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Вступ 

 

Методичні вказівки до виконанню курсового проекту з навчальної 
дисципліни «Маркетинг» розроблені для студентів спеціальностей 051 – 

«Економіка», 7.03050401 – «Економіка підприємства» (перепідготовка), 
напряму підготовки 6.030504- «Економіка підприємства» всіх форм навчання. 

Розроблені методичні вказівки розкривають основні положення і вимоги 
щодо виконання та оформлення курсових проектів з начальної дисципліни 
«Маркетинг». 

Курсовий проект є підсумком вивчення навчальної дисципліни 

«Маркетинг», передбачається навчальним планом і є обов'язковою формою 
звіту студентів перед кафедрою. 

Курсовий проект повинен свідчити про здатність студента до самостійного 
вирішення складних техніко-економічних і організаційних завдань, уміння 

аналізувати ринкову ситуацію, робити практичні висновки, спрямовані на 
вдосконалення маркетингової діяльності. 

Завданням курсового проекту є: 
- глибоке вивчення теоретичних аспектів маркетингового дослідження 

конкурентної позиції товару на ринку; 
- комплексне оволодіння матеріалом і методикою економічних досліджень; 
- практичне застосування теоретичних знань; 
- збір, вивчення, систематизація та обробка економічної інформації; 
- узагальнення результатів досліджень і складання рекомендацій щодо 

підвищення ефективності маркетингових політик; 
- формування у студентів самостійної позиції щодо досліджуваної 

проблеми. 
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Загальні положення щодо виконання курсового проекту 

 

Написання курсового проекту є формою проміжного контролю освоєння 
студентами навчального матеріалу з дисципліни. Тільки при наявності 
позитивних результатів рецензування та захисту курсового проекту студент 
допускається до складання іспиту. 

Самостійне виконання студентами курсового проекту має на меті 
поглибленого вивчення ними матеріалу, сприяє закріпленню теоретичних 
відомостей і розвитку навичок і здібностей в застосуванні методів і прийомів 
дослідження ринків, товарів, споживачів з метою отримання максимуму 
корисної інформації для прийняття вірних управлінських рішень. 

В результаті виконання курсового проекту студент повинен 
використовувати не тільки отримані теоретичні знання з маркетингу, а й 
фактичні дані конкретного підприємства або установи. 

Обов'язковою умовою виконання курсового проекту є наявність 
графічного та ілюстративного матеріалу. Вітається застосування програмних 
продуктів з дослідження ринку та діяльності підприємства. 

Курсовий проект повинен бути відповідним чином оформлений. До 
оформлення висуваються такі вимоги: наявність титульного аркуша; план 
роботи; список літератури, складений відповідно до загальноприйнятих правил. 

На всі цитати і цифрові дані, що наводяться в тексті курсового проекту, 
вказуються джерела. Виконаний курсовий проект надається на перевірку на 
кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до дати захисту. Після позитивної оцінки 
викладачем, курсовий проект повинен бути захищений. Незадовільно виконана 
робота підлягає переробці відповідно до зауважень викладача, що містяться в 
рецензії. 

При оцінюванні курсового проекту основними критеріями є: 
- відповідність змісту роботи обраній темі; 
- повнота опрацювання теми з використанням відповідної літератури; 
- науковість і обґрунтованість практичних висновків; 
- самостійність виконаної роботи; 
- стиль, логічність викладу матеріалу, дотримання вимог до оформлення. 
Процедура захисту курсового проекту складається з: 
- короткого повідомлення студента про основний зміст роботи, висновки 

та рекомендації по темі; 
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- відповідей студента на запитання і зауваження членів комісії і керівника і 
курсового проекту. 

Основні критерії оцінки курсового проекту: ступінь розробленості теми; 
різноманіття використаної літератури і глибина її аналізу; творчий підхід до 
виконання курсового проекту; достовірність висновків і аргументованість 
пропозицій; наукова мова та стиль викладу матеріалу; акуратність оформлення 
текстового, табличного і графічного матеріалів. 

За відповідності курсового проекту всім зазначеним критеріям, 
виставляється оцінка «відмінно». Відсутність одного або декількох критеріїв 
знижує оцінку. 

 

Вимоги до оформлення курсового проекту 

 

Текст курсового проекту друкують за допомогою принтера через 1,5 
інтервалу стандартного машинописного тексту (30 рядків на сторінці) на одній 
стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм). При оформленні тексту 
роботи за допомогою редактора Word слід використовувати стандартний 
машинописний шрифт Times New Roman з висотою 14 пунктів. 

