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ВСТУП 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» – надання 
студентам ґрунтовних знань щодо сутності та функцій маркетингу, способів 
реалізації його основних політик – товарної, цінової, комунікацій і 
розподілення, а також відпрацювання практичних навичок вирішення 
маркетингових завдань і прищеплене вміння творчого пошуку напрямків і 
резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств. 

Предметом курсу є сутність концепцій, методології, основних підходів до 
формування системи маркетингу (як сукупності маркетингових політик) на 
підприємстві. Обсяг знань, що знайшли відображення у структурі та сутності 
тем курсу, надає необхідні теоретичні знання та навички щодо практичної 
роботи на підприємстві та характеризує рівень підготовленості майбутнього 
фахівця до самостійного виконання відповідних функцій. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є формування у 
студентів сучасного економічного мислення та системи всебічних знань у сфері 
методів та прийомів маркетингових досліджень, на підставі яких майбутні 
економісти зможуть забезпечити ефективну роботу підприємства щодо 
впровадження ефективних маркетингових політик, необхідних  для досягнення 
та підтримки довгострокової конкурентної переваги у ринкових умовах. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» повинно забезпечити студентів 
необхідними економічними знаннями для самостійної практичної діяльності у 
підприємствах різних галузей та форм власності. 

Основні знання, які студенти повинні отримати під час вивчення 
дисципліни: розуміти сутність маркетингу та його концепцій; здобути 
теоретичні знання з питань сучасної методології маркетингу; знати 
інструментарій маркетингових досліджень та методи його застосування на 
практиці; здобути теоретичні знання з питань маркетингової політики; мати 
системне уявлення про методи маркетингових досліджень. 

Методичні вказівки до практичних занять покликані дати уявлення про 
такі важливі аспекти маркетингу, як знання потреб і запитів споживача, 
створення конкурентоздатної  продукції, ціноутворення, способи просування і 
збуту продукції, здійснення нововведень і реалізація маркетингових планів, що 
формують основу маркетингової практики. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. “СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 
МАРКЕТИНГУ ” 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

 

Основні терміни і поняття теми: маркетинг, концепція маркетингу, 
збутовий маркетинг (збутова концепція маркетингу), функціональний 
маркетинг, інформаційний маркетинг, власне маркетингова концепція, 
концепція соціального маркетингу, макромаркетинг, мікромаркетинг, 
метамаркетинг, некомерційний маркетинг, нестаток, потреба, попит, товар, 
послуга, споживча цінність, обмін, угода, ринок, ринок продавця, ринок 
покупця, суб’єкти маркетингу, комерційна діяльність. 

 

Завдання. Дати уявлення про сутність і роль маркетингу в ринковій 
економіці, розкрити основні маркетингові концепції і принципи шляхом 
розгляду основних елементів системи маркетингу в загальному плані. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначення маркетингу. Еволюція поняття маркетинг. 
2. Сутність збутової, власне маркетингової та концепції соціального 

маркетингу. 
3. Основні поняття в маркетингу та їх суть. 
4. Суб’єкти маркетингу. 
 

Додаткові питання:  
1. Назвіть відомі Вам визначення маркетингу. Яке, на Ваш погляд, 

найбільш повно розкриває сутність цього поняття? 

2. Охарактеризуйте чотири концептуальних підходи щодо трактування 
категорії “маркетинг”. 

3. У якому з трактувань маркетинг є синонімом збутової діяльності? 

4. Яке трактування включає у маркетинг організаційно-технічні та 
комерційні функції? Перелічіть їх. 

5. Що являє собою маркетинг як ринкова концепція управління? 

6. Охарактеризуйте суть основних шкіл маркетингу, що існують у 
сучасних умовах. 
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7. Розкрийте сутність мікро-, макро-, мета- , некомерційного маркетингу. 
Чим обумовлено виникнення цих понять? 

8. Визначте основні характеристики ринку продавця і ринку покупця. 
9. Які передумови викликали необхідність переходу на сучасну 

маркетингову концепцію управління? 

10. Перелічіть основні риси сучасного маркетингу. 
11. Наведіть визначення таких понять, як “нужда”, “потреба”, “попит”, 

“обмін”, “угода”, “ринок”, “комерційна діяльність”. 
12. Хто є суб’єктами маркетингу? 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. На прикладі ситуації купівлі в магазині м'ясних делікатесів 
покажіть, де і як реалізуються: нестаток, потреба, запити, угоди. 

 

Завдання 2. Укажіть, чим відрізняються обсяг від угоди, запит від потреби 
(наведіть приклад). 

 

Завдання 3. Наведіть приклади умов, сфер і галузей на вітчизняному 
ринку, в яких реалізуються різні маркетингові концепції. 

 

Завдання 4. Які причина й умова поширення концепції соціально-

етичного маркетингу (наведіть приклади з вітчизняної і зарубіжної практики). 
 

Завдання 5. Існує вісім різних станів попиту: негативний попит, 
відсутність попиту, прихований попит, попит що падає (убутний), 
нерегулярний попит, повноцінний попит, надмірний попит, нераціональний 
попит.  

