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необхідних в практичній діяльності. Заняття побудовані на прикладі розбору 

виробничих ситуацій з використанням індивідуальних завдань. 

Завдання практичних занять передбачають розв’язування задач та  
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1. Пояснювальна записка 

Програма вивчення дисципліни «Маркетинг» укладена  відповідно до місця й 

значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-

кваліфікаційною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів відповідно 

до освітньо-кваліфікаційних вимог, й охоплює всі змістові модулі, визначені 

анотацією до мінімальної кількості годин. 

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних занять. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» передбачає засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної й 

індивідуальної навчально-дослідної роботи, призначеної формувати практичні 

навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем маркетингу для підвищення якості 

професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування 

системи практичних знань із проблем сучасного стану та розвитку 

підприємств; знайомство з професійною термінологією. 

За кожною з тем, включеною до курсу навчальної дисципліни «Маркетинг», 

проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом теоретичних 

знань, набутих на лекційних заняттях чи самостійного вивчення необхідного 

матеріалу. 

Під час проведення практичних занять організовується дискусія за 

попередньо визначеними темами, до яких студенти готують реферати чи доповіді, 

а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді 

під час дискусії. 

На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння й навички 

вирішення маркетингових завдань і виконання відповідних функцій, а також 

виховання здатності творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств. 

Під час проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах (у 

малих і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, 

виробничі ситуації чи ділові ігри. Із метою виявлення рівня засвоєння матеріалу 

викладачем проводиться перевірка й обговорення роботи, 

яку виконували студенти, а також підбиття підсумків із одержанням студентами 

відповідних оцінок залежно від результатів виконаної роботи. 

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає попередньо 

підготовленого матеріалу (тестів, різних завдань тощо).  

За кожне практичне заняття виставляються оцінки, які враховуються при 

виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни. 
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2. Методичні поради до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Маркетинг» 

Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного 

матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом 

робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в 

програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального 

матеріалу. 

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 

розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок 

роботи за навчальною дисципліною. 

Практична робота відображає мету завдання; ключові терміни; зміст роботи; 

рекомендовану літературу і безпосередньо завдання, а після закінчення роботи - 

висновки.  

Робота виконується в зошиті. В зошиті студент обов’язково має вказати 

номер практичного завдання. 

Виконання практичного завдання полягає у детальній відповіді, що включає 

міркування студента при вирішенні. Матеріал необхідно викласти своїми 

словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури та 

практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними. Рішення завдання 

полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками, якщо це 

передбачено в завданні. 

Висновки повинні мати практичну значущість, яка полягає в обґрунтуванні 

реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, 

що за змістом відповідає наявним проблемам, результати якої можуть 

використовуватися різними підприємствами, що проводять (займаються) 

маркетинговою діяльністю, для розв’язування актуальних проблем.  

У висновках вказують результати, отримані під час проведення дослідження, 

пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно 

до результатів дослідження. 

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – 

обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 

навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 

самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 

цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема. Визначення виду попиту в залежності від умов ринку. 

Тема лекції № 8. Прогнозування ринку 

Мета: Навчитися визначати види попиту в залежності від поданих ситуацій і 

прогнозувати поведінку споживачів на ринку.  

Ключові терміни та поняття: попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; крива попиту; товар; еластичний попит; ціна.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Рекомендована література: [1;3;15.] 

Завдання №1:  
На кожному з варіантів (рис.1.) представлені дві криві: 

1 – крива попиту для більшості товарів;  

2 – крива попиту на престижні товари. 

Оберіть один найбільш правильний варіант. 

 

 

 

 

Рис.1. Криві попиту для більшості і престижних товарів 

 

Завдання № 2.  

Визначити, яка пряма відповідає більш еластичному попиту (рис.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Крива еластичного попиту 

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема. Ознаки, які використовуються під час сегментації ринку.  

Тема лекції № 9. Сегментація ринку за групами споживачів 

Мета: вивчити на практиці методики аналізу і оцінка сегментації ринку за 

групами споживачів. 

