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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 вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» 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 навчальної 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 навчальної «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 самостійної роботи студентів 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. 

 

Основні питання теми 

1.1. Визначення маркетингу. Еволюція поняття маркетинг. 
1.2. Сутність збутової, власне маркетингової та концепції соціального 

маркетингу. 
1.3. Основні поняття в маркетингу та їх суть. 
 

Основні положення теми 

Маркетинг – це одна із систем управління підприємством, яка передбачає 
ретельний облік процесів, що відбуваються на ринку для прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на розвиток виробництва і збуту товарів і 
послуг, орієнтованих на запити і вимоги споживачів і найбільш повне їхнє 
задоволення. 

Концепція маркетингу – це наукова система надання послуг і одержання 
взаємної вигоди виробником, продавцем і покупцем, споживачем товару. 

Існує три основні концепції маркетингу: 
1. Збутова концепція маркетингу набула широкого розповсюдження від 

початку до першої третини ХХ-го ст. Ця концепція базувалася на припущенні, 
що продаж товарів повинен супроводжуватися заходами його стимулювання. 
Потенційному покупцеві необхідно було якимось чином нагадувати про 
купівлю товару, інакше товари не купувалися б взагалі або купувалися у 
недостатній кількості. Ця концепція будувалася на певних принципах: 

 аби зацікавити покупців товарами фірми, утримувати їх увагу, 
необхідний потужний комерційний апарат; 

  утримувати увагу покупців до товарів фірми можна всілякими 
засобами стимулювання продажу; 

  несуттєві, з точки зору задоволення загальних потреб, товари  покупці 
не мають намірів купувати. Їм слід нагадувати про це. 

Виходячи з цього, підприємства, які застосовують концепцію маркетингу, 
сподіваються, що їх товари « не купуються, а продаються». 

2. Поширення власне маркетингової концепції  відносять на післявоєнні 
роки. Її суть полягає у визначенні потреб та запитів цільових ринків і 
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пристосуванні підприємств до задоволення їх потреб більш ефективно, ніж це 
робить підприємство-конкурент.  

На відміну від попередньої концепції маркетингу, за якої товари 
виготовляли, а потім продавали, за власне маркетингової концепції 
наголошується на пошуках потреб та запитів ринку і лише після цього – на їх 
задоволенні через виготовлення відповідних товарів. 

У зв’язку з цим можна сформулювати передумови застосування власне 
маркетингової концепції: 

1. Відбувається розшарування покупців, тому за потребами, запитами, 
віком, статтю, доходами, місцем проживання, расою, релігією та іншими 
ознаками їх можна групувати. Клієнтів ринку за переліченими ознаками 
поділяли й раніше, але саме тепер ці ознаки знайшли свій прояв на ринку під 
час купівлі товарів. 

2. У межах тієї чи іншої групи покупці, споживачі надаватимуть перевагу 
тим підприємствам, товари яких краще задовольнятимуть їхні потреби. Таким 
чином рівень покупця зріс, він здатний аналізувати і приймати рішення щодо 
пропонованих товарів: купувати чи не купувати. 

3. Успіх підприємства на ринку перебуває у прямій залежності від 
обізнаності з ринком, дослідження запитів та потреб клієнтів ринку, 
виготовлення товарів згідно з матеріалами вивчення ринку і притягнення та 

утримання цим самим потенційних покупців. 
3. Концепція соціального маркетингу. З кінця 70-х – на початку 80-х років 

назріла необхідність переглянути концепцію маркетингу, вдосконалити її, 
наблизити до вимог людини, суспільства. Навіть з’явилося кілька термінів, які 
підкреслювали таку спрямованість маркетингу: «концепція розумного 
споживання», «людська концепція», «екологічна концепція». Найбільшого 
поширення ця нова концепція набула під назвою соціально-етичного,  
соціального маркетингу. 

Сутність цієї концепції полягає в тому, що підприємство повинно 
орієнтуватися на випуск товарів, які б не тільки задовольняли потреби 
споживачів на більш високому рівні, ніж їх конкуренти, але й враховували 
довготривалі інтереси споживача, користувача товару і суспільства загалом. 

Важливо відзначити,  що концепція соціального маркетингу базується на 
передумовах: 

1. Не завжди сьогоденні потреби споживача співвідносяться з його 
довготривалими інтересами і, тим більше, інтересами суспільства, екології. 

2. Споживач усвідомлює небезпеку задоволення тих своїх потреб, які не 
відповідають його довготривалим цілям. Розуміння споживачем цього 
феномену призведе до того, що на ринку надаватимуть перевагу товарам тих 
підприємств, які дотримуються концепції соціального маркетингу.  

Основними поняттями у маркетингу є: 
1. Нестаток - чинник гостро відчутної нестачі чого-небудь для споживача.  
2. Потреба – це відчуття людини в необхідності чого-небудь, що має 

пряму залежність від загальної культури, рівня освіченості та особистих 
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особливостей людини, тобто це нестаток, що прийняв специфічну форму 
відповідно до культурного рівня й особистості індивіда.  

3. Попит – це певна потреба в конкретному обсязі товарів, які споживач 
бажає і має можливість купити або одержати за допомогою обміну. Тобто це 
потреба, підкріплена купівельною спроможністю покупця. З визначення видно, 
що основними детермінантами попиту є наявність потенційних покупців, їх 
бажання придбати товар та їх можливість придбати товар. 

4. Товар – це матеріальна категорія, яка виражається щодо людини 
можливістю задоволення потреб, нужд або попиту і має певний набір 
властивостей, здатних надати йому споживчої цінності. Товар у маркетингу – 

це одне з базових понять. 
5. Послуга – це результат праці, що виражається у вигляді нематеріальної 

споживчої вартості, корисного ефекту, задовольняючого будь-які людські 
потреби незалежно від їх природи. 

6. Споживча цінність – це властивості,  які існують у товарі або які 
визначає в ньому людина  залежно від її потреб. 

7. Обмін – це акт отримання від будь-якого бажаного об’єкта пропозиції 
будь-чого на обмін. 

8. Угода – це комерційний обмін цінностями між двома сторонами. Вона 
передбачає наявність щонайменше двох ціннісно-значущих об’єктів і 
погодженість умов, часу й місця їх здійснення. 

9. Ринок – це сукупність конкретних відносин поміж покупцями і 
продавцями, а також торговими посередниками з приводу руху товарів і 
грошей, яка відображує інтереси суб’єктів ринкових відносин й забезпечує 
обмін продуктами праці.  

 

Робота з літературними джерелами 

1. Наведіть декілька визначень маркетингу (різних авторів). Яке, на Ваш 
погляд, найбільш повно розкриває сутність цього поняття? 

2. Охарактеризуйте чотири концептуальних підходи щодо трактування 
категорії «маркетинг». 

3. Визначте основні характеристики ринку продавця і ринку покупця. 
4. Які передумови викликали необхідність переходу на сучасну 

маркетингову концепцію управління? 

5. Перелічіть основні риси сучасного маркетингу. 
6. Наведіть визначення та приклади таких понять, як «нестаток», 

«потреба», «попит», «обмін», «угода», «ринок». 

7. Хто є суб’єктами маркетингу? 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Яка концепція маркетингу базується на припущенні, що продаж 
товарів повинен супроводжуватися заходами його стимулювання: 

а) збутова; 
б) власне маркетингова; 
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в) концепція соціального маркетингу. 
 

2. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано зі зростанням 
досліджень проблем ринкового оточення: 

а) школи системного підходу; 
б) школа макромаркетингу; 
в) школа консюмеризму. 
 

3. На ринку, де функціонує магазин, пропозиція товарів перевищує попит 
на них. Продавці змушені бути дуже активними, щоб продати товари. Описані 
характеристики властиві для одного з наступних видів ринку: 

а) ринок продавця; 
б) кваліфікований ринок; 
в) ринок покупця. 
 

4. При якому попиті цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в 
товарі або байдужними до нього: 

а) при схованому попиті; 
б) при відсутності попиту; 
в) при негативному попиті. 
 

5. Сутність «збутової орієнтації» маркетингу проявляється в тому, що: 
а) споживач не купуватиме товарів, якщо виробник не буде вживати 

заходів у сфері збуту та стимулювання;  
б) споживач постійно хоче мати товар кращої якості або повніше 

задовольняти свої запити; 
в) споживач купуватимуть товарів за будь-яких умов. 
 

6. Особливість прояву концепції «збутової орієнтації» маркетингу: 
а) у забезпеченні зростання продажу за допомогою монополізації ринку;  
б) у забезпеченні стабільного обсягу продажу на даному ринку; 
в) у забезпеченні зростання продажу за допомогою реклами та заходів 

стимулювання покупця.  
 

7. Якщо підприємство ввійшло на ринок, де попит значно перевищує 
пропозицію, то найдоцільніше для компанії буде застосування концепції: 

а) удосконалення товару; 
б) удосконалення виробництва; 
в) інтенсифікації збуту. 
 

8. Наукова система надання послуг і одержання взаємної вигоди 
виробником, продавцем і покупцем, споживачем товару – це: 

а) маркетинг;  
б) концепція маркетингу; 
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в) маркетингові дослідження.  
 

9. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами – це: 
а) товар; 
б) угода; 
в) обмін. 
 

10. При якому попиті багато споживачів не можуть задовольнити свої 
бажання за допомогою пропонованих на ринку товарів і послуг: 

а) при схованому попиті; 
б) при відсутності попиту; 
в) при негативному попиті. 
 

11. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано з прагненням 
використати в маркетингу методи кількісного аналізу ринкових явищ: 

а) школи системного підходу; 
б) школи макромаркетингу; 
в) школи консюмеризму. 
 

12. Відчуття людини  в необхідності чогось, що має пряму залежність від 
загальної культури, рівня освіченості та особистих особливостей людини – це: 

а) пропозиція;  
б) потреба; 
в) попит.  
 

13. Матеріальна категорія, яка виражається щодо людини можливістю 
задоволення потреб, нужд або попиту  і має певний набір властивостей, здатних 
надати йому споживчої цінності – це: 

а) товар;  
б) пропозиція; 
в) попит.  
 

14. Господарські суб’єкти, які застосовують концепцію, інструменти 
маркетингу аби викликати бажані з боку клієнтів ринку дії є: 

а) суб’єктами маркетингу;  
б) об’єктами маркетингу;  
в) середовищем маркетингу.  
 

15. Яке поняття визначає діяльність системи підприємств у процесі 
виготовлення та доставки до кінцевих споживачів товарів у межах всієї країни: 

а) багатонаціональний маркетинг; 
б) макромаркетинг; 
в) мікромаркетинг. 
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16. На якому етапі свого розвитку маркетинг розглядався лише як збутова 
діяльність: 

а) інформаційний маркетинг; 
б) збутовий маркетинг; 
в) функціональний маркетинг. 
 

17. На ринку все більш популярними стають ті підприємства, які 
пропонують екологічно нешкідливі товари. Ці фірми застосовують концепцію: 

а) соціально-етичного маркетингу; 
б) маркетингу; 
в) інтенсифікації збуту. 
 

18. Місткість ринку будь-якого товару виражається: 
а) лише у грошових одиницях; 
б) лише в натуральних одиницях; 
в) як у грошових, так і в натуральних одиницях. 
 

19. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано з намаганням оцінити 
роль бізнесу в суспільстві: 

а) школи системного підходу; 
б) школа макромаркетингу; 
в) школа консюмеризму. 
 

20. Який попит характеризується негативним відношенням покупців до 
товару або послуг: 

а) відсутній попит; 
б) нераціональний попит; 
в) негативний попит. 

 

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, соціально-відповідальний 
маркетинг, міжнародний маркетинг, експортний маркетинг, імпортний 
маркетинг, багатонаціональний маркетинг, концепція «4Р», сегментація, 
позиціонування, маркетингове середовище. 

 

Основні питання теми 

2.1. Принципи, завдання та функції маркетингу. 
2.2. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності.  
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2.3. Сутність внутрішньофірмового, міжнародного та соціально-етичного 
маркетингу. 

2.4. Суб’єкти маркетингу. 
2.5. Система засобів маркетингу та її структура (концепція «4Р»). 

2.6. Навколишнє середовище маркетингу та його фактори. 
2.7. Маркетингові дослідження навколишнього середовища. 
2.8. Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних 

підприємствах. 
 

Основні положення теми 

Для маркетингу характерні такі принципи. 
1. Об’ємна науково-практична дослідна робота вимагає високої 

кваліфікації, передбачає глибоке та всебічне вивчення потреб ринку, ринкової 
та загальногосподарської кон’юнктури.  

2. Сегментація полягає в тому, що з метою досягнення переваг порівняно 
з підприємствами та підприємствами - конкурентами, підвищення ефективності 
та цілеспрямованості своїх дій, уникнення конфліктів та загострення прямої 
конкурентної боротьби на ринку підприємство повинне виявити для себе 
найбільш відповідний своєму профілю та можливостям сегмент ринку, 
конкретну групу споживачів, відносно до яких і проводитиметься інтенсивна 
дослідна робота та робота з просування товару.  

3. Гнучке реагування виробництва і збуту на вимоги активного та 
потенційного попиту передбачає адаптивність і мобільність управління 
виробничо-збутовою діяльністю підприємства залежно від змінюваних вимог 
ринку та конкретних запитів кінцевих споживачів, еластичності попиту і 
пропонування як за ціною, так і за іншими умовами. 

