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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Курс 

«Маркетинг» спрямований на формування у студентів  компетентносте щодо  

теоретичних аспектів  маркетингу,  набуття  практичних  навичок  пов’язаних з 

функціонування маркетингу – загальна характеристика маркетингу, вивчення 

маркетингового інструментарію, управління маркетинговою політикою, 

вивчення елементів комплексу маркетингу підприємства, формування 

маркетингових програм, роль досліджень в маркетингу. Курс «Маркетинг» 

буде корисним професійним спеціалістам з маркетингу, менеджерам, 

економістам, фінансистам, бухгалтерам, фахівцям у міжнародних економічних 

відносин, а також тим, хто збирається  займатися  підприємництвом,  мати  

власний  бізнес  з урахуванням його сучасної ринкової спрямованості.  

2. Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо базових 

категорій маркетингу, методологічний аспектів організації маркетингової 

діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах; формування у студентів 

розуміння маркетингу як філософії, стратегії та тактики учасників ринкових 

відносин (виробників, посередників та споживачів), що орієнтується на 

ефективне задоволення потреб споживачів та реалізацію інтересів бізнесу. 

Завдання курсу: засвоєння студентами сучасної теорії, принципів, технологій і 

інструментів маркетингу, що застосовуються в умовах сучасного ринку; оцінка 

сучасних тенденцій у цій галузі знань; оволодіння основними маркетинговими 

поняттями, що застосовуються у підприємницькій практиці; опанування 

методологічного апарату організації маркетингової діяльності на 

підприємствах; здобуття практичних навичок у застосуванні маркетингової 

політики на підприємстві; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків 

удосконалення маркетингової діяльності. 

3. Пререквізити. Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки 

бакалаврів. Теоретичною і методичною базою вивчення дисципліни є: Вступ в 

спеціальність. Макроекономіка. Мікроекономіка. Історія економічних вчень. 

Економічна теорія.  

 
 
 



4. Результати навчання:  
Для ОП «Міжнародні економічні відносини» 
Результатом вивчення дисципліни «Маркетинг» є набуття здобувачами 

освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» таких компетентностей: 
 
Загальні 

компетентнос
ті 

ЗК4. Вміти проводити комплексні маркетингові дослідження 
і моніторинг ринку.  

 
Програмні результати навчання за ОП «Міжнародні економічні 

відносини»: 
ПРН 12 Здатність оцінити стан та перспективи міжнародної 

маркетингової діяльності на підприємстві, обґрунтовувати та визначати 
механізми ефективного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на 
підприємстві.  

ПРН 13 Уміння застосовувати інструменти міжнародних маркетингових 
досліджень, розробляти пропозиції щодо удосконалення товарної, цінової, 
збутової, комунікаційної політики. 

 
  



5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 
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Денна 2 4 5 150 30 30   90  Іспит 
Заочна 2 4 5 150 10 4   136  Іспит 

 
5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни  

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

занять 
Змістовий модуль 1. ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
Тема 1. Вступ до 
маркетингу 

10 2 2   6       

Тема 2. 
Характеристики  
маркетингу та 
класифікація його 
видів 

10 2 2   6       

Тема 3. 
Маркетингове 
середовище 

18 4 4   10       

Тема 4. 
Маркетингові  
дослідження та МІС  

12 2 2   8       

Разом за  ЗМ1 50 10 10   30       
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 

Тема 5. 
Маркетингова 
товарна політика 

14 4 4   6       

Тема6. Маркетингова 
цінова політика 

12 2 2   8       

Тема 7.. 
Маркетингова 
політика розподілу 
(продажу) 

12 2 2   8       

Тема 8. 
Маркетингова 
політика комунікацій 
(просування) 

16 4 4   8       

Разом за ЗМ 2 54 12 12   30       



Теми лекційних 
занять 

Змістовий модуль 3. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Тема 9. 
Маркетингові 
стратегії сегментації 
та вибору цільового 
ринку 

8 0 0   8       

Тема 10. Процес 
управління 
маркетингом на 
підприємстві 

9 2 2   5       

Тема 11. Організація 
маркетингової 
діяльності. 
Стратегічний та 
тактичний маркетинг 

