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           Маркетинг (англ. marketing) — це діяльність для формування попиту та задоволення 
потреб споживачів. У широкому сенсі призначення маркетингу – полягає у «визначенні та 
задоволенні людських і суспільних потреб». 

           Аспекти маркетингу:  
1. аналітичний аспект (розуміння ринків); 
2. активний аспект (проникнення на ринки); 
3. ідеологічний аспект. 

           Концепції маркетингу: 
1. вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву); 
2. вдосконалення товару (пріоритет товару); 
3. інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу); 
4. традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів); 
4. соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства). 

          Функції маркетингу: 
1. аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз 
внутрішнього середовища підприємства); 
2. виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, 
управління якістю і конкурентоздатністю продукції); 
3. збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, 
організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту); 
4. управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне 
забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз). 
 
 
 



 
Дії для маркетингової діяльності:  

1. провадження досліджень ринку; 
2. аналіз ринку; 
3. сегментування ринку; 
4. позиціювання товару; 
5. маркетинг-мікс (маркетинговий комплекс) тощо. 

Існує сотні визначень маркетингу. Одне з них наголошує на існуванні трьох вимірів у 
такому визначенні: 
1. маркетинг є філософією бізнесу; 
2. маркетинг є набором ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування 
підприємства в умовах високої конкуренції; 
3. маркетинг є важливою частиною системи управління підприємством. 

Маркетинг, як філософія, спрямовує розвиток підприємства, а інструменти 
маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо 
маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією. 

Інструментарій маркетингу — різноманітні інструменти впливу на ринкове 
середовище, які основані на знанні психології споживача та закономірностях економічних 
процесів. 

Слово «маркетинг» походить від англ. market, що означає «ринок», «базар», «збут», 
«торгівля», «ціна», «курс», це слово співзвучне виразу англ. market getting — «оволодіння 
ринком». 
  
 
 



Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / М-во освіти і 

науки України, Сум. держ. ун-т ; за заг. ред.  

С. М. Ілляшенка. – Суми : Унів. кн., 2009. – 1133 с.  
У підручнику розглядаються теоретичні і методичні засади 

маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що 

викладаються у вищих навчальних закладах у рамках 

бакалавратури зі спеціальності "Маркетинг", а також спеціальних 

авторських дисциплін, які розширюють світогляд і поглиблюють 

підготовку фахівців у руслі концепції сталого еколого-соціально-

економічного розвитку. Містить велику кількість прикладів і 

фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення. 

 
 

 

Маркетинг для магістрів : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми :  

Унів. кн., 2008. – 927 с.  
У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені 

теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які 

входять до навчальної програми підготовки фахівців з 

маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і 

"магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх 

світогляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-

економічний розвиток і роль маркетингу в ньому. Містить 

багато прикладів і фактичних матеріалів з практики 

діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що 

ілюструють теоретичні положення. 

 



 

Маркетинг : навч. посіб. / за наук. ред.  

С. В. Ковальчук. – Львів : Новий світ-2000,  

2012. – 686 с.  
У посібнику у логічній послідовності розкрито основні 

питання теорії маркетингу, формування його основних 

елементів та інструментарію. Визначено особливості його 

застосування в Україні, розглянуто основні тенденції 

розвитку сучасного маркетингу. 

 

 
 

Корж М. В. Маркетинг : навч. посіб. / М. В. Корж ; 

Донбас. держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учб. 

літ., 2008. – 343 с.  
У посібнику викладені основні питання курсу "Основи 

маркетингу". Розглянуті проблеми розвитку маркетингової 

системи на сучасному підприємстві. Приведені 

різноманітні підходи до товарної, марочної, конкурентної 

політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та 

елементи маркетингового направлення. 

 



Гаркавенко С. С. Маркетинг : підруч. для студентів 

екон. спец. вищ. навч. закл. / С. С. Гаркавенко. – 5-

те вид., доп. – Київ : Лібра, 2007. – 717 с.  
Підручник складається з двох частин. У першій частині 

розглядається сучасна концепція маркетингу як філософії 

бізнесу, принципи, функції та види маркетингу, товарна, 

цінова політика, політика розподілу, комунікаційна 

політика, контроль маркетингової діяльності. Частина 

друга включає 53 типові маркетингові ситуації та завдання 

до них, що дає змогу студентам, оволодівши теоретичним 

матеріалом, набути практичних навичок вирішення 

маркетингових проблем. 

 

Новітній маркетинг : навч. посіб. / за ред.  

Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420 с. 

 У навчальному посібнику розглянуто новітні підходи до 

маркетингу як науки і навчальної дисципліни. Автори 

висвітлюють особливості найважливіших напрямів 

сучасного маркетингу, зокрема таких, як інтегрований 

маркетинг, соціальний, маркетинг знань, брендинг, 

бенчмаркінг, аутсорсинг, франчайзинг, маркетинг 

супермаркету, мерчандайзинг, маркетинг гостинності,  

шоу-маркетинг, маркетингові війни, міжнародні 

маркетингові комунікації в аспекті культурних відмінностей, 

міжнародна реклама і міжкультурний менеджмент, 

глобальний маркетинг.  