4. Інновація як складова частина маркетингової концепції охоплює 
виробничу та збутову діяльність. Насамперед вона передбачає постійне 
вдосконалення, модифікування та оновлення товару, створення нового товару, 
розробку нових технологій та нових напрямків науково-дослідних робіт.  

5. Принцип планування передбачає побудову виробничо-збутових 
маркетингових програм, основаних на розробці ринкових та кон’юнктурних 
прогнозів. 

Маркетинг як концепція управління виробничо-збутовою діяльністю має 
ряд функцій, притаманних кожному типу управління, а саме: комплексне 
дослідження ринку; аналіз виробничо-збутових  можливостей підприємства; 
складання маркетингової стратегії та програми; здійснення товарної  політики; 
здійснення цінової політики; здійснення збутової політики; здійснення 
комунікаційної політики (формування попиту та стимулювання збуту); 
формування структур маркетингових служб; контроль маркетингової діяльності 
та оцінка її ефективності. 

Макромаркетингове середовище – це середовище, яке оточує 
підприємство і створюється силами більш широкого плану, які впливають на 



 

11 

мікросередовище підприємства, водночас залишаються недосяжними для його 
прямого впливу. До макромаркетингового середовища відносять різні чинники. 

1. Демографічні чинники. 
2. Чинники природного характеру. 
3. Науково-технічні чинники. 
4. Економічні чинники. 
5. Чинники політичного характеру. 
6. Чинники культурного оточення. 
Мікромаркетингове середовище – сукупність суб’єктів, які мають 

безпосереднє відношення до самого підприємства та його можливостей 
обслуговування клієнтів (постачальники, посередники, банки тощо). Отже, на 
відміну від макромаркетингового середовища, на яке підприємство не може 
впливати, мікромаркетингове стосується безпосередньо підприємства та його 
клієнтів. Розглянемо суб’єкти мікросередовища підприємства.  

Мікросередовище складають, передусім, підрозділи підприємства і 
робітники служби маркетингу, розробляючи маркетингові плани, повинні 
враховувати їх інтереси, а саме: вищого керівництва, фінансової служби, 
конструкторської групи, служби матеріально-технічного постачання, 
виробництва, бухгалтерії. 

Вище керівництво визначає мету діяльності підприємства, його загальні 
стратегічні настанови і поточну політику. Керівники з маркетингу повинні 
приймати рішення, що не суперечать планам вищого керівництва. Більш того, 
усі їх маркетингові проекти підлягають затвердженню вищим керівництвом. 

Фінансова служба займається проблемами визначення джерел і 
використання коштів, необхідних для впровадження в життя маркетингових 
планів. Конструкторська група займається технічними проблемами 
конструювання якісної, безпечної, красивої і технічно досконалої продукції та 
розробкою ефективних методів її виробництва. Служба матеріально-технічного 
постачання піклується про наявність достатньої кількості деталей і вузлів для 
виробництва продукції. Виробництво несе відповідальність за випуск потрібної 
кількості продукції необхідного рівня якості та за підтримку потрібного 
технологічного рівня. Бухгалтерська служба здійснює контроль за доходами і 
витратами фірми, допомагаючи службі маркетингу оцінювати, наскільки 
успішно досягаються намічені нею цілі. Врахування інтересів усіх підрозділів є 
вихідною передумовою правильної маркетингової політики. 

Оскільки підприємство є відкритою системою, у процесі діяльності воно 
стикається з іншими суб’єктами, які безпосередньо впливають на його 
діяльність та складають мікромаркетингове середовище. До них відносяться 
постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти, контактні 
аудиторії. 

Постачальники – це ділові фірми й окремі особи, що забезпечують 
підприємство матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва 
конкретних товарів і послуг. Керівники з маркетингу повинні уважно стежити 
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за цінами на предмети постачання, оскільки зростання цін на матеріали, що 
закуповуються, може змусити підняти ціни і на продукцію. 

Маркетингові посередники – це фірми, що допомагають підприємству в 
просуванні, збуті й поширенні його продукції. До них належать: торгові 
посередники – ділові фірми, що допомагають підшукувати клієнтів і 
безпосередньо продавати їм товари; фірми-фахівці з організації товароруху – 

допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів і просувати їх від 
місця виробництва до місця призначення; агентства з надання маркетингових 
послуг – фірми маркетингових досліджень, рекламні агентства організації 
засобів реклами і консультаційні фірми з маркетингу – допомагають точніше 
націлювати і просувати товари на відповідні для них ринки; кредитно-фінансові 
установи – банки, кредитні, страхові компанії та інші організації, що 
займаються фінансуванням угод і страхуванням від ризику в зв’язку з купівлею 
чи продажем товарів. 

Споживачі –  це окремі особи, домогосподарства, інші підприємства, які 
купують продукцію даного підприємства. Це чи не найважливіший чинник 
мікромаркетингового середовища, бо саме попит в ринкових умовах, 
переважним чином, впливає на масштаби діяльності підприємства. Тому 
необхідно ретельно вивчати своїх споживачів. Загалом можна виділити п’ять 
типів клієнтурних ринків: 

 споживчий ринок – окремі особи і домогосподарства, що придбають 
товари і послуги для особистого споживання; 

 ринок виробників – організації, що придбають товари і послуги для 
використання їх у процесі виробництва; 

 ринок проміжних продавців – організації, що придбають товари і 
послуги для наступного перепродажу їх із прибутком для себе; 

 ринок державних установ – державні організації, що придбають  
товари і послуги або для наступного їхнього використання в сфері комунальних 
послуг, або для передачі цих товарів і послуг  тим, хто їх потребує; 

 міжнародний ринок – покупці за межами країни, включаючи  
закордонних виробників, проміжних продавців і державні установи. 

Конкуренти також є важливим чинником, який здатний впливати на 
частку підприємства на ринку. Будь-яка підприємство стикається з безліччю 
різноманітних конкурентів, серед яких, у свою чергу, виділяють наступні типи: 

 бажання-конкуренти, тобто бажання, які споживач, можливо, захоче 
задовольнити замість придбання продукції підприємства; 

 товарно-родові конкуренти, тобто інші основні способи задоволення 
будь-якого конкретного бажання (наприклад, за необхідності дістатися в інше 
місто можна обрати різні види транспорту: літак, потяг, автобус тощо); 

 товарно-видові конкуренти, які з цілої низки інших різновидів того ж 
товару, здатні задовольнити конкретне бажання покупця, перейняти перевагу 
(наприклад, купуючи пральну машину можна обрати машину з сушінням чи без 
сушіння і т.д.); 
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 марки-конкуренти – це різні марки того самого товару, здатні 
задовольнити бажання покупця. 

Контактні аудиторії – установи, заклади, асоціації та групи людей, які 
виявляють реальний чи потенційний інтерес до підприємства, та можуть 
сприяти або протидіяти зусиллям підприємства в обслуговуванні ринків, 
досягненні визначених цілей. Будь-яке підприємство діє в оточенні контактних 
аудиторій семи типів: 

 фінансові кола впливають на здатність або нездатність підприємства 
забезпечувати себе капіталом. Основними контактними аудиторіями фінансової 
сфери є банки, кредитні установи, інвестиційні компанії, брокерські фірми, 
фондові біржі, акціонери. Підприємство прагне привернути до себе увагу цих 
аудиторій, публікуючи річні звіти, даючи відповіді на питання, що стосуються 
усієї фінансової діяльності, і надаючи докази своєї фінансової стійкості; 

 засоби масової інформації, газети, журнали, радіостанції, тобто 
організації, що поширюють новини, мають створювати позитивний імідж 
підприємству та є засобом реклами; 

 контактні аудиторії державних установ (міські та районні ради, 
податкові інспекції, міліцейські дільниці, військові комісаріати та ін) здатні 
поширювати сприятливу чи несприятливу для підприємства інформацію. 
Керівництво підприємства обов’язково повинно враховувати все, що 
відбувається в державній сфері, відгукуватися на проблеми безпеки товарів, 
істини в рекламі, створювати імідж такого, що дбає про місто, його громаду 
тощо; 

 контактні аудиторії цивільної дії, до яких відносять санітарно-

епідеміологічні служби, науково-дослідні інститути, лабораторії, різні 
громадські об’єднання, такі як Товариство захисту прав споживачів, 
Товариство захисту навколишнього середовища, Товариство збереження сім’ї, 
Товариство захисту здоров’я дітей та багато інших. Маркетингові рішення, 
прийняті підприємством, можуть викликати питання з боку цих організацій, що 
стане рекламою або антирекламою для нього. Відділ організації громадської 
думки підприємства може сприяти підтримці постійного контакту з усіма 
споживчими групами; 

 широка публіка (масовий потенційний споживач) складає уявлення 
про підприємство через особливості його комерційної діяльності, тому 
необхідна участь підприємства в благодійних акціях, розробці порядку 
розгляду претензій споживачів. Для роботи з місцевим населенням великі 
підприємства звичайно призначають спеціального відповідального за зв’язки з 
громадськістю, що бере участь у зустрічах з мешканцями даного району, 
відповідає на питання, робить внесок у вирішення їх проблем; 

 внутрішні контактні аудиторії, тобто співробітники підприємства, які 
стають джерело бажаної або небажаної інформації. Коли робітники та 
службовці добре налаштовані стосовно власного підприємства, їх позитивне 
ставлення поширюється й на інші контактні аудиторії. Тому керівництву 
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необхідно застосовувати спеціальні заходи для своїх робітників, а саме 
безкоштовна видача або продаж за зниженими цінами власної продукції, 
дарування до ювілейних дат або свят продукції підприємства, що впливатиме 

на поширення сприятливої інформації, бо, як відомо, найкраща реклама – це 
повсякденне користування товарами власного підприємства. 

Маркетингові дослідження – систематичний збір, відображення й аналіз 
даних з різних аспектів маркетингової діяльності. 

Ціль маркетингових досліджень – забезпечення клієнтів надійною 
інформацією про ринок, структуру і динаміку попиту, смаки та бажання 
споживачів, створення асортименту, що відповідає вимогам ринку і 
задовольняє попит краще, ніж товари конкурентів.  

Задачі маркетингових досліджень – створення умов для пристосування 
виробництва до попиту, що змінюється, і розробка системи організаційно-

технічних заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції та 
інтенсифікації збуту. 

Основою маркетингових досліджень виступає маркетингова інформація. 
Система маркетингової інформації – це узгоджено функціонуюча сукупність 
інформаційних процесів, методів і технологічних засобів, призначених для 
збору, класифікації, аналізу, оцінки і поширення актуальної і достовірної 
інформації при розробці управлінських рішень. 

Первинна інформація – це тільки що отримана інформація для вирішення 
конкретної проблеми чи питання. 

Вторинна інформація – це дані, зібрані раніше для цілей, відмінних від 
тих, які пов’язані з рішенням досліджуваної проблеми. 

 

Робота з літературними джерелами 

1. Необхідно дослідити еволюцію формування концепції «4Р»? Який 
зв’язок між її окремими елементами? 

2. З чим пов’язано різну кількість елементів «маркетинг-міксу» у 
трактуваннях різних економістів? 

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

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

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

6. Яка мета та методи аналізу зовнішнього середовища? 

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

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

9. Які питання вирішуються в ході маркетингових досліджень? 

10. Опишіть основні проблеми, що стоять на шляху впровадження 
маркетингу на вітчизняних підприємствах. 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сутність даного принципу маркетингу полягає в тому, що з метою 
досягнення переваг порівняно з підприємствами та фірмами – конкурентами, 
підвищення ефективності та цілеспрямованості своїх дій, уникнення конфліктів 
та загострення прямої конкурентної боротьби на ринку підприємство повинне 
виявити для себе найбільш відповідний своєму профілю та можливостям 
сегмент ринку, конкретну групу споживачів, відносно до яких і 
проводитиметься інтенсивна дослідна робота та робота з просування товару – 

це: 
а) сегментація ринку;  
б) гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги  активного та 

потенційного попиту;  
в) інновація. 
 

2. Маркетингові посередники, які допомагають компанії підшукувати 
клієнтів і безпосередньо продавати їм її товари – це: 

а) торгові посередники; 
б) фірми-фахівці з організації товароруу; 
в) агентства з надання маркетингових послуг. 
 

3. Маркетинг, який представляє собою форму досліджень міжнародного 
ринку для забезпечення високоефективних закупівель товарів і послуг – це: 

а) багатонаціональний маркетинг;  
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

4. Яка функція маркетингової діяльності визначає потреби ринку, 
співставляючи вимоги та запити ринку із власними можливостями і 
перспективами розвитку підприємства: 

а) аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) організація маркетингової діяльності. 
 

5. Середовище, що представлено силами широкого соціального плану, 
такими, як фактори демографічного, економічного, природного, екологічного, 
технічного і культурного характеру – це: 

а) маркетингове середовище фірми; 
б) мікросередовище; 
в) макросередовище. 
 

6. Даний принцип маркетингу передбачає побудову виробничо-збутових 
маркетингових програм, основаних на розробці ринкових та кон’юнктурних 
прогнозів: 

а) сегментація ринку;  
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б) планування;  
в) інновація. 
 