Попит на який товар (послугу) з перерахованих нижче можна віднести до 
одного з восьми станів попиту: експонати музеїв і картинних галерей, 
технології, що знижують метало- і енергоємність товарів, автомобілі моделі 20-

літньої давнини, наркотичні засоби, модний і досить дешевий одяг, щеплення, 
енциклопедичні видання, тираж яких збігається з числом поданих заявок, 
телевізори в місцевості, де немає телевізійних станцій? 
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Завдання 6. Необхідно визначити особливості та відмінності різних 
концепцій маркетингу та у вигляді таблиці навести їх порівняльну 
характеристику за такими параметрами порівняння:  

- головний об’єкт уваги,  
- асортимент продукції,  
- виробничий процес,  
- упаковка товару,  
- виробництво нового товару,  
- цінова політика,  
- наукові дослідження,  
- конкурентоспроможність,  
- планування господарської діяльності,  
- мета виробничої діяльності, 
-  кінцева мета,  
- методи стимулювання. 
 

Завдання 7. Працівники одного відділу підприємства щодня обідають у 
столовій, при цьому кожен  з них обирають різні блюда на обід. Поясніть, у 
чому саме полягає потреба та нестаток.  

 

Тема 2. Система й характеристики маркетингу 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

 

Основні терміни і поняття теми: пасивний маркетинг, конс’юмеризм, 
організаційний маркетинг, активний маркетинг, творчий маркетинг, соціально-

відповідальний маркетинг, енвіронменталізм, “зелений” конс’юмеризм, 
соціально-відповідальний маркетинг, міжнародний маркетинг, експортний 
маркетинг, імпортний маркетинг, багатонаціональний маркетинг, стратегія 
маркетингу, концепція “4Р”, сегментація, позиціонування, маркетингове 
середовище, макромаркетингове середовище, мікромаркетингове середовище,  
постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти, контактні 
аудиторії, маркетингові  дослідження. 

 

Завдання. Навчитися відрізняти види маркетингу по їх класифікаційним 
ознакам, визначати та аналізувати чинники макро- та макрорівня, які впливають 
на діяльність підприємств. 
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Питання для обговорення 

1. Принципи, завдання та функції маркетингу. 
2. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності.  
3. Сутність внутрішньофірмового, міжнародного та соціально-етичного 

маркетингу. 
4. Система засобів маркетингу та її структура (концепція “4Р”). 
5. Навколишнє середовище маркетингу та його фактори. 
6. Маркетингові дослідження навколишнього середовища. 
7. Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах. 
 

Додаткові питання:  
1. Що являє собою маркетингова концепція “4Р”? Який зв’язок між її 

окремими елементами? 

2. Як ви гадаєте, із чим пов’язано різну кількість елементів “маркетинг-

міксу” у трактуваннях різних економістів? 

3. У чому полягає значення “маркетинг–мікс”? 

4. Поясніть необхідність сегментації. Що являє собою цільовий сегмент? 

5. Назвіть основні елементи макросередовища функціонування 
підприємств. Охарактеризуйте їх. 

6. Назвіть основні чинники мікросередовища. Як вони впливають на 
маркетинг підприємств? 

7. Яка мета та методи аналізу зовнішнього середовища? 

8. У чому полягає необхідність проведення маркетингових досліджень 
для успішної діяльності на ринку? 

9. Що є предметом маркетингових досліджень. Яка їх цільова настанова? 

10. Які питання вирішуються в ході маркетингових досліджень? 

11. Перелічіть основні проблеми, що стоять на шляху впровадження 
маркетингу на вітчизняних підприємствах. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Проаналізуйте та порівняйте чинники впливу на 
підприємства різних галузей народного господарства (наприклад на 
підприємство роздрібної торгівлі та на будівельне підприємство). 

 

Завдання 2. На основі статистичних даних за останні три роки визначте 
кількісний влив та залежність результатів діяльності підприємств роздрібної 
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торгівлі від чинників макросередовища. Обґрунтуйте висновки та наведіть 
необхідні розрахунки.  

 

Завдання 3. Необхідно визначити місткість ринку для зволожувального 
крему у місті, якщо населення міста складає 450 тис. осіб, з них 53% – жінки, з 
яких віком 20-65 років – 68%. Серед останніх, як показали результати 
маркетингового дослідження ринку, зволожувальними кремами користуються 
75%. 

Середньомісячний дохід на сім’ю з трьох осіб становить 6500 грн. На 
косметику за даними розрахунків на підставі соціологічного опитування жінки 
витрачають 6% середньомісячного доходу. Частка коштів, за які жінки купують 
креми становить 34% у сумі витрат на косметику, з них на зволожувальні креми 
припадає 51%.  Під час розрахунків прийняти, що баночки крему (150 мл) жінці 
вистачає на 3 місяці. 

 

Завдання 4. Оцінити можливість створення підприємства з продажу 
побутової техніки, якщо населення міста обслуговують п’ять підприємств з 
продажу побутової техніки об’ємом реалізації:  

підприємство №1 – 200 тис. грн.,  
підприємство №2 – 730 тис. грн.,  
підприємство №3 – 125 тис. грн.,  
підприємство №4 – 573 тис. грн.,  
підприємство №5 – 330 тис. грн.  

Визначити місткість ринку та частку ринку, якщо платоспроможний 
попит населення на даний вид послуг, за даними опиту експертів, склав 2500 
тис. грн. 