9 2 2   5       

Тема 12. Контроль в 
маркетингу  

8 2 2   4       

Тема 13. Особливості 
маркетинг в галузях і 
сферах діяльності 

12 2 2   8       

Разом за ЗМ 3 46 8 8   30       
Усього годин  150 30 30   90       

 
 

5.3. Зміст практичних занять  
№ 
з/п 

Назва теми 

1 Поняття маркетингу, розвиток його концепції 
1. Причини виникнення маркетингу. 
2. Роль маркетингу у господарській діяльності. 
3. Визначення маркетингу – класичні і сучасні. 
4. Понятійний апарат маркетингу. 
5. Концепція маркетингу як нова філософія бізнесу. 
6. Концепція вдосконалення виробництва. 
7. Концепція вдосконалення товару. 
8. Збутова концепція маркетингу. 
9. Власне маркетингова концепція. 

2 Процес, функції, суб’єкти та типологія маркетингу 
1. Процес маркетингу.  
2. Функції маркетингу.  
3. Об’єкти маркетингу: товар, послуга, особистість, ідея, територія. 
4. Основні суб'єкти маркетингу. Товаровиробники. Посередники. Оптова торгівля. 

Роздрібна торгівля. Постачальники. Фахівці з маркетингу.  
5. Типологія маркетингу: класифікація за ступенем охоплення ринку; за впливом на 

існуючий рівень попиту; за галуззю прикладення зусиль тощо. 
6. Запровадження концепції маркетингу в практику вітчизняних підприємств. 

3 Маркетингове середовище 
1. Ознаки властиві середовищу маркетингу: невизначеність, динамічність, 

складність, взаємопов'язаність факторів, непередбачуваність, контрольованість. 
Зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингу. 

2. Зовнішнє середовище маркетингу. Макро- та мікросередовище. 



3. Фактори макросередовища маркетингу. Економічні, демографічні, природні, 
науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні. 

4. Основні фактори мікро середовища. Постачальники, маркетингові посередники,, 
клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. 

5. Комплекс маркетингу організації як відображення її внутрішнього середовища. 
4Р, 7Р 

4         Маркетингові  дослідження та інформаційні системи 
1. Аналіз тенденцій, що сприяють використанню інформації у маркетинговій 

діяльності. 
2. Формування системи маркетингової інформації. 
3. Формування напрямків використання маркетингової інформації. 
4. Суть та види маркетингових досліджень. 
5. Організація маркетингового дослідження. 
6. Агрегована схема маркетингового дослідження: процедура підготовки 

маркетингових досліджень, процес маркетингового дослідження. 
7. Деталізована схема здійснення маркетингового дослідження. 
8. Реферативні доповіді по інструментарію маркетингового дослідження. 

5   Маркетингова товарна політика 
1. Розуміння товару у маркетингу.  
2. Класифікація товарів.  
3. Товарна марка.  
4. Упаковка.  
5. Товарний асортимент і товарна номенклатура.  
6. Теорія життєвого циклу товару (ЖЦТ).  
7. Конкурентноздатність товару на ринку.  

6 Маркетингова цінова політика 
1. Основні стратегії ціноутворення. Стратегії виживання, максимізації поточного 

прибутку, збереження існуючого положення. 
2. Методи ціноутворення; середні витрати плюс прибуток, забезпечення цільового 

прибутку, встановлення ціни на основі відчутної цінності товарів або послуг; 
3. Методика розрахунку вихідної ціни (базової ціни). Етапи розрахунку ціни. 

Визначення попиту. Дослідження еластичності попиту. Оцінка витрат. Аналіз цін 
конкурентів. Встановлення остаточної ціни. 

4. Підходи до проблеми ціноутворення. 
5. Види цін у маркетинговій діяльності. Характеристика видів цін. 