7. Маркетингові посередники, які допомагають фірмі фінансувати угоди і 
застрахувати себе від ризику в зв’язку з покупкою чи продажем товарів – це: 

а) агентства з надання маркетингових послуг; 
б) кредитно-фінансові установи; 
в) торгові посередники. 
 

8. До елементів комплексу маркетингу за концепцією «4P» продавця 
відносять: 

а) продукт, ціна, місце реалізації, просування;  
б) планування, ціна, місце реалізації, просування;  
в) виробництво, ціна, місце реалізації, просування. 

 

9. Сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства 

і впливають на можливості керівництва, служби маркетингу встановлювати і 
підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва – це: 

а) маркетингове середовище підприємства;  

б) ринкове середовище підприємства;  

в) зовнішнє макросередовище підприємства. 

 

10. Яке поняття визначає діяльність підприємств по дослідженню нових 
закордонних ринків збуту, створенню закордонних збутових служб: 

а) багатонаціональний маркетинг; 
б) макромаркетинг; 
в) експортний маркетинг.  
 

11. На яку функцію маркетингової діяльності покладено складення 
стратегічних і тактичних планів виробничо – збутової діяльності підприємства: 

а) аналіз виробничо – збутових можливостей підприємства; 
б) розробка маркетингової стратегії та програми; 
в) здійснення комунікаційної політики. 
 

12. Створення системи маркетингової інформації на підприємстві 
передбачає організацію: 

а) збору внутрішньої та зовнішньої вторинної інформації; 
б) збору зовнішньої первинної інформації; 
в) усе назване вище, а також аналізу зібраної інформації. 
 

13. Якщо підприємство пропонує різним сегментам споживачів 
продукцію, розроблену з урахуванням потреб даних сегментів, то такий 
маркетинг називають: 

а) концентрованим. 
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б) диференційованим. 
в) цільовим. 
 

14. Сегмент ринку характеризується: 
а) стабільною конкурентоспроможністю продуктів; 
б) однорідним попитом споживачів; 
в) диференційованим попитом споживачів. 
 

15. Маркетингові посередники, які допомагають компанії точніше 
націлювати і просувати її товари на підхожі для них  ринки – це: 

а) агентства з надання маркетингових послуг; 
б) кредитно-фінансові установи; 
в) торгові посередники. 
 

16. Якщо компанія проводить розподіл ринку споживачів на чіткі групи, 
для кожної з яких пропонує різні послуги, то компанія здійснила: 

а) регулювання ринку; 
б) сегментацію ринку; 
в) класифікацію ринку. 
 

17. Факторами, що впливають на поведінку покупця, є: 
а) комплекс маркетингу підприємства; 
б) комплекс факторів середовища; 
в) комплекс особистісних характеристик і мотивів споживача, а також усі 

названі. 
 

18. Якщо у магазині продаються англо-українські словники для 
економістів, то магазин застосовує: 

а) концентрований маркетинг; 
б) недиференційований маркетинг; 
в) диференційований маркетинг. 
 

19. До елементів комплексу маркетингу за концепцією «4Р» споживача 
відносять: 

а) продукт, ціна, місце, просування;  
б) товарні потреби, витрати споживача, зручність, комунікації;  
в) виробництво, витрати споживача, зручність, комунікації. 
 

20. Яка функція маркетингової діяльності полягає у складанні 
стратегічних і тактичних оперативних планів виробничо-збутової діяльності 
підприємства: 

а) аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 



 

18 

 

21. До суб’єктів мікросередовища відносять: 
а) постачальників та маркетингових посередників; 
б) конкурентів та контактні аудиторії; 
в) усі відповіді вірні. 
 

22. Маркетинг товарів й послуг за межами країни, де знаходиться 
організація – це: 

а) міжнародний маркетинг; 
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

23. Маркетингу, який стосується організацій, які здійснюють 
маркетингові операції в багатьох іноземних державах одночасно – це: 

а) багатонаціональний маркетинг;  
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

24. До якого типу факторів макромаркетингового середовища відносять 
обмеженість природних ресурсів, енергоносіїв, корисних копалин, води, вплив 
виробничих, технологічних процесів на навколишнє середовище: 

а) фактори природного характеру; 
б) політичні фактори; 
в) економічні фактори. 
 

25. Середовище, що представлено суб’єктами, що мають безпосереднє 
відношення до самої фірми та її можливостей з обслуговування клієнтури, 
тобто постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, 
конкурентами і контактними аудиторами – це: 

а) маркетингове середовище фірми; 
б) мікросередовище; 
в) макросередовище. 
 

26. Даний принцип маркетингу передбачає адаптивність і мобільність 
управління виробничо – збутовою діяльністю підприємства залежно від 
змінюваних вимог ринку та конкретних запитів кінцевих споживачів, 
еластичності попиту і пропонування як за ціною, так і за іншими умовами: 

а) сегментація ринку;  
б) гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги  активного та 

потенційного попиту;  
в) інновація. 
 



 

19 

27. Яка функція маркетингової діяльності полягає в процесі реалізації 
маркетингових програм, тобто на протязі всієї маркетингової роботи, у вигляді 
контролю за виконанням планів фірми: 

а) організація маркетингової діяльності; 
б) контроль маркетингової діяльності; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 
 

28. Маркетингові посередники, які допомагають компанії створювати 
запаси своїх виробів і просувати їх від місця виробництва до місця призначення 
– це: 

а) торгові посередники; 
б) фірми-фахівці з організації товароруу; 
в) агентства з надання маркетингових послуг. 
 

29. До якого типу факторів макромаркетингового середовища відносять 
систему оподаткування, приватизаційні процеси, інвестиційну діяльність, 
загальний життєвий рівень населення, його доходи, складові доходів, 
соціальний захист населення: 

а) фактори природного характеру; 
б) політичні фактори; 
в) економічні фактори. 
 

30. Яка функція маркетингової діяльності передбачає створення 
спеціальних структурних підрозділів в системі управління виробничо-збутової 
та науково-технічної діяльності фірми: 

а) організація маркетингової діяльності; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 
 

 

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, конкурентоспроможність товару, якість 
товару, ціна споживання, новий продукт, модифікація, нововведення, ліцензія, 
життєвий цикл товару, товарна номенклатура, товарний асортимент.  

 

Основні питання теми 

4.1. Сутність маркетингової товарної політики та її структура. 
4.2. Маркетингова концепція товару та його головні атрибути. 
4.3. Конкурентоспроможність товару. Методи її оцінки. 
4.4. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції. 
4.5. Сутність поняття «новий продукт». 
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4.6. Концепція життєвого циклу товару та характеристика його основних 
етапів. 

4.7. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товару. 
4.8. Товарна номенклатура і товарний асортимент. 
 

 

Основні положення теми 

Маркетингова товарна політика − це комплекс заходів,  спрямованих на 
орієнтацію виробництва на задоволення потреб і запитів споживачів і 
отримання на цій основі прибутку. 

Структура маркетингової товарної політики включає три основні блоки: 
розробка товару; обслуговування товару; виведення застарілих товарів з ринку 
(елімінування). 

Товар у маркетингу слід розуміти як набір споживчих якостей, втілений у 
матеріальні та духовні продукти або послуги, які здатні задовольнити потреби і 
запити споживачів і які можна отримати шляхом обміну.  

Класифікація товарів поділяє їх на дві великі групи – споживчі та 
промислові. Перші задовольняють потреби окремих індивідів-споживачів, другі 
– потреби організацій-споживачів.  

Споживчі товари звичайно поділяються на три групи:  
 вироби тривалого використання − автомобілі, меблі, телевізори, 

холодильники і т.п., що придбаються порівняно рідко;  
 вироби короткострокового використання – продукти харчування, 

косметика, тобто такі, які використовуються або одразу, або незначну кількість 
разів, після чого придбаються знову і достатньо часто; 

 послуги. 
Основними типами товарів виробничого призначення є: 
1. Товари, що цілком використовуються під час виробництва виробів і 

стають частиною фізичного продукту: сировина, основні матеріали, 
комплектуючі вироби.  

Сировина – сільськогосподарська товар і природні продукти (корисні 
копалини, ліс, морські та океанічні продукти і т.д.). 

Основні виробничі матеріали – результати переробки сировини, 
матеріальні компоненти, з яких виготовляється товар, наприклад, 
металопрокат, будівельні матеріали, пряжа і т.п.  

Напівфабрикати – кінцеві результати певної діяльності, що підлягають 
подальшому використанню для виготовлення певної продукції: заготовки для 
ключів, чавунні чушки, м’ясний фарш, вироби з тіста. 

Комплектуючі вироби та деталі – елементи, готові для збирання нового 
продукту, або продукти, що потребують незначних змін перед збиранням 
(наприклад, шини, вимикачі, годинник для автомобіля). 

2. Товари, частково присутні в готовому виробі: основне (стаціонарне) 
обладнання і споруди, допоміжне обладнання. 
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Основні, або стаціонарні, споруди і обладнання на будь-якому 
підприємстві представлені будівлями, верстатами, робочими та силовими 
машинами і т.п. Закупівля такої продукції здійснюється безпосередньо у 
виробників з перевагою приватних продажів. 

Допоміжне обладнання − рухоме заводське обладнання (калькулятори, 
комп’ютери, офісні меблі), що не стає частиною готового виробу, але сприяє 
нормальному протіканню виробничого процесу. Закупівлі здійснюються як у 
безпосередніх виробників, так і через посередників. Особлива увага звертається 
на ціну, якість та сервіс. 

3. Товари, зовсім не присутні в готових виробах: допоміжні матеріали, 
промислові послуги.  

Допоміжні матеріали представлені такими робочими матеріалами, як 
змазувальні мастила, папір, олівці, картриджі для принтерів і ксероксів, а також 
матеріалами для технічного обслуговування і ремонту − фарбами, щітками, 
цвяхами і т.п. Торгівля даною продукцією звичайно здійснюється через 
посередників, частково, у фірмових магазинах. Покупцями особливо цінується 
сервіс та низькі витрати на її придбання.  

4. Промислові послуги охоплюють технічне обслуговування, ремонт 
обладнання (основного і допоміжного), інженерні, комерційні, фінансові, 
юридичні та інші консультації під час закупівель.  

Особливе місце серед чинників, які впливають на рішення про покупку, 
посідає ринкова символіка, яка міститься на упаковці. 

Ринкова символіка товару – комплекс елементів товарно-знакової 
символіки, за допомогою яких можна розрізнити однотипні товари або товари 
конкуруючих підприємств. 

Основними елементами ринкової символіки є товарна марка, фірмове 
ім’я, фірмовий знак, торговий знак, торговий образ, фірмовий стиль, логотип. 

Товарна марка − це назва, термін, символ, знак, малюнок, дизайн, 
упаковка або їх поєднання, які необхідні для того, щоб розрізнити товари 
різних виробників.  

Фірмове ім’я, інакше, марочна назва − це буква, слово, набір букв чи слів, 
які пов’язуються у свідомості споживачів з певною фірмою або товаром.   

Фірмовий (товарний) знак − це символ, малюнок, відмітний колір або 
поєднання кількох кольорів, або інше позначення. Він є частиною товарної 
марки, яку можна визначити візуально.  

Торговий знак − це фірмове ім’я, фірмовий знак, товарний образ чи їх 
поєднання, офіційно зареєстровані в Міжнародному реєстрі й захищені 
юридично.  

Логотип − оригінальне окреслення назви, повної чи скороченої, 
підприємства або групи його товарів, аналог фірмового імені, «фірмовий» 

підпис підприємства. Товарний знак та логотип іноді повністю збігаються, іноді 
логотип буває складовою частиною товарного знака. Логотип може брати на 
себе повністю роль товарного знака, а частина товарного знака у вигляді 
малюнка, символу або кольору ніколи не буває логотипом.  
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 Конкурентоспроможність товару – сукупність якісних та вартісних 
характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби покупця.  

Якість товарів – сукупність властивостей і характеристик продукції, що 
додають їй спроможність задовольняти певні потреби покупців у процесі 
використання, споживання товарів. 

Модифікація продукту − це зміна однієї або декількох характеристик 
продукту з метою підвищення його конкурентоздатності.  

Розрізняють кілька видів модифікації продукту. 
Якісна модифікація припускає зміни, що стосуються показників якості 

продукту (його надійності, міцності, експлуатаційних характеристик і т.п.), які  
досягаються шляхом зміни використовуваних матеріалів або самого 
виробничого процесу. Можливі дві принципово протилежні модифікації якості: 
зниження якості продукту, що дозволяє підприємству заощаджувати на 
витратах і зменшувати ціни на свої товари; підвищення якості продукту, що 
надає підприємству переваг порівняно з конкурентами та їхніми торговими 
марками, і особливо важливо під час роботи на міжнародних ринках. Однак 
воно звичайно супроводжується додатковими витратами на виробництво, 
оскільки потребує більш дорогі технології, сировину, матеріали, комплектуючи, 
а отже, є аргументом на користь призначення і більш високих цін на товари 
підприємства. 

Функціональна модифікація вказує на зміни, що надають продукту 
багатосторонність використання, додаткові зручності та безпеку експлуатації. 
Але за такої модифікації продукт іноді доводиться істотно перепроектувати, 
хоча це тільки усталює його конкурентне положення й імідж серед покупців. 