 

Завдання 5. За даними таблиці оцінити кон’юнктуру ринку, якщо: на 
ринку продаються 500 тис. телевізорів за ціною 5000 грн. та 400 тис. телевізорів 
за ціною 6000 грн. Як зміниться попит при зменшенні ціни на 5 %. 

 

Завдання 6. Який метод дослідження і чому був би найбільш доречний у 
наступних ситуаціях збору первинних даних: 

1) книжковий ларьок навчального інституту хоче зібрати попередню 
інформацію про відношення студентів до пропонованих їм товарів; 
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2) фабриці, яка випускає кукурудзяні пластівці, необхідно з'ясувати 
ступінь впливу дітей на фактичний обсяг покупок своїх товарів, щоб визначити 
основну ідею рекламних роликів; 

3) тракторному заводу необхідно з'ясувати порівняльну ефективність 
впливу трьох нових рекламних ідей на збут своєї продукції у великому 
сільськогосподарському регіоні; 

4) Ви є виробником пива й обмірковуєте можливість відкриття нового 
пивного бару в швидко зростаючому передмісті. 

 

Завдання 7. Підприємство займається розробкою і випуском 
вузькоспеціалізованої продукції, є в країні єдиним виробником даного виду 
продукції. Усі споживачі відомі й обсяг замовлень відносно стабільний. 

Чи необхідна даному підприємству служба маркетингу? Які основні 
функції служби збуту на даному підприємстві і чи є необхідність їх 

розширювати? 

 

Завдання 8.  Якщо вищий навчальний заклад має навчальні філії у різних 
областях, яку схему організації відділу маркетингу можна було б 
запропонувати? 

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

 

Основні терміни і поняття теми: маркетингова товарна політика, товар, 
товарна марка, фірмове ім’я, фірмовий знак, торговий знак, торговий образ, 
фірмовий стиль, логотип, фірмовий блок, бренд, брендинг, 
конкурентоспроможність товару, цінність, якість товару, ціна споживання, 
новий продукт, модифікація, нововведення, ліцензія, життєвий цикл товару, 
фетиш, товарна номенклатура, товарний асортимент.  

 

Завдання. Дати уявлення про процес створення нового товару, основні 
його умови і характеристики, що дозволяють товару – новинці успішно 
конкурувати на ринку. Ознайомитись з методами оцінки конкурентоспроможності 
товарів. Проаналізувати  життєвий цикл товару та визначити особливості 
маркетингових дій на різних етапах життєвого циклу. 
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Питання для обговорення 

1. Сутність маркетингової товарної політики та її структура. 
2. Маркетингова концепція товару та його головні атрибути. 
3. Конкурентоспроможність товару. Методи її оцінки. 
4. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції. 
5. Сутність поняття “новий продукт”. 
6. Концепція життєвого циклу товару та характеристика його основних 

етапів. 
7. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товару. 
8. Товарна номенклатура і товарний асортимент. 
 

Додаткові питання:  
1. Які основні блоки формують структуру товарної політики? 

Охарактеризуйте кожний з них. 
2. У чому полягають особливості товарної політики торговельного 

підприємства? 

3. Що таке товар? Яка його основна класифікація? 

4. Які групи товарів відносять до товарів промислового призначення? 

5. Назвіть і охарактеризуйте чотири основні альтернативні товарні 
стратегії. 

6. Що входить до поняття “товарно-знакова символіка”? 

7. Назвіть типи торгових марок. 
8. В чому полягає суть багатомарочної стратегії? 

9. Що таке конкурентоспроможність продукції? Які критерії її оцінки 
Вам відомі? 

10. Охарактеризуйте поняття “новий продукт”. 
11. Що являє собою модифікація продукту? Які види модифікації Вам 

відомі? 

12. Які види ліцензій Вам відомі? 

13. Що таке життєвий цикл товару? Які підходи до розгляду його стадій 
Ви знаєте? 

14. Схарактеризуйте нетрадиційні випадки кривої життєвого циклу 
товару. 

15. Які маркетингові дії відповідають кожному етапу ЖЦТ? 

16. Що являє собою товарна номенклатура? Які її головні показники? 

17. Надайте визначення товарного асортименту. За якими параметрами 
його можна схарактеризувати? 
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Практичні завдання 

 

Завдання 1. Із запропонованого переліку виберіть товари: постійного 
попиту; імпульсивної покупки; нагальних потреб; попереднього вибору; 
особливого попиту; пасивного попиту.  

Пиво. Мило. Хліб. Телефон. Молоко. Зубна паста. Музичний автомат. 
Домашні охоронні системи. Парасолька. Костюм чоловічий. Батончики 
шоколадні. Комп’ютер. Фототехніка. Діамантові прикраси. Легковий 
автомобіль. Кишеньковий ліхтарик. Побутова система опалення. Журнал мод. 
Кава розчинна. Жувальна гумка. Надгробок. Сигарети. Меблевий гарнітур. 
Ванна акрилова. Телевізор. Кавомолка. Квартира. Присадибна ділянка. Сукня. 
Чоботи гумові. Магнітофон. Відеокамера. Черевики чоловічі модельні. Книжки. 
Газети. Дача. 