Для оформлення рисунків, таблиць, діаграм і графіків допускається 

застосування шрифту висотою 12 пунктів. 
За всіма сторона мами аркуша залишають поля: з лівого боку - не менше 

25 мм, з правого - не менше 10 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм. 
Текст курсового проекту ділиться на розділи, підрозділи, пункти і 

підпункти, назви яких виділяють жирним шрифтом. Заголовки структурних 
частин роботи (розділів) друкуються великими літерами симетрично до тексту. 
Заголовки підрозділів друкують звичайними літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 
складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Кожен розділ курсового 
проекту починають з нової сторінки. Всередині розділу, між заголовками 
підрозділів і текстом (за винятком назв пунктів і підпунктів) роблять пропуск 
рядка. 

Титульний аркуш є першим аркушем курсового проекту і оформляється 
відповідно до зразка, наведеного в Додатку А. Виправлення на титульному 
аркуші не допускаються. Номер сторінки на титульному аркуші не ставлять. 
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Джерела в «Списку літератури» розміщують в порядку появи посилань у 
тексті курсового проекту або в алфавітному порядку. У список включають 
тільки ті джерела, на які є посилання в тексті. 

Графічний матеріал (схеми, діаграми, графіки) розташовують 
безпосередньо після тексту або на наступній сторінці, але тільки після згадки 
про графічному матеріалі в тексті. 

 

 

Зміст і обсяг курсового проекту 

 

 

Тема курсового проекту має чітке формулювання за винятком назви 
продукції, що аналізується, підприємства, торгової марки: «Аналіз 
конкурентної позиції товару на ринку на прикладі ...». Об'єкт маркетингового 
дослідження та аналізу вибирається студентом самостійно або призначається 
керівником курсового проекту. 

Курсовий проект повинен містити до 30 сторінок машинописного тексту 
(через 1,5 інтервали). Структура роботи містить наступні елементи: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 
- вступ; 
- основні глави роботи: 
1. Аналіз продукції (товарів, робіт, послуг); 

2. Аналіз конкурентів; 
3. Аналіз споживачів; 
4. Аналіз товарної політики; 
5. Аналіз цінової політики; 
6. Аналіз політики комунікацій; 
- висновок; 
- список літератури; 
- додатки, якщо є необхідність (у загальний обсяг сторінок не 

включаються, тому за обсягом не обмежуються). 
Творчий підхід при написанні роботи завжди зустрічає позитивний відгук з 

боку викладача. 
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Методичні вказівки щодо складання окремих розділів курсового 
проекту 

 

Зміст 

 

У змісті курсового проекту вказуються назви розділів і номери сторінок 
відповідно. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в курсовому проекті, 
починаючи з введення і закінчуючи списком літератури (або додатками, якщо 
вони є). 

 

Вступ 

 

Вступ є частиною курсового проекту, в якій висвітлюється актуальність 
теми, визначаються завдання, роль, місце і значення, об'єкти дослідження, в 
рамках якого виконується курсовий проект. 

Вступ за обсягом становить приблизно 2 -3 сторінки. Структура вступу 

чітко регламентована. Не допускається написання вступу в довільній формі. 
Вступ включає в себе: 
- актуальність обраної теми; 
- мету та завдання курсового проекту; 
- методи маркетингового дослідження та аналізу; 
- об'єкт і предмет дослідження. 
 

1. Аналіз продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

У цьому розділі об'єктом дослідження є продукція, що випускається 
підприємством. Тут має бути дано чіткий і короткий опис продукції, її 
споживчої цінності, унікальних рис, конкурентоспроможності. В даному розділі 
необхідно визначити сукупність фізичних, психологічних і соціальних способів 
задоволення потреб покупця, яку він отримує від придбання, володіння і 
використання продукції. 

Продукція – це все, що може задовольнити потребу та пропонується на 
ринку з метою звернення уваги, придбання, використання або споживання. Це 
можуть бути фізичні об'єкти, послуги, особи, місця, організації та ідеї. 
Купуючи продукцію, покупці отримують певні вигоди і задоволення, на які 
вони розраховували, обираючи дану продукцію. 
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У курсовому проекті необхідно чітко визначити до якої групи споживчих 
товарів відноситься продукція підприємства. 