7  Маркетингова політика розподілу 
1. Сутність, значення та зміст маркетингової політики розподілу.  
2. Організація товарного руху в каналах розподілу.  
3. Сутність та функції  каналів та схем розподілу.  
4. Основні рівні та конфігурації каналів.  
5. Сутність та функції оптової торгівлі.  
6. Форми та методи оптової торгівлі.  
7. Роздрібна торгівля, її сутність та призначення.  
8. Класифікація закладів роздрібної торгівлі: за асортиментом; за ціновим рівнем; за 

способом обслуговування; за типом власності. 
9. Застосування сучасних технологій у збутові політиці підприємства.   

8 Маркетингова комунікаційна політика 
1. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. Процес маркетингової 

комунікації. Види маркетингових комунікацій.  
2. Реклама як основний засіб маркетингових комунікацій. Історія розвитку реклами. 

Цілі та види реклами. Реклама звернення. Композиція рекламного звернення. 
Основні носії реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. 

3. Стимулювання збуту й особливості його використання. Види стимулювання 
збуту. Цінове та нецінове стимулювання. Вплив стимулювання на 



конкурентноздатність продукції. Пряме та опосередковане стимулювання. 
4. Персональні продажі як особова комунікація. Процес персональних продаж. 

Управління торговим персоналом. 
5. Виставки у контексті комунікативного впливу. Планування виставкової 

діяльності. Комунікативна виставкова діяльність. 
6. Імідж та спонсорство. Особливості створення іміджу підприємства. Бренд як 

носій іміджу підприємства. Сутність та методика спонсорства.  
 

9  Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку 
1. Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу 
2. Фактори та критерії сегментації ринку 
3. Оцінка та вибір цільових ринків 
4. Маркетингові стратегії охоплення ринку.  

10 Процес управління маркетингом на підприємстві 
1. Підсистема маркетингу на підприємстві.  
2. Завдання відділу маркетингу.  
3. Функції маркетолога в організації. 
4. Координація діяльності відділу маркетингу з іншими підрозділами. 

11 Організація маркетингової діяльності. Планування в  маркетингу. 
1. Системні види маркетингової діяльності.  
2. Суть і принципи організації маркетингу. 
3. Підсистема маркетингу на підприємстві. Переваги та недоліки основних 

організаційних структур маркетингу.  
4. Суть та види планів у маркетингу.  
5. Принципи розробки ефективного маркетингового плану. 
6. Планування та розробка маркетингових стратегій.  
7. Структура маркетингового плану. 
8. Удосконалення реалізації програм маркетингу. 

12    Контроль у маркетингу 
1. Суть контролю маркетингової діяльності.  
2. Види контролю.  
3. Ревізія маркетингу. Аудит маркетингу.  
4. Контроль у стратегічному маркетингу.   

13 Особливості маркетинг в галузях і сферах діяльності 
Маркетинг в галузях національної економіки 

1. Сфери застосування маркетингу: виробнича сфера, торгівля, сфера послуг, 
мерчандайзинг, франчайзинг, фінансова сфера, некомерційні організації 
(навчальні заклади, лікувально-оздоровчі заклади, заклади культури, політика, 
спорт, культура).  

2. Сутність та основні характеристики маркетингу послуг.  
3. Некомерційний маркетинг.  
4. Маркетинг організацій та окремих осіб.  
5. Політичний маркетинг.  
6. Банківський маркетинг.  
7. Промисловий маркетинг.  
8. Екологічний маркетинг.  
9. Туристичний маркетинг.  
10. Маркетинг в агропромисловому комплексі.  
11. Міжнародний маркетинг.  

 
 

  



Зміст завдань для самостійної роботи з курсу «Маркетинг» 
Самостійна робота полягає в опрацюванні завдань розміщених в збірнику:  

Буднікевич І.М. Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. 
Вардеанян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. Венгер, І. Зрибнєва; 
за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2020. 216 с. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття маркетингу, розвиток його концепції 
1. Історія виникнення і розвитку маркетингу як науки та практичної 

діяльності, 
2. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу. 
3. Проблеми становлення соціально-етичного маркетингу в умовах 