 

Завдання 2. Товар – авторучка кулькова з набором пишучих стержнів. 
Показники якості: надійність, довговічність; можливість і простота заміни 
стержня; ціна; дизайн; тривкість у поводженні; чистота; якість письма; 
втомленість руки; наявність або відсутність гарантії; термін гарантії. 
Проранжируйте дані показники з точки зору їх значущості для споживача. 

 

Завдання 3. За даними таблиці оцінити прибутковість підприємства при 
наявному асортименті, якщо підприємство виготовляє 3 різновиди продукції. 
Постійні витрати складають 5000 тис. грн. та розподіляються пропорційно до 
обсягу випуску продукції. 

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

№ Показник Різновид товару 

А Б В 

1. Ціна товару, тис. грн 8 16 32 

2. Обсяг виробництва, шт 300 400 100 

3. Змінні витрати на одиницю товару, тис. грн. 4,8 10,4 18,6 

 

 

Завдання 4. На підприємстві виробляється 3 типи продукції: А, Б, В. 
Постійні витрати складають 30 тис. грн. На підприємстві було прийняте 
рішення у майбутньому році припинити випуск товару А. Визначити чи є 
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доцільним рішення про припинення випуску продукції А, якщо постійній 
витрати розподіляються пропорційно до обсягу випуску продукції. Данні для 
розрахунків приведено в таблиці. 

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

Товар Кількість виготовлених 
виробів, тис.грн 

Ціна одного 
виробу, грн. 

Собівартість одного 
виробу, грн. 

А 1000 90 80 

Б 1000 100 90 

В 1000 110 100 

 

Завдання 5. За даними таблиці визначити рейтинг двох товарів 
(кавомолок).  

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

Показник якості Од. вим. 
Порівняльна 

модель 

Базова 

модель 

Номінальний вміст зерен кави г 50 30 

Час розмелювання с 50 30 

Номінальна потужність Вт 150 130 

Ефективність розмелювання % 95 90 

Маса кг 1,0 0.8 

 

Завдання 6. Із запропонованого переліку товарів виробничого 
призначення виберіть ті, рішення про закупівлю яких приймаються на 
високому, середньому, нижчому, найнижчому управлінському рівні: 

Торф’яні брикети. Папір для друку. Потужний трансформатор. Олівці. 
Сира нафта. Дріт. Невеликі електродвигуни. Стаціонарні будівлі. Ручний 
інструмент. Генератори низької потужності. Автонавантажувачі. Фарби. Офіси. 
Великі комп’ютери. Фасонні вироби ливарного виробництва. Підйомники. 
Цвяхи. Мастильні матеріали. Віники. Завод. Страхова компанія. Шини. Залізна 
руда. Факс. Верстат з числовим програмним управлінням. Літак для 
вантажопасажирських перевезень. Ливарний цех. Вугільні брикети. Верстати 
столярні. Універсальне верстатне обладнання. Свердла. Конвеєрні лінії. Щітки 
для прибирання приміщень. 
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Завдання 7. Необхідно визначити якою має бути конкурентна ціна нового 
набору для дачі «Дачний-3», при умові що ціна базового зразка дорівнює 680 
грн.? 

 

Таблиця – Експертні оцінки якісних та економічних характеристик  
набору меблів для дачі 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ТА 
КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Тема 5. Маркетингова цінова політика 

 

Основні терміни і поняття теми: ціна, ринкова ціна, оптова ціна, 
закупівельна ціна, ціни будівництва, тариф, роздрібна ціна, цінова політика, 
система франкування, кредит, споживчий кредит, комерційний кредит, 
маркетингова політика управління цінами, ціна з відшкодуванням витрат 
виробництва. 

 

Завдання. Показати підходи й методи ціноутворення, ознайомити з 
розмаїтістю цінових стратегій з метою їхнього практичного застосування. 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність та роль маркетингової цінової політики. 
2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін та його основні етапи. 
3. Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення. 

4. Методи непрямого ціноутворення. 
5. Маркетингова політика управління цінами. 
 

Додаткові питання:  
1. Яка роль ціни і маркетингової політики в умовах ринкової економіки? 

2. Як Ви розумієте суть цінової політики? 

Сумарна оцінка якісних показників Сумарна оцінка економічних 
показників 

«Дачний-3» Конкурент «Дачний-3» Конкурент 

38 35,8 42 44 
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3. Які недоліки зустрічаються у процесі вироблення та практичного 
застосування цінової політики? 

4. Якими принципами варто керуватися в управлінні цінами? 

5. Які чинники впливають на формування цін? 

6. Якою є послідовність (алгоритм) розрахунку цін? 

7. Які цілі переслідуються у процесі ціноутворення? 

8. Як створюються цінові конкурентні переваги на основі різниці в 
витратах? 

9. Які методи розрахунку цін Ви знаєте? 

10. Яким чином визначається ціна за методом “витрати плюс прибуток” і 
на основі цільового прибутку? 

11. Накресліть графік беззбитковості виробництва і збуту товару. 
12. Як формується ціна на основі споживчої оцінки? 

13. Як  установлюється ціна на основі ринкової конкуренції? 

14. Якими є особливості встановлення цін за товарною номенклатурою і 
географічним принципом? 

15. Які види кредитування застосовуються у практиці бізнесу і які їх 
особливості? 

