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1. Пояснювальна записка 

Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальної робочої 

програми дисципліни «маркетинг». 

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного 

вивчення курсу «маркетинг» із метою перевірки знань і вмінь студентів 

самостійно працювати з літературою, законодавчими актами та іншою 

додатковою літературою. 

Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студенту розкрити 

зміст питань контрольної роботи. 

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію 

щодо змісту відповіді на теоретичні питання, завдання для самоперевірки, 

варіанти і завдання контрольної роботи та перелік рекомендованої літератури. 

Завдання для виконання контрольних робіт складаються із питань, що 

охоплюють усі теми курсу. 

 

2. Порядок виконання роботи 

1.Слід уважно прочитати пояснювальну записку. За списком дізнатися свій 

варіант та визначити питання контрольної роботи. 

2. Знайти сторінку з питанням, прочитати зміст теми програми, з якої 

визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до питання. 

3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, 

слід знайти літературу, яку можна використовувати при розкритті питання 

(дозволяється користуватися іншою літературою, якщо вона відповідає змісту 

питання та є сучасною). 

4.Потрібно ознайомитися з матеріалом питання та визначити, які 

положення слід відобразити в контрольній роботі. 

5. Виконуючи контрольну роботу, студент має дотримуватися таких вимог: 

1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. 

Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання),то вона 

повертається студенту без перевірки; 

2) робота має бути написана українською мовою; сторінки слід пронумерувати. 

3) слід правильно заповнити титульну сторінку, вказавши назву дисципліни, 

назву відділення куди здається контрольна робота, групу, курс, прізвище та ім’я 

студента; 

4) потрібно вказати номер варіанта; 

5) номери та назви завдань потрібно указати безпосередньо перед їх 

виконанням; 

6) наприкінці роботи потрібно навести перелік використаної літератури, 

поставити дату виконання роботи, підпис. 

7) обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок комп’ютерного набору у 

форматі А4 (шрифт 14), інтервал 1.5, поля знизу,зверху - 20 мм, зліва 30мм, 

справа 10 мм. 
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5. Контрольні завдання 

 

Варіант № 1 

1. Еволюція маркетингу як науки та практичної діяльності. Охарактеризувати 

переломні моменти та навести приклади з практичної діяльності сучасних 

підприємств. 

2.Сучасні напрямки дослідження ринку, їхній різновид та детальна 

характеристика. 

 

Варіант № 2 

1. Навести та обґрунтувати функції маркетингу та напрямки використання 

маркетингової діяльності на підприємстві, спираючись на основні маркетингові 

принципи. 

2. Передумови виникнення вертикальних маркетингових систем як нової 

маркетингової категорії. Класифікація вертикальних маркетингових систем, 

особливості кожного виду й типу. 

 

Варіант № 3 

1. Основні проблеми формування маркетингових служб на підприємствах 

України. 

2. Охарактеризувати кожний з підходів до встановлення ціни на наявні на 

ринку товари й послуги. 

 

Варіант № 4 

1. Організаційні структури управління маркетинговими службами. Визначити 

їх сильні й слабкі сторони. Визначення стратегічного плану підприємства. 

2. Основні класичні принципи маркетингу, їхня сучасна трактовка та механізм 

здійснення в умовах сучасних підприємств. 

 

Варіант № 5 

1. Методи збирання первинної інформації. Коли доцільно застосовувати той чи 

інший метод. Методи збирання вторинної інформації.  

2. Етапи контролю за прибутковістю. Охарактеризувати ревізію маркетингу та 

назвати її етапи. 

 

Варіант № 6 

1. Сутність процесу встановлення цін для стимулювання збуту. Назвати 

підходи до встановлення цін. 

2. Основні маркетингові категорії. 

 

Варіант № 7 

1. Сутність методу встановлення ціни за рівнем конкурентоспроможності й 

методу розрахунку ціни за комерційними умовами. 

2. Види генеральної стратегії підприємства. Пояснити, коли їх застосовують. 

Типи маркетингового контролю та їх характеристика 
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Варіант № 8 

1. Персональний продаж — це засіб комунікації чи збутова операція? Етапи 

процесу персонального продажу. 

2. Навести принципами, за якими класифікують маркетинг. 

 

Варіант № 9 

1. Ринковий попит. Коли і в яких одиницях він вимірюється. Методики 

визначення та розрахунку. 

2. Етапи життєвого циклу товару і завдання маркетингу на кожному з них. 

Навести приклад життєвого циклу конкретного товару (вітчизняного 

товаровиробника). 

 

Варіант № 10 

1. Система класифікації реклами. До яких видів може належати реклама 

прального порошку "Тіde", коли йдеться про його порівняння з іншими 

відомими порошками? Визначити критерії класифікації рекламного ролика про 

цей порошок  

2. Макросередовище та мікросередовище фірми та його чинники. 

 

Варіант № 11 

1. Цілі комунікаційної політики. На кого спрямовуються маркетингові 

комунікації? Фактори ефективної роботи системи маркетингової комунікації 

2. Етапи розробки товару (загальна характеристика та конкретний приклад). 