Вся споживча продукція ділиться на такі групи. 
1. Продукція повсякденного попиту – це товари народного споживання та 

послуги, які купуються часто без особливих роздумів, з мінімальним 
порівнянням з іншими товарами. Як правило, це недорогі товари досить 
короткотривалого користування. Продукція повсякденного попиту поділяються 
на основну продукцію, продукцію імпульсної покупки і екстрена продукція. 

1.1. Основна продукція – це продукція, що купується споживачами 
регулярно. 

1.2. Продукція імпульсної покупки – продукція, придбання якої не 
заплановано заздалегідь, купується на основі раптово виниклого бажання. 

1.3. Екстрена продукція – продукція, придбана при виникненні гострої 
потреби в неї. 

2. Продукція попереднього вибору – продукція, яку покупець під час 
вибору і покупки порівнює між собою за різними показниками (ціною, якістю, 
дизайну і т.п.).  

3. Продукція особливого попиту – продукція з унікальними 
характеристиками або унікальних марок, заради покупки якої деякі споживачі 
готові зробити значні зусилля. 

4. Продукція пасивного попиту – продукція, про придбання якої 
споживачі, як правило, не замислюються. 

Основною метою цього розділу є аналіз стану, в якому перебувають 
обрана продукція в даний час. Такий аналіз передбачає попереднє з'ясування 
всього оточення ринку, його стан і тенденції розвитку, які можуть підказати 
можливості, і виявити недоліки сьогоднішнього становища на ринку. 

Дослідження товару – це визначення сукупності фізичних, психологічних і 
соціальних способів задоволення потреб покупця, яке він отримує від 
придбання, володіння і використання продукції. 

Аналіз життєвого циклу товару – виявлення сукупності взаємопов'язаних 
процесів створення та послідовної зміни стану продукції від формування до неї 
вихідних вимог до остаточної експлуатації або споживання, включаючи етапи 
розробки, виготовлення, обігу та реалізації, експлуатації, утилізації. 

Виконання цього розділу рекомендується проводити в наступній 
послідовності. 
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1. Опис продукції (товарів, робіт, послуг) із зазначенням виробника і 
галузі. 

2. Опис основного призначення (функцій) продукції (товарів, робіт, 
послуг). 

3. Перелік основних характеристик і параметрів продукції (товарів, робіт, 
послуг). 

4. Визначення особливої цінності продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства для покупця. 
5. Аналіз рівня попиту на обрану продукцію (товарів, робіт, послуг). 

6. Чи захищений продукт авторськими правами, патентами, торговими 
знаками? 

7. Визначення слабких сторін продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства. 

8. Висновки та рекомендації щодо можливості модифікації продукції 
(товарів, робіт, послуг) підприємства та адаптації її до ринкової ситуації. 

Також в цьому розділі необхідно уточнити галузь, до якої належить 
продукція (товари, роботи, послуги), що аналізються і провести аналіз 
основних макроекономічних показників даної галузі за останні три роки. 

Такий аналіз передбачає розрахунок темпів зростання таких показників як: 
- виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту за видами 

економічної діяльності; 
- валовий регіональний продукт у розрахунку на одну людину; 
- індекси споживчих цін за регіонами; 
- індекси споживчих цін за видами діяльності; 
- індекси цін виробників промислової продукції за видами діяльності; 
- індекси цін виробників на окремі споживчі товари; 
- кількість суб'єктів підприємництва за видами економічної діяльності 

тощо. 

Також важливим моментом при виконанні курсового проекту є аналіз 
макромаркетингових факторів, які необхідно враховувати при виробництві і 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Макромаркетингове середовище підприємства – це середовище, яке оточує 
підприємство та створюється силами більш широкого плану, які впливають на 
мікросередовище підприємства, в той же час залишаються недосяжними для 
його прямого впливу. До основних факторів макросередовища відносять: 
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фактори демографічного, економічного, природного, екологічного, технічного, 
культурного і соціального характеру. 

Розглядаючи й аналізуючи в курсовому проекті макромаркетингове 

середовище, необхідно виявити фактори, вплив яких на діяльність 
підприємства є досить вагомим, а які фактори тільки побічно можуть вплинути 
на ефективність діяльності суб'єкта господарювання. 

Мікромаркетингове середовище підприємства – суб'єкти, які мають 
безпосереднє відношення до самого підприємства й її можливостей 
обслуговування клієнтів. У курсовому проекті необхідно відзначити основні 
фактори мікросередовища, які можуть негативно позначитися на діяльності 
підприємства. 