16. Які види знижок можуть бути запропоновані оптовим та роздрібним 
покупцям? 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Дати визначення ціни товару і його вартості (в чому різниця). 
Указати, в яких випадках ціна буває вище, нижче або дорівнює вартості. Що 
потрібно зробити, щоб вона була вище. 

 

Завдання 2. Вибрати й обґрунтувати цінову стратегію для товару з 
класичним життєвим циклом (приклад на вибір) і сезонним коливанням 
(приклад на вибір). 

 

Завдання 3. Необхідно розрахувати ціну товару, якщо відомо наступне: 
обсяг виробництва – 50 000 одиниць, питомі змінні витрати – 20 умов. одиниць, 
постійні витрати – 600 000 умов. одиниць., бажаний прибуток – 20 %. 
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Завдання 4. Підприємство виготовляє 3000 одиниць продукції та 
реалізовує одиницю продукції за ціною 32 гр.од, при цьому витрати на 
виробництво складають: сума змінних витрат – 25000 гр.од., сума постійних 
витрат – 60000 гр. од. Визначити розмір ціни на одиницю продукції, яка 
забезпечить підприємству прибуток у розмірі 15000 гр.од.  

 

Завдання 5. Підприємство випускає 3 товари. Ринкова ціна на товари-

замінники конкурентів коливається в межах від 17 до 30гр. од. за одиницю. На 
основі інформації, яка подана у таблиці розрахувати максимально можливий 
рівень планової рентабельності кожного виду продукції, якщо сума постійних 
витрат складає 37000 гр.од., та розподіляються пропорційно до обсягу 
виробництва товару.  

 

Таблиця-Вихідні дані 
Назва 
товару 

Сума 

змінних 
витрат 

Обсяг 
виробництва 

Планова 
рентабельність, 

% до 
собівартості 

Оптова знижка 
при продажу, % 

Прибутковість  
роздрібної 

торговельної 
ланки, % 

До 1000 
од. 

Від 
1000 од. 

А 4000 1600 12 2 4 10 

Б 5000 1300 12 2 4 10 

В 7000 800 15 2 4 10 

 

Завдання 6. Підприємство виготовляє три види продукції. На основі 
інформації, яка подана у таблиці 1 визначити розмір ціни на одиницю 
продукції, яка забезпечить підприємству встановлений розмір прибутку, якщо 
сума постійних витрат складає 30000 гр.од., та розподіляється пропорційно до 
обсягу виробництва товару.  

Таблиця-Вихідні дані 
Назва 
товару 

Сума змінних 
витрат 

Обсяг 
виробництва 

Ціна на 
одиницю 
продукції 

Встановлений 
розмір прибутку 

А 3600 2000 8 3000 

Б 6000 3000 10 4000 

В 2800 1000 12 4000 

 

Завдання 7. Підприємство виготовляє 1000 одиниць продукції та 
реалізовує її за ціною 20 гр.од. за одиницю. При цьому витрати на виробництво 
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складають: витрати на матеріали – 2 гр.од. на одиницю продукції; витрати на 
заробітну плату – 7 гр.од. на одиницю продукції; інші операційні витрати – 4 

гр.од. на одиницю продукцію; постійні витрати – 5000 гр.од. 
При цьому виробнича потужність підприємства дозволяє виготовляти 

1500 одиниць продукції. Підприємство отримало три пропозиції: 
1 пропозиція: купівля 500 од. продукції за ціною 25 гр.од.; 
2 пропозиція: купівля 1500 од. продукції за ціною 17 гр.од.; 
3 пропозиція: купівля 1000 од. продукції за ціною 20 гр.од. та 500 од. 

продукції за ціною 15 гр.од. 
 

Завдання 8. Підприємство випускає 2 види товарів. Ринкова ціна на 
товари конкуренти коливається в межах від 2,3 до 4,7 гр. од. за 1 одиницю. На 
основі інформації, яка подана у таблиці розрахувати границі можливої ціни 
реалізації кожного виду продукції. За даними таблиці зробити розрахунково 
обґрунтований висновок про можливість проведення різних видів цінової 
політики підприємства-виробника.  

 

Таблиця-Вихідні дані 
Назва 

продукту 

Собівартість 
одиниці 

Планова 
рентабельність, 

% до 
собівартості 

Оптова знижка при 
продажу, % 

Прибутковість  
роздрібної 

торговельної 
ланки, % 

До 100 од Від 100 
од 

А 2,2 10 - 2 10 

Б 3 10 - 2 15 

 

Завдання 9. Виробниче підприємство планує розширити нішу ринку. 
Інформація про ціни та реалізацію виробленої продукції міститься у таблиці. 
Обґрунтувати (на основі необхідних розрахунків) можливість проведення 
цінової політики „збиткового лідера”.  Оцінити рентабельність реалізації. 

 

Таблиця -Вихідні дані 
Назва 

продукту 

Питома 
вага, % 

Собівартість 
1кг 

Планова 
рентабельність, 

% до 
собівартості 

Прибутковість  
роздрібної торговельної 

ланки, % 

„А” 70 2,2 10 15 

„Б” 20 2 10 20 

„В” 10 2,5 10 15 

Усього 100    
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Тема 6. Маркетингова політика комунікацій  
 

Основні терміни і поняття теми: маркетингова політика комунікацій, 
прямий маркетинг, реклама, стимулювання збуту, пропаганда, персональний 
продаж, канали особистої комунікації, канали неособистої комунікації, 
маркетингові плани, модель процесу комунікації, засоби стимулювання збуту. 

