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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Маркетингова географія”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань 

01 Освіта 
 (шифр, назва) 

Вибіркова професійної та практичної 

підготовки 

Модулів – 2 

Спеціальність 

014 Середня освіта 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  
Спеціалізація 

Географія 
(шифр, назва) 

3-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

денної форми навчання: 

120 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4,0 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

48 год.  

Практичні, семінарські 

16 год  

Лабораторні 

год  

Самостійна робота 

56 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,875 

для заочної форми навчання –  

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни “Маркетингова географія” є передовсім, 

формування сучасного управлінського мислення, основ системного керування 

організаціями будь-яких видів – ухвалення адекватних управлінських рішень на 

майбутньому місці роботи. Формування у студентів-географів знань із 

теоретичних основ та практичних навиків із основ маркетингу. 

Маркетинг в сучасних умовах має особливе значення для студентів-

географів освітянського напрямку. Адже знання і впровадження принципів 

маркетингу дає змогу майбутнім фахівцям досягти позитивних результатів у 

своїй діяльності після завершення навчання. 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню головних понять 

маркетингу, елементів комплексу маркетингу, зокрема внутрішнього і 

зовнішнього середовища, що формує суть і зміст дисципліни. Розглядаються 

питання формування ринку (споживчих і промислових товарів) та його 

складових: попиту, пропозиції, ціноутворення, просування товару на сучасному 

ринку реклами, а також територіальні прояви виробничо-споживчого ринку. 

Висвітлюються питання роботи будь-якої організації, її рекламної політики, 

пропаганди, стимулювання збуту, попиту за рахунок активізації маркетингової 

діяльності. Розглядаються питання маркетингової діяльності у конкурентному 

середовищі. 

Завдання: освоїти головні терміни і поняття, що характеризують 

маркетинг як наукову дисципліну; оволодіти теоретико-методологічними 

основами маркетингу; вивчити складові елементи дисциплін, методи реалізації 

їх функцій та забезпечення взаємозв’язків між ними; вивчити основні 

соціально-економічні аспекти маркетингової географії та її територіальні 

прояви; привити навички в організації маркетингу, які б можна було 

використовувати на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сутність маркетингу як виду бізнесу. Функції управління, сутність 

поняття і характер змісту; сучасні концепції маркетингу, види маркетингу, 

принципи та функції; методи маркетингових досліджень розвитку ринку; 

маркетингову товарну і цінову збутову політику. Геопросторові риси сучасного 

маркетингу. 

вміти: визначати головні елементи комплексу маркетингу, розрізняти 

види маркетингу, залежно від попиту і пропозицій; визначати маркетингові 

проблеми і мету маркетингового дослідження та аналізувати результати 

досліджень; оцінити конкурентоспроможність товару і пропонувати заходи 

щодо його підвищення; обґрунтовувати доцільність підвищення або зниження 

цін. Застосовувати на практиці управління різноманітними суспільно-

економічними процесами у сучасному ринковому середовищі. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Науково-методичні засади маркетингу 

 

Тема 1. Поняття маркетингу та особливості його розвитку як науки. 

Сутність та головні поняття маркетингу. Головні елементи та компоненти 

маркетингу. Зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингу. Маркетинг у 

суспільній географії. 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи маркетингової географії.  

Маркетинг як система теоретичних знань і концепцій ведення 

господарської діяльності. Проблеми формування маркетингової географії як 

окремої галузі суспільно-географічної науки. Територіальна організація 

виробничо-споживчого комплексу та особливості його географічного вивчення. 

 

Тема 3. Функції, принципи, завдання маркетингу. Основи геомарке-

тингу 

Сучасні концепції географіїмаркетингу. Види маркетингу. Функції 

маркетингу. 

 

Тема 4. Концепції розвитку маркетингу. 

Концепція вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації збутових 

зусиль. Концепція соціально-економічного маркетингу. Концепція 

матеріального та освітнього маркетингу. 

 

Тема 5. Система маркетингу середовища підприємства. 

Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. 

Маркетингове середовище підприємства. Фактори і показники маркетингового 

макросередовища. Фактори і показники маркетингового мікросередовища. 

Методи аналізу маркетингового середовища. 

 

Тема 6. Ринок. Характеристика ринку. 

Історія виникнення і розвитку маркетингу як науки і практичної 

діяльності. Структура ринку і його основні елементи. Класифікація ринків. 