Ключові терміни та поняття: ринок; ринок підприємств; монополія; 

конкуренція; олігополія; ринкові індикатори; ринковий сегмент; сегментування 

ринку; ринкова ніша; цільовий ринок; частка ринку; інфраструктура ринку. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Рекомендована література: [3;14;15.] 

Завдання №1:  

Заповніть в потрібному порядку блок-схему сегментаційного підходу (рис.1). 

1. Вибір споживацького сегменту. 

2. Створення відповідного плану маркетингу. 

3. Визначення характеристик і вимог споживачів по відношенню до товарів і 

послуг. 

4. Розробка профілів груп споживачів. 

5. Аналіз подібностей і відмін споживачів. 

6. Визначення місця пропозиції Компанії на ринку щодо конкуренції. 

 

 

 

Рис.1. Послідовний ланцюг сегментації 
 

Завдання №2:  

Для сегментації ринку організацій-споживачів не притаманні певні ознаки. 

Визначити їх та обґрунтувати. (рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ознаки сегментації ринку 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Тема. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 

Тема лекції № 10. Аналіз конкуренції 

Мета: навчитися визначати реальну або потенційну здатність підприємства 

розробляти і здійснювати послуги в існуючих умовах ринку по інтегральному 

показнику конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові терміни та поняття: конкуренція; підприємство; маркетингове 

дослідження; ринок; інтегральний показник; конкурентоспроможність; 

сегментація. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Рекомендована література: [1;11;15.] 

Завдання №1:  

Заповніть в правильній послідовності схему збуту та обробки інформації про 

фірми конкуренти(рис.1): 

1. Систематизація даних 

2. Первинний аналіз 

3. Збір інформації про ринок 

4. Огляд публікованої інформації 

5. Передача інформації відповідальним за вироблення стратегії 

6. Порівняльний аналіз конкуренції для вироблення стратегії 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема збуту та обробки інформації про фірми конкуренти 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема. Маркетингова інформація 

Тема лекції № 11. Методи ринкових досліджень  

Мета: Навчитися використовувати зібрану маркетингову інформацію, для 

аналізу свого підприємства та підприємств-конкурентів.  

Ключові терміни та поняття: дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план маркетингу.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Рекомендована література: [1;12;13.] 

 

Завдання №1 

Заповнити ланцюг операцій процесу маркетингових досліджень (рис.1) 

1. Аналіз вторинної інформації. 

2. Аналіз даних. 

3. Використання результатів. 

4. Визначення проблеми. 

5. Рекомендації. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Операції процесу маркетингових досліджень. 

 

Завдання №2: 

Заповнити схему маркетингової інформаційної схеми підприємства: 

1.Використання планів маркетингу.  

2. Оточуюче середовище.  

3. Ринкові дослідження.  

4. Цілі фірми.  

5. Плани маркетингу.  

6. Система маркетингового спостереження.  

7. Зберігання даних. 

8. Постійні спостереження. 
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Рис. 2. Схему маркетингової інформаційної схеми підприємства 

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Тема. Розроблення анкети для особистого опитування 

Тема лекції № 12. Призначення маркетингових досліджень 

Мета: Використовуючи на практиці маркетингові дослідження, навчитися 

розроблювати анкету для опитування.  

Ключові терміни та поняття: дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план маркетингу.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Рекомендована література: [1;12.] 

Завдання №1 

1. Аналіз реальної анкети. 

2. Заповнити таблицю. 

3. Розробити анкету для проведення опитування споживачів. 
 

Товар/послуга  

Торгова марка/бренд  

Асортиментна група  

Опис ситуації, що ініціювала проведення 

маркетингового дослідження 

 

Мета проведення маркетингового 

дослідження 

 

Задачі маркетингового дослідження  

Опис цільової групи маркетингового 

дослідження 

 

 

Завдання №2 

Розроблення анкети для особистого опитування. 

Підприємство “Галицькі продукти” планує вийти на ринок безалкогольних 

напоїв із новим товаром, який вироблятиметься з фруктового соку і буде 

призначений для споживачів віком від 15 до 25 років. Перед початком 

розроблення новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання 

даної цільової групи споживачів. Для того заплановано провести опитування 

молоді в даному географічному регіоні через особисте опитування вибірки 

споживачів, зокрема студентів. 

Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для 

проведення опитування серед студентської молоді. 

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

Тема. Проведення дослідження і сегментації ринку за ознаками.  

Тема лекції № 13. Дослідження середовища маркетингу 

Мета: виявити можливості підприємства для оволодіння конкурентними 

позиціями на конкретному ринку, знизити рівень невизначеності та комерційного 

ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності підприємства на 

ринку. 

Ключові терміни та поняття: дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план маркетингу; 

середовище маркетингу. 

Рекомендована література: [3;9;15.] 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

Проведіть сегментацію ринку дитячих іграшок за демографічним фактором 

та фактором поведінки споживачів (покупців). 

Завдання №2 

Проведіть сегментацію ринку продуктів харчування (окремої групи) за 

географічним та демографічними факторами. 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

Тема. Види інформації, яку застосовують при дослідженні ринку.  

Тема лекції № 14. Дослідження ринку 

Мета: Формування загальних уявлень про різні проблеми та аспекти 

маркетингової діяльності, поведінку суб’єктів ринку 

Ключові терміни та поняття: ринок; дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план маркетингу; 

середовище маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [4;12.] 

Завдання №1 

Користуючись інформацією (табл. 1) про структуру споживання морозива за 

регіональними ознаками, визначити найбільш неосвоєні райони міста. Який вид 

інформації наведений в таблиці 1? 

Таблиця 1. 

Структура споживання морозива за регіональними ознаками 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 

Тема. Дослідження структури асортименту товару. 

Тема лекції № 15. Дослідження товару 

Мета: набути практичні навички щодо визначення конкурентоспроможності 

товару за основними параметрами, спираючись на різні методичні підходи в 

цьому напрямку. 

Ключові терміни та поняття: товар; асортимент; ринок; дослідження; 

ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; 

первинна і вторинна інформація; аналіз даних; анкетування; опитування. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [12;13;15.] 

Завдання №1 

Проаналізувати інформацію, що наведена в таблиці 1, та зробити висновок 

щодо зміни структури асортименту морозива за розфасуванням. Які рекомендації 

можна запропонувати фірмі на основі проведеного аналізу? 

 

Таблиця 1 

Структура асортименту морозива за розфасуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 

Тема. Задоволення потреб споживачів. 

Тема лекції № 16. Дослідження покупців 

Мета: Набуття практичних навичок співставлення добробуту населення і 

можливості прогнозування кількості потенційних покупців, які в подальшому 

перетворяться у активних споживачів товарів широкого вжитку. 

Ключові терміни та поняття: споживач;товар; асортимент; ринок; 

дослідження; ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; 

конкуренти; первинна і вторинна інформація; аналіз даних; анкетування; 

опитування; цілі фірми; план маркетингу; середовище маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [1;13;15.] 

Завдання №1. 

Згідно із сучасною концепцією маркетингу придбання товару споживачем 

здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від 

використання товару. За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які 

потреби намагаються задовольнити виробники такої продукції: 

 
№ пп. Підприємства Продукція 

1. ВАТ “Концерн Стірол” таблетки “Парацетамол” 

2. СК “Джонсон Київ Корпорейшн” засіб для підкрохмалювання “Джубілі” 

3. “Червоний Гірник” газета 

4. ВАТ МПКК “Червоні вітрила” лосьйон-тонік 

5. Криворізький економічний інститут 
річне навчання за магістерською програмою 

“Маркетинг” 

6. 
ВАТ Львівська кондитерська фірма 

“Світоч” 
Цукерки “Вишневий аромат” 

 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 

Тема. 28. Внутрішні і зовнішні конкурентні переваги підприємства. 

Тема лекції № 17. Дослідження підприємства 

Навчальна мета: Навчитися досліджувати і визначати внутрішні і зовнішні 

конкуренті переваги підприємства.  

Ключові терміни та поняття: споживач;товар; асортимент; ринок; 

дослідження; ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; 

конкуренти; первинна і вторинна інформація; аналіз даних; анкетування; 

опитування; цілі фірми; план маркетингу; середовище маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [11;15.] 