 

2. Аналіз конкурентів 

 

Метою цього розділу є аналіз конкуренції на ринку. Необхідно назвати 
основних конкурентів продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства (3-4 

конкурента), порівняти позиції підприємства з позиціями конкурентів в галузі 
реклами, продукції, її упаковки, послуг, іміджу тощо. 

Вивчення конкурентів – це виявлення основних фірм-конкурентів на ринку 
в цілому, по окремих сегментах і регіонах, безпосередньо або непрямим чином 
конкуруючих з вашим підприємством, визначення їх сильних і слабких сторін 
(в організації виробництва і управління), власних порівняльних переваг у 
конкурентній боротьбі (за ціною, якістю, технічним рівнем продукції, її 
дизайном, зручністю в використанні тощо). 

Під час аналізу основних конкурентів, необхідно вказати основні 
відмінності продукції (товарів, робіт, послуг), що аналізується від продукції 
(товарів, робіт, послуг) конкурентів. Вказати основні переваги продукції 
(товарів, робіт, послуг) і недоліки в порівнянні з продукцією конкурентів. 

Виконання цього розділу рекомендується проводити в наступній 
послідовності. 

1. Визначення основних підприємств, які пропонують аналогічну 
продукцію (товари, роботи, послуги) на обраних ринках. 

2. Виявлення наявності на ринку можливої продукції (товарів, робіт, 
послуг) замінника. 

3. Аналіз сильних сторін конкурентів. 
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4. Визначення основних переваг обраної продукції (товарів, робіт, послуг) 

у порівнянні з продукцією конкурентів. 
5. Опис можливих методів просування продукції (товарів, робіт, послуг), 

що аналізується в умовах конкуренції. 
Висновком даного розділу є висновки про реальних і потенційних 

конкурентів на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), а також про 
конкурентні переваги і недоліки. 

 

3. Аналіз споживачів 

 

В даному розділі необхідно проаналізувати, хто є головним споживачем 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Аналіз споживача – це комплекс методів вивчення існуючих і 
передбачуваних потреб, запитів і переваг потенційних споживачів, виявлення 
чинників, що впливають на зміну попитів і переваг, на поведінку споживачів, 
встановлення причин виникнення незадоволеності загальною системою 
супроводження продукції (товарів, робіт, послуг). 

Методи вивчення поведінки споживачів на ринку – це, перш за все, вибірка 
і угруповання даних, складання та обробка анкет, системи тестів, математичне 
моделювання. 

Необхідною умовою проведення аналізу споживачів є сегментування. 
Сегментування – це структурування ринку, засноване на неоднорідності 

потенційних покупців і їх споживчої поведінки. Ринок складається з покупців, а 
покупці відрізняються один від одного по самих різних параметрах. Різним 
може бути все: потреби, географічне положення, ресурси, переваги, звички 
тощо. Будь-яка з цих змінних може мати суттєвий вплив на потреби і споживчу 
поведінку потенційного покупця. 

Сегментація ринку по групах споживачів – це угруповання споживачів за 
будь-якими ознаками, в тій чи іншій мірі,що визначає мотиви їхньої поведінки 
на ринку. 

Основними ознаками сегментації ринку за групами споживачів є 
географічні, демографічні, психологічні, поведінкові. Сегмент ринку за 
групами споживачів визначається за збігом у певних груп споживачів декількох 
ознак. 

Основними ознаками сегментації ринку за групами продукції (товарів, 
робіт, послуг) є функціональні і технічні параметри, ціна тощо. 
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Щоб з максимальною об'єктивністю оцінити структуру ринку, студентам слід 
досліджувати різні варіанти сегментації ринку на основі декількох змінних 
сегментування, що застосовуються окремо або в поєднанні з іншими. 

Основними змінними, якими користуються при сегментації споживчих ринків 
є географічні, демографічні, психологічні та поведінкові. 

1. Сегментація за географічним принципом передбачає розподіл ринку на різні 
географічні об'єкти: країни, регіони, міста, мікрорайони. При аналізі даної змінної 
сегментації в курсовому проекті необхідно звернути особливу увагу на відмінності 
в потребах клієнтів, обумовлені їх географічним положенням. 

2. Сегментація за демографічним принципом полягає в поділі ринку на 
споживчі групи на основі таких демографічних змінних, як вік, стать, розмір сім'ї, 
етапи життєвого циклу сім'ї, рівень доходів, рід занять, освіта, віросповідання, раса 
і національність. Демографічний принцип частіше застосовується для сегментації 
споживчих груп. У курсовому проекті проводячи сегментацію ринку за 
демографічним принципом, необхідно перш за все, орієнтуватися на спільність 
специфічних запитів відповідного сегмента до якості, асортименту та ціни (в даний 
час за демографічним принципом виділяють такі групи споживачів, як діти, молодь, 
особи середнього віку, літні, пенсіонери , багатодітні сім'ї). 