Сучасна методика тестування нового товару в ринкових умовах 

 

Варіант № 12 

1. Охарактеризувати процес вибору стратегії просування товару. Визначення 

каналу розподілення; його функції та завдання. 

2. Завдання маркетингу залежно від видів попиту (дати розширену 

характеристику). 

 

Варіант № 13 

1. Чинники, що впливають на ефективність маркетингової комунікації. Етапи 

розробки програми маркетингових комунікацій. 

2. Сутність методу встановлення ціни на основі торгів (відповіді обов’язково 

базувати на детальному аналізі державних законодавчо-нормативних 

документах). 

 

Варіант № 14 

1. Маркетингові дослідження та етапи їх здійснення.  

2. Основні риси категорій споживачів у маркетингу.  

 

Варіант № 15 

1. Визначення стимулювання збуту, його сутність. Цілі стимулювання збуту 

щодо суб'єктів ринку. Що означає "цінове стимулювання збуту"? Його види 
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2. Основні підходи до ціноутворення в межах товарної номенклатури. 

Охарактеризувати кожний з них. 

Варіант № 16 

1. Сутність принципів маркетингових досліджень та їхня роль у сучасної 

господарської діяльності підприємства. 

2. Сутність маркетинг-плану фірми. Обґрунтувати його необхідність і 

охарактеризувати етапи створення. 

 

Варіант № 17 

1. Сутність цінової політики фірми. Описати процес встановлення ціни на 

реалізацію продукції. 

2. Які види реклами краще застосовувати на етапах виведення товару на ринок, 

зрілості та спаду. 

 

Варіант № 18 

1. Види маркетингової інформації та їх характеристика. Переваги та недоліки 

кожного з видів маркетингової інформації. 

2. Основні підходи до встановлення ціни на новий товар. Охарактеризувати 

кожний з них. 

 

Варіант № 19 

1. Навести показники, за якими можна визначити конкурентоспроможність за 

комерційними, організаційними та економічними умовами. 

2. Визначення рівня каналу розподілення. Система класифікації каналів 

розподілення залежно від кількості рівнів.  

 

Варіант № 20 

1. Макросередовище та мікросередовище фірми та його чинники. 

2. Визначення стимулювання збуту, його сутність. Цілі стимулювання збуту 

щодо суб'єктів ринку. 
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6. Зміст програми та методичні рекомендації до виконання завдань 

контрольної роботи 

Тема 1. Поняття маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Термін "маркетинг" походить від англійського слова "market", тобто ринок, 

і означає "діяльність, пов'язану з ринком". Він виник на межі XIX - XX століть 

у США. Однак найбільшого розвитку набув там же у 50-х роках нинішнього 

століття, коли його почали сприймати як ринкову концепцію управління. 

Ефективне використання маркетингу на підприємствах України потребує 

насамперед правильного розуміння його змісту. У літературі з маркетингу 

дається кілька тисяч визначення цього терміну.  

Найбільш поширеним є визначення, яке запропонував Ф. Котлер: 

„маркетинг – це вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб 

шляхом обміну”. 

Американською асоціацією маркетингу дається інше визначення: 

"Маркетинг – це процес планування і втілення задуму щодо 

ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, 

який задовольняє цілі окремих осіб та організацій". 

Вихідною ідеєю, яка лежить в основі маркетингу, є ідея людських бажань. 

Бажання – це відчуття, в якому перебуває людина у зв'язку з нестачею 

чого-небудь. Бажання є фізіологічні, соціальні і особисті.  

Потреба – це бажання, яке набуває специфічної форми відповідно до 

культурного рівня і особливості індивіда.  

Попит – потреба, підкріплена купівельною спроможністю покупця. 

Товар — все, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з ціллю 

звернення уваги, одержання, використання або споживання. 

Маркетинг виникає тоді, коли люди вирішують задовольнити свої потреби 

шляхом обміну. 

Поняття "обмін" безпосередньо пов’язане з поняттям ринок. Ринок – це 

сукупність та взаємозв'язок людей, організацій, фірм, установ за їхніми 

потребами, які необхідно задовольнити, та грошима, що вони хочуть витратити. 

Основні суб’єкти, які діють на ринку, — продавці, у тому числі виробники, 

покупці (споживачі), посередники (гуртові і роздрібні). Поняття «ринок» 

пов’язане з поняттям “маркетинг". 

Буде помилкою ототожнювати маркетинг зі збутом та стимулюванням. 

Збут - це лише одна з багатьох його функцій, причому не завжди найсуттєвіша. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення таких термінів як “бажання”, “потреба”, “попит”, “товар”, 

”обмін”, “ринок”. 

2. Як ви розумієте сутність терміна “маркетинг”? 

 

Тема 2. Принципи та функції маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Маркетинг не є засобом швидкого розв’язання поточних проблем, це 

системний механізм, який забезпечує стратегічну, довгострокову стабільність 
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підприємства на ринку, отримання стабільних прибутків, формалізує процес 

прийняття управлінських рішень. 

