
1. Назва модуля: Теорія маркетингу
2. Код модуля: МУБ_6_ПП.18_3
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний)
4. Семестр: 3
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних – 24) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: місце маркетингу в структурі управління та функціонування 

підприємства, маркетингове середовище, елементи комплексу маркетингу; системи, 
концепції, процес, функції, рушійні фактори маркетингу та умови ефективного 
застосування маркетингу, типи маркетингу, причини, що спонукають до 
запровадження тієї чи іншої концепції маркетингу на підприємстві. 

уміти: вільно аналізувати ринки, маркетингове середовище, оцінювати 
конкурентоспроможність продукції та підприємства, формувати товарну та цінову 
політику, розробляти ринкову стратегію, альтернативні шляхи товароруху. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: економічна етика та діловий етикет 
кореквізити: маркетинг 
10. Зміст модуля:
Історія виникнення і розвитку маркетингу. Походження та еволюція концепцій 

маркетингу. Основні поняття маркетингу. Види маркетингу залежно від попиту. 
Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Функції та зміст складових 
елементів комплексу маркетингу. Еволюція концепції «4Рs». Нові «літерні» концепції 
комплексу маркетингу. Значення комплексу маркетингу «4Рs» у теорії маркетингу. 
Чинники зовнішнього макросередовище підприємства. Чинники зовнішнього 
мікросередовища підприємства. Внутрішнє маркетингове середовище. Аналітична 
функція маркетингу Поняття та види функцій маркетингу. Аналітична функція 
маркетингу. Вивчення ринку. Сегментування ринку. Позиціонування продукції і 
підприємства на ринку. Аналіз конкурентних стратегій. 

11. Рекомендована література:
1. Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. — К.: Атіка, 2008. — 300с.
2. Маркетинг: підручник для студентів ВНЗ : рек. МОН України / авт. кол.: С. І.

Чоботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. 
Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська. – К. : Наш час, 2007. – 503 с. 

3. Маркетинг: Підручник / Старостіна А. О., Длігач А. О., Гончарова Н. П.,
Крикавський Є.В. та ін.; за заг. ред. Старостіної А. О. - К.: Знання, 2009. - 1070 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові

завдання). 
14. Мова навчання: українська.