Стильова модифікація змінює привабливість продукту за рахунок 
маніпулювання смаком, звуком, запахом, структурою й іншими властивостями і 
характеристиками, що мають значення для покупців. 

Нововведення, на відміну від модифікації продукції, припускає розробку 
принципово нового виробу, що не має аналогів на ринку. При цьому послідовно 
здійснюється: 

 формування ідеї нового продукту; 
 фільтрація («просівання») ідей нового продукту; 
 бізнес-аналіз ідей; 
 виготовлення зразка нової продукції; 
 проведення лабораторних і ринкових іспитів, спробного маркетингу; 
 доведення продукції до стану впровадження на ринок, тобто її 

комерціалізації. 
Життєвий цикл товару – це період часу від виведення товару на ринок до 

його виходу з ринку, як правило, внаслідок появи нових товарів, які 
задовольняють потреби споживачів більш ефективно. 

Традиційна крива життєвого циклу товару включає чотири стадії, кожна з 
яких має свої особливості, які необхідно враховувати, щоб підвищити 
ефективність товарної політики: 
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 впровадження (вихід, виведення) товару на ринок; 
 зростання; 
 зрілість; 
 спад (вихід з ринку, дегенерація). 
У маркетинговій літературі існують такі різновиди кривої життєвого 

циклу товару. 
1. Крива «бума», що описує стабільний збут надзвичайно популярних 

продуктів протягом тривалого часу. 
2. Крива «захоплення» для товару, що одержує швидке визнання ринку і 

таке ж швидке падіння популярності. 
3. Крива «тривалого захоплення», чи крива «зростання – різке падіння – 

зрілість», починається злетом попиту, далі відбувається помітне скорочення 
продажу, але збут стабілізується на рівні, що складає незначну питому вагу від 
колишнього обсягу реалізації.  

4. Крива «сезонності або моди» відноситься до товарів, що добре 
продаються і мають плин періодів, рознесених у часі. 

5. Крива «поновлення або ностальгії», характеризує збут товару, що, 
здавалося б, застарів, але знову одержує популярність.  

6. «Гребішкова» крива складається з послідовного ряду циклів, 
породжуваних відкриттям нових характеристик товару, нових способів його  чи 
використання нових користувачів.  

7. Крива «провалу» описує збут продукту, що взагалі не мав успіху на 
ринку. 

8. Фетиш − це особлива форма прояву моди. Це означає, що товар 
швидко завойовує загальну увагу, швидко досягає піка популярності і так само 
швидко іде з ринку.  

Важливим аспектом товарної політики фірми є формування її товарної 
номенклатури і асортименту. Для їх характеристики маркетологи користуються 
наступними визначеннями.  

Товарна номенклатура – це сукупність всіх асортиментних груп 
(продуктових ліній), які пропонує підприємство. 

Товарну номенклатуру підприємства характеризують: ширина, глибина, 
співставленість.  

Ширина товарної номенклатури – це загальна кількість асортиментних 
груп її товарів.. 

Глибина, або насиченість, товарної номенклатури – це кількість товарних 
одиниць в кожній асортиментній групі.  

Співставленість, або гармонійність означають ступінь загальності товарів 
різних асортиментних груп з точки зору їх кінцевого використання, каналів 
розподілу, груп споживачів, діапазону цін або інших показників.  

Товарний асортимент (або асортиментна група, продуктова лінія) – це 
набір товарних одиниць (товарів), тісно пов’язаних між собою через схожість їх 
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функціонального призначення, технології використання і маркетингової 
політики. 

Розрізняють основний і додатковий асортимент. 
 Основний асортимент включає товари, які користуються підвищеним 

попитом. На нього припадає переважна частина товарообігу і прибутку 
(наприклад, меблі в магазині меблів).  

Додатковий асортимент включає товари, що надають довершеності 
основному асортименту і дозволяють покупцям отримати додаткові послуги 
або додатковий прибуток (наприклад, світильники в магазині меблів).  

 

Робота з літературними джерелами 

1. Які основні блоки формують структуру товарної політики? 
Охарактеризуйте кожний з них. 

2. У чому полягають особливості товарної політики торговельного 
підприємства? 

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

4. Що являє собою модифікація продукту? Які види модифікації Вам 
відомі (наведіть приклади)? 

5. Які види ліцензій Вам відомі? 

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

7. Схарактеризуйте нетрадиційні випадки кривої життєвого циклу 
товару. 

8. Які маркетингові дії відповідають кожному етапу життєвого циклу 
товару? 

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

10. Надайте визначення товарного асортименту. За якими параметрами 
його можна схарактеризувати? 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

 

1. Товарна стратегія, яка передбачає випуск одноманітної, однорідної 
номенклатури товарів, що реалізуються однотипно на всіх ринках – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
 

2. Товарна стратегія, яка передбачає випуск та реалізацію одноманітної, 
стандартизованої продукції тільки для одного сегмента ринку – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
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3. Яка крива життєвого циклу характеризує збут товару, що, здавалося б, 
застарів, але знову одержує популярність: 

а)  крива «поновлення чи ностальгії»; 

б) крива «сезонності чи моди»; 

в) крива «бума». 

 

4. Товарна стратегія, яка передбачає випуск та реалізацію різної 
номенклатури товарів, яка має різноплановий характер, тобто кожний товар 
націлена на задоволення потреб конкретного сегмента споживачів з певними 
характеристиками – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
 

5. У вітчизняній практиці споживчі товари поділяються на три групи:  
а) вироби тривалого використання, вироби короткострокового 

використання, послуги; 
б) вироби тривалого використання, вироби середньострокового 

використання, вироби короткострокового використання; 
в) товари, продукти, послуги. 
 

6. Продукти, які придбаються для виробництва інших продуктів або для 
використання у виробничій діяльності організацій – це: 

а)  товари промислового призначення; 
б) товари споживчого призначення; 
в) послуги. 
 

7. Яка крива життєвого циклу відноситься до товарів, які добре 
продаються і мають плин періодів, рознесених у часі: 

а)  крива «бума»; 

б) крива «поновлення чи ностальгії»; 

в) крива «сезонності чи моди». 

 

8.Ім’я, знак, малюнок, які необхідні для того, щоб розрізнити товари 
різних виробників – це: 

а)  товарний знак; 
б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 

 

9. Буква, слово, група букв або слів, які пов’язуються у свідомості 
споживачів з певною фірмою або товаром  виробників – це: 

а)  товарний знак; 
б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 
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10. Символ, малюнок, колір або поєднання кількох кольорів, а також 
якась інша відмінність - це: 

а) товарний знак; 
б) фірмовий знак; 

в) товарна марка. 

11. Товарна марка або її частина, яка захищена чинним законодавством – 

це: 
а) товарний знак; 
б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 

 

12. Сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує 
задоволення конкретної потреби покупця – це: 

а) якість товару; 
б) цінність товару; 
в) конкурентоспроможність товару. 
 

13. Традиційна крива життєвого циклу продукту  включає 4 стадії:  
а) впровадження (вихід, виведення) товару на ринок; ріст; зрілість; спад 

(відхід з ринку, дегенерація); 
б) виробництво товару; ріст; зрілість; спад (відхід з ринку, дегенерація); 
в) впровадження (вихід, виведення) товару на ринок; зрілість; спад (відхід 

з ринку, дегенерація); закінчення виробництва. 
 

14. Набір товарних одиниць (товарів), тісно пов’язаних між собою через 
схожість їх функціонального призначення, технології використання і 
маркетингової політики – це: 

а) кількість товару; 
б) товарна номенклатура; 

в) товарний асортимент. 

 

15. Яка крива життєвого циклу характерна для товару, який одержує  
швидке визнання ринку і таке ж швидке падіння популярності: 

а)  крива «захоплення»; 

б) крива «бума»; 

в) крива «поновлення чи ностальгії». 

 

16. Сукупність всіх асортиментних груп (продуктових ліній), які 
пропонує фірма – це: 

а)  кількість товару; 
б) товарна номенклатура; 
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в) товарний асортимент. 

 

17. Конкурентоспроможність підприємства це: 
а) ступінь відповідності конкретного товару в кожен певний момент часу 

вимогам обраного ринку за технічними, економічними та іншими; 
б) реальна і потенційна можливість за існуючих умов проектувати, 

виготовляти, збувати товари, які за ціновими й неціновими характеристиками 
привабливіші для споживачів, ніж товари їх конкурентів; 

в) досягнення високих, дедалі зростаючих стандартів життя нації з 
максимально можливим рівнем зайнятості на стабільній основі. 

 

18. Виберіть найбільш повне, на Вашу думку, визначення поняття 
«товар»: 

а) сукупність споживчих властивостей, яких потребують споживачі; 
б) все, що може задовольнити певну потребу і пропонується на ринку з 

метою продажу, привертання уваги тощо; 
в) продукт фізичної чи інтелектуальної праці. 
 

19. споживач зайшов до магазину, щоб купити молоко та хліб. Втім, 
побачивши біля каси сирок «Дитячий», він придбав і його. У даному випадку 
сирок слід віднести до: 

а) товар пасивного попиту; 
б) товар особливого попиту; 
в) товар імпульсивної купівлі. 
 

20. Яка крива життєвого циклу товару складається з послідовного ряду 
циклів, породжуваних відкриттям нових характеристик товару, нових способів 
його  чи використання нових користувачів: 

а)  крива «сезонності чи моди»; 

б) крива «поновлення чи ностальгії»; 

в) «гребішкова» крива. 
 

21. Сім’я Василенко перед купівлею автомобіля зібрала необхідну 
інформацію щодо бажаних варіантів із усіх можливих джерел. У цьому випадку 
автомобіль для сім’ї Василенко є товаром: 

а) попереднього вибору; 
б) пасивного попиту; 
в) особливого попиту. 
 

22. Група компаній «Верес» запатентувала емблему, на якій зображений 
орнамент та оригінальний шрифт написання назви підприємства. Відтепер 
поєднання описаних елементів є: 

а) товарним знаком; 
б) маркою; 
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в) марочною назвою та марочним знаком. 
 

23. Пакет йогурту «Баланс» має певні розміри, вагу, ціну тощо. Вказані 
елементи характеризують: 

а) номенклатурну одиницю; 
б) товарну одиницю; 
в) товар з підкріпленням. 
 

24. Яка крива життєвого циклу товару описує стабільний збут 
надзвичайно популярних продуктів протягом тривалого часу: 

а)  крива «захоплення»; 

б) крива «бума»; 

в) «гребішкова» крива. 
 

25. Магазин взуття реалізує чоловіче взуття 16 – ти моделей та жіноче 
взуття 20-ти моделей, таким чином: 

а) ширина асортименту взуття дорівнює 36; 
б) глибина асортименту взуття дорівнює 36; 
в) насиченість асортименту взуття дорівнює 36. 
 

26. Товарний асортимент має високу гармонійність, якщо: 
а) товари доповнюють один одного у використанні; 
б) товари мають спільну технологію зберігання; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

27. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар фірми, якщо ця 
фірма має мізерний прибуток, невеликий збут, максимальні затрати на 
маркетинг та невелику кількість конкурентів: 

а) етапі виведення на ринок; 
б) етапі зростання; 
в) етапі спаду. 
 

28. Керівництво підприємства відзначило високі темпи зростання обсягів 
реалізації чайників, швидке збільшення прибутку, постійно зростаючу кількість 
конкурентів, а також високі затрати на маркетинг. Все це ознаки: 

а) етапу виведення на ринок; 
б) етапу зростання; 
в) етапу зрілості. 
 

29. До групи співставних оціночних показників конкурентоспроможності 
товару відносять: 

а) функціональні, надійності у споживанні, ергономічні, естетичні; 
б) екологічні, безпеки, патентно-правові, взаємозамінності та сумісності; 
в) обидві відповіді правильні. 
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30. Яка крива життєвого циклу товару описує збут продукту, що узагалі 
не мав успіху на ринку: 

а)  крива «сезонності чи моди»; 

б) крива «провалу»; 

в) «гребішкова» крива. 
 

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. 

 

Основні питання теми 

5.1. Сутність та роль маркетингової цінової політики. 
5.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін та його основні етапи. 
5.3. Сутність та особливості використання методів прямого 

ціноутворення. 
5.4. Методи непрямого ціноутворення. 
5.5. Маркетингова політика управління цінами. 
 

Основні положення теми 

Ціна – це об’єктивна економічна категорія, яка відображує певну модель 
управління економікою і є відбиттям корисності товару для споживача, при 
цьому орієнтується на покриття його вартості, заснованої на обліку всіх видів 
витрат на виробництво і просування товару до споживача. 

Цінова політика підприємства – це гнучка динамічна модель ухвалення 
рішень про його поведінку на конкретному типі ринку, направлена на 
досягнення стратегічних цілей розвитку, заснована на визначенні принципів і 
методів формування системи диференційованих цін як у довгостроковому, так і 
в короткостроковому періодах з урахуванням можливого (за необхідності) їх 
корегування та забезпечена власним потенціалом підприємства. 

Під час встановлення ціни на товар можна використовувати методи 
прямого ціноутворення або методи непрямого ціноутворення. 