3. Психологічна сегментація ділить покупців на різні групи за ознаками 
приналежності до суспільного класу, способу життя або особистісних 
характеристик. У представників однієї і тієї ж демографічної групи можуть бути 
абсолютно різні психологічні особливості. Належність споживачів до того чи 
іншого класу значно впливає на вибір тих чи інших товарів. У курсовому проекті 
необхідно виявити на який сегмент ринку орієнтується продукція (товари, роботи, 
послуги), що аналізується. 

4. Сегментація за поведінковим принципом. При сегментації за поведінковим 
принципом покупців поділяють на групи в залежності від того, наскільки вони 
знають продукцію (товар, роботу,послугу), як до неї ставляться, як використовують 
або як реагують на неї. Покупців можна розділити на групи на підставі тих 
приводів, які супроводжували виникнення ідеї про придбання продукції (товарів, 
робіт, послуг). 

Сегментація ринку по групах споживачів проводиться відповідно до 
різноманітних факторах (ознакам), які є найбільш характерними для продукції 
(товарів, робіт, послуг) підприємства.  
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Висновком даного розділу є висновки про реальних споживачів продукції 
(товарів, робіт, послуг), що аналізується, а також про рекомендації про методи 
залучення потенційних клієнтів. 

 

4. Аналіз товарної політики 

 

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, в рамках яких один або 
кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової 
діяльності фірми. Відповідно до цього визначення основним завданням товарної 
політики є знаходження ідеї та реальне створення ексклюзивної продукції (товарів, 
робіт, послуг), по відношенню до якої інші фактори маркетингу мали б виключно 
додатковий (обслуговуючий) характер. 

Товарна політика являє собою діяльність підприємства в галузі формування 
товарного асортименту, присвоєння марочних назв, розробки упаковки та 
організації сервісного обслуговування. 

Поліпшення якісних характеристик продукції (товарів, робіт, послуг) 

ґрунтується на відповідність їх запитам споживачів, підвищення рівня 
конкурентоспроможності, обліку періоду життєвого циклу на ринку, використанні 
досягнень науково-технічного прогресу тощо. При цьому вдосконалюються самі 
корисні якості продукції (товарів, робіт, послуг), матеріальний вид продукції 
(товарів, робіт, послуг), а також весь комплекс послуг з придбання і експлуатації. 

Виконання цього розділу рекомендується проводити в наступній 
послідовності. 

1. Проведення аналізу причин, за якими споживач віддає перевагу даному виду 
продукції (товарів, робіт, послуг), товарної марки або фірмі, перестає купувати 
одні й починає купувати інші, змінює торгову марку. При цьому в курсовому 
проекті необхідно чітко визначити такі аспекти: 

- перевірити, чи відповідають дизайн, упаковка, конструкція, акценти в 
рекламі стимулам клієнтів і підштовхують вони його до покупки; 

- визначити пріоритети, виділити найбільш важливі потреби і запити 
споживачів; 

- визначити набір додаткових виробів, послуг, аксесуарів і пристосувань, які 
можуть знадобитися споживачеві разом з продукцією (товаром, роботою, 
послугою), що аналізується. 

2. Проведення аналізу факторів, що впливають на вибір споживача при купівлі 
продукції (товарів, робіт, послуг). У курсовому проекті необхідно визначити, яким 
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чином можна впливати на почуття людей і спонукальні мотиви їхньої поведінки на 
ринку, щоб привернути їхню увагу. 

3. Зіставлення дій підприємства щодо залучення потенційних споживачів із 
заходами, що застосовуються конкурентами. 

4. Аналіз асортименту продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства і 
конкурентів. 

Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг) – певна сукупність, перелік 
продукції (товарів, робіт, послуг) різних видів, що об'єднуються за будь-якою 
ознакою (способу виробництва, призначенням, розміром тощо). 

Асортимент має ряд характеристик: 
- широта характеризується кількістю продукції (товарів, робіт, послуг) того 

чи іншого призначення; 
- глибина – певну кількість різновидів конкретного виду продукції (товарів, 

робіт, послуг), кількість позицій в кожній групі продукції (товарів, робіт, послуг). 

