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Соціологія маркетингу та реклами
Гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
к.соц. .н. Лоза Андрій Степанович
4,5 кредити /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
практичних занять – 32 годин,
самостійної роботи – 71 година
 вивчити особливості соціологічного та економічного
підходів до інтерпретації маркетингу.
 розглянути «суспільства споживання» та їх вплив на
розвиток соціології маркетингу.
 визначення сутності споживання, процес усвідомлення
потреби та формування намірів споживача.
 вивчити основні підходи до вивчення особистого та
масового споживання.
 масове споживання як соціальний інститут, соціальні
закономірності процесу споживання.
 види споживання. Споживач: соціальний тип, статус,
основні характеристики.
 визначення сутності та змісту категорії «поведінка
споживачів».
Соціально-економічні передумови виникнення маркетингу.
Сутність маркетингу. Маркетингова діяльність як різновид
соціального управління. Соціальні основи маркетингу.
Концепції маркетингу та їх еволюція. Концепція
удосконалення товару в маркетинговій діяльності (товарна
або продуктова концепція). Концепція удосконалення
виробництва в маркетинговій діяльності (виробнича
концепція). Концепція інтенсифікації комерційних зусиль в
маркетинговій діяльності (концепція маркетингу). Концепція
соціально-етичного маркетингу. Особливості маркетингового
підходу в діяльності сучасних організацій. Основні поняття
маркетингу. Цілі системи маркетингу. Принципи та функції
маркетингу. Види маркетингу за різними критеріями.

• реферати, усне опитування, контрольна робота
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік):
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