 

Тема 7. Маркетингові дослідження. 

Зміст та принципи маркетингових досліджень. Основні етапи 

маркетингових досліджень. Аналіз маркетингового середовища. Методика 

проведення маркетингових досліджень. 
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Тема 8. Ринкові дослідження у структурі суспільної географії. 

Маркетингова географія та її місце в системі географічних наук. 

Закономірності територіальної організації виробничо-споживчого ринку та його 

особливості в країнах і регіонах світу. Оптимізація виробництва товарів та 

послуг із потребами споживачів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості вивчення сучасної організації (підприємства) в процесі 

управління маркетингом 

 

Тема 9. Маркетингове середовище організації (підприємства) 

Структура маркетингового середовища організації (підприємства). 

Фактори розвитку маркетингового середовища організації (підприємства). 

Методи аналізу маркетингового середовища. 

 

Тема 10. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 

Маркетингова інформаційна система та її роль у сучасному бізнесі. 

Головні елементи маркетингової інформаційної системи. Види та 

характеристики маркетингової інформації. 

 

Тема 11. Поведінка покупців на ринку 

Дослідження потреб і типологія споживачів. Мотиваційні чинники, що 

формують поведінку споживачів. Процеси вивчення поведінки споживачів. 

 

Тема 12. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового 

ринку 

Виникнення, сутність і зміст STP маркетингу. Фактори та критерії 

сегментації ринку. Маркетингові стратегії охоплення ринку. Процес 

оцінювання окремих сегментів. 

 

Тема 13. Маркетингова політика підприємства. Геомаркетингові 

стратегії 

Мета і суть товарної політики. Якість і конкурентоспроможність ринку. 

Процес розроблення нового товару. Життєвий цикл товару. 

 

Тема 14. Маркетингово-цінова політика підприємства. Ціноутворення. 

Цілі та фактори ціноутворення. Етапи процесу ціноутворення. Методи 

ціноутворення. Зміни оптових та роздрібних цін. 
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Тема 15. Реклама. Класифікація реклами. 

Сутність та визначення маркетингових комунікацій. Види реклами. 

Джерела поширення реклами. Способи використання реклами. 

 

Тема 16. Маркетингова політика розповсюдження товарів і послуг. 

Напрямки формування іміджу фірми. Зміст та види стимулювання збуту 

товарів. Форми особистого продажу товару. 

 

Тема 17. Стратегічне планування маркетингової діяльності. 

Сутність стратегічного маркетингового планування. Види маркетингових 

стратегій (стратегії росту). Маркетингові конкурентні стратегії. 

 

Тема 18. Територіальна диференціація збуту на внутрішніх ринках 

України. 

Існуючі моделі територіальної диференціації збуту товарів. 

Адміністративно-територіальні одиниці України як підрозділи національного 

ринку. Характеристика умов забезпечення збуту товарів та регіональні 

особливості їх вивчення на внутрішніх ринках України. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд с

р 

Змістовий модуль 1. 

Науково-методичні засади основ маркетингу 

Тема 1. Поняття 

маркетингу та особливості 

його розвитку як науки 

4 2    2       

Тема 2. Теоретико-

методологічні основи 

маркетингової географії 

6 2 2   2       

Тема 3. Функції, 

принципи, завдання 

маркетингу 

7 4    3       

Тема 4. Концепції 

розвитку маркетингу 

9 4 2   3       

Тема 5. Система 

маркетингу середовища 

підприємства 

7 4    3       

Тема 6. Ринок. 

Характеристика ринку 

9 4 2   3       
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Тема 7. Маркетингові 

дослідження 

6 2 2   2       

Тема 8. Ринкові 

дослідження у структурі 

суспільної географії 

4 2    2       

Разом за змістовим 

модулем 1 

52 24 8   20       

Змістовий модуль 2. 

Особливості вивчення сучасної організації (підприємства) в процесі управління 

маркетингом 

Тема 9. Маркетингове 

середовище організації 

(підприємства) 

4 2    2       

Тема 10. Інформаційне 

забезпечення 

маркетингової діяльності 

4 2    2       

Тема 11. Поведінка 

покупців на ринку 

4 2    2       

Тема 12. Маркетингові 

стратегії сегментації та 

вибору цільового ринку 

9 4 2   3       

Тема 13. Маркетингового 

товарна політика 

підприємства 

4 2    2       

Тема 14. Маркетингово-

цінова політика 

підприємства. 