Принципи маркетингу: 

1. перш ніж починати організовувати виробництво і продаж, необхідно 

визначити, який товар, з якими споживчими властивостями, якої якості, за якою 

ціною, в яких кількостях та в яких місцях бажає придбати потенційний 

покупець; 

2.  маркетинг покликаний сприяти покращенню якості життя людини; 

3.  орієнтиром функціонування фірми має стати не короткочасна вигода, а цілі 

довгострокового порядку, що дасть можливість фірмі посісти вагоме місце на 

ринку; 

4.  фірма повинна не тільки пристосовуватися до вимог ринку, запитів покупця, 

а й активно впливати на них, що є дуже суттєвим у процесі створення і 

просування товару-новинки. 

Основні напрямки маркетингової діяльності: 

► Аналіз зовнішнього середовища. 

► Аналіз споживачів. 

► Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів 

► Планування руху товарів і збуту 

► Формування попиту і стимулювання збуту (ФОПСТИЗ). 

► Забезпечення цінової політики 

► Керування маркетинговою діяльністю. 

Кожна функція маркетингу проявляється через конкретний вид діяльності : 

1. Збір інформації і дослідження маркетингу: 

- дослідження у виробничій, торговій, заготівельній і споживчих сферах; 

- обробка зібраної інформації та її аналіз; 

- вивчення діяльності конкурентів. 

2. Планування товарного асортименту. 

3. Збут і розповсюдження: 

- вибір каналів збуту; 

- транспортування і складування; 

- аналіз збуту. 

4. Реклама і стимулювання збуту:  

- реклама серед кінцевих або проміжних покупців із використанням усіх засобів 

масової інформації; 

- стимулювання працівників збуту 

Кожне підприємство впроваджує свою систему маркетингу в залежності 

від середовища, в якому воно функціонує, а саме: соціально-економічного і 

природно-кліматичного. 

Цілі системи маркетингу, як і концепції маркетингу, пройшли еволюцію в 

чотири етапи: 

1-й етап – досягнення максимального споживання товарів.  

2-й етап – збільшення задоволення потреб споживачів.  

3-й етап – надання споживачам максимально широкого вибору.  

4-й етап – підвищення якості життя суспільства.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть принципи маркетингу. 
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2. Які є функції маркетингу? 

3. Дайте характеристику цілям системи маркетингу. 

Тема 3. Основні види маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Види маркетингу розрізняють залежно від особливостей збуту і типів 

пропонованих продуктів. Відповідно до цього прийнято виділяти: 

— маркетинг засобів виробництва; 

— маркетинг споживчих товарів; 

— маркетинг послуг. 

Кожен із зазначених видів маркетингу може здійснюватися як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Залежно від ринків розрізняють: 

— внутрішній маркетинг; 

— міжнародний маркетинг. 

Кожне підприємство у процесі своєї діяльності застосовує окремий вид 

маркетингу, який утворюється на основі взаємодії попиту і пропозиції, що 

виникла на ринку. У цьому разі може бути використано такі види маркетингу: 

1. Конверсійний маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи 

послугу негативний. Мета маркетингу — стимулювати попит. 

2. Стимулюючий маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи 

послугу відсутній. Мета маркетингу — створити попит. 

3. Розвиваючий маркетинг. Застосовується, коли є потенційний попит. 

Мета маркетингу — зробити попит реальним. 

4. Ремаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу 

зменшується. Мета маркетингу — підвищити попит. 

5. Синхромаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу 

коливається. Мета маркетингу — стабілізувати попит. 

6. Підтримуючий маркетинг. Застосовується за повноцінного попиту. Мета 

маркетингу — підтримувати попит на досягнутому рівні. 

7. Демаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу 

надмірний. Мета маркетингу — знизити попит. 

8. Протидіючий маркетинг. Застосовується, коли сформувався 

ірраціональний попит. Мета маркетингу — ліквідувати попит. 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте види маркетингу залежно від розвитку і стану ринкового 

попиту. 

2 Які види маркетингу розрізняють залежно від ринків? 

 

Тема 4. Планування маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Планування - процес визначення цілей, стратегій, а також заходів щодо 

їхнього досягнення за певний період часу виходячи із припущень про майбутні 

ймовірні умови виконання плану. 

Планування маркетингу в різних компаніях здійснюється по - різному. Це 

стосується втримування плану, тривалості обрію планування, послідовності 

розробки, організації планування. Так, діапазон утримування плану маркетингу 

для різних компаній різний: іноді він лише небагато ширше плану діяльності 

відділу збуту; на іншому полюсі - план маркетингу, заснований на найширшому 
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розгляді стратегії бізнесу, що виливається в розробку інтегрального плану, що 

охоплює всі ринки й продукти. Окремі організації, особливо малі підприємства 

можуть не мати плану маркетингу як цільного документа, що включає кілька 

видів плану маркетингу. Єдиним плановим документом для таких організацій 

може бути бізнес - план, складений або для організації в цілому, або для 

окремих напрямків її розвитку. У цьому плані дається інформація про ринкові 

сегменти і їхню ємність, ринковій частці; приводиться характеристика 

споживачів і конкурентів, описуються бар'єри проникнення на ринок; 

формулюються стратегії маркетингу; даються прогнозні оцінки обсягів збуту на 

кілька років з розбивкою по роках. 