глобалізації економіки. 
4. Українські вчені-економісти про маркетинг. 
5. Роль маркетингу в господарській діяльності 
6. Розвиток ринку та розширення функцій маркетингу. 
7. Інтерпретація основних маркетингових категорій. 
8. Сучасні напрями використання маркетингової діяльності. 
9. Концепція вдосконалення виробництва.  
10. Концепція вдосконалення товару.  
11. Збутова концепція маркетингу.  
12. Власне маркетингова концепція.  
13. Концепція соціально-етичного маркетингу.  
14. Концепція стратегічного маркетингу. 
15. Маркетинг взаємодії. 
16. Маркетинг баз даних. 
17. Інтернет-маркетинг. 
18. Глобальний маркетинг. 
19. Маркетинг не по-Котлеру 

6 

2 Характеристики маркетингу. Класифікація маркетингу.  
1. Типологія маркетингу за ступенем охоплення ринку. 
2. Типологія маркетингу за впливом на існуючий рівень попиту. 
3. Класифікація за галуззю прикладення зусиль 
4. Можливості використання маркетингу для різних умов 

конкурентної боротьби. 

6 

3 Маркетингове середовище 
1. Підготовка презентації результатів SWOT-аналізу  

10 

4         Маркетингові  дослідження та інформаційні системи 
1. Формування гіпотези дослідження. 
2. Вибір інструментів дослідження.  
3. Формування анкети. 
4. Проведення анкетування.  
5. Узагальнення результатів маркетингового дослідження 
6. Підготовка презентації у Pawer Point. 

8 

5   Маркетингова товарна політика 
1. Товарна марка та товарний знак.  
2. Основні стратегії використання товарної марки.  
3. Пакування товару та його види.  
4. Товарний асортимент і товарна номенклатура.  
5. Товарна політика підприємства.  
6. Теорія життєвого циклу товару (ЖЦТ). 
7. Конкурентноздатність товару на ринку 

6 

6 Маркетингова цінова політика 
1. Методи ціноутворення. 
2. Методика розрахунку вихідної ціни (базової ціни).  

8 



3. Етапи розрахунку ціни. 
4. Підходи до проблеми ціноутворення 

7  Маркетингова політика розподілу 
1. З Організація товарного руху в каналах розподілу.  
2. Основні рівні та конфігурації каналів.  
3. Сутність та функції оптової торгівлі.  
4. Форми та методи оптової торгівлі.  
5. Роздрібна торгівля, її сутність та призначення.  

Класифікація закладів роздрібної торгівлі: за асортиментом; за 
ціновим рівнем; за способом обслуговування; за типом власності. 

8 

8 Маркетингова комунікаційна політика 
1. Реклама як основний засіб маркетингових комунікацій.  
2. Стимулювання збуту й особливості його використання.  
3. Персональні продажі як особова комунікація. 
4. Виставки у контексті комунікативного впливу.  
5. Імідж і спонсорство. 

8 

9 Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку 
1. Сутність сегментації 
2. Ознаки сегментації ринку 
3. Оцінка та вибір цільових ринків 

8 

10 Процес управління маркетингом на підприємстві  
1. Наукові засади маркетингового менеджменту  
2. Концепції управління маркетингом 
3. Процес управління маркетингом.  
4. Маркетингові програми. 

5 

11 Організація маркетингової діяльності. Стратегічний та 
тактичний маркетинг. 
1. Організація та функціональні зв’язки маркетингу на підприємстві 
2. Алгоритм створення маркетингових підрозділів підприємства. 
3. Різновиди організаційних структур маркетингу 
4. Взаємозв’язок принципів управління економікою та 

стратегічного маркетингу. 
5. Маркетингові стратегії бізнес портфелю фірми 
6. Маркетингові конкурентні стратегії 
7. Маркетингові стратегії зростання підприємства 

5 

12    Контроль у маркетингу 
1. Процес організації контролю маркетингової діяльності 
2. Типологія маркетингового контролю 
3. Рівні маркетингового контролю.   

4 

13 Маркетинг в галузях національної економіки 
1. Сфери умови ефективного застосування маркетингу 
2. Сутність та основні характеристики маркетингу послуг.  
3. Некомерційний маркетинг, сфери та особливості його 

застосування.  
4. Маркетинг організацій та окремих осіб.  
5. Політичний маркетинг.  
6. Особливості та процедури банківського маркетингу.  
7. Концепція промислового маркетингу.  
8. Маркетинговий механізм управління охороною оточуючого 

середовища.  
9. Туристичний маркетинг.  
10. Маркетинг в агропромисловому комплексі.  
11. Міжнародний маркетинг. 