 

Завдання. Ознайомитись з комплексом стимулювання, визначити 
складові моделі процесу комунікації. Розглянути основні фактори, що 
визначають структуру комплексу стимулювання та існуючі напрямки 
рекламування товарів, засоби стимулювання збуту.  

 

Питання для обговорення 

1. Суть та основні елементи маркетингової політики комунікацій. 
2. Основні елементи комплексу маркетингових  комунікацій. 
3. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій та його 

основні етапи. 
4. Реклама: сутність, можливості, цілі та види. 
5. Оцінка ефективності реклами. 
6. Пропаганда: сутність, форми та програми. 
7. Стимулювання збуту: сутність, напрямки та методи. 
8. Персональний продаж: сутність, типи та процес. 
 

Додаткові питання:  

1. Що містить у собі поняття “маркетингова політика комунікацій”? 

2. Назвіть цілі комунікаційної політики. 
3. Які елементи входять до складу маркетингової політики комунікацій? 

4. Назвіть види каналів особистої та неособистої комунікації. 
5. Охарактеризуйте канали особистої та неособистої комунікації. 
6. Які переваги маркетингового плану? 

7. Назвіть складові моделі процесу комунікацій. 
8. Як здійснити  вибір, зміст, структуру та форму звернення? 

9. Охарактеризуйте основні характеристики реклами як засобу 
маркетингової політики комунікацій. 

10. Назвіть види реклами. 
11. Класифікація реклами залежно від засобів поширення. 
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12. У чому полягає економічна роль реклами? 

13. Вкажіть алгоритм прийняття рішень щодо реклами (його основні 
етапи). 

14. Назвіть поняття та інструменти пропаганди. 
15. Які якості пропаганди можуть надати їй притягальної сили? 

16. Назвіть стратегічні, специфічні та одноразові цілі стимулювання 
збуту. 

17. Що являє собою стимулюваня збуту? 

18. Які засоби стимулювання збуту може використовувати підприємство? 

19. Що являє собою персональний продаж? 

20. Які комунікаційні особливості має персональний продаж? 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1.  Основна продукція Вашої фірми - акустичні струнні музичні 
інструменти (насамперед гітари). Вам необхідно провести рекламну кампанію 
продукції. Для цього насамперед формулюється постановка завдання реклами. 

Визначте завдання і форму подання реклами (рекламного послання), 
припускаючи три основних види реклами: 

• інформативна; 
• що умовляє; 
•  що нагадує. 
Які події в культурному й економічному житті визначають тривалість 

життєвого циклу Вашого основного товару (акустичної гітари)? 

 

Завдання 2.  Ваша фірма є агентством з розробки програм комплексу 
стимулювання. При розробці такого роду програм необхідно враховувати 
чотири фактори, що мають вплив на структуру комплексу стимулювання. 

Які рекомендації Ви будете давати по кожному фактору з урахуванням 
різних варіантів дій? 

Перший фактор - тип товару чи ринку. Яка відносна значущість засобів 
стимулювання на споживчих ринках і ринках товарів промислового 
призначення? 

Другий фактор - стратегія забезпечення продажів. У чому особливості 
застосування різних стратегій забезпечення продажів? 
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Третій фактор - ступінь готовності покупця. Які засоби стимулювання 
найбільше раціонально використовувати на різних стадіях готовності клієнта до 
покупки? 

Четвертий фактор - етап життєвого циклу товару. Яка ефективність 
засобів стимулювання залежно від етапу життєвого циклу товару? 

 

Завдання 3. Якими видами і засобами реклами краще користуватися: 
- при виведенні на ринок нового товару рідкого попиту; 
- у рекламній кампанії товару повсякденного попиту на останній 

завершальній стадії життєвого циклу товару; 
- у рекламі медичних послуг; 
 

Завдання 4. Ваша фірма виводить на ринок автопослуг новий вид послуг. 
Складіть план комплексу маркетингових комунікацій. 

 

Завдання 5. Скласти річний кошторис рекламного бюджету компанії. 
Вихідні дані по варіантах наведені в таблиці. 

 

Таблиця  – Вихідні дані 
№ 
п/п 

Канали розповсюдження 
реклами 

Питома вага по 
варіантах, % 

Сума по 
варіантах, тис. 

грн. 
  1 2 3 1 2 3 

1 Реклама у пресі 15 20 12    

2 Друкована реклама 12 10 12    

3 Виставки 12 10 12    

4 Пряма поштова розсилка  25 35 44    

5 Витрати на відрядження 
агентів 

8 12 9    

6 Заходи “паблік рилейшнз” 9 3 5    

7 Інші витрати 13 5 8    

8 Разом 100 100 100 950 1200 18500 

 

Завдання 6. Ви генеральний директор підприємства з виробництва 
дитячих іграшок, якими засобами стимулювання збуту ви б користувалися для 
залучення посередників? 
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Завдання 7. Фірма продає побутову техніку. Перед відділом реклами 
поставлене завдання: провести рекламну компанію. Рекламний відділ 
обґрунтував фінансування 6 публікацій в газеті і 5 передач на радіо (на 2000 
грн.). Керівництво виділило 1200 грн. Після рекламних заходів було продано 

техніки на 16000 грн. (або 10 % товару). Чи була ця реклама економічно 
ефективна, якщо: 

- мета реклами – продаж усієї техніки; 
- мета реклами – стимулювання збуту? 