Агєєв Є. Я. Практикум з маркетингу (збірник тестів, 

задач та завдань) : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв. – Львів : 

Новий світ-2000, 2012. – 493 с.  
Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми 

навчальних програм з дисциплін "Маркетинг", "Міжнародний 

маркетинг", "Маркетинг послуг", "Інфраструктура товарного 

ринку" і у ньому викладено методологічні та практичні 

аспекти організації маркетингової діяльності підприємства, 

тобто: основи маркетингу, менеджмент, товарну та цінову 

політики, комунікаційні системи та аспекти промислового 

маркетингу, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. 

 

Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : 

навч. посіб. / І. О. Зюкова ; М-во освіти і науки 

України, Держ. вищ. закл. Київський нац. екон. ун-т ім. 

В. Гетьмана. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 385 с.  
Навчальний посібник, розкриваючи технологію проведення 

маркетингових досліджень, особливості розробки та 

використання інструментів маркетингових досліджень, має 

на меті сформулювати світогляд фахівців, які здатні на 

науковій основі планувати, організовувати та проводити 

маркетингові дослідження. В навчальному посібнику надано 

теоретичні засади, розкрито методичний інструментарій та 

процедурну частину маркетингових досліджень, розроблено 

комплексне тренінгове завдання. 

 



Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / 

О. С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 299 с. 

 У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що 

розкривають сутність проведення маркетингових досліджень, 

та основних проблем, що доводиться розв'язувати 

маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну 

кількість прикладів із практики проведення маркетингових 

досліджень в Україні, запропоновано комплекс запитань, 

тестових і розрахункових завдань. 

 

Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. 

посіб. / [за ред. І. М. Буднікевич]. – Київ : Центр 

учб. літ., 2013. – 535 с.  
У посібнику представлено теоретичний та практичний 

матеріал стосовно особливостей використання методів та 

інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах 

діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, 

банківській сфері, народних художніх промислах, 

муніципальному управлінні. В окремому розділі 

розглянуто основи сегментації з урахуванням специфіки 

окремих ринків. 

 



Петренко В. Р. Інформаційні системи і технології 

маркетингу : лаб. практикум для студентів вищ. навч. 

закл. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во 

освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 455 с.  
У навчальному посібнику наведені завдання до лабораторних 

робіт для вирішення задач маркетингу засобами сучасних 

інформаційних технологій обробки маркетингової інформації та 

створення і функціонування інформаційних систем маркетингу. 

Розглянуті інформаційні технології та математичні методи 

розв'язання задач маркетингу та їх застосування на підприємствах 

на основі використання сучасних пакетів прикладних програм. 

 

Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. 

посіб. / Т. О. Примак. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 202 с.  
Книга дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь час 

зіштовхуються фахівці у сфері PR: "З чого починати?", "Як з 

допомогою PR сформувати гідне інформаційне поле компанії?", "Як 

спланувати і організувати PR-діяльність на підприємстві?", "Які 

документи підготувати і як їх правильно оформити?", "Які напрямки 

в PR-діяльності слід вважати пріоритетними?", "Як оцінити 

ефективність того, що вже зроблено?". Велика кількість практичних 

прикладів, неординарних та цілком реальних ситуацій, з якими 

часто зіштовхуються вітчизняні підприємства зацікавлюють, 

викликають азарт та допомагають опанувати матеріал. Книга 

супроводжується корисними вправами та кейсами для самостійної 

роботи читачів. 

 
 



Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : 

підручник / М. А. Окландер, В. М. Кірносова. – Київ : 

Центр учб. літ., 2021. – 246 с.  
У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та 

методичні положення маркетингової товарної політики. 

Розглянуто концепцію життєвого циклу товарів, питання 

управління товарною номенклатурою та асортиментом 

продукції, технології впровадження нових видів продукції та 

послуг, управління товарним портфелем, управління 

сервісом, планування упаковки. Приділено увагу методам 

оцінювання конкурентоспроможності продукції. 

 

Окландер М. А. Маркетингова цінова політика : 

підручник / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – Київ : 

Центр учб. літ., 2020. – 284 с. 
У підручнику запропоновано теоретичні та методичні засади 

маркетингової цінової політики. Сформовано методологію 

оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. 

Розглянуто математичні методи, які дозволяють оптимізувати 

ціни, визначити еластичність попиту від ціни, виявити вплив 

ціни на прибуток. Розкрито прямий та непрямий вплив 

державного регулювання ціноутворення. Показано значення 

антиінфляційної політики держави. Розглянуто світовий 

досвід державного регулювання ціноутворення. 

 
 



Божкова В. В. Мерчандайзинг : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / В. В. Божкова, Т. О. Башук. – Суми :  

Унів. кн., 2015. – 123 с. 

 Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, 

постійна проблема оптимізації торговельного простору і 

підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних 

товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. 

Мерчандайзинг – не тільки "мистецтво торгувати", це вже елемент 

культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в 

системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний 

посібник може бути цікавим не лише студентам економічних 

спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, 

мерчандайзерам. 

 

Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії 

і практики : навч. посіб. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, 

О. М. Вачевський ; М-во освіти і науки України. – Київ : 

Центр навч. літ., 2004. – 254 с.  
У посібнику викладено суть промислового маркетингу, його 

принципи, форми, товарну політику, маркетингові дослідження 

промислового підприємства в сучасних економічних умовах, 

ціноутворення в промисловому маркетингу, розкрито феномен 

маркетингової культури та вплив маркетингу на формування 

місцевих бюджетів. У додатках наведено приклади типових 

занять, що стосуються вивчення маркетингу в навчальних 

закладах та інші приклади даної проблеми. 

 



Промисловий маркетинг. Теорія. Світовий досвід. 

Українська практика : підручник / за ред.  

А. О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с.  
У підручнику розглянуто сутність промислового маркетингу, 

його місце в діяльності підприємств, викладено практичні 

аспекти проведення маркетингових досліджень, розробки 

ринково-продуктової стратегії, стратегічного планування, 

управління ризиками та комп'ютерного моделювання, 

особливості ринкової сегментації та позиціонування 

промислових товарів. Підручник відрізняється збалансованістю 

викладу складних тем, містить нові теоретичні концепції і 

практичні рекомендації.  

Біловодська О. А. Управління маркетинговими 

каналами промислових підприємств на інноваційних 

засадах : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. 

– Київ : Центр учб. літ., 2021. – 234 с.  
У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні 

засади управління маркетинговими каналами промислових 

підприємств на інноваційних засадах. Значну уваги приділено 

розгляду концептуальних засад розподілу продукції в системі 

управління підприємством. Викладено підходи до формування 

маркетингових каналів із позицій інноватики. Обґрунтовано й 

розроблено підходи до поетапного вибору та управління 

маркетинговими каналами інноваційної продукції промислових 

підприємств. 

 
 



Шубін С. Політичний маркетинг : монографія / Сергій Шубін ; 

М-во освіти та науки України, Миколаїв. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 1155 с. 

 Монографія є першою в Україні фундаментальною науковою 

працею, присвяченою розкриттю сутності та основних функцій 

політичного маркетингу. У ній докладно описуються теоретичні 

основи політичного маркетингу, висвітлено сутність політичних 

маркетингових досліджень, аналізу, прогнозування якісного і 

кількісного типів. Велику увагу приділено управлінській функції 

політичного маркетингу в державному управлінні і політичному 

менеджменті.  

 

 

Григораш В. В. Маркетингова діяльність директора 

школи / В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2014. – 223 с.  
У посібнику представлена система маркетингової діяльності в 

освіті: аналіз зовнішнього середовища, реклама й імідж 

навчального закладу, організація платних послуг тощо. 

Відсутність спеціальної освіти керівників у поєднанні з 

розширенням сфери маркетингової діяльності зумовлює 

особливу актуальність цього посібника. 

 



 

Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / Г. П. Гоголь ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : 

Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 147 с.  
У посібнику висвітлено основні аспекти формування міжнародної 

маркетингової діяльності, а також шляхи виходу на світовий 

ринок. Дається визначення маркетингових політик як інструментів 

впливу на цільові групи маркетингу. 

 

Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: 

теорія та практика : підручник / М. П. Мальська,  

І. С. Пурська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : 

Центр учб. літ., 2013. – 286 с.  
У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та 

організаційно-практичні засади організації міжнародної 

маркетингової діяльності. Висвітлено суть, принципи, функції, 

структуру та форми міжнародного маркетингу у зв'язку із 

стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Подано 

тестові та практичні завдання з курсу "Міжнародний маркетинг" 

з метою кращого опанування студентами знань, навиків та 

методів міжнародної маркетингової діяльності. 

 



Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності 

українських підприємств : до 175-річчя Київ. нац. ун-ту  

ім. Т. Шевченка : [монографія] / О. Л. Каніщенко. – Київ : 

Знання, 2007. – 446 с.  
У монографії систематизовано розкриваються концептуальні 

підходи до визначення міжнародного маркетингу як елементу 

системи управління інтернаціоналізованою підприємницькою 

діяльністю економічних суб'єктів, закономірності інтенсифікації 

міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств в 

умовах глобалізації світової економіки. Аналізуються особливості 

технології маркетингових досліджень зарубіжних ринків та 

механізм порівняльного аналізу умов міжнародного 
підприємництва.  

 

Міжнародний туризм : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / Т. В. Божидарнік [та ін.]. – Київ : 

Центр учб. літ., 2021. – 307, [1] с.  
В посібнику розкриваються соціально-економічні 

формування міжнародного туристичного ринку, основні 

аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та 

перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні. 
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