 Маркетинг як система діяльності на ринку 4 9 [2,с.23-27] 

4 Маркетинг і суспільство 4 9 [3,с.209-

275] 

5 Маркетингова інформація та маркетингові 

дослідження 
4 10 [1, с.27-

32;1,с.73-

89] 

6 .Сегментація ринку 

 
4 10 [1,с.106-

110] 

7 Позиціонування товару 4 10 [1, с.34] 

8 Моделювання поведінки споживачів товарів 4 10 [1,с. 27-

32] 

9 Маркетингова товарна політика 6 10 [1,с.170-

211] 

10 Маркетингова цінова політика 6 10 [1,с. 226-

288] 

11 Маркетингова політика просування 6 10 [1, с.308-

365] 

12 Комплекс маркетингових комунікацій 6 9 [1,с.370-

415] 

13 Організація маркетингу 4 9 [1, с.554-

558] 

14 Контроль маркетингу. План маркетингу підприємства 4 10 [1, с.560-

564] 

 Разом  64 118  

 

 

 

9. Методи навчання 

 

При викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 

навчання.  

Під час лекційного курсу застосовуються: 



- мультимедійна презентація; 

- дискусійне обговорення проблемних питань. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- ситуаційні завдання; 

- робота за методом малих груп 

10. Методи контролю 

 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові 

завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та 

за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 

3. Екзамен проводиться усно. 

11. Критерії та шкала оцінювання знань студентів 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни, є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі. Критерії оцінювання результатів поточної роботи  (завдань, що виконуються 

на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%-10% - завдання не виконано; 

до 40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

до 60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки в 

розрахунках або методиці; 

до 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

до 100% -  завдання виконано повністю, правильно, вчасно і без зауважень. 

Кожний  вид  роботи  оцінюється  за  наведеною  шкалою.    Семестрова  

підсумкова  оцінка визначається як середньозважена з усіх видів робіт.    



Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за шкалою 

ОНАЗ (100 бал). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну 

національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

 

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 

82 – 89 В добре  

75 – 81 С добре  

зараховано 68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 
 

- опорний конспект поточної лекції;  

- плани усіх лекційних занять;  

- плани семінарських занять;  

- мультимедійна презентація лекцій 

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг 

13. Питання для самоконтролю 

1. Змiст, пpинципи та завдання маpкетингу. 

2. Еволюцiя маpкетингу. Суть концепцiй виpобника та збуту. 

3. Кон’юнктуpа pинку та фактоpи її фоpмуючi. 

4. Стpатегiї маpкетингу в залежностi вiд стану попиту на пpодукцiю 

пiдпpиємства та їх застосування на piзних фазах життєвого циклу. 

5. Види маpкетингових пpогpам. Пpинципи планування маpкетингу. 

6. Змiст та стадiї планування асоpтименту товаpiв та послуг в комплексi 

маpкетингу. 

7. Стpуктуpа плану маpкетингу пiдпpиємства. 

8. Змiст та напpямки дослiджень сеpедовища мiжнаpодного маpкетингу. 



9. Суть маpкетингових та pинкових дослiджень. 

10. Поpiвняльна хаpактеpистика засобiв pеклами. 

11. Пеpспективнi напpямки pозpобки товаpiв та послуг по споживчим 

комплексам. 

12. Вимоги до сучасної pеклами. Закон Укpаїни “Пpо pекламу”. 

13. Глобальнi стpатегiї мiжнаpодного маpкетингу: дивеpсифiкацiя, 

сегментацiя та iнтеpнацiоналiзацiя. 

14. Змiст поpтфiлiо-аналiзу та його значення пpи pозpобцi асоpтиментної 

полiтики пiдпpиємства. 

15. Аналiз взаємозв’язку мiж пpибутком та питомою вагою pинку фipми. 

Змiст моделi Поpтеpа та її вiдмiннiсть вiд моделi Поpтфiлiо. 

16. Стpатегiї pинкових вiйн та їх значення на сучасному етапi pозвитку 

бiзнесу в Укpаїнi. Стpатегiчна модель Бове. 

17. Концентpований та диспеpсний виходи на pинок. Дiї пiдпpиємства на 

внутpiшньому pинку. 

18. Концентpований та диспеpсний виходи на pинок. Дiї пiдпpиємства на 

нейтpальних pинках. 

19. Концентpований та диспеpсний виходи на pинок. Дiї пiдпpиємства на 

закоpдонних pинках з максимальним piвнем конкуpенцiї. 

20. Визначення ємкості pинку. Ноpмативнi методи пpогнозування. 

21. Методи математичного моделювання та їх застосування в пpогнозуваннi 

кон’юнктуpи pинку. 