 

Завдання 8. Скласти інформативне рекламне оголошення (радіо) для 
будь-якої продукції (обирається самостійно студентом). 

 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу 

 

Основні терміни і поняття теми: маркетингова політика розподілу, 
канал розподілу, інтенсивність розподілу, рівень каналу розподілу, прямі 
збутові канали, ешеловані збутові канали, посередник, дилери, дистриб’ютори, 
агенти, брокери, промислові агенти, збутові агенти, торговельні агенти. 

 

Завдання. Розглянути функції каналів розподілу. Проаналізувати 
проблеми товароруху та ознайомитись з видами організації каналів розподілу. 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність, завдання, функції та елементи  маркетингової політики 
розподілу. 

2. Види та основні характеристики каналів розподілу. 
3. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування. 
4. Посередницька діяльність у каналах розподілу. 
5. Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні 

типи. 
6. Основні аспекти управління каналами розподілу. 
7. Оцінка каналів розподілу. 
8. Маркетингова політика розподілу й логістика. 
Додаткові питання:  

Назвіть мету політики розподілу та способи її реалізації. 
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2 Назвіть функції політики розподілу. 
3 Що таке канал розподілу? Які його головні характеристики? 

4 Охарактеризуйте види каналів розподілу.  
5 Які основні функції каналів розподілу? 

6 Дайте характеристику посередницьких структур. 
7 Що являють собою дилерські компанії? 

8 Хто такі дистриб’ютори і які їх види вам відомі? 

9 Виконання яких завдань передбачає планування збутової політики? 

10 Які переваги прямих каналів розподілу? 

11 Назвіть найпоширеніші групи агентів. 
12 Які основні завдання вирішуються в рамках розподільчого 

маркетингу? 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Розрахуйте значення точки беззбитковості, якщо відомо, що 
постійні витрати становлять 20000 умовних одиниць, відпускна ціна – 100 

умовних одиниць, умовно-змінні витрати – 80 умовних одиниць. 
 

Завдання 2. Необхідно вибрати посередника за експертними оцінками на 
базі даних, що наведені в таблиці. 

 

Таблиця  – Експертні оцінки посередників. 
№ 
п/п 

Критерії оцінки Рейтинг критеріїв 
посередників 

А Б 

1 Збутова діяльність 7 8 

2 Підтримка рівня запасів 5 4 

3 Можливості збільшення обсягів 
збутової діяльності 

 

6 

 

9 

4 Відносини зі споживачами 4 2 

5 Менеджмент 3 4 

 

Завдання 3. Необхідно визначити доцільність вибору прямого чи 
опосередкованого каналу розподілу, якщо відомо таке. Обсяги збуту, що їх 
необхідно забезпечити, – 1600000 грн. на місяць. Кількість споживачів – 1200. 
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Кількість контактів з кожним споживачем – один телефонний дзвінок на 2 
тижні. Кількість контактних дзвінків на день, які може зробити один працівник 
відділу збуту підприємства, – 8. 

Середня заробітна плата працівника відділу збуту – 5000 грн. на місяць. 
Складські та офісні витрати відділу збуту – 400000 грн. на місяць. Нарахування 
на заробітну плату працівників відділу збуту – 22 %. Націнка торговельного 
посередника за весь обсяг виконаних робіт – 10 %. 

 

Завдання 4. Відповідно до контракту поставлена партія товару на суму 
120000 грн., у результаті приймання її 20 % партії не відповідає вимогам 
стандартів. Визначте суму штрафних санкцій, якщо в контракті обумовлена 
торгова знижка 10 %, штраф за невідповідність якості – 15 %. 

 

Завдання 5. При збуті товарів за участю посередників торговельна знижка 
виробника складає 20 % від роздрібної ціни. Посередник для покриття власних 
потреб знімає 6 %. Товару поставлено на суму 80000 грн. Визначте дохід 
посередника та покупця. 

 

Завдання 6. Виробник здійснює збут товарів трьом оптовим покупцям на 
загальну суму 300000 грн. відповідно до рознарядки. Перший покупець 
одержує 50 %, другий – 30 %, третій – 20 %. Відповідно до угоди торговельна 
знижка на товар першому покупцеві – 6 %, другому – 5%, третьому – 3 %. 

Визначте суму доходу кожного покупця. 
 

Завдання 7. При постачанні товарів оптовий покупець розраховується за 
товар власними та кредитними обіговими коштами. Товарів поставлено на суму 
500000 грн., кредитні засоби складають 80 %, торговельна знижка – 10 %. 

Відсоток за кредит – 7 %. Визначте доход покупця, одержаний від власних та 
кредитних витрат у результаті продажу товарів. 

 

Завдання 8. Основний вид продукції Вашої фармацевтичної фабрики - 

препарати, що виготовляються з донорської крові, як для лікувальних цілей, так 
і для цілей діагностики. Ви хочете створити визначену систему каналів 
розподілу Вашої продукції, тому що ринком продукції є вся територія країни. 
Існують досить "тверді" вимоги до умов збереження і транспортування 
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препаратів, основна маса споживачів - це різні лікувальні, хірургічні, 
лікувально-профілактичні медичні установи міст і районних центрів області. 