У загальному випадку можна говорити про розробку стратегічних, як 

правило довгострокових планів і тактичних (поточних), як правило, річних і 

більше детальних планів маркетингу. 

Планування маркетингу в умовах ринку складається з 2-х частин: 

- стратегічне планування; 

- тактичне (поточне) планування ( планування маркетингу). Стратегічне 

планування - управлінський процес створення й підтримки стратегічної 

відповідності між зусиллями фірми, її потенційними можливостями й шансами 

в сфері маркетингу. Воно опирається на чітко сформульовану програму фірми й 

включає наступні етапи: 

1. Програма фірми 

2. Задачі та цілі фірми 

3. План розвитку господарського портфеля 

4. Стратегії росту фірми. 

Контрольні питання: 

1. Пригадайте складові етапи процесу планування маркетингу? 

2. Визначте види цілей маркетингу, які використовуються в процесі його 

планування? 

3. Поясніть зміст стратегій та охарактеризуйте ключові стратегії маркетингу? 

 

Тема 5. Організація маркетингу на підприємстві 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Організація - це діяльність, що вживається з метою створення, підтримки 

або зміни позицій і/або поводження цільових аудиторій стосовно конкретних 

організацій. 

Організаційна структура - це сукупність елементів, служб, відділів, 

підрозділів, до складу якої входять працівники, що займаються тією або іншою 

маркетинговою діяльністю. 

Одним з основних принципів організації керування маркетингом у великих 

компаніях є максимальне наближення місць прийняття маркетингових рішень 

до підрозділів, де займаються практичним маркетингом. 

Здійснення ефективної діяльності підприємства вимагає створення 

відповідних організаційних структур - відділів, бюро, секторів і т.д. 

Їхня діяльність може базуватися на наступних принципах: 

- цілеспрямованість (відповідність місії, цілям, стратегії, політиці фірми); 

- чіткість побудови структури керування; 

- точне визначення напрямку діяльності; 
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- гнучкість (своєчасне реагування на зміни зовнішнього навколишнього 

середовища); 

- скоординованість дій для досягнення ефекту синергізму; 

- достатня фінансова забезпеченість; 

- економічність (покриття витрат на маркетинг доходами від реалізації 

маркетингових коштів); 

- висока кваліфікація кадрів і їх спеціальна постійна перепідготовка, активна 

політика (творчі підходи до дозволу маркетингових завдань). 

Основні етапи розвитку маркетингових служб на підприємстві й 

процес їхньої еволюції: 

Етап 1. Простий відділ збуту. 

Етап 2. Відділ збуту, що виконує функції маркетингу. 

Етап 3. Самостійний відділ маркетингу. 

Етап 4. Ефективна маркетингова компанія. 

Етап 5. Компанія, заснована на процесах і результатах. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть принципи ефективної діяльності підприємства? 

2. Опишіть основні етапи розвитку маркетингових служб.  

 

Тема 6. Впровадження маркетингових програм 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Одним з відповідальних етапів процесу управління маркетингом є 

впровадження опрацьованих планів та програм. Виходячи з аналізу 

узагальненого господарського досвіду, окреслимо три головних аспекти 

впровадження: 

1. Координація, під якою розуміють зусилля керівництва маркетингового 

підрозділу з узгодження (встановлення, приведення у відповідність) 

взаємозв’язків між діями учасників маркетингового процесу. 

2. Слідуючим аспектом впровадження маркетингових програм є мотивація 

– використання свідомих чи несвідомих психологічних факторів (прийомів, 

інструментів) для спонукання людей до здійснення певних дій на шляху до 

окресленої мети. 

3. Третій аспект впровадження маркетингових програм складають 

сформовані на підприємстві відносини. Це означає, що маркетинговий 

менеджер має досконало контактувати з вищим керівництвом підприємства, 

продуктивно співпрацювати з іншими його підрозділами, створювати 

комфортний мікроклімат у власному колективі. По великому рахунку 

важливим є не те, як йому це вдається. 

Контрольні питання: 

1. Опишіть три головні аспекти впровадження маркетингових програм? 

 

Тема 7. Контроль маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Маркетинговий контроль буває трьох типів:  

- контроль за виконанням річних планів (аналіз збуту і частки ринку, аналіз 

співвідношення між затратами на маркетинг і збутом);  

- контроль прибутковості (рентабельності);  
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- стратегічний контроль, тобто ревізія маркетингу.  

Ревізія маркетингу виясняє, чи дійсно фірма використовує кращі з 

існуючих у неї маркетингових можливостей і наскільки вона це ефективно 

робить. Ревізія маркетингу складається з шести розділів.  

1.Ревізія макросередовища.  