У курсовому проекті необхідно вказати наскільки асортимент продукції 
(товарів, робіт, послуг) підприємства розроблений відповідно до вимог і запитів 
покупців. 

5. Оцінка конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства. 
Конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг) – сукупність 

споживчих властивостей продукції (товарів, робіт, послуг), що визначає її 
відмінність від іншої аналогічної продукції за ступенем і рівнем задоволення 
потреби покупця і витрат на її придбання та експлуатацію. 

У курсовому проекті необхідно оцінити рівень конкурентоспроможності 
продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства в порівнянні з 
продукцією(товарами, роботами, послугами) конкурентів. 

Крім цього, необхідно навести й обґрунтувати можливі напрями підвищення 
рівня конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг), що 
аналізується. 

6. Аналіз упаковки, маркування продукції. Одним з напрямків розвитку 
товарної політики є розробка відповідної продукції упаковки і маркування. 

Упаковка виступає складовою для підтримки конкурентоспроможності 
продукції. Її найголовніша функції – забезпечення збереження продукції й її якості 
плюс зручність транспортування в даний час складає лише незначну частину в 
загальному обсязі її функціонального призначення. Упаковка інформує 
потенційних покупців про продукцію, є рекламоносієм, бере участь у формуванні 
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як іміджу продукції, так і підприємству, сприяє впізнанню підприємства та 
продукції, його ідентифікації. Упаковка, маркування визначають емоційний фактор, 
тобто то які почуття викликає ця продукція у споживача при першому знайомстві з 
нею. І, безумовно, впливає на прийняття остаточного рішення про покупку. 
Основним завданням в курсовому проекті на цьому етапі є опис упаковки і 
маркування продукції, що аналізується. Також необхідно навести й обґрунтувати 
власні пропозиції щодо модифікації упаковки та удосконалення маркування. 

Наприклад, упаковка продуктів харчування повинна містити наступну 
обов'язкову інформацію: товарний знак; Найменування продукту; маса нетто); 
інгредієнти в кількості; калорійність; умови зберігання; дата випуску з терміном 
зберігання або гранична дата використання; повне найменування виробника, його 
адреса і телефон; штрих-код (або країну-виробник). 

Крім цієї обов'язкової інформації на упаковці рекомендується розміщувати: 

способи приготування; рецепти; гасло (слоган); знаки екологічності, натуральності 
вихідних компонентів, дієтичних властивостей тощо. 

7. Аналіз сервісного обслуговування продукції (товарів, робіт, послуг). На 
даному етапі в курсовому проекті необхідно оцінити якість сервісного 
обслуговування продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, навести перелік 
існуючих послуг і розробити рекомендації щодо поліпшення сервісного 
обслуговування. 

Сервісне обслуговування споживачів продукції (товарів, робіт, послуг) – це 
сукупність робіт, які виконуються службою сервісного обслуговування заводу-

виготовлювача з метою забезпечення правової захищеності і соціально-економічної 
задоволеності покупця в результаті використання, їм придбаної продукції (товарів, 
робіт, послуг). 

Сервісне обслуговування продукції (товарів, робіт, послуг) являє собою 
сукупність функцій і видів діяльності всіх підсистем підприємства, що 
забезпечують зв'язок «підприємство-споживач» в розрізі кожного матеріального та 
інформаційного потоку за показниками номенклатури, якості, кількості, ціни, місця 
і часу, що поставляється відповідно до вимог ринку. 

Серед видів сервісного обслуговування можна виділити: 
1. Сервіс задоволення споживчого попиту, який представляє собою 

комплексну характеристику рівня обслуговування споживачів, визначається 
наступними показниками: час, частота, готовність, безвідмовність і якість поставок, 
готовність забезпечення комплектності та проведення вантажно-

розвантажувальних робіт, метод замовлення. 
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2. Сервіс надання послуг виробничого призначення охоплює сукупність 
пропонованих видів сервісного обслуговування продукції, що випускається, тобто 
набір послуг, що надаються споживачеві з моменту укладення договору на покупку 
до моменту поставки продукції. 

3. Сервіс післяпродажного обслуговування включає сукупність послуг, що 
надаються, необхідних для забезпечення ефективного функціонування продукції в 
існуючих економічних умовах протягом всього передбаченого життєвого циклу 
продукції. 

4. Сервіс інформаційного обслуговування характеризується сукупністю 
інформації, що надається споживачеві про продукцію та її обслуговуванні, методів і 
принципів, а також технічних засобів, що використовуються для обробки і передачі 
інформації. 