Як учасники каналів розподілу можуть виступати: 
1) обласні управління охорони здоров'я; 
2) міські управління охорони здоров'я; 
3) обласні центральні лікарні; 
4) станції переливання крові; 
5) ОПО "Фармація" (колишнє "Аптекоуправління"); 
6) станції швидкої допомоги; 
7) центральні лікарні (міські) невідкладної хірургії. 
Підготуйте пропозиції з організації системи доставки продукції Вашої 

фабрики до кінцевого споживача. Скільки рівнів каналу розподілу в даному 
випадку Ви вважаєте найбільше оптимальним? 

 

Тематика рефератів 

 

Перелік варіантів обов’язкових завдань для самостійного опрацювання 
студентами усіх форм навчання у вигляді написання реферату по аналітичному 
чи критичному огляду літературних джерел за проблематикою дисципліни 
„Маркетинг”: 

1. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-

економічної сутності та змісту маркетингу. 
2. Історичні віхи формування теорії маркетингу. 
3. Вклад економістів-нобеліантів в теорію маркетингу. 
4. Становлення та розвиток маркетингу в Україні. 
5. Критичний огляд передумов виникнення концепції маркетингу. 
6. Аналіз проблем і тенденцій розвитку концепції соціально- 

відповідального маркетингу. 
7. Характерні риси комплексу маркетингу та принципи його 

ефективності. 
8. Аналітичний огляд теоретичних підходів до реалізації концепції 

маркетингового управління підприємствами-товаровиробниками на сучасному 
етапі розвитку економіки України. 

9. Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингу як філософії 
бізнесу національних товаровиробників в умовах глобального конкурентного 
середовища. 
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10. Аналіз прогнозних особливостей еволюції концепції маркетингу в 
третьому тисячолітті. 

11. Аналіз проблем і тенденцій розвитку маркетингового управління 
на підприємствах промислових галузей України. 

12. Аналіз сучасних особливостей та перспектив підвищення 
ефективності застосування вітчизняними товаровиробниками маркетингових 
методів управління виробничо-збутовою діяльністю на прикладі…конкретної 
галузі чи сфери (гірничорудної, паливно-енергетичної, металургійної, 
машинобудівної, транспортної, будівельної, легкої промисловості, аграрно-

промислової, послуг та ін.). 
13. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння різновиду 

аспектів маркетингу. 
14. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння основних 

принципів маркетингу. 
15. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння функцій 

маркетингу. 
16. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-

статистичного маркетингу та шляхів його ефективного застосування в Україні. 
17. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння сутності, 

системи та змісту маркетингових досліджень. 
18. Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингового 

дослідження ринку. 
19. Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингового 

дослідження підприємства. 
20. Критичний огляд сучасних оцінок ролі маркетингових досліджень 

в системі управління промисловим підприємством (на основі інформації з 
періодичних літературних джерел: а) вітчизняних авторів; б) зарубіжних 
авторів). 

21. Аналіз сучасних шляхів підвищення ефективності маркетингового 
управління підприємствами сфери послуг. 

22. Аналітичний огляд сучасних заходів удосконалення адаптації 
нових товарів на ринку. 

23. Особливості і підходи скандинавської школи маркетингу. 
24. Особливості і підходи французької школи маркетингу. 
25. Особливості і підходи японської школи маркетингу. 
26. Особливості і підходи німецької школи маркетингу. 
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27. Аналіз проблем і тенденцій розвитку маркетингу в Росії. 
28. Сутність і переваги латерального маркетингу. 
29. Сутність, різновиди і переваги інтернет-маркетингу. 
30. Сутність і переваги маркетингу партнерських стосунків.  
31. Нові тенденції в суспільстві і світовій економіці, що сприяють 

зміні характеру маркетингової діяльності. 
32. Аналіз оцінки відповідності екологічних товарів потребам ринку. 
33. Аналітичний огляд оцінки ризику виведення нового товару на 

ринок. 
34. Аналітичний огляд сучасних підходів до створення економічної 

ефективності цінової політики підприємства. 
35. Комунікації в суспільстві та бізнесі. 
36. Розвиток та гармонізація ринку маркетингових комунікацій. 
37. Управління розподілом і збутом промислових підприємств. 
 

Порядок написання рефератів  
 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
 Титульний лист; 
 План; 
 Вступ; 
 Теоретична частина; 
 Практична частина; 
 Висновки; 
 Список використаної літератури; 
 Додатки (таблиці, схеми, розрахунки тощо). 
Реферат доцільно виконувати на прикладах діяльності фірм та 

підприємств. Для розв’язання самостійно обраного студентом завдання 
рекомендується користуватись нормативною документацією (базою даних) 
відповідних служб підприємства, спеціалізованими виданнями, Internet-
ресурсами та іншими джерелами інформації. У вступі і теоретичній частині 
рекомендується навести ключові слова і розкрити їх зміст, актуальність теми. У 
практичній частині слід детально проаналізувати зібрані дані і зв’язати їх із 
теоретичною. Загальний обсяг реферату становить 16-20 сторінок 
машинописного тексту на папері формату А4; його оформлення повинно 
відповідати діючим вимогам. 
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