2.Ревізія мікросередовища.  

3.Ревізія стратегії маркетингу.  

У цьому і наступних розділах даються відповіді на такі питання: 

- Чи відповідають маркетингові завдання ресурсам і можливостям фірми?  

- Наскільки чітко відповідає стратегія маркетингу завданням фірми? 

4. Ревізія системи маркетингу:  

- Як забезпечена фірма точними і повними відомостями про події на ринку?  

- Яка ефективність використання цієї інформації керівництвом фірми?  

5. Ревізія функціональних складових маркетингу:  

- Що можна чекати від змін в асортименті товарів, їхньої якості і зовнішньому 

вигляді ?   

- Яка ефективність використання фірмою методики ціноутворення?  

- Чи дотримується зв'язок ціни з собівартістю, попитом і конкуренцією?  

- Чи ефективно користується фірма засобами стимулювання збуту?  

- Дати оцінку ефективності реклами.  

6. Ревізія організації служби маркетингу:  

- Чи раціональна структура організації маркетингу з точки зору функцій товару, 

споживача, поділу за територіями?  

7.Ревізія результативності маркетингу:  

- Чи можливі скорочення витрат за окремими видами маркетингової діяльності? 

 - Який рівень прибутку від різних товарів фірми, її ринків і каналів 

розповсюдження? 

Контрольні питання: 

1. Які типи маркетингового контролю вам відомі? 

2. Що перевіряють за допомогою ревізії маркетингу? 

 

Тема 8. Прогнозування ринку 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Комплексне дослідження ринку проводиться в чотирьох напрямках: 

- Дослідження ринку як такого; 

- Вивчення покупців; 

- Вивчення товарів; 

- Вивчення конкурентів; 

Дослідження ринку пов’язане: 

- З визначенням єдності ринку, а також можливої частки товарів підприємства; 

- Короткостроковим прогнозуванням розвитку ринку на 6 – 18 місяців; 

- Довгостроковим прогнозуванням (виявлення тенденцій розвитку ринку на 5 та 

більше років); 

Вивчення купців має дати відповіді на такі запитання: 

- Кого можна вважати потенційними покупцями нашого товару (3 – 4 

характеристики)? 

- Яка чисельність кожного сегменту? 
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- Які мотиви є передумовою покупок? Які фактори впливають на рішення 

зробити покупку? 

- Коли найчастіше покупці роблять покупку? 

- Які їх потреби не задовольняються товарами конкурентів? 

Вивчення товарів передбачає пошук відповідей на запитання: 

- Чи конкурентоздатні наші товари у порівнянні з товарами конкурентів? 

- Чи здатні задовольняти потреби (існуючі та перспективні) потенційних 

споживачів? 

- Які потрібні модифікації товарів згідно з виявленими потребами споживачів? 

Вивчення конкурентів – це з`ясування того: 

- Хто є основними конкурентами (3 – 4 фірми, що володіють найбільшою 

часткою ринку). 

- Чому споживачі надають перевагу товарам конкурентів? 

- Яку товарну, цінову політику проводять конкуренти,які канали товароруху 

вибирають і чому? 

- Якими перспективними науковими розробками займаються? 

Прогнозування розвитку ринку: 

Прогноз – це передбачення майбутнього, що базується на відомих 

тенденціях та фактах і виконується на основі екстраполяції. 

Більш – менш достовірний прогноз кон`юнктури ринку для більшості 

товарів проводиться на строк 6 – 18 місяців. 

Прогноз ринків виробничого призначення передбачає наявність інформації 

про: 

- Розвиток науково – технічного прогресу в галузях, які споживають даний 

товар; 

- Стан світової та національної економіки; 

- Наявність інвестицій в галузях, які споживають даний товар. 

Прогноз ринку товарів індивідуального споживання звичайно орієнтується 

на дані опитувань покупців та продавців, а також на експертні оцінки. 

Що саме стає об`єктом прогнозування? 

Це можуть бути: 

- Кількісні показники попиту; 

- Очікувані структурні зміни в галузях промисловості; 

- Формування нових потреб споживачів і т.п. 

До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретної 

фірми відносять: 

- Опитування покупців; 

- Експертні оцінки; 

- Тестування ринку; 

- Аналіз даних минулих років (часові ряди ); 

- Статистичний аналіз попиту. 

Контрольні питання: 

1. В яких напрямках проводиться комплексне дослідження ринку? 

2. Що саме стає об`єктом прогнозування? 

3. До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретної 

фірми відносять? 
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Тема 9. Сегментація ринку за групами споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Поглиблене дослідження ринку передбачає необхідність його розгляду як 

диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживчих 

властивостей товару, що в широкому розумінні визначає поняття ринкового 

сегментування. 

Сегмент ринку – це особливим способом виділена частина ринку, група 

споживачів, товарів або підприємств, що мають деякі спільні ознаки, а саме 

однаково реагують на різні збуджувальні засоби маркетингу (чотири елементи 

комплексу маркетингу). 