Завдання №1. 

Визначити і обґрунтувати фактори, які впливають на купівельну поведінку 

індивідуального покупця (рис.1): 

 

 

Рис.1. Фактори впливу на купівельну поведінку 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 

Тема. Побудова загальнофірмових та маркетингових цілей.  

Тема лекції № 18. Загальнофірмові та маркетингові цілі 

Мета: навчитися визначати і будувати загальнофірмові та маркетингові цілі.  

Ключові терміни та поняття: маркетингові цілі; загально фірмові цілі; 

підприємство; тактика; стратегія; ринок; споживачі; комплекс маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [7;15.] 

Завдання №1. 

Уявіть собі, що в даний час Ви є власником фірми «Х» по виробництву 

товару «ХХХ» (умовне позначення). Об'єм продукції, що випускається, – 10 тис. 

од. у рік. Фірма випробовує жорстоку конкуренцію. Але Ви не маєте наміру 

поступатися суперникам. У Вас є ясна КІНЦЕВА МЕТА. 

Варіант А. Фірма «Успіх» через рік. Продукція фірми має попит. Об'єм її 

реалізації складає 12 тис. од. у рік. Ви досягли цього за рахунок банкрутства 

конкурентів і вдалих дій в рекламі. Вибравши цю мету вкажіть не менше 5 і не 

більш 11 принципів. 

Варіант Б. Фірма «Успіх» через п'ять років. Продукція фірми має великий 

попит. Об'єм реалізованої продукції 220 тис. од. у рік. Відкрито два філіали в 

Америці і Канаді. Успіхів Ви досягли в першу чергу за рахунок застосування 

новітньої технології. Вибравши цю мету вкажіть не менше 8 і не більш 10 

принципів. 

Варіант В. Фірма «Успіх» через п'ятнадцять років. Ви – власник фірми, 

однієї з ведучих в галузі, що випускає в рік 6 млн. од. продукції, що має філіали в 

60 країнах світу. Фірма досягла розквіту за рахунок застосування ультра 

модернізованої технології, новітніх відкриттів, грамотних методів управління. 

Вибравши цю мету вкажіть не менше 12 і не більш 14 принципів. 

 

Принципи досягнення кінцевої мети: 

1. Забезпечувати споживачів товарами за будь-яких обставин. 

2. Розробляти нові і кращі товари, хоча вони вимагають великих фінансових 

витрат і часу. 

3. Надавати можливість все вирішувати менеджерам: це швидше і Ви за це 

платите. 

4. Поводитися з людьми так, як Ви хотіли, щоб поводилися з Вами. 

5. Зберігати стабільні ціни, навіть при жорсткій конкуренції. 

6. Вступати в нову індустрію, оскільки фінансові гирі обіцяють швидкий дохід 

при мінімальному ризику. 

7. Оцінювати людей за тривалий проміжок часу. 

8. Не піклуватися про розвиток службовців, поки Ви не вирішите власних задач 

або поки Ваша фірма не набере «потрібних оборотів». 
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9. Створювати самокеровані робочі групи, оскільки це приводить до вищого 

етичного стану. 

10. Бути стійким прихильником довгострокових планів, незважаючи на жорстку 

конкуренцію. 

11. Намагатися заробляти на швидкому розпродажі продукції при вдалій рекламі. 

12. Досягати близьких цілей всупереч всьому, якщо це несе прибуток. 

13. Створювати таке обслуговування споживачів, яке породжувало б повторний 

бізнес. 

14. Стимулювати людей за пошук способів ефективнішої роботи. 

15. Використовувати своєчасну винагороду. 

16. Визначати декілька ключових моментів, найважливіших для довгострокового 

успіху. 

17. Регулярно модернізувати виробництво, вкладати гроші в нові і кращі способи 

роботи, навіть якщо це вимагає значних витрат. 

18. Не надавати уваги розробці нових товарів і послуг, крім випадків, коли 

прибуток високий, а ризик мінімальний. 

19. Надавати особливу увагу своїм передчуттям, що часто є результатом фактів, 

що скопилися в підсвідомості. 

20. Братися лише за такі справи, для виконання яких у співробітників фірми є 

знання і уміння. 