8 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути опитування за переліком основних термінів та понять, запитання для 
самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, вирішення ситуацій; 
складання ситуацій; ділова гра; проекти (індивідуальні та командні проекти); 
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виступи на наукових 
заходах; тези; реферати та есе; міні-конференція; інші види індивідуальних та 
групових завдань.  

Формами поточного контролю є перевірка виконання завдань з робочого 
зошита, усна відповідь студентів, вирішення ситуацій, письмові роботи та їх 
презентація, творчі завдання.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 
(екзамен) 

Сумар
на  

к-ть 
балів  

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 

Т1
1 

Т1
2 

Т1
3 

Т1
4 

Т1
5 

Т1
6 

Т1
7   

3 6 8 10 8 8 8 9 7 6 8 6 7 5 5 5 11 40 100 
 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 
оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 
кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Формами підсумкового контролю є іспит у тестовій формі – 40 балів. 
Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 

якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 
використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за  
розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре B (80-89) дуже добре 
C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 
E (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FX (35-49) (незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) (незадовільно)  
з обов'язковим повторним курсом 

 
Формами підсумкового контролю є іспит у тестовій формі – 40 балів. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
З КУРСУ «Маркетинг» 

1. Дайте характеристику поняття маркетингу. Опишіть причини виникнення 
маркетингу та сфери його застосування.  

2. Розкрийте роль маркетингу у господарській діяльності підприємств. 
Поясніть суть критики маркетингу з боку суспільства. 

3. Опишіть етапи розвитку ринку. Розкрийте суть концепцій маркетингу. 
4. Дайте характеристику комплексу маркетингу та розгляньте його місце у 

маркетинговій діяльності підприємства. 
5. Опишіть класифікацію видів маркетингу. 
6. Виявіть суть, види та значення маркетингових досліджень. Опишіть 

напрямки аналіз оточуючого середовища у маркетинговій діяльності. 
7. Опишіть поняття, види та маркетингових досліджень.  
8. Опишіть основні функції маркетингу на сучасному етапі. 
9. Опишіть основні суб'єкти маркетингу та дослідіть їх вплив на діяльність 

підприємства. 
10. Опишіть основні чинники мікросередовища та їх вплив на діяльність 

фірми. 
11. Опишіть вплив чинників прямої та опосередкованої дії зовнішнього 

середовища на маркетингову діяльність підприємства. 
12. Опишіть мету та процедуру дослідження споживачів та їх поведінки у 

процесі маркетингової діяльності. 
13. Опишіть методику формування анкети та проведення анкетування у 

маркетинговій діяльності на конкретному прикладі.  
14. Розкрийте сутність сегментування ринку. Сформулюйте Закон Паретто та 

можливості його застосування у маркетингу. 
15. Опишіть основні принципи та виявіть критерії сегментування ринку на 

конкретному прикладі.  
16. Опишіть процедуру вибору цільових сегментів ринку. Виявіть суть 

політики диференційованого та концентрованого маркетингу.  
17. Розкрийте суть позиціювання товару на ринку, наведіть конкретні 

приклади.  
18. Розкрийте суть поняття товару у маркетинговій діяльності та наведіть 

основні принципи класифікації товарів.  
19. Розкрийте особливості маркетингу товарів промислового призначення. 
20. Опишіть методику оцінки конкурентоздатності товару у відношенні до 

товарів інших виробників. 
21. Розкрийте поняття товарної марки, опишіть її складові та напрямки 

використання у маркетинговій діяльності. 
22. Розкрийте суть товарного асортименту та товарної номенклатури. 
23. Опишіть етапи розробки нових товарів. Наведіть приклади та розкрийте 

суть піонерних товарів, товарів-новинок. 
24. Розкрийте зміст теорії життєвого циклу товару. Опишіть взаємозв'язок 

етапів життєвого циклу товару із заходами стимулювання збуту.  
25. Розкрийте суть цінової політики у маркетинговій діяльності фірми, 

наведіть класифікацію видів цін, які застосовуються у практичній 
діяльності підприємств. 