Ціноутворення 

4 2    2       

Тема 15. Реклама. 

Класифікація реклами 

6 2 2   2       

Тема 16. Маркетингова 

політика розповсюдження 

товарів і послуг 

4 2    2       

Тема 17. Стратегічне 

планування маркетингової 

діяльності 

6 2 2   2       

Тема 18. Територіальна 

диференціація збуту на 

внутрішніх ринках 

України 

9 4 2   3       

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 24 8   22       

ІНДЗ 14    14        

Усього годин 120 48 16  14 42       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

− − − 
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6. Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Поняттєвий апарат основ маркетингу 2 

2 Персонал організації як об’єкт менеджменту 2 

3 Ринок – основна категорія маркетингу 2 

4 Сутність та існуючі підходи визначення маркетингу 2 

5 Функції та методи дослідження маркетингу 2 

6 Методи оцінки ефективності реклами 2 

7 Поведінка покупців на ринку послуг 2 

8 Маркетингова товарна політика підприємста 2 

 Разом 16 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

− − − 

 

8. Самостійна робота 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Сучасні напрямки розвитку управлінської думки 4 

2 Концепції маркетингу 2 

3 Внутрішнє і зовнішнє середовище організації 2 

4 Стратегічне планування та розробка стратегії 2 

5 Організаційна культура та корпоративний імідж 2 

6 
Сутність теорії “ієрархії потреб” за М. Туган-Барановським і 

А. Маслоу 
2 

7 Організація керівництва 2 

8 Основи антикризового управління підприємством 2 

9 
Концепції розвитку маркетингу. Фактори, що впливають на 

поведінку організацій-споживачів. 
2 

10 Сегментація ринку 2 

11 Життєвий цикл товарів 2 

12 Маркетинг як спосіб мислення 2 

13 Класифікація товарів. Сутність маркетингової цінової політики 4 

14 Реклама. Класифікація реклами. Рекламна політика організації 2 

15 «Паблік рілейшнз» (організація зв’язків з громадськістю) 2 

16 Розповсюдження товарів і послуг 2 

17 Система маркетингових комунікацій підприємства 2 

18 Сутність маркетингового планування 4 

 Разом  42 

 

9. Індивідуальні завдання 
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Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання може бути 

пов’язана з тематикою досліджень студентів і полягає у здійсненні 

термінологічного аналізу одного із його головних понять. Термінологічний 

аналіз здійснюється за планом: 

1. Етимологія та еволюція терміну. 

2. Обсяг та зміст терміну.  

3. Поняттєво-термінологічна система: 

3.1. Графічне представлення системи родових і видових понять; 

3.2. Означення родових і видових понять. 

Список використаних джерел. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Теоретико-методологічні основи маркетингової географії. 

2. Значення маркетингу для сучасного бізнесу. 

3. Маркетингове макросередовище. Значення географічних чинників. 

4. Характеристика маркетингових інформаційних систем. 

5. Види маркетингових досліджень. 

6. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-

споживачів. 

7. Маркетингова товарна політика підприємства. 

8. Маркетингова цінова політика підприємства. 

9. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні. 

10. Суть організації маркетингової діяльності. 

11. Загальна характеристика діяльності керівника організації (фірми). 

12. Географічні дослідження сучасного ринку. 

13. Територіальна диференціація збуту на внутрішньому ринку. 

14. Територіальна диференціація збуту на зовнішньому ринку. 

15. Форми особистого продажу товару. 

 

10. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються такі 

методи навчання: 

1. Лекція. 

2. Робота в малих групах, парах. 

3. Репродуктивний метод. 

4. Частково-пошуковий (евристичний). 

5. Пояснювально-ілюстративний. 

6. Самоперевірки і самоаналізу. 

7. Використання наочності, відеоматеріалів. 
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8. Індивідуальної роботи. 

 

11. Методи контролю 

 

1. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі 

підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в 

обговоренні, презентації самостійної роботи (максимальна оцінка − 2 бали). 

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студентів 

за узгодженою темою (максимальна оцінка − 14 балів). 

3. Письмове опитування студентів за змістовими модулями (перший і 

другий змістовий модулі максимальна оцінка − 10 балів). 