21. Підвищувати або знижувати ціни ради досягнення поточних цілей залежно від 

конкуренції. 

22. Підкреслювати, що якість – ключ до підвищення продуктивності праці. 

23. Інвестувати основні дослідження підприємства, навіть якщо це не відразу 

принесе прибуток. 

24. Розуміти, що люди, безпосередньо пов'язані з якою-небудь роботою, знають 

про неї більше, ніж інші, і використовувати їх. 

25. Зменшувати витрати до мінімуму, прагнучи до економії. 

26. Використовувати в більшій мірі старе устаткування, оскільки це дешевше 

нового. 

Вказівки до виконання завдання: 

Уважно прочитайте весь текст. Потім поверніться до початкових умов, 

прочитайте їх знову і на свій розсуд визначите принципи, за допомогою яких, на 

Ваш погляд, можливо досягти кінцевої мети по кожному з варіантів. Кількість 

принципів повинна відповідати заданим умовам. Відповіді запишіть в наступну 

таблицю. 

Кінцева мета: Думка: Принципи досягнення (поставте номери) 

А 
мій  

еталон  

Б 
мій  

еталон  

В 
мій  

еталон  

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 

Тема. Етапи процесу стратегічно планування 

Тема лекції № 19. Планування маркетингу 

Навчальна мета: Навчитися розробляти план стратегічного планування.  

Ключові терміни та поняття: планування маркетингу; стратегічне 

планування; підприємство; ринок; цілі підприємства; програма підприємства.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [1;15.] 

Завдання №1. 

Перераховані етапи стратегічного планування звести в логічний ряд (рис. 1): 

1 – завдання і цілі підприємства; 

2 – стратегічне зростання; 

3 – програма підприємства; 

4 – плани розвитку господарського “портфеля”. 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи стратегічного планування. 

 

Завдання №2 

Розташувати послідовно етапи процесу стратегічного планування. 

1. Визначення цілей маркетингу. 

2. Реалізація тактики. 

3. Спостереження за результатом. 

4. Визначення завдань фірми. 

5. Ситуаційний аналіз. 

6. Створення стратегічних господарських підрозділів(СГП). 

7. Розробка стратегії маркетингу. 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 

Тема. Тактика і стратегія маркетингу підприємства  

Тема лекції № 20. Види маркетингових стратегій 

Мета: оволодіти теоретичними знаннями, щодо визначення стратегії 

маркетингу, критеріального розрізнення основних видів маркетингових стратегій. 

Ключові терміни та поняття: маркетингова стратегія; ринок; товар; цілі 

підприємства; тактика підприємства; диверсифікація; споживачі, сегментація 

ринку.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [11;15.] 

Завдання №1. 

Заповнити матрицю можливостей підприємства за товарами (ринками) 

(рис.1), використовуючи альтернативні стратегії маркетингу для збереження або 

збільшення збуту: 

1. Диверсифікація. 

2. Розвиток ринку. 

3. Проникнення на ринок. 

4. Розробка товару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Матриця можливостей підприємства на ринку. 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 

Тема. Класифікація товарів 

Тема лекції № 21. Маркетингова товарна політика 

Мета: Навчитися обирати найсприятливіші ринки і встановлення для 

кожного з них відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни. 

Ключові терміни та поняття: товар; товарна номенклатура; товарний 

асортимент; товарний знак; товарна марка (бренд); марочна назва; життєвий цикл 

товару; упаковка; конкурентоздатність товару; позиціонування товару на ринку; 

планування продукції; послуга; диверсифікація; елімінування. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [5;13.] 

Завдання №1. 

Заповніть схему класифікації товарів (рис.1) 

1 – товари споживчого попиту;  

2 – товари тривалого користування;  

3 – товари вибіркового попиту; 

4 – стандартна продукція;  

5 – товари виробничого призначення;  

6 – готовий виріб;  

7 – престижні товари;  

8 – сировина;  

9 – товари короткочасного користування;  

10 – рідкісна продукція  

11 – предмети розкоші;  

12 – напівфабрикати;  

13 – товари повсякденного попиту;  

14 – проміжна продукція (комплектуючі деталі, вироби). 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація товарів 

 

Завдання №2 

Заповніть схему рівнів товарів 

 

 

1 – властивості;  

2 – постачання та кредитування;  

3 – якість;  

4 – після продажне 

обслуговування;  

5 – основна вигода чи послуга; 6 – 

марочна назва;  

7 – зовнішнє оформлення;  

8 – гарантія;  

9 – упаковка;  

10 – монтаж. 