26. Опишіть етапи маркетингового ціноутворення  
27. Опишіть сучасні методи та стратегії ціноутворення. 
28. Дайте характеристику чинникам що впливають на процеси ціноутворення 

і на конкретних прикладах продемонструйте свої твердження.  
29. Розкрийте суть маркетингової політики розподілу.  
30. Опишіть основні види та функції каналів розподілу та посередників у 

збутовому процесі.  
31. Виявіть суть, опишіть функції оптової торгівля. Дайте характеристику 

видам оптових посередників.  
32. Виявіть суть, опишіть функції роздрібної торгівлі. Наведіть класифікацію 

підприємств роздрібної торгівлі. 
33. Опишіть значення виставкової діяльності у контексті комунікативного 

впливу. Розкрийте суть іміджу та спонсорства.  
34. Розкрийте поняття бренду, опишіть його складові та наведіть приклади 

успішного та неуспішного орендування. 
35. Опишіть суть та функції маркетингової політики комунікацій. Опишіть 

систему маркетингових комунікацій, її складові та сфери використання. 
36. Опишіть суть, види реклами та напрямки її використання у маркетинговій 

діяльності фірми. 
37. Опишіть методи стимулювання збуту, їх види та роль у маркетинговій 

діяльності. 
38. Розкрийте роль маркетингових інформаційних систем у практичній 

роботі фірми. Опишіть види інформації та види досліджень. Наведіть 
вимоги до якості інформації. 

39. Поясніть суть та необхідність застосування SWOT-аналізу для 
підприємства. 

40. Опишіть основні класифікації маркетингових стратегій. 
41. Сформулюйте та обґрунтуйте маркетингові цілі підприємства, дайте 

поняття стратегічному планування діяльності. 
42. Опишіть систему контролю маркетингової діяльності фірми, види 

контролю, етапи ревізії маркетингу. 
43. Опишіть процес управління маркетингом на підприємстві.  
44. Розкрийте завдання відділу маркетингу та опишіть функції маркетолога в 

організації. 
45. Опишіть класичні та сучасні моделі побудови маркетингових структур на 

підприємствах.  
46. Розкрийте суть сучасних видів маркетингу: глобального, латерального та 

емоційного маркетингу. Поясніть суть інтерактивного маркетингу. 
47.Охарактеризуйте Інтернет-торгівлю. 
48. Опишіть систему планів у маркетингу та структура маркетингового 

плану. Наведіть способи удосконалення реалізації програм маркетингу.  
49. Опишіть загальні та специфічні умови використання маркетингу  різних 

сферах національної економіки  
50. Розкрийте суть, опишіть види та функціональні особливості 

некомерційного маркетингу. 
51. Розкрийте суть, опишіть види та функціональні особливості  

територіального маркетингу. 



52. Розкрийте суть, опишіть види та функціональні особливості   політичного 
маркетингу. Наведіть приклади практичного застосування концепції 
політичного маркетингу в Україні.  

53. Розкрийте особливості маркетингу сфери культури та мистецтв, опишіть 
комплекс маркетингу сфери культури та мистецтв.  

54. Розкрийте суть та опишіть комплекс музейного маркетингу.  
55. Розкрийте суть, опишіть маркетингове середовище та комплекс 

маркетингу освіти.  Наведіть приклади практичного застосування 
концепції освітнього маркетингу на прикладі свого ВНЗ. 

56. Дайте визначення промисловому маркетингу, опишіть його природу та  
комплекс.  

57. Розкрийте суть маркетингової концепції управління 
природокористуванням.  

58. Визначте поняття агромаркетингу, напрямки маркетингових досліджень 
аграрного ринку, опишіть специфіку комплекс агромаркетингу.  

59. Визначте суть та специфіку маркетингу товарів народних промислів і 
ремесел. Поясність роль  народних промислів у брендингу територій та 
окремих міст України. 

60. Опишіть основні положення концепції маркетингу послуг та комплекс 
маркетингу у сфері послуг. 
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