Підсумкове письмове опитування з дисципліни на іспиті максимально 

оцінюється у 50 балів 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1−Т8 Т9−Т18 100 

50 50 

Т1, Т2 ... Т18 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

81 – 89 
добре 

71 – 80 

61 – 70 
задовільно  

51 – 60 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Кузик С. П. Основи менеджменту і маркетингу: навч.-метод. посібник 

для студентів / С. П. Кузик. − Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2012. – 52 с. 

 

 

 



9 

 

  

 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Жарська І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, 

завдання, кейсові вправи: навч. посібник / І. О. Жарська. − Одеса: Атлант, 2016. 

– 262 с. 

2. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади 

менеджменту: навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська 

політехніка”, 2006. 

3. Нетреба І. О. Основи маркетингу: навч. посібник для студентів 

неекономічних спеціальностей / І.О. Нетреба. – К.: Вік принт, 2013. – 122 с. 

4. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: 

Кондор, 2006. 

5. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – К.: 

Академвидав, 2007. 

6. Стеченко А. Д., Дука А. П. Словник-довідник з менеджменту. – К.: 

Федерація профспілок України. Інститут туризму, 1999. 

7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2007. 

8. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: навч. посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

9. Мороз Л.А., Чухрай Н. І. Маркетинг: навч. посібник. – Львів: Інф. 

видавн. центр «Інтелект» Державного університету «Львівська політехніка», 

1999. 

10. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. – К.: Лібра, 2006. 

11. Бутенко Н. В. Маркетинг: підручник. – К.: Атіка, 2008. 

12. Бородкіна Н. О. Маркетинг: навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. 

13. Черномаз П. О. Маркетингова географія: історія виникнення і 

перспективи розвитку в Україні / П. О. Черномаз // Краєзнавство. Географія. 

Туризм. – 2002. – № 21. – С. 8. 

14. Черномаз П.О. Маркетингова географія : теоретико-методологічні 

основи. : автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / П.О. Черномаз ; КНУ 

ім. Тараса Шевченка. − [б. м.], 2000. − 20 с 

 

Допоміжна 

1. Андрусенко Г. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 186 с. 

2. Афокин А. С. Маркетинг: конспект лекцій. – К.: МАУП, 1996 

3. Басовский Л. Б. Маркетинг: курс лекцій. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 

219 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/G1L9R1PIXQ5VT6D5B4FHJVF8CQ6FBUHM3K2IJ41L71MIPNYSM6-48930?func=service&doc_number=000525242&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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4. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. – Л., 1995. 

5. Ґріфін P., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / Наук. ред. 

В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с. 

6. Джеральд М., Майєр Міжнародне середовище бізнесу . Конкуренція 

та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002. 

7. Друкер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке : пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2004. – 272 с. 

8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. – К., 1997. 

9. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр 

экономики и маркетинга, 1996. 

10. Котлер Ф., Армстронг Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. 

с англ.- 2-е европейское изд. – К.; М.; СПб.: Издат. дом  «Вильямс», 1998. – 

1056 с. 

11. Крикавський Є. Логістика підприємства. – Л.: ДУ «Львівська 

політехніка», 1996. – 180 с. 

12. Підприємництво та управління малим бізнесом: Навч. посібник / Ред.: 

B. Мікловда; Упоряд.: Н. Кубіній; X. Калантарідіс. — Ужгород: Карпати, 2004. 

– 328 с. 

13. Пономаренко В. С. Механізм прийняття управлінських рішень на 

підприємстві: процесний підхід: Наук, видання / В. С. Пономаренко; C. В. 

Мінухін; О. М. Беесдовський. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2005. - 240 с. 

14. Прикладні проблеми сучасного маркетингу. – Львів, 1997. 

15. Скибінський С. В. Маркетинг. Ч. 1. – Львів, 2000. – 640 с. 

16. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – 

К.; М.; СПб.: Видав. дім «Вільямс», 1998. – 262 с. 

17. Стонер Джеймс А. Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: пер. з  англ. / 

Заг. ред. і вступ ст. Й. С. Завадського. – К.: Вид-во Європейського університету 

фін., інформ. систем. мен-ту і бізнесу, 2000. – 752 с. 

18. Хойер Ф. Как делать бізнес в Европе. – М.: Прогресс, 1990. – 253 с. 

19. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 

1993. – 335 с.  

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Огляд цін українського та світового товарних ринків [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.pricereview.com.ua/ 

2. Статистика світових і регіональних ринків [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_toc_e.htm 

3. Світові товарні ринки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cmmarket.ru/ 