Критерії сегментування ринку: 

І група – географічні 

▪ Регіон світу 

▪ Країна 

▪ Регіон країни 

▪ Область країни 

▪ Місцевість 

▪ Кількість населення 

▪ Густота населення 

▪ Клімат 

▪ Площа регіону 

ІІ група – психографічні 

▪ Суспільний клас 

▪ Спосіб життя 

▪ Тип особистості 

ІІІ група – поведінкові 

▪ Причина для здійснення покупки 

▪ Інтенсивність споживання 

▪ Прихильність до товару 

▪ Статус користувача 

ІV група – демографічні 

▪ Вік 

▪ Стать 

▪ Розмір сім’ї 

▪ Життєвий цикл сім’ї 

▪ Рід занять 

▪ Освіта 

▪ Релігійні переконання 

Контрольні питання: 

1. Назвіть чотири групи критеріїв сегментування ринку. 

2. Які критерії сегментування ринку належать до групи “географічні”? 

3. Назвіть і охарактеризуйте психографічні критерії сегментування ринку. 

4. Укажіть поведінкові критерії сегментування ринку. 

5. Які критерії сегментування ринку належать до групи “демографічні”? 
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Тема 10. Аналіз конкуренції 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Конкуренція виникла в результаті суспільного поділу праці і 

відокремленості виробників. 

Якщо об'єктом конкуренції є споживач, то маркетинг – це знаряддя 

конкуренції. Є два види конкуренції: невидима споживачу – це конкуренція між 

підприємствами (матеріали, технологія, дослідження маркетингу, система 

збуту) і видима споживачу – це конкуренція товарів (проявляється через ціну, 

асортимент, обслуговування). 

Виділяють три форми конкуренції: функціональну, предметну і видову. 

Функціональна – книги, спортінвентар, туристичні послуги. 

Видова – автомобілі одного класу, але з різною обробкою. 

Предметна – аналогічні товари різних фірм – спортивний одяг фірми Adidas – 

привабливість фірмової марки. 

У конкурентній боротьбі розрізняють чотири рівні, що визначаються 

часткою підприємства на ринку: 

 • лідер – займає 40 %; 

 • ті, що претендують на лідерство – 30 %; 

 • послідовники (ведені) – до 20 %; 

 • новачки (або ті, що зайняли ринкові ніші) – до 10 %. 

 Згідно з Законом України “Про обмеження монополізму і недопущення 

недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності” монополістом 

вважається підприємство, частка якого на ринку становить 35 %.  

Конкурентна стратегія – це концепція і система дій підприємства, 

орієнтованих на досягнення її мети. 

Конкурентні стратегії розробляють на основі результатів конкурентного 

аналізу. Мета конкурентних стратегій – забезпечити конкурентні переваги 

підприємства на ринку відносно конкурентів. Формують конкурентні стратегії 

на основі таких моделей і матриць: загальна конкурентна матриця М.Портера; 

модель конкурентних сил; матриця конкурентних переваг; модель реакції 

конкурентів. 

Джерелами інформації про конкурентів є: 

- комерційна періодика; 

- державна торгово-промислова статистика; 

- результати комплексного дослідження незалежних консультаційних фірм; 

- особисте відвідування днів відкритих дверей і спеціалізованих виставок  

конкурентів; 

- анкетне опитування споживачів; 

- місцева преса; 

- відвідування днів відкритих дверей і спеціалізованих виставок конкурентів; 

збирання їх реклами; 

- відвідування зборів акціонерів фірми – конкурента. 

Контрольні питання: 

1. Який взаємозв’язок між маркетингом і конкуренцією? 

2. Що включає дослідження конкуренції? 

3. Назвіть джерела інформації про конкуренцію. 

4. Назвіть види конкуренції. 
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Тема 11. Методи ринкових досліджень 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для проведення відповідного маркетингового дослідження потрібна 

насамперед певна методика. Існує загальна методика проведення 

маркетингових досліджень, а конкретної для кожного типу ринку, товару, 

конкурентів, споживачів чи процесу збуту продукції не існує. 

Загальна методика проведення маркетингових досліджень передбачає 

наявність двох взаємопов’язаних частин: по-перше, дослідження зовнішнього 

середовища, що не підлягає регулюванню керівником підприємства, тому для 

успішного функціонування потрібно пристосовуватися до нього; по - друге, 

аналіз внутрішніх складових підприємства, що перебувають під контролем 

управлінського персоналу і відображують здатність підприємства своєчасно 

реагувати на зміни у навколишньому середовищі. 

У процесі маркетингових досліджень аналізують два типи зовнішнього 

середовища та їхні чинники: 

► макромаркетингового середовища — політичні, правові, економічні, 

соціальні та демографічні, технологічні, міжнародні; 

► мікромаркетингового середовища — ринки, конкуренти, споживачі, 

постачальники, діяльність урядових установ. 