5. Сервіс фінансово-кредитного обслуговування являє собою сукупність 
різноманітних варіантів оплати продукції (товарів, робіт, послуг), систему знижок 
і пільг, що надається споживачам. 

Висновком даного розділу є висновки і пропозиції щодо підвищення 
ефективності товарної політики підприємства. 

 

5. Аналіз цінової політики 

 

У цьому розділі аналізуються фактори, які беруться до уваги при встановленні 
ціни і виборі цінової політики підприємства. 

Цінова політика підприємства – це гнучка динамічна модель прийняття рішень 
про його поведінку на конкретному типі ринку, спрямована на досягнення 
стратегічних цілей розвитку, заснована на визначенні принципів і методів 
формування системи диференційованих цін, як в довгостроковому, так і в 
короткостроковому періодах з урахуванням можливості їх коригування . 

Цінова стратегія підприємства може базуватися на витратах, попиті або 
конкуренції. Крім того, реалізація цінової стратегії включає велику кількість 
різноманітних рішень: 

- встановлення єдиних або гнучких цін; 
- встановлення цінового лідера; 
- встановлення діапазону цін тощо. 

У курсовому проекті в даному розділі необхідно провести аналіз роздрібних 
цін на продукцію (товари, роботи, послуги). Головним аспектом при цьому є 
порівняння обраного підприємства з підприємствами-конкурентами. 
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Також необхідно провести аналіз цінової стратегії підприємства, виділити 
позитивні і негативні моменти в порівнянні з конкурентами. 

Особливу увагу необхідно приділити інструментам цінової політики 
підприємства, наприклад, акціями, знижкам, пільг тощо. 

Висновком даного розділу є висновки і пропозиції щодо підвищення 
ефективності цінової політики підприємства. 

 

6. Аналіз політики комунікацій 

 

У цьому розділі курсового проекту розглядаються форми реклами, 
формування рекламного бюджету, схема комунікацій між суб'єктами маркетингової 
системи тощо. 

Комунікаційна політика в системі маркетингу – це курс дії підприємства, 
спрямований на планування та здійснення взаємодії підприємства з усіма 
суб'єктами маркетингової системи на основі використання комплексу засобів 
комунікацій, які забезпечують стабільне і ефективне формування попиту і 
просування пропозиції продукції (товарів, робіт, послуг) на ринки з метою 
задоволення потреб покупців і отримання прибутку. 

Маркетингова політика комунікацій складається з чотирьох основних засобів 
впливу: реклами; пропаганди (Public Relations); стимулювання збуту; особистого 
продажу. 

Реклама – це будь-яка платна форма неособистого представлення і просування 
ідей, товарів і послуг певним рекламодавцем серед цільової аудиторії, яка 
здійснюється переважно через ЗМІ. 

Стимулювання збуту – це засіб маркетингових комунікацій, який 

використовує безліч спонукальних методик щодо споживчої і торгової аудиторії, 
щоб викликати специфічно вимірювані дії або реакції. Його основною метою є 
стимулювання дії – підштовхнути споживачів або учасників торгівлі до негайних 
дій. 

Пропаганда – приватне і безоплатне стимулювання попиту на продукцію 
(товари, роботи, послуги) або підприємство шляхом поширення про них 
комерційно важливих відомостей або доброзичливого представлення в засобах 
масової інформації. 

Особистий продаж – усне представлення товару в ході бесіди з одним або 
декількома потенційними покупцями з метою здійснення продажу. 
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Найбільш поширюваним методом політики комунікацій на сьогоднішній день 
є реклама. Тому в курсовому проекті необхідно особливу увагу приділити 
ефективності рекламування продукції (товарів, робіт, послуг), із зазначенням носія 
інформації про продукцію (товар, роботу, послугу). Під час аналізу важливо 
відзначити як позитивні, так і негативні аспекти вибору рекламного повідомлення, 
зображення, гасла, колірної гами тощо.  

При аналізі рекламних заходів, як основних в комунікативній політиці, слід 
враховувати стадію життєвого циклу, яку продукція (товар, робота, послуга) 

переживає на ринку. 
Аналіз ефективності реклами рекомендується проводити в такій послідовності. 
1. Визначення мотивів, які використовуються в рекламі. 
Основними мотивами, що застосовуються в рекламі можуть виступати: 
1. Естетичні мотиви – одні з найсильніших. До них відносяться зовнішній 

вигляд виробу, приваблива форма, оригінальне колірне рішення тощо. 