 

 

 

Рис. 2. Три рівні товару 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15 

Тема. Методи маркетингового ціноутворення 

Тема лекції № 22. Маркетингова цінова політика 

Мета: проаналізувати процес ціноутворення на товари, послуги і системи цін 

загалом. На практиці прорахувати як в основу формування цін покладено витрати 

суспільної праці. Для того ціни потрібно обґрунтовувати економічно, аби 

підприємство мало змогу покрити витрати виробництва й обороту, а також 

забезпечити прибуток, необхідний для розрахунків з бюджетом, персоналом, і 

спрямувати частину коштів на розширення виробництва 

Ключові терміни та поняття: ціна; цінова політика; цінова стратегія; цінова 

дискримінація; цінова диференціація; цінова конкуренція; нецінова конкуренція; 

попит нееластичний; попит еластичний; метод середніх витрат плюс прибуток; 

отримання цільової норми прибутку; оцінка споживчої вартості; метод рівня 

поточних цін; метод очікуваного прибутку; 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [2;7;15.] 

Завдання №1 

Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу встановлення вихідної ціни на 

товар (рис.1): 

1. Вибір цінової стратегії. 

2. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства. 

3. Визначення цілей ціноутворення. 

4. Розрахунок ціни. 

5. Вибір моделі і методу ціноутворення. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ланцюг етапів процесу встановлення вихідної ціни на товар 
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Завдання №2 

Який метод ціноутворення бажано використовувати при відповідних 

обставинах (табл. 1.)? 

 

№ п/п Обставина 
Метод 

ціноутворення 

1 
Встановлення ціни підприємствами, для яких існують 

обмеження розмірів норми прибутку 
? 

2 Встановлення цін на принципово нову продукцію ? 

3 
Встановлення цін, які забезпечують бажаний обсяг 

прибутку 
? 

4 
Встановлення цін при заданому обсязі виробництва 

та цільового прибутку 
? 

5 Встановлення ціни на зразки продукції ? 

6 
У комплексі маркетингу переважають нецінові 

заходи впливу на покупця 
? 

7 
У споживача склалося певне ціннісне уявлення про 

товар 
? 

8 Стоїть завдання зберегти рівновагу на ринку ? 

9 На ринку існує ціновий лідер ? 

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16 

Тема. Управління каналами розподілу  

Тема лекції № 23. Маркетингова політика розподілу 

Мета: Ознайомитися з видами каналів розподілу товарів та основними 

прийомами управління ними. 

Ключові терміни та поняття: традиційний канал маркетингу; товарорух; 

оптова торгівля; вертикальна маркетингова система; торговий агент; канал 

розподілу; збутові контори; універсам; торговий автомат; брокер; спеціалізований 

магазин; універмаг; роздрібна торгівля; торговий центр; 

бартер; чистий продаж; бренд; товарна лінія; персональний продаж; 

стимулювання збуту; собівартість реалізованої продукції (для торгівельної 

організації); просування товару; прямий маркетинг; електронна торгівля; 

перевізник; інтерактивний маркетинг; маркетингова логістика; франчайзинг; 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [2;4;15.] 

Завдання №1 
Заповніть алгоритм конструювання каналу розподілу (рис.1):  

1. Вибір суб’єктів каналу і способів управління ними.  

2. Вибір структури каналу.  

3. Визначення потреби у виборі каналу. 

4. Постановка і координація цілей розподілу.  

5. Розробка можливих альтернатив.  

6. Специфікація завдань розподілу.  

7. Вибір оптимального каналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм конструювання каналів розподілу 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 17 

Тема. Заходи стимулювання збуту 

Тема лекції № 24. Стимулювання збуту 

Навчальна мета: Навчитися застосовувати заходи із стимулювання збуту 

для збільшення числа покупців та збільшення кількості товару, купленого тим 

самим покупцем. 