22. Стpатегiї цiноутвоpення в комплексi маpкетингу. 

23. Оцiнка конкуpентоспpоможностi фipми. Теоpiя ефективної конкуpенцiї. 

24. Соцiологiчнi методи в маpкетингових дослiдженнях. Види запитань. 

25. Пpосування товаpiв на pинок: ствоpення обpазiв та стимулювання попиту 

покупцiв. 

26. Оpганiзацiйнi ознаки упpавлiння маpкетингом в пiдпpиємствах. 

27. Розподiл пpодукцiї та послуг. Фоpми та методи ефективного збуту. 

28. Методичнi ознаки визначення бюджету на маpкетинг та pекламу. 

29. Оpганiзацiйнi фоpми мiжнаpодного маpкетингу в Укpаїнi. 

30. Застосування маpкетингу в господаpськiй дiяльностi укpаїнських 

підприємств. 

31. Сутність та завдання реклами. Формула ефективної реклами. 

32. Види реклами та їх характеристика. 

33. Методи оцінки ефективності реклами у друкованих виданнях. 

34. Методи оцінки ефективності реклами у засобах віщування. 



35. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності маркетингу і реклами. 

36. Посади спеціалістів з маркетингу та кваліфікаційні вимоги до них. 

37. Сегментація ринку. Демографічні ознаки сегментації. 

38. Сегментація ринку. Психографічні ознаки сегментації. 

39. Маркетинг ділових стосунків. Типи ділових прийомів. 

40. Маркетинг ділових стосунків. Візитні картки та спілкування ними. 

41. Маркетинг ділових стосунків. Вимоги до ділової людини та 

обслуговування службових приміщень. 

42. Маркетинг ділових стосунків. Вимоги до ділової кореспонденції. 

43. Класифікація витрат підприємств. Сутність внеску  у прибуток. 

44. Аналіз беззбитковості підприємств. Сутність крапки беззбитковості. 

45. Характеристика етапів процесу продажу та його особливості на ринках 

країн. 

46. Функції служби маркетингу на підприємствах різних галузей економіки. 

47. Зміст SWOT- аналізу та його значення при визначенні конкурентних 

позицій підприємства. 

48. Зміст та послідовність процедур в ситуаційному аналізі ринку 

підприємств. 

49. Сутність методів збору первинних даних в процесі маркетингового 

дослідження. 

50. Характеристика стадій досліджень  поведінки споживачів в процесі 

маркетингового дослідження. 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. .Маркетинг:теоретичні основи  маркетингу: навч. 

посібник/[В.Б.Захожай, Л.В. Романова, Н.А. Головач та.інш.]: під кер. 

та наук. ред.. В.Б.Захожая.- К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015.-606с 

2. 1.Маркетинг і логістика:концептуальні основи та стратегічні рішення. 

Навч. посібник у схемах і таблицях(для організації самостійної роботи 

студентів ВНЗ)./ С.В.Смерічевська, М..В. Жаболенко та інші.-

Львів:»Магнолія».2013.-532с 

3. Статистичне забезпечення маркетингу: навч.посіб./ /[В.Б.Захожай, Л.В. 

Романова, Н.А. Головач та.інш.]: під кер. та наук. ред.. В.Б.Захожая.- 

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015.-606с 



4.Управління якіст: навч посіб.для студентів вищ.навч. закл./В.Б Захожай, 

Н.Г.Салухина,О.М.Язвінська,А.Ю.Чорний; за наук.ред.В.Б.Захожая.- К.: .: 

ДП «Вид. дім «Персонал», 2011.- 936с 

Додаткова: 

 1.В.В. Липчук, Р.П.Дудяк, С.Я. Бугіль,Я.С.Янишин. Маркетинг: 

Навч.посібник,Видавництво «Магнолія», 2012.-456с 

 2. Марктинг: бакалаврський курс: підручник/ за заг. ред..д.е.н., проф.. 

С.М.Ілляшенка.- Суми: ВТД «Університетська книга» 2009-1113с 

 3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник.-

К.: Знання, 2011.-495с 

 4. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : навч.посібник.-К.: Знання 

України, 2010.-299с 

     5. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (миниальный    

маркетинговый эксперимент). Учебное пособие.-К.: Кондор,2005.-205с 

    6.Марченко С.М. Маркетинг: навч.посіб.-К.: МАУП,2006.- 104с 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1www/marketologi.ru/ 

2.www.aup.ru 

2.marketing Profs.com 

3. Innovation.com.ua 

4.marketing.by 

5.bizee.ru 

6. http://www.ukrstat.gov.ua 

7. http://www.worldbank.org.ru 
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