2. Мотиви престижу – припускає підкреслення представництва до певної 
соціальної групи. 

3. Мотиви досягнення – за своєю сутністю близькі мотивами престижу і моди. 
Один з найпоширеніших прийомів впливу на мотиви досягнення – це, коли 
продукцію  (товар, роботу, послугу) рекламує відома людина – спортсмен, артист 
тощо. Багато шанувальників відразу слідують його пораді або наприклад, як би 
наближаючи себе до кумира, прагнучи хоч в чомусь стати такими, як він. Це 
бажання уявного уподобання і досягнення є досить потужним. Знаменита 
особистість завжди привертає увагу. 

4. Практичні мотиви – споживача можуть зацікавити, насамперед, 

експлуатаційні характеристики продукції: гарантійний термін, можливість 
швидкого і якісного ремонту, довговічність тощо. Роблячи акцент на утилітарних 
мотивах в курсовому проекті, необхідно, в першу чергу, підкреслювати такі 
характеристики і якості, як надійність, продуктивність, економічність, в 
експлуатації. Бажано ці дані супроводити якимись порівняльними кількісними 
показниками, наприклад, гарантійний термін експлуатації виробу вище у два рази, 
ніж у аналогічних. 

5. Мотив традиції – обумовлений переважно національно-культурними 
особливостями різних націй і народностей. 

Для проведення аналізу ефективності впливу реклами продукції (товарів, 
робіт, послуг) на споживача необхідно поетапно розглянути та обґрунтувати такі 
основні аспекти: 



 

19 

1. Вид реклами. 
2. На який віковий сегмент споживачів розрахована реклама. 
3. На яку соціальну групу орієнтована реклама. 
4. Які мотиви використовуються в рекламі та в якій формі. 
5. Які особливості психологічних процесів враховуються в рекламі. 
6. Які кольори й колірні поєднання використовуються в рекламі. Яке їхнє 

значення. 
7. Що в рекламі виступає в якості фігури. За якими ознаками можна визначити, 

що це фігура. 
8. Що є фоном. Якого його значення. 
9. Які прийоми використовуються для виділення продукції (товару, робіт, 

послуг) (фігури). 
10. Де розташована продукція на рекламі. Проінтерпретуйте розташування 

деталей реклами та їх сприйняття споживачем. 
11. Де розташована головна інформативна деталь повідомлення, реклами. 
12. Скільки елементів присутнє в рекламі. 
13. Які психологічні ефекти використані в рекламі. 
14. Які асоціації виникають при перегляді реклами. 
15. Які символи використовуються в рекламі. Яке їхнє значення. 
16. Які емоції використовуються в рекламі. 
17. Які прийоми додаткової стимуляції використовуються в рекламі. 
За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки з чітким 

обґрунтуванням основних позитивних і негативних прийомів впливу реклами на 
споживача. 

Висновком даного розділу є висновки і пропозиції щодо підвищення 
ефективності політики комунікацій підприємства. 

 

Висновок 

 

Висновок пишеться після повного завершення всіх інших частин курсового 
проекту, щоб в нього могли увійти викладені в них висновки. Обсяг висновку 
повинен бути від 2 до 5 друкованих аркушів. 

У висновку формулюються виводи, що характеризують ступінь вирішення 
завдань, які ставилися при розробці курсового проекту. 

Основна вимога до висновку – його чітка структурованість. Тобто, всі 
викладені висновки повинні бути пронумеровані, послідовні та логічні. 
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На початку висновку зазначається тема курсового проекту, яка була 
досліджена в процесі його написання. Наступні пункти відображають повноту 
розкриття теми і висновки, зроблені на основі проаналізованого матеріалу. 
Структура висновку курсового проекту відповідає структурі його основних частин. 

У висновку курсового проекту повинні бути відображені не тільки висновки, 
але і рекомендації студента щодо заходів з поліпшення конкурентної позиції 
продукції (товарів, робіт, послуг), що аналізується на ринку. 

Всі виводи у висновку повинні бути сформульовані коротко, лаконічно та 

об'єктивно. Висновок курсового проекту має бути цілісним і підводити підсумок 
всієї роботи, надавати їй завершеність. 

 

Список літератури 

 

Список використаної літератури включає найменування робіт, джерел, які 
були безпосередньо використані студентом при написанні курсового проекту. 
Список літератури повинен бути оформлений відповідно до встановлених правил. 
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