Ключові терміни та поняття: традиційний канал маркетингу; товарорух; 

оптова торгівля; вертикальна маркетингова система; торговий агент; канал 

розподілу; збутові контори; універсам; торговий автомат; брокер; спеціалізований 

магазин; універмаг; роздрібна торгівля; торговий центр; 

бартер; чистий продаж; бренд; товарна лінія; персональний продаж; 

стимулювання збуту; собівартість реалізованої продукції (для торгівельної 

організації); просування товару; прямий маркетинг; електронна торгівля; 

перевізник; інтерактивний маркетинг; маркетингова логістика; франчайзинг; 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [2;5;13.] 

Завдання №1 
Заповніть таблицю 1 послуг роздрібних магазинів. 

1. Прийняття замовлень телефоном.  

2. Доставка покупок.  

3. Довідкова служба.  

4. Безкоштовна автостоянка.  

5. Переробка виробу. 

6. Подарункове пакування.  

7. Показ мод.  

8. Обладнання вітрин.  

9. Кімната відпочинку.  

10. Внутрішньомагазинні експозиції.  

11. Приймання замовлень або відправка товарів поштою.  

12. Послуги по ремонту.  

13. Ресторани, кафе.  

14. Нанесення написів на вироби.  

15. Звичайне пакування 
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Таблиця 1 

Послуги роздрібних магазинів 

Послуги перед 

продажем 

Послуги після 

продажу 

Додаткові 

послуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2 
Заповніть схему каналів рівнів збуту (рис. 1). 

 

Рис. 1. Канали рівнів збуту 

 

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18 

Тема. Вибір фірмою засобів розповсюдження реклами 

Тема лекції № 24. Стимулювання збуту 

Мета: Навчитися обирати вірний метод збуту і використовувати його на 

практиці.  

Ключові терміни та поняття: традиційний канал маркетингу; товарорух; 

оптова торгівля; вертикальна маркетингова система; торговий агент; канал 

розподілу; збутові контори; універсам; торговий автомат; брокер; спеціалізований 

магазин; універмаг; роздрібна торгівля; торговий центр; 

бартер; чистий продаж; бренд; товарна лінія; персональний продаж; 

стимулювання збуту; собівартість реалізованої продукції (для торгівельної 

організації); просування товару; прямий маркетинг; електронна торгівля; 

перевізник; інтерактивний маркетинг; маркетингова логістика; франчайзинг; 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [1;15.] 

Завдання №1 

Фірма “Радан” пропонує на ринку Львівщині шини для легкових 

автомобілів. Для інтенсифікації млявого збуту керівництво хоче прорекламувати 

свій товар, але фінансові можливості фірми дуже обмежені. 

Проаналізуйте, які засоби розповсюдження краще вибрати фірми для 

реклами своєї продукції з урахуванням: 

а) специфіки товару; 

б) хорошого охоплення цільової аудиторії; 

в) обмеження коштів. 

 

Завдання №2 

 

Порівняйте в табличній формі переваги й недоліки реклами в газеті і на 

телебаченні. 

          Засоби розповсюджен 

                          ня реклами 

Характеристики 

 

Газети 

 

Телебачення 

Переваги   

Недоліки   

 

 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 19 

Тема. Визначення цілей рекламної компанії 

Тема лекції № 25. Реклама в системі засобів із стимулювання збуту 

Мета: навчитися визначати цілі рекламної кампанії та створювати план 

роботи на основі рекламних цілей. 

Ключові терміни та поняття: реклама; рекламодавач; рекламна агенція; 

рекламна аудиторія; рекламна кампанія; “дірект-мейл”; реципієнт; буклет; 

каталог; фолдер; паблік рілейшнз; звернення; просування; пропаганда; імідж; 

комунікації. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [4;14.] 

Завдання №1 

Ви – керівник відділу реклами національної компанії. Перед Вами стоїть мета 

визначити чотири найважливіші цілі рекламної діяльності та прямованість цих 

цілей. Відповіді занести до таблиці. 