Маркетингові дослідження мають спиратися на кількісні та якісні методи 

аналізу, які дають змогу найбільш повно визначити найважливіші параметри 

ринкової діяльності (попит, обсяги реалізації, ринкову частку тощо). Аналіз 

зібраних даних полягає в їх узагальненні визначенням тенденцій і варіацією, а 

також у виявленні і вимірюванні взаємозв’язків між певними показниками. 

У маркетинговому дослідженні найчастіше використовують два методи 

прогнозування: суб’єктивні методи (інтуїтивні, експертні, якісні); об’єктивні 

методи (кількісні). 

Контрольні питання: 

1. Опишіть суб’єктивні та об’єктивні методи маркетингового дослідження? 

 

Тема 12. Призначення маркетингових досліджень 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для забезпечення єдиних стандартів, правил і норм поведінки 

маркетингових досліджень Міжнародна торгова палата і ЄСОМАР 

(Європейське суспільство з вивчення громадської думки і маркетингу) ще в 

1948 р. розробили, а в 1972 році переглянули Міжнародний кодекс з практики 

маркетингових і соціальних досліджень. У ньому викладено принципи, 

визначення, правила. У вступі вказано, що Міжнародний кодекс призначений 

для того, щоб окремі фахівці і зацікавлені організації знали основні правила, 

прийняті в усьому світі. 

На першому етапі маркетингового дослідження потрібно чітко визначити 

проблему й узгодити цілі дослідження. Як правило, найчастіше виникають такі 

проблеми: 

- як покупець вибирає місця для покупки? 

- як можна було б залучити більше покупців до купівлі товарів своєї фірми? 

Після визначення проблем потрібно сформулювати цілі дослідження 
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Вони можуть бути: пошуковими – тобто передбачати збір якихось 

попередніх даних, які висвітлюють цю проблему; описовими – передбачають 

опис певних явищ; експериментальними — передбачають перевірку гіпотези 

про якісь наслідки. Наприклад про те, що зниження ціни на 1 грн. викличе 

збільшення обсягу покупки. 

Маркетингові дослідження дають відповідь на питання: 

- Хто купує ? 

- Що купує ? 

- Коли купує ? 

- Де купує ? 

- Чому купує ? 

Існують такі способи маркетингового дослідження: спостереження, 

експеримент, опитування. 

Перед початком збору інформації необхідно скласти план вибірки. Вибірка 

– це частина населення, яка покликана відображати собою населення в цілому. 

Для цього приймають такі рішення : 

- кого опитувати? (яка саме інформація потрібна і хто нею володіє). 

- яку кількість людей необхідно опитати (великі вибірки надійніші, ніж малі, 

але не обов'язково опитувати понад 1 % усього населення, що проживає на 

території, яка підлягає опитуванню); 

- як слід відбирати членів вибірки (випадково чи за якимись ознаками). 

Наступний етап – це безпосередньо збір інформації. За способом зв'язку з 

аудиторією збір інформації буває: інтерв'ю по телефону; анкета, вислана 

поштою, особисте інтерв'ю; групове інтерв'ю . 

Після збору інформації її аналізують (зводять одержані дані в таблицю і 

обробляють за допомогою різних методик). Завершальний етап – представлення 

одержаних результатів керівництву фірми. 

Контрольні питання: 

1 Які можуть бути цілі маркетингового дослідження? 

2. Дайте характеристику методам маркетингового дослідження. 

3. Які рішення приймаються щодо формування плану вибірки? 

 

Тема 13. Дослідження середовища маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Макросередовище – представлено силами більш широкого соціального 

плану, які мають вплив на фірму. Це такі сили, які не піддаються контролю і 

які фірма повинна вивчати та прогнозувати. Основні групи чинників 

макросередовища: демографічні; економічні; природні; науково-технічні; 

політичні і правові; культурні. 

Демографічні чинники 

- світовий демографічний вибух. 

- зниження народжуваності в Україні.  

- старіння населення України.  

- зміни в українській сім'ї  

- міграція населення. 

Економічні чинники 
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 Крім самих людей, важлива ще й їхня купівельна спроможність. 

Загальний рівень купівельної спроможності залежить від рівня доходів, цін, 

грошових вкладів і доступності кредиту, рівня інфляції і дефляції. 

Природні чинники 

- дефіцит деяких видів сировини, нафти, лісу, чорнозему, води; 

- подорожчання енергії. 

Науково-технічні чинники 

- прискорення науково-технічного прогресу; 

- поява безмежних властивостей (використання сонячної енергії, засоби 

лікування раку, космічна техніка багаторазового використання для комерційних 

цілей). 

Політико-правові чинники 

- законодавство з регулювання підприємницької діяльності. В Україні прийнято 

такі закони, які регулюють підприємницьку діяльність: "Про власність", "Про  

підприємництво", "Про приватизацію державних підприємств", "Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)», “Про 

захист прав споживачів”, “Про рекламу”, “Про обмеження монополізму і 

недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності”, 

Положення "Про поставки товарів народного споживання".  

- Підвищення вимог зі сторони державних установ, які слідкують за 

дотриманням законів. 