До основних методів прямого ціноутворення відносяться: 
 метод надбавок (або метод «середні витрати плюс прибуток»); 

 розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості й забезпечення 
цільового прибутку.  
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Суть методу надбавок (націнок) полягає в тому, що до собівартості або 
витрат на товар додають націнку з метою одержання прибутку («собівартість 
плюс прибуток» або «середні витрати плюс прибуток»). У міру руху товару по 
каналу розподілу кожна його ланка, перед тим, як продати товар наступній 
ланці, дає на нього націнку. Розміри націнок варіюють у широких межах 
залежно від виду товарів.  

Метод «середні витрати + прибуток» полягає передовсім у розрахунку 
прямих витрат на виготовлення одиниці продукції (Со). 

,
Q

СпостСзмСо 
  

де Сзм – величина змінних витрат на виготовлення даної кількості 
продукції; 

Спост – величина постійних витрат; 
Q – кількість виготовленої продукції. 

,
%)П/(

СоЦ
1001

  

де П — бажана частка прибутку, %. 
Згідно з цим методом у посередницькій діяльності ціну на продукцію 

можна розрахувати за такою формулою: 
КнрКозПДВкРрССЦ  )1()( , 

РОЗКоз  1  
РТНКнр 1  

де Ц - ринкова ціна виробу;  
С - собівартість виробу;  
РР - рівень планової рентабельності до собівартості, в коефіцієнтах;  
ПДВк  - рівень ПДВ, в коефіцієнтах;  
Коз - коефіцієнт урахування оптової знижки;  
РОЗ - рівень оптової знижки, в коефіцієнтах;  
Кнр - коефіцієнт урахування роздрібної націнки;  
РТН - рівень роздрібної націнки, в коефіцієнтах. 
Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення 

цільового прибутку. Методика ціноутворення з розрахунками на отримання 
цільового прибутку ґрунтується на графіку беззбитковості. У цьому випадку 
ціна встановлюється, виходячи з бажаного розміру прибутку, але для 
відшкодування витрат підприємства необхідно реалізувати певний обсяг 
продукції за даною ціною або за вищою ціною, але в меншій кількості. 
Використовуючи цей метод ціноутворення, підприємство повинна розрахувати, 
за якого рівня ціни будуть досягненні обсяги продажу, які дозволять 
відшкодувати валові витрати й отримати цільовий прибуток: 
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N

ПСпостоСзмNЦ 
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де Сзм – величина змінних витрат на виготовлення одиниці продукції; 
Спост – величина постійних витрат; 
N – беззбитковий обсяг виготовленої продукції. 
П – бажаний розмір прибутку. 
До методів непрямого ціноутворення відноситься: ціноутворення, 

орієнтоване на споживчий попит, тобто базується на «відчуваній цінності» 

товару, а також ціноутворення, орієнтоване на конкурентну ситуацію. 
Ціноутворення, орієнтоване на споживчий попит засноване на методі 

споживчої оцінки товару або на його «відчуваній цінності «. Розрахунок ціни на 
основі «відчуваної цінності» товару є одним з найоригінальніших методів 
ціноутворення, який широко застосовується в розвинених країнах. Під час 
розрахунку цін за цим методом витратні орієнтири поступаються місцем 
сприйняттю товару покупцем. 

Найбільш відомими методами ціноутворення, орієнтованого на 
конкурентну ситуацію, є: метод поточних цін та ринкової конкуренції; 
установлення ціни на основі закритих торгів (ціноутворення на конкурсні 
проекти). 

Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін і ринкової конкуренції 
досить популярний. Призначаючи ціну з урахуванням рівня поточних цін, 
підприємство в основному відштовхується від цін конкурентів і менше уваги 
звертає на показники власних витрат або попиту. Вона може призначити ціну 
вищу або нижчу за рівень цін своїх основних конкурентів. Різниця між 
верхньою межею ціни, яка утворюється попитом, і нижньою межею, яка 
утворюється витратами, – це і є «поле гри» щодо установлення цін.   

Установлення ціни на основі закритих торгів (тендерне ціноутворення). 
Ціноутворення на конкурсні проекти. Мета, яка тут переслідується – виграти 
проект у випадках боротьби за підряди в ході торгів, для чого необхідно 
врахувати і визначити передбачуваних конкурентів. У подібних ситуаціях, 
призначаючи свою ціну, підприємство відштовхується від очікуваних цінових 
послуг конкурентів, а не від взаємовідносин між цією ціною і показниками 
власних витрат або попиту. Підприємство прагне завоювати контракт, а для 
цього потрібно запросити ціну нижчу, ніж у конкурентів. Але ця ціна не може 
бути нижчою від собівартості, бо підприємство саме собі завдасть фінансового 
збитку.  

Маркетингова політика управління цінами включає комплекс 
найважливіших питань щодо розробки і практичного здійснення стратегії і 
тактики цінової поведінки підприємства за своєю товарною номенклатурою і за 
кожним видом товару протягом його життєвого циклу з урахуванням 
відмінностей у витратах, збуті, споживчому попиті, розподілі за часом і 
географією ринку.  

Під час розробки та оцінки маркетингової політики управління цінами 
слід враховувати як поточну, так і перспективну мету підприємства. Вибір 
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стратегії ціноутворення і політики цін підприємства заснований на оцінці 
пріоритетів його діяльності. Маркетингова політика реалізується через ряд 
відомих стратегій ціноутворення.  

Стратегія «зняття вершків» полягає у встановленні максимально високої 
ціни під час виходу на ринок із принципово новим (піонерним) товаром, який 
не має близьких аналогів, у розрахунку на споживачів, готових купити цей 
товар за такою ціною.  

Стратегія поступового зниження цін полягає в тому, що підприємство-

виробник спочатку встановлює на новий товар найвищі ціни, розраховані 
тільки на деякі сегменти ринку.  

Стратегія проникнення (прориву) на ринок передбачає первинний продаж 
товарів, які не мають патентного захисту, за низькими цінами з метою 
стимулювання попиту, витіснення конкурентів, завоювання частки масового 
ринку, що існує, і наступного підвищення цін на свої товари.  

Стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару передбачає 
встановлення цін на рівні, що відповідає якості продукції й образу, який 
формується підприємством у покупців щодо його товарів.  

Стратегія престижних цін передбачає продаж товарів дуже високої якості, 
які мають якісь особливі властивості, за високими цінами, розрахованими на 
сегменти ринку, в яких звертається особлива увага на якість товарів і товарну 
марку.  

Ціна з відшкодуванням витрат виробництва – це ціна на товар, 
установлена з урахуванням фактичних витрат його виробництва і середньої 
норми прибутку на ринку або в галузі.  

Стратегія збутового лідера на ринку або в галузі передбачає 
співвідношення підприємством свого рівня цін з рухом та характером цін 
лідера на ринку або в галузі. Йдеться про те, щоб враховувати політику цін, 
запропоновану головним конкурентом на ринку. Ціна на товар може 
відхилятися від ціни лідера, але тільки в певних межах, які залежать від якісної 
і технічної переваги товару. Якщо підприємство має невисоку частку ринку, то 
йому найкраще встановлювати ціни за аналогією до цін лідерів галузі. Подібна 
стратегія цін зовнішньо дуже приваблива і зручна для фірм, які не бажають або 
не мають можливості проводити свої власні розробки цінової стратегії, проте 
вона й небезпечна: надмірно сковуючи цінову ініціативу фірми, вона може 
призвести до серйозних помилок і прорахунків (наприклад, лідер проводив 
хибну стратегію або зробив обманний хід тощо). 

Стратегія єдиних цін або встановлення єдиної ціни для всіх споживачів. 
Ця стратегія зміцнює довіру споживачів, легка в застосуванні, зручна, не 
вимагає використання зниження цін, робить можливим продаж за каталогами, 
посилкову торгівлю. Однак стратегія єдиних цін застосовується не так часто в 
ціновій практиці і, як правило, обмежена часовими, географічними і товарними 
рамками.  

Стратегія стабільних, стандартних цін передбачає продаж товарів за 
незмінними цінами протягом тривалого періоду. Характерна для масового 
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продажу, як правило, однорідних товарів, з яких на ринку виступає велика 
кількість підприємств-конкурентів. Замість перегляду цін, збільшуючи витрати 
виробництва, підприємства можуть зменшити, наприклад, розмір упаковки, 
вагу товару або вжити інших, подібних заходів. 

Стратегія нестабільних, мінливих цін передбачає залежність ціни від 
ситуації на ринку, попиту споживачів або витрат виробництва та продажу 
самого підприємства. Підприємство встановлює різні рівні цін для різних 
ринків і їх сегментів, щоб відреагувати на зміни в витратах або попиті 
споживачів. Можливе також поєднання стандартних і мінливих цін. 

Змінна спадна ціна встановлюється залежно від співвідношення попиту та 
пропозиції і поступово знижується в міру насичення ринку. Вже під час 
складення прогнозу збуту необхідно проаналізувати темпи зростання обсягу 
виробництва в галузі загалом, порівняти її з динамікою місткості ринку й 
визначати, на який відсоток залежить знизити ціни в наступний період, щоб 
забезпечити сталий збут продукції. 

Стратегія гнучких, еластичних цін, які швидко реагують на зміну 
співвідношення попиту та пропозиції. Вона передбачає зміну рівня цін залежно 
від можливості покупця торгуватися і його купівельної сили. 

Стратегія швидкого відшкодування витрат. Це стратегія «доступних цін», 

коли відносно невисока ціна товару визначається бажанням виробника 
відшкодувати витрати, пов’язані з його створенням, виробництвом і збутом, або 
невпевненістю у тривалому комерційному успіху. 

Стратегія комплексного продажу. Ця стратегія одержала назву «політики 
збиткового лідера», коли виробник, встановлюючи відносно низьку ціну, 
наприклад, на трактор, стимулює продаж широкого набору навісних і 
причіпних знарядь до нього за вищою ціною. Ця збитковість лідера приводить, 
в кінцевому підсумку, до зростання прибутковості виробника. 

 

Робота з літературними джерелами 

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

2. Як Ви розумієте суть цінової політики? 

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? 
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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? 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Суть даного методу ціноутворення полягає в тому, що до собівартості 
або витрат на товар додають націнку з метою одержання прибутку:  

а)  метод надбавок (націнок); 
б) метод розрахунку ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку; 
в) непрямий метод ціноутворення. 

 

2. Якщо товар продається різним покупцям за різними цінами без обліку 
розходжень у витратах, то це: 

а) гнучкі ціни; 
б) єдині ціни; 
в) роздрібні ціни. 
 

3. При якій ціновій стратегії відносно невисока ціна товару визначається 
бажанням виробника відшкодувати витрати, пов’язані з його створенням, 
виробництвом і збутом, або невпевненістю у тривалому комерційному успіху: 

а) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
б) стратегія пільгових цін 

в) стратегія швидкого відшкодування витрат. 
 

4. Завданням якої функції ціни є розподіл або перерозподіл національного 
доходу між галузями економіки, регіонами, формами власності, 
підприємствами і соціальними групами: 

а) раціонального розміщення виробництва; 
б) балансуюча; 
в) розподільна. 
 

5. До методів непрямого ціноутворення відносять:  
а) метод надбавок (націнок); 
б) метод розрахунку ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку; 
в) метод споживчої оцінки. 

 

6. Знижки, які надаються постійним покупцям, якщо вони за певний 
період  купують обумовлену кількість товару – це: 
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а) святкові знижки; 
б) бонусні знижки; 
в) сезонні знижки. 
 

7. Дана цінова стратегія передбачає співвідношення фірмою свого рівня 
цін з рухом та характером цін лідера на ринку або в галузі: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія гнучких, еластичних цін; 
в) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
 

8. Знижки, які надаються покупцям, які здійснюють позасезонні закупівлі 
товарів та послуг, тобто в період відсутності попиту на них – це: 

а) святкові знижки; 
б) бонусні знижки; 
в) сезонні знижки. 
 

9. Дана цінова стратегія передбачає встановлення різного рівня цін і 
їхнього співвідношення, знижок і пільг, являючи собою дуже складну і копітку 
роботу щодо узгодження загальної товарної, ринкової та цінової політики: 

а) стратегія диференційованих цін; 
б) стратегія престижних цін; 
в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару. 
 

10. За допомогою якої функції ціни здійснюється перерозподіл капіталів 
на користь тих секторів, галузей або виробництв, які мають найбільшу норму 
прибутку: 

а) розподільна; 
б) раціонального розміщення виробництва; 
в) балансуюча. 
 

11. Дана цінова стратегія полягає у встановленні максимально високої 
ціни при виході на ринок із принципово новим (піонерним) товаром, який не 
має близьких аналогів, у розрахунку на споживачів, готових купити цей товар 
за такою ціною: 

а) стратегія „зняття вершків»; 

б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

12. До короткотермінових цілей ціноутворення відносять: 
а) максимізацію поточного прибутку; 
б) максимізацію частки ринку; 
в) завоювання лідерства за показниками якості продукції. 
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13. Дана цінова стратегія полягає в тому, що підприємство-виробник 
спочатку встановлює на новий товар найвищі ціни, розраховані тільки на деякі 
сегменти ринку: 

а)  стратегія „зняття вершків»; 

б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

14. Кафе встановлює ціни, орієнтуючись переважно на ціни конкурентів, 
мало звертаючи увагу на попит. Кафе використовує метод ціноутворення, який 
має назву: 

а) середні витрати плюс прибуток; 
б) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
в) ціноутворення на основі розрахунку точки беззбитковості і 

забезпечення цільового прибутку. 
 