 

 

Мета рекламної діяльності компанії На що спрямована мета 

  

  

  

  

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20 

Тема. Створення рекламного блоку 

Тема лекції № 25. Реклама в системі засобів із стимулювання збуту 

Мета: придбати практичні навички по використанню різноманітних 

напрямків у розрізі маркетингової політики комунікації. 

Ключові терміни та поняття: реклама; рекламодавець; рекламна агенція; 

рекламна аудиторія; рекламна кампанія; “дірект-мейл”; реципієнт; буклет; 

каталог; фолдер; паблік рілейшнз; звернення; просування; пропаганда; імідж; 

комунікації. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Рекомендована література: [6;14.] 

Завдання №1 

Розробити рекламу кулькових ручок для різних категорій споживачів, 

ураховуючи їх специфічні особливості. Створити рекламний блок. 
Завдання №2 

Визначити метод фірми по встановленню загального бюджету на просування 

товару, котрим керувалась фірма, плануючи свій бюджет так: 

- Бюджет фірми на просування товарів в поточному році 250 тис. грн.; 

- Передбачається що основний конкурент підвищує свої витрати на ці цілі на 2%. 

- Фірма також встановлює свій бюджет на наступний рік 255 тис. грн. 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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4. Критерії оцінки практичних робіт із дисципліни «МАРКЕТИНГ» 

 

Оцінка 
Кількість 

балів 

Критерії оцінювання (Усний виступ та виконання 

письмового завдання, тестування) 

5 90-100 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, правильно й усвідомлено використані всі види 

довідкової документації, містить аргументовані висновки.  

При виконанні практичного завдання робота виконана 

охайно, без виправлень та граматичних і стилістичних 

помилок правильною економічною та українською мовою за 

вимогами діючого законодавства і правил складання та 

оформлення документів. Розрахунки і оформлення 

документів не мають зауважень. 

4 81-89 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна, правильною економічною мовою, усвідомлене 

використання довідкової документації. Допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу.  

В практичній роботі допускаються виправлення, 

невелика кількість граматичних та стилістичних помилок. 

3 60-73 

Відповідь частково правильна, містить неточності, не 

достатньо обґрунтована, не достатньо усвідомлене 

використання окремих видів довідкової документації. 

Допущені помилки та неточності у викладенні матеріалу.  

В практичній роботі допущені виправлення, 

граматичні та стилістичні помилки. 

2 35-59 

Відповідь містить значну кількість помилок, 

необґрунтована. В практичній роботі допущені 

виправлення, граматичні та стилістичні помилки, або робота 

виконана невірно. 

1 1-34 

Відповідь містить значну кількість помилок, 

необґрунтована. В практичній роботі допущені 

виправлення, граматичні та стилістичні помилки, або робота 

виконана невірно. 

0 0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту та практичних завдань.  
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5. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. – К.: 

Центр учбової літератури, 2019. - 612 с. 

2. Буднікевич І.М., Маркетинг у галузях і сферах діяльності. Навч. пос. 

рекомендовано МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 536 с . 

3. Василькова Н.В., Дугіна С.І. Маркетингове ціноутворення. Практикум 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2015. 133 с. 

4. Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ.. – М.: Прогресс, 1990. 796 с. 

5. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [монографія] за заг. ред. 

д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 252 с. 

Допоміжна 

6. Бобылева М.П. Рекламный менеджмент: основы профессиональной 

деятельности .- М.: ООО «Журнал Управление персоналом», 2004. – 240 с. 

7. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2017. с. 

357. 

8. Дугіна С.І., Василькова Н.В. Маркетингове ціноутворення [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. 547 с. 

9. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна 

інноваційна політика : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : КНЕУ, 2010. 

391 c. 

10. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 c. 

11. Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні 

вправи: Практикум. К. : КНЕУ, 2010. 371 с. 

12. Пилипчук В.П., Данніков О.В. Управління продажем: Навчальний посібник. 

К.: КНЕУ, 2011. 626 с.   

13. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. пос. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2003. – 200 с. 

14. Фахуддинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник . – М.: Бизнес-школа 

«Интел-синтез», 2000. – 640 с. 

15. Шевченко О.Л. Бренд-менеджмент: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2010. 395 

с. 
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