15. Дана цінова стратегія передбачає первісний продаж товарів, які не 
мають патентного захисту, за низькими цінами з метою стимулювання попиту, 
витіснення конкурентів, завоювання частки масового ринку, що існує, і 
наступного підвищення цін на свої товари: 

а) стратегія „зняття вершків»; 

б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

16. Яка функція ціни відображає у вартісній формі різні по своїй 
натуральній формі ресурси, витрати, результати виробництва: 

а) балансуюча; 
б) обліково-інформаційна; 
в) розподільна. 
 

17. Яка цінова стратегія передбачає зміну рівня цін залежно від 
можливості  покупця торгуватися і його купівельної сили: 

а) змінна спадна ціна; 
б) стратегія гнучких, еластичних цін; 
в) стратегія швидкого відшкодування витрат. 
 

18. До довгострокових цілей ціноутворення відносять: 
а) максимізацію поточного прибутку; 
б) виживання на ринку; 
в) завоювання лідерства за показниками якості продукції. 
 

19. Фірма «Спецвузавтоматика» пропонує нову модифікацію комп’ютера, 
на яку існує достатній попит, за максимальну ціну, знижуючи її у міру 
насичення ринку. Тут мова йде про стратегію: 

а) престижних цін; 
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б) зняття вершків; 
в) завоювання ринку. 
 

20. Центральний універмаг дав оголошення про зниження цін на посуд. 
Про незначне підвищення цін на решту господарських товарів не 
оголошувалось. Універмаг застосував стратегію: 

а) збиткового лідера; 
б) комплексного збуту; 
в) обидві відповіді вірні. 
 

21. Яка цінова стратегія передбачає залежність ціни від ситуації на ринку, 
попиту споживачів або витрат виробництва та продажу самої фірми: 

а) стратегія швидкого відшкодування витрат; 
б) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару; 
в) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
 

22. Суть якого методу ціноутворення полягає в тому, що до собівартості 
або витрат на товар додають націнку з метою одержання прибутку: 

а) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
б) методу надбавок (націнок); 
в) ціноутворення, орієнтованого на витрати виробництва. 
 

23. Метод ціноутворення при якому установлюються ціни вище власних 
витрат підприємства, але нижче валових витрат основних конкурентів, має 
назву: 

а) методу надбавок (націнок); 
б) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
в) ціноутворення, орієнтованого на витрати виробництва. 
 

24. Яка цінова стратегія передбачає продаж товарів за незмінними цінами 

протягом тривалого періоду: 
а) стратегія стабільних, стандартних цін; 
б) стратегія швидкого відшкодування витрат; 
в) стратегія збутового лідера на ринку. 
 

25. Якщо всі споживачі платять ту саму ціну за однакові набори товарів і 
послуг, такі ціни називаються: 

а) гнучкими; 
б) єдиними; 
в) оптовими. 
 

26. Які знижки виробники пропонують фірмам і агентам каналів збуту, 
які виконують певні функції обліку і реалізації товарів:  

а) знижка із спеціального приводу; 
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б) бонусні знижки; 
в) функціональні знижки. 
 

27. Дана цінова стратегія передбачає продаж товарів дуже високої якості, 
які мають якісь особливі властивості, за високими цінами, розрахованими на 
сегменти ринку, у яких звертається особлива увага на якість товарів і товарну 
марку, еластичність попиту низька і які чутливо реагують на чинник 
престижності: 

а) стратегія престижних цін; 
б) стратегія диференційованих цін; 
в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару. 
 

28. Дана цінова стратегія передбачає встановлення цін на рівні, що 
відповідає якості продукції й образу, який формується фірмою у покупців щодо 
її товарів: 

а) стратегія престижних цін; 
б) стратегія диференційованих цін; 
в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару.  
 

29. Компанія «Торчін продукт» вивела на ринок кетчуп за мінімальною 
ціною. З часом, поступово удосконалюючи продукт, підвищувала ціну. 
Компанія реалізувала стратегію: 

а) дешевих товарів; 
б) зняття вершків; 
в) завоювання ринку. 
 

30. Дана цінова стратегія передбачає, що пільгові ціни встановлюються 
на товари та для покупців, у яких фірма-продавець має певну зацікавленість. 
Крім того, політика пільгових цін може проводитися як тимчасовий  захід 
стимулювань продажу, наприклад для  залучення покупців на розпродаж: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія стабільних, стандартних цін; 
в) стратегія пільгових цін. 

 

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. 

 

Основні питання теми 

6.1. Суть та основні елементи маркетингової політики комунікацій. 
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6.2. Основні елементи комплексу маркетингових  комунікацій. 
6.3. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій та його 

основні етапи. 
6.4. Реклама: сутність, можливості, цілі та види. 
6.5. Оцінка ефективності реклами. 
6.6. Пропаганда: сутність, форми та програми. 
6.7. Стимулювання збуту: сутність, напрямки та методи. 
6.8. Персональний продаж: сутність, типи та процес. 
 

Основні положення теми 

Маркетингова політика комунікацій – система загальних настанов, 
критеріїв, орієнтирів, узятих підприємством для дії та прийняття рішень у сфері 
комунікацій, які забезпечують рух його маркетингових цілей.  

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

Реклама – будь-яка платна форма неособистого поширення інформації 
про ідеї, товари або послуги з чітко вказаним джерелом фінансування від імені 
певного спонсора.  

Стимулювання збуту – це короткочасні спонукальні заходи, спрямовані 
на покупців, посередників, торговельний персонал для заохочення купівлі або 
продажу товару чи послуги. 

Пропаганда (пабліситі) – неособисте і неоплачуване спонсором 
стимулювання попиту на товар, послугу або ділову організаційну одиницю за 
допомогою поширення про них комерційно важливих відомостей у друкованих 
засобах інформації або доброзичливого презентування по радіо, телебаченню 
або зі сцени. 

Особистий продаж – усна презентація товару комівояжерами в ході 
бесіди одному або кільком потенційним покупцям з метою здійснення продажу.  

Канали поширення комунікацій бувають двох видів: канали особистої 
комунікації та канали неособистої комунікації.  

У каналі особистої комунікації беруть участь дві або більше осіб, які 
спілкуються безпосередньо одна з одною. Це може бути спілкування віч-на-віч, 
спілкування однієї особи з аудиторією, спілкування по телефону, за допомогою 
телебачення і навіть за допомогою особистого листування поштою.  

Канали неособистої комунікації – це засоби поширення інформації, які 
передають звернення в умовах відсутності особистого контакту і зворотного 
зв’язку. До них належать засоби масового та вибіркового впливу, специфічна 
атмосфера, заходи з приводу подій. Засоби масового та вибіркового впливу 
включають у себе засоби друкованої реклами (газети, журнали, відправлення 
прямої поштової реклами), електронні засоби реклами (радіо, телебачення) та 
ілюстративно-образотворчі засоби реклами (щити, вивіски, плакати). Засоби 
масової інформації націлені на великі недиференційовані аудиторії, а засоби 
вибіркового впливу – на спеціалізовані аудиторії. Специфічна атмосфера – це 



 

40 

спеціально створене середовище, яке сприяє виникненню або зміцненню 
бажання покупця придбати або використати товар. Так, юридичні контори та 
банки розраховані на те, щоб надавати почуття упевненості та створювати інші 
уявлення, які можуть бути цінними з точки зору клієнтів. Заходи з нагоди подій 
– це заходи, розраховані на донесення до цільових аудиторій якихось 
конкретних звернень. З метою справити на аудиторію те чи інше комунікативне 
враження відділи організації громадської думки влаштовують прес-

конференції, церемонії урочистого відкриття тощо. 
Маркетологу необхідно розібратися в тому, як діє комунікація. Процес 

комунікації складається з наступних послідовних елементів. Відправник та 
одержувач – основні учасники комунікації. Основні знаряддя комунікації – 

звертання та засоби поширення інформації. Чотири елементи є основними 
функціональними складові: розшифрування, кодування, реакція у відповідь та 
зворотний зв’язок. Останній елемент – випадкові перешкоди в системі. 
Визначимо ці складники. 

Відправник – сторона, яка надсилає звернення іншій стороні.  
Кодування – процес подання думки в символічній формі.  
Звертання – набір символів, які передаються відправником.  
Засоби поширення інформації – канали комунікації, по яких звертання 

передається від відправника до одержувача. 
Розшифрування – процес, у ході якого одержувач надає значення 

символам, переданим відправником. 
Одержувач – сторона, яка одержує звертання, передане іншою стороною. 
Реакція у відповідь – набір відгуків одержувача, які виникають внаслідок 

контакту зі звертанням. 
Зворотний зв’язок – частина реакції у відповідь, яку одержувач доводить 

до відома відправника. 
Перешкоди – поява в процесі комунікації незапланованих утручань 

середовища та перекручень, внаслідок чого до одержувача надходить 
звертання, що відрізняється від того, яке посилав відправник. 

Цільова аудиторія може перебувати в будь-якому з шести станів 
купівельної готовності: обізнаність, знання, приязність, перевага, 
переконаність, здійснення купівлі. Нижче дається опис цих станів. 

Обізнаність. Насамперед необхідно встановити ступінь обізнаності 
цільової аудиторії про товар або підприємство. Аудиторія може бути повністю 
необізнаною, знати одну назву або знати щось, окрім назви. Якщо більша 
частина цільової аудиторії виявляється необізнаною, завдання комунікатора – 

створити необхідну обізнаність, хоча б упізнавання назви.  
Цього можна домогтися за допомогою простих звернень, у яких постійно 

повторюється дана назва. Але навіть у цьому разі формування обізнаності 
вимагає часу. 

Знання. Цільова аудиторія може бути обізнана про підприємство або його 
товар, але не мати ніяких інших знань. 
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Приязність. Якщо цільова аудиторія знає товар, то що вона відчуває до 
цього товару? Можна скласти оцінювальну шкалу з такими розрядами: дуже 
негативне ставлення, досить негативне ставлення, байдуже ставлення, досить 
позитивне ставлення, дуже позитивне ставлення. Уміла діяльність щодо 
організації громадської думки вимагає, щоб «добрі слова йшли за добрими 
справами». 

Перевага. Цільова аудиторія може відчувати приязність до товару, але не 
надавати йому переваги порівняно з іншим. У цьому разі комунікатор 
намагатиметься сформувати споживчу перевагу. Він хвалитиме якість товару, 
його ціннісну значимість, робочі характеристики та інші властивості. Про успіх 
свого підприємства комунікатор може судити після закінчення комунікації за 
результатами повторного заміру споживчих переваг. 

Переконаність. Цільова аудиторія може відчувати перевагу до 
конкретного товару, але не мати переконаності в необхідності його купівлі. 
Завдання комунікатора – сформувати переконаність у тому, що, наприклад, 
вступ до коледжу – найправильніший курс дій. 

Здійснення купівлі. Деякі члени цільової аудиторії можуть мати 
необхідну переконаність, але так і не наважитися здійснити купівлю. Можливо, 
вони чекають одержання додаткової інформації, планують здійснити купівлю 
пізніше тощо. Комунікатор повинен підвести цих споживачів до здійснення 
потрібного від них заключного кроку. Серед прийомів, які штовхають до 
здійснення купівлі, виділяють пропонування товару за низькою ціною, 
пропонування винагороди за купівлю (премії), пропонування випробувати 
товар протягом обмеженого відрізку часу або натяк на те, що товар цей 
незабаром стане недоступним. 

 
Робота з літературними джерелами 

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. 
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? 



 

42 

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? 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Основними елементами комплексу маркетингових комунікацій є: 
а)  реклама; стимулювання збуту; пропаганда; загальний продаж; 
б) підвищення виробництва; стимулювання збуту; пропаганда; особистий 

продаж; 
в) реклама; стимулювання збуту; пропаганда; особистий продаж. 
 

2. Який елемент комунікації представляє собою процес уявлення думки в 
символічній формі: 

а)  звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
 

3. Завданням якого виду реклами є переконання покупця купити саме 
даний конкурентний товар (послугу), а не товари (послуги) конкурентів: 

а) напутлива реклама; 
б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

4. Яка форма прямого маркетингу передбачає безпосередню взаємодію з 
одним або декількома потенційними покупцями з метою організації 
презентацій, відповіді на питання й одержання замовлень: 

а) персональні  продажі; 
б) продажу по каталогах; 
в) інтерактивний  маркетинг. 
 

5. Будь-яка платна форма неособистого висування та просування ідей, 
товарів або послуг від імені певного спонсора – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

6. Який канал поширення комунікації передбачає звернення в умовах 
відсутності особистого контакту і зворотного зв’язку: 

а) канали особистої комунікації;   
б) канали неособистої комунікації; 
в) обидві відповіді правильні. 
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7. Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі або продажу 
товару чи послуги – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

8. Неособисте і неоплачуване спонсором стимулювання попиту на товар, 
послугу або ділову організаційну одиницю за допомогою поширення про них 
комерційне важливих відомостей у друкованих засобах інформації або 
доброзичливого презентування по радіо, телебаченню або зі сцени – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) пропаганда. 
 

9. Який елемент комунікації представляє собою набір символів, які 
передаються відправником: 

а)  звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
 

10. Який вид стимулювання збуту включає розміщення товарів на 
виносних прилавках або візках, що розміщені у проходах або на перетині 
торговельних ліній: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

11. Яка характерна риса персонального продажу сприяє встановленню 
найрізноманітніших стосунків — від формальних відносин до міцної дружби: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
 

12. Усна презентація товару комівояжерами в ході бесіди одному або 
кільком потенційним покупцям з метою здійснення продажу – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

13. Яка форма прямого маркетингу здійснюється за допомогою послуг 
комп’ютерного зв’язку в реальному масштабі часу: 

а) продажу по каталогах; 
б) інтерактивний  маркетинг; 
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в) прямий маркетинг поштою. 
 

14. Який канал поширення комунікації передбачає участь двох чи більше 
осіб, які спілкуються безпосередньо один з одним: 

а) канали особистої комунікації;   
б) канали неособистої комунікації; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

15. Який стан купівельної готовності характеризується рівнем 
поінформованості споживачів не лише про назву, але й про властивості товару 
або організації: 

а) знання; 
б) переконаність; 
в) обізнаність. 
 

16. Виберіть правильні відповіді. Для здійснення ефективної комунікації 
необхідно: 

а) визначити бажану відповідну реакцію споживачів; 
б) суттєво знизити рівень цін; 
в) виявити свою цільову аудиторію; 
г) підвищити якість продукції; 
д) підібрати засоби поширення інформації. 
 

17. Яка форма прямого маркетингу передбачає поштове розсилання 
листів, рекламних матеріалів, буклетів потенційним покупцям по адресах зі 
списків розсилання: 

а)  продажу по каталогах; 
б) інтерактивний маркетинг; 
в) прямий маркетинг поштою. 
 

18. Яка характерна риса персонального продажу примушує покупця 
відчувати себе якоюсь мірою зобов’язаним за те, що з ним провели комерційну 
бесіду: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
 

19. Який елемент комунікації представляє собою процес, у ході якого 
одержувач надає значення символам, переданим відправником: 

а) звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
20. При якому стані купівельної готовності споживачі обізнані про фірму 

або її товар, але не мають ніяких інших знань: 
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а) знання; 
б) переконаність; 
в) обізнаність. 
21. Завданням якого виду реклами є донесення до споживачів інформації 

про товар, послугу, підприємство та їх характеристики, переваги, нововведення: 
а)  напутлива реклама; 
б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

22. Завданням якого виду реклами є переконання споживачів, які 
придбали товар, у правильності зробленого ними вибору, сподіваючись на 
повторну купівлю цього товару з їх боку: 

а) напутлива реклама; 
б) нагадувальна реклама; 
в) підкріплювальна реклама. 
 

23. Який вид ефективності рекламної діяльності спрямований на 
збільшення дохідності підприємства: 

а) економічна ефективність; 
б) соціальна ефективність; 
в) психологічна ефективність. 
 

24. Який вид стимулювання збуту об'єднує продаж за зниженими цінами, 
демонстрацію товару, дегустації, ігри, використання ряджених, прикрашання 
торговельних залів, афіші, таблички з поясненнями, яскраві рекламні 
оголошення, а також рекламну кампанію в пресі: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

25. Який вид стимулювання збуту включає розміщення товарів на 
виносних прилавках або візках, що розміщені у проходах або на перетині 
торговельних ліній: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

26. Яка характерна риса персонального продажу передбачає жваве, 
безпосереднє і взаємне спілкування між двома або більшою кількістю осіб: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
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27. Яка з характеристик реклами полягає в умілому використанні 
шрифту, звуку та кольору, що відкриває можливості для яскравого, ефектного 
презентування фірми та її товарів: 

а)  експресивність; 
б) здатність до умовляння; 
в) знеособленість. 
 

28. У якому стані купівельної готовності споживачі відчувають перевагу 
до конкретного товару, але не мають переконаності в необхідності його купівлі: 

а) перевага;  
б) переконаність; 
в) приязність.  
 

29. Завданням якого виду реклами є порівняння рекламованого товару 
(послуги) з товарами (послугами) конкурентів: 

а) напутлива реклама; 
б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

30. Який вид ефективності рекламної діяльності характеризується  
здатністю привертати до себе увагу споживачів: 

а) економічна ефективність; 
б) соціальна ефективність; 
в) психологічна ефективність. 
 

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. 

 

Основні питання теми 

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

7.2. Види та основні характеристики каналів розподілу. 
7.3. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування. 
7.4. Посередницька діяльність у каналах розподілу. 
7.5. Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні 

типи. 
7.6. Основні аспекти управління каналами розподілу. 
7.7. Оцінка каналів розподілу. 
7.8. Маркетингова політика розподілу й логістика. 
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Основні положення теми 

Маркетинг у сфері маркетингової політики розподілу являє собою 
розподіл зусиль, комбінацію, конструювання й інтеграцію елементів 
маркетингу і збуту в єдину програму, що на основі ресурсів і сил маркетингу 
найбільшою мірою служить досягненню цілей підприємства у даний час. 

Маркетингова політика розподілу – це діяльність щодо планування, 
реалізації й контролювання руху товарів від товаровиробника до споживача, 
тобто комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, 
тісно пов’язаних між собою у гнучку систему управління матеріальними, 
інформаційними та іншими потоками у післявиробничий період, з метою 
задоволення попиту й одержання прибутку. 

Основна мета політики розподілу – організація збутової мережі для 
ефективного продажу виробленої або закупленої маси товарів. 

Канал розподілу – це шлях, який проходить товар від виробника до 
споживача. Завдяки йому ліквідуються тривалі розриви в часі, місці і праві 
власності, що відокремлюють товари і послуги від тих, хто хотів би ними 
скористатися. Члени каналу розподілу виконують низку важливих функцій: 

 

 дослідницька робота – збір інформації, необхідної для планування і 
полегшення обміну; 

 стимулювання збуту – створення і розповсюдження увіщувальних 
комунікацій про товар;  

 установлення контактів – налагодження та підтримка зв’язку з 
потенційними покупцями; 

 пристосування товару – підгін товару під вимоги покупців. Це 
стосується таких видів діяльності, як виробництво, сортування, монтаж і 
пакування; 

 проведення переговорів – спроби узгодити ціни та інші умови для 
наступного здійснення акту власності або володіння; 

 організація товароруху – транспортування і складування товару; 
 фінансування – пошук і використання засобів для покриття витрат з 

функціонування каналу;  
 прийняття ризику – прийняття на себе відповідальності за 

функціонування каналу.  
Канали розподілу можна охарактеризувати за кількістю його складових 

рівнів. Рівень каналу розподілу  − це будь-який посередник, який виконує ту чи 
іншу роботу з приближення товару і права власності на нього до кінцевого 
споживача. Оскільки певну роботу виконують і сам виробник, і кінцевий 
споживач, вони теж входять до складу будь-якого каналу.  

Виділяють наступні рівні каналу розподілу:  
1) канал нульового рівня (канал прямого маркетингу), що складається з 

виробника, який передає товар безпосередньо споживачам; 
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2) канал одного рівня, який включає в себе одного посередника. На 
споживчих ринках цим посередником звичайно буває роздрібний торговець, а 
на ринках товарів промислового призначення ним нерідко являється агент зі 
збуту або брокер;  

3) дворівневий канал, який включає в себе двох посередників. На 
споживчих ринках такими посередниками звичайно стають оптовий та 
роздрібний торговці, на ринках товарів промислового призначення ними 
можуть бути промисловий дистриб’ютор і дилери;  

4) трирівневий канал, який включає в себе трьох посередників. 
Наприклад, у м’ясопереробній промисловості між оптовим і роздрібним 
торговцями звичайно стоїть дрібний оптовик. Дрібні оптовики купують товари 
в крупних оптових торговців і перепродають їх невеликим підприємствам 
роздрібної торгівлі, яких крупні оптовики, як правило, не обслуговують. 

Існують канали і з більшою кількістю рівнів, але вони зустрічаються 
рідше. З точки зору виробників, чим більше рівнів має канал розподілу, тим 
менше можливостей контролювати його.  

Оптовий продавець – фізична або юридична особа, яка купує великі 
партії товарів у виробників і продає їх роздрібним торгівцям або споживачам. 

Цей процес здійснюється через певну мережу оптових і дрібнооптових 
покупців-посередників (дилерів). 

Роздрібний торговець – фізична або юридична особа, яка купує товар у 
виробника або оптового продавця продає його кінцевому споживачеві. 

Маркетинговий канал − це частково впорядкована велика кількість різних 
суб’єктів, які здійснюють доведення матеріального потоку від джерела 
генерації матеріального потоку (продуцента) до місця призначення 
(споживача). 

Ширина каналу розподілу – кількість незалежних учасників каналу 
розподілу на окремому етапі збуту продукції, тобто оптових покупців, збутових 
сегментів тощо.  

Під час вивчення інтенсивності каналу розподілу традиційно 
розглядаються три методи реалізації товару (продукції): інтенсивний, на правах 
випадковості та селективний. 

Інтенсивність розподілу передбачає розміщення на реалізацію виробів 
через будь-яке підприємство роздрібної торгівлі, яке згодне цим займатися. На 
сьогодні цей метод не втратив свого значення для виробників дрібних і 
недорогих виробів масового споживання й товарів повсякденного попиту. У 
цьому випадку виробник випускає свою продукцію великими партіями і робить 
її доступною для багатьох споживачів через розгалужену збутову мережу. 

Розподіл на правах випадковості полягає у виборі будь-якого одного 
торговельного посередника в даному географічному регіоні. Найчастіше йому 
надається виняткове право на реалізацію продукції підприємства в даному 
регіоні.  
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Селективний (вибірковий) збут – вибір обмеженої кількості посередників  
залежно  від  характеру  їх  клієнтури,   можливостей обслуговування і ремонту 
продукції, рівня підготовки персоналу. 

Існує два види каналів розподілу: прямі та ешеловані. 
Прямі канали розподілу характеризуються управлінням матеріальними 

потоками без участі посередницьких торговельних структур. Як правило, вони 

встановлюються між виробниками та інституційними споживачами, які 
прагнуть до повного контролю комерційних та маркетингових програм і мають, 
звичайно, обмежені цільові ринки. Прямі канали можуть складатися з прямих 
збутових ланцюгів, коли є тільки дві ланки, між якими здійснюється 
просування матеріальних потоків (постачальник – споживач). 

Ешеловані канали розподілу характеризуються переміщенням 
матеріальних потоків від виробників до споживачів через посередницькі 
структури. Дані канали складаються тільки з ешелованих ланцюгів, які 
включають ланки торговельних транспортних підприємств, які допомагають 
трансформувати матеріальні потоки залежно від характеру збуту товарної 
продукції. У цьому разі вплив продуцентів на управління матеріальними 
потоками обмежується, а контакти із споживачами часто послаблюються до 
рівня умовності. Допомога посередницьких торговельних та транспортних 
структур, які в збутових каналах відіграють активну роль у просуванні 
матеріального потоку, може бути дуже значущою. У той же час посередницькі 
торговельні та транспортні організації, які діють на ринку, дуже неоднорідні за 
своїм статусом, відсотковою потужністю, політикою, яку вони проводять, 
тощо. 

Посередник – це юридична або фізична особа, яка перебуває між іншими 
контрагентами комерційного процесу і виконує функції їх зведення один з 
одним для обміну товарами, послугами та інформацією. 

Посередниками можуть бути постачальницько-збутові організації, великі 
оптові бази, біржові структури, торгові доми і магазини. 

Розглянемо кілька основних видів торгового (збутового) посередництва.  
Агент (від. лат. agens – діючий) – юридична чи фізична особа, яка 

здійснює певні операції за дорученням іншої особи (принципала) за його 
рахунок і від його імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права 
підпису контракту.  

Промислові агенти, як правило, замінюють собою власний збутовий 
апарат компанії, але, на відміну від торговельних службовців цієї промислової 
компанії, одержують не заробітну плату, а комісійну винагороду.  

Збутові агенти, як правило, мають справу з невеликими промисловими 
підприємствами та компаніями протягом тривалого часу і займаються збутом 
усієї їх продукції. При цьому вони повністю замінюють торговельний персонал 
цих фірм.  

Комісіонер – це посередник, який за встановлену винагороду (комісію) 
укладає угоди за дорученням і за рахунок комітента, але від свого імені. 
Правовою основою регулювання відносин між комісіонером та комітентом є 
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договір комісії. Комітент – сторона договору комісії, яка дає доручення комісіо-

неру на здійснення за винагороду однієї або декількох угод від імені 
комісіонера за свій рахунок. 

Консигнатор – посередник, який продає товар зі свого складу на підставі 
договору доручення консигнанта (консигнаційної угоди). 

Консигнант – це юридична або фізична особа, яка дає доручення щодо 
реалізації продукції зі складських приміщень консигнатора. За консигнаційною 
угодою продавець (консигнант) поставляє товар на склад посередника (кон-

сигнатора), що зобов’язаний продати зі складу (від свого імені і за рахунок 
консигнанта) до визначеного терміну. Консигнатори звичайно працюють з 
великими партіями товару масового попиту (по суті, виробник кредитує по-

середника на середній термін реалізації товару). 
Торговельні агенти здійснюють свою комерційну діяльність за рахунок і 

в інтересах іншої особи (принципала). Вони покликані сприяти укладанню 
торгових угод, але у випадку доставки товару можуть бути простими 
посередниками, тобто з ними не обов’язково укладати договір-доручення.  

Комівояжер – це збутовий посередник, який за дорученням підприємства 
не тільки продає, але й доставляє товар покупцю. Серед основних напрямків їх 
діяльності варто виділити: розміщення замовлень на продукцію; формування 
кола споживачів; забезпечення збуту товарів на певній території. 

Дистриб’ютор – незалежний оптовий посередник, який торгує від свого 
імені, має право власності на товар. Спеціалізується на придбанні товарів у 
виробників за свій рахунок та самостійно реалізує їх постійним клієнтам. За 
своєю спеціалізацією такий посередник може виступати як: дистриб’ютор 
товарів промислового призначення, що обслуговує виробників; дистриб'ютор, 
що продає товари роздрібним торговцям. 

Брокер (від. англ. broker – комісіонер, маклер) – це посередник, який  
виступає як агент у стосунках між продавцем і покупцем. Брокер продає або 
купує товар за тією ціною, яку визначив клієнт. Це може бути тверда ціна або 
ціна в заданих клієнтом межах, що зазначається в його дорученні-наказі 
брокеру на здійснення операції. Брокер здійснює свою діяльність на біржі. 

Товарна біржа – постійно діючий ринок, де купівля-продаж товарів 
здійснюється на основі встановлення стандартів та зразків і відповідних 
документів, які регламентують номенклатуру, обсяг, ціни, терміни й види 
поставки та інші умови. 

З правової точки зору  необхідно розрізняти такі форми організації 
брокерської діяльності: брокерська фірма (компанія), брокерська контора, 
брокерський підрозділ (відокремлений і невідокремлений) підприємства. В 
основі їх відмінностей лежать форми й відношення власності. 

Брокерська фірма – це, як правило, власне індивідуальне або колективне 
(групове) підприємство, яке є юридичною особою й власником майна, а також 
одержуваного прибутку (з відрахуванням податків та інших обов’язкових 
платежів до бюджету). 
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Брокерська контора – підприємство з правами юридичної особи, 
створене іншим підприємством-власником – членом біржі. Майно й прибуток 
брокерської контори належать не їй, а власнику, який створив це підприємство. 

Брокерська фірма й контора діють на основі статуту. 
Відокремлений брокерський підрозділ – це, як правило, 

госпрозрахунковий підрозділ, що займається іншим видом діяльності й діє на 
основі положення про нього з правом відкриття рахунків у банку. 

Невідокремлений брокерський підрозділ – це внутрішній структурний 
підрозділ підприємства (відділ, сектор, група, служба), який може діяти на 
основі внутрішнього господарського розрахунку. 

Дилер (від англ. dealer – торговець) – особа (фірма), яка здійснює 
торговельне посередництво, у тому числі на біржах, або інші операції від свого 
імені, за  свій рахунок і на свій ризик. 

Логістика (від грецького слова «logistike», що означає мистецтво 
обчислювати, міркувати) – це наука про планування, організацію, керування, 
контроль і регулювання руху матеріальних й інформаційних потоків у просторі 
і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача. 

Об’єктами логістики є товари, людина, інформація, технології, енергія, 
фінанси. Предметом логістики являються потоки, створювані рухом і 
трансформацією цих об’єктів у процесі підприємницької діяльності. 

За виробничою ознакою розрізняють наступні види логістики. 
Мікрологістика охоплює границі одного підприємства, вирішує локальні 
питання в рамках окремих ланок і елементів логістики. Прикладом може 
служити внутрішньовиробнича логістика, коли в межах підприємства 
плануються різні логістичні операції, такі, як транспортно-складські, вантажно-

розвантажувальні й ін. Мікрологістика забезпечує операції по плануванню, 
підготовці, реалізації і контролю над процесами переміщення товарів усередині 
промислових підприємств. 

Макрологістика поширюється на народне господарство або на 
економічний район країни. Вона вирішує питання, пов’язані з аналізом ринку 
постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, 
розміщенням складів на полігоні обслуговування, вибором виду транспорту і 
транспортних засобів, організацією транспортного процесу, раціональних 
напрямків матеріальних потоків, пунктів постачання сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів, з вибором транзитної або складської схеми доставки товарів. 

Металогістика поширюється на окремі регіональні утворення, їх системи 
постачання і канали розподілу. 

Заготівельна логістика пов’язана з оптимізацією всіх потоків, які мають 
місце в процесі закупівлі і постачання сировини, матеріалів, палива й інших 
продуктів, необхідних для виробництва продукції. 

Виробнича логістика займається матеріальними, технологічними, 
енергетичними, інформаційними й іншими потоками усередині підприємства 
під час виробництва продукції. 
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Збутова логістика розглядає всі процеси, здійснювані в процесі збуту 
зробленої продукції. 

Торговельна логістика здійснює оптимізацію всіх потоків, що має 
торговельне підприємство під час організації закупівлі і збереження товарів, 
придбаних у фірми-виробника, і постачанні цих товарів проміжному 
посереднику або кінцевому споживачеві. 

Логістика систем руху товарів охоплює потоки транспортних процесів, 
які здійснює підприємство на макро- і метарівнях логістичної системи. Сюди 
відноситься, наприклад, транспортна логістика. 

Логістика складування вивчає й оптимізує всі потоки, що пов’язані з 
концентрацією, збереженням, переробкою і розподілом товарів між 
споживачами. 

Логістика розподілу пов’язана з дослідженням і оптимізацією потоків, що 
супроводжують процес розробки стратегії збуту (вибір шляхів, каналів і органів 
збуту продукції) та процес формування і функціонування системи фізичного 
переміщення товару за обраним каналом. Тому доцільно виділяти в структурі 
логістики розподілу логістику стратегічного розподілу і логістику фізичного 
розподілу, тобто маркетинг-логістику. 

 

 

Робота з літературними джерелами 

 

1. Назвіть мету політики розподілу та способи її реалізації. 
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? 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Шлях, який проходить товар від виробника до споживача – це: 
а)  канал розподілу;  
б) напрямок розподілу; 
в) особистий розподіл.  
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2. Які методи прогнозування засновано на використанні знань фахівців-

експертів про об’єкт прогнозування й узагальненні їх думок про розвиток 
(поводження) об’єкта в майбутньому: 

а) комбіновані методи; 
б) фактографічні методи; 
в) експертні (інтуїтивні) методи. 
3. Даний канал розподілу складається із виробника, який передає товар 

безпосередньо споживачам – це: 
а)  канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

4. Який вид логістики вирішує питання в межах підприємства, такі, як 
транспортно-складські, вантажно-розвантажувальні й ін: 

а) макрологістика; 
б) виробнича логістика; 
в) мікрологістика. 
 

5. Даний канал розподілу включає в себе одного посередника – це: 
а) канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

6. Дані збутові канали характеризуються управлінням матеріальними 
потоками без участі посередницьких торговельних структур – це: 

а) непрямі збутові канали;  
б) прямі збутові канали; 
в) ешеловані збутові канали.  
 

7. Магазин, що реалізує килимові вироби, має за мету створити 
максимальний сервіс для клієнтів. Для досягнення цього бажано: 

а) мати обмежені складські площі; 
б) підтримувати великі запаси товарів; 
в) обидві відповіді правильні. 
8. Який вид логістики вивчає й оптимізує всі потоки, що пов’язані з 

концентрацією, збереженням, переробкою і розподілом товарів між 
споживачами: 

а) виробнича логістика; 
б) заготівельна логістика; 
в) логістика складування.  
 

9. Дані збутові канали характеризуються переміщенням матеріальних 
потоків від виробників до споживачів через посередницькі структури – це: 

а)  непрямі збутові канали;  



 

54 

б) прямі збутові канали; 
в) ешеловані збутові канали.  
 

10. Мережа магазинів «Спорттовари» частково фінансується виробником 
спортивних товарів. Такі канали мають назву: 

а) прямі; 
б) змішані; 
в) непрямі. 
 

11. Співробітниця компанії «Avon» займається реалізацією обмеженого 
асортименту продукції, яку вона продає за готівку, доставляючи її 
безпосередньо споживачам. Такі функції виконує: 

а) комівояжер; 
б) брокер; 
в) дистриб’ютор. 
 

12. Взуттєва фабрика продає свою продукцію через оптові бази, роздрібні 
магазини, торговельних агентів та інших посередників, які в системі 
розповсюдження даного виробника є: 

а) рівнем каналу розповсюдження; 
б) об’єктами каналу розповсюдження; 
в) факторами каналу розповсюдження. 
 

13. Даний канал розподілу включає в себе двох посередників – це: 
а)  канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

14. Який вид логістики пов’язано з оптимізацією всіх потоків, що мають 
місце в процесі закупівлі і постачання сировини, матеріалів, палива й інших 
продуктів, необхідних для виробництва продукції: 

а) макрологістика; 
б) заготівельна логістика; 
в) мікрологістика. 
15. Чотири роздрібні магазини однакової спеціалізації об’єдналися в 

асоціацію з метою досягнення спільних цілей. Така система розповсюдження 
має назву: 

а) вертикальна; 
б) багатоканальна; 
в) горизонтальна. 
 

16. Франчайзингові системи відносять до: 
а) багатоканальних систем розповсюдження; 
б) горизонтальних систем розповсюдження; 
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в) вертикальних систем розповсюдження. 
 

17. Меблева фабрика продає меблі через власний салон, оптову базу та 
кілька роздрібних магазинів. Маркетингова система розподілу у даному 
випадку називається: 

а) багатоканальна; 
б) традиційна; 
в) горизонтальна. 
 

18. Кількість незалежних учасників розподілу, що перебувають на одному 
й тому самому етапі ланцюга по просуванню товарів від виробника до 
споживачів – це: 

а) довжина каналу розподілу; 
б) ширина каналу розподілу; 
в) кількість рівнів каналу розподілу. 
 

19. Який вид логістики пов'язано з дослідженням і оптимізацією потоків, 
що супроводжують процес розробки стратегії збуту (вибір шляхів, каналів і 
органів збуту продукції) і процес формування і функціонування системи 
фізичного переміщення товару за обраним каналом: 

а) логістика розподілу;  
б) заготівельна логістика; 
в) логістика складування.  
 

20. Пекарня продає випічку через універсами міста, мережу кіосків, 
застосовуючи при цьому: 

а) виняткове дилерство; 
б) інтенсивне розповсюдження; 
в) селективне розповсюдження. 
 

21. Оптове підприємство, яке закуповує товари у закордонного виробника 
з метою їх продажу місцевим виробникам – це: 

а) комівояжер; 
б) дистриб’ютор; 
в) брокер. 
 

22. Які методи прогнозування базуються на фактичному інформаційному 
матеріалі про минуле і сьогодення розвитку об’єкта прогнозування: 

а) комбіновані методи; 
б) фактографічні методи; 
в) експертні (інтуїтивні) методи. 
 

23. Який вид логістики вирішує питання, зв'язані з аналізом ринку 
постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, 
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розміщенням складів на полігоні обслуговування, організацією транспортного 
процесу, раціональних напрямків матеріальних потоків та ін: 

а) макрологістика; 
б) торговельна логістика; 
в) мікрологістика. 
 

24. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана зі збором інформації, 
необхідної для планування і полегшення обміну, має назву: 

а) організація товароруху; 
б) дослідницька робота;  
в) встановлення контактів. 
 

25. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана зі створенням і 
розповсюдження увіщувальних комунікацій про товар, має назву: 

а) організація товароруху; 
б) стимулювання збуту; 
в) встановлення контактів. 
 

26. Який вид логістики займається матеріальними, технологічними, 
енергетичними, інформаційними й іншими потоками усередині підприємства за 
виробництва продукції: 

а) виробнича логістика;  
б) заготівельна логістика; 
в) мікрологістика. 
 

27. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана з пошуком і 
використанням засобів для покриття витрат з функціонування каналу, має 
назву: 

а) фінансування; 
б) дослідницька робота;  
в) встановлення контактів. 
 

28. Які метод прогнозування включає методи роботи зі змішаною 
інформаційною основою, коли як первинна інформація поряд з експертною 
використовується і фактографічна: 

а) комбіновані метода 

б) фактографічні методи 

в) експертні (інтуїтивні) методи 

 

29. Іванов та Петров – торговельні посередники, діяльність яких полягає у 
тому, що вони підшукують партнерів для фірм, підписують з ними контракти, 
але не беруть на себе комерційних ризиків. Названі особи працюють: 

а) агентами (брокерами); 
б) комівояжерами; 
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в) дистриб’юторами. 
 

30. Який вид логістики здійснює оптимізацію всіх потоків, що має 
торговельне підприємство при організації закупівлі і збереженні товарів, 
придбаних у фірми-виробника, і постачанні цих товарів проміжному покупцеві 
або кінцевому споживачеві: 

а) виробнича логістика  
б) заготівельна логістика 

в) торговельна логістика  
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