Культурні чинники 

Люди живуть у конкретному суспільстві, яке формує їх основні погляди, 

цінності і норми поведінки. Основні культурні цінності суспільства знаходять 

вираження у співставленні людей самих до себе, до інших, до існуючих у 

суспільстві інститутах, до суспільства в цілому і до природи. 

Маркетингове середовище фірми – це сукупність суб'єктів і сил, які 

діють за межами фірми і впливають на її можливості успішно співпрацювати з 

цільовими споживачами. 

 Мікросередовище – представлене чинниками, які безпосередньо 

стосуються самої фірми та її можливостей щодо обслуговування споживачів. 

Вони контролюються фірмою і перебувають у сфері впливу служби 

маркетингу. Це такі чинники: постачальники, маркетингові посередники, 

клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. 

Контрольні питання: 

1. Дайте оцінку чинникам макросередовища фірми. 

2. Опишіть чинники мікросередовища фірми. 

 

Тема 14. Дослідження ринку 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розрізняють якісний і кількісний аналіз ринку.  

Кількість аналіз ринку передбачає пошук даних про обсяг виробів  і 

послуг,які ринок здатен прийняти сьогодні й у перспектив. 

У межах кількості аналізу ринку дослідженню підлягають: 

1.Ринковий попит.  

2. попит на продукцію   підприємства (фірмовий попит).  
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3. Еластичність попиту. Даний показник характеризує зміну,що 

відбувається в рівні попиту на конкурентний товар,під впливом таких 

факторів,як ціна або інтенсивність комерційної пропаганди. 

4.Оскількі усі без винятку підприємства працюють в умовах обмеженості 

ресурсів, розрізняють очікуваний попит(прогнозований або потенційний ) і 

фактичний обсяг реалізованих на ринку товарів.  

5. Прагнучи оцінити положення товару в рамках життєвого циклу, служба 

маркетингу має проводити постійний моніторинг продажів.  

6. Ще одним об’єктом даного розділу дослідження маркетингу є  ринкові 

бар’єри, з якими стикається підприємство при: 

– залишенні ринку; 

– Проникнення на ринок.  

Контрольні питання: 

1. Опишіть що підлягає дослідженню ринку? 

 

Тема 15. Дослідження товару 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

У ході дослідження вивченню підлягають: 

• реакція покупців на товар у порівнянні з реакцією на продукцію аналогічного 

призначення, запропоновану конкурентами; 

• властивості упаковки (зручність, естетичність, придатність до найкращого 

збереження товару від псування); 

• асортиментний ряд товару (для виявлення повноти його присутності на 

відповідних ринкових сегментах). 

Одним з найбільш поширених прийомів вивчення споживчих властивостей 

товару – анкетування, у ході якого покупці виставляють оцінку товарові в 

цілому або його окремим елементам (формі, упаковці, колірному оформленню, 

зручності експлуатації) згідно із запропонованою шкалою.  

Якість товару оцінюють також за допомогою ринкового тесту (часом його 

називають контрольним, пробним чи рекламним продажем). Під час його 

проведення аналізуються факти доброзичливої позитивної та негативної реакції 

покупців щодо споживчих властивостей і ціни виробу, встановлюється потреба 

в підтримці товару (завдяки рекламі, сервісу та іншим засобам просування). 

Для товарів широкого ужитку використовується, як правило, метод 

продажу зразків. Для машин і устаткування – виставки, ярмарки, демонстрація 

нововведень у лабораторних умовах. Не виключений і експлуатаційний тест, 

суть якого полягає в тому, що фірма-продуцент домовляється з кількома 

потенційними покупцями про використання новинки протягом певного періоду.  

Контрольні питання: 

1. Які прийоми дослідження товару ви знаєте? 

 

Тема 16. Дослідження покупців 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основне питання маркетингу про те, як реагують покупці на 

різноманітні маркетингові заходи фірми, можна отримати відповідь за 

допомогою моделі купівельної поведінки покупця. 
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Маркетингові стимули представлені чотирма елементами, так званими 

"4Р": товар, ціна, методи розповсюдження і маркетингові комунікації. До інших 

стимулів належать чинники макросередовища, що оточує покупця: економічні, 

технологічні, політичні і культурні. 

Усі ці складові частини потрапляють в "чорну скриньку" споживача та 

перетворюються на сукупність реакцій, які можна спостерігати: вибір товару, 

вибір марки, вибір торгового підприємства, вибір часу та обсягу покупки. 

"Чорну скриньку" умовно можна поділити на дві частини. Перша з них – 

чинники, які впливають на те, як споживач сприймає стимулюючі заходи і 

реагує на них. Друга частина – сам процес прийняття рішення споживачами, 

який визначає його купівельну поведінку.  

Культурні чинники 

Культура. Кожне суспільство має свою власну культуру, і в різних країнах 

культура має різний вплив на купівельну поведінку. 

Субкультура – кожна культура складається з дрібніших елементів – 

субкультур, представлених групами людей, які дотримуються певної системи 

цінностей, яка групується на їх спільному життєвому досвіді та становищі в 

суспільстві.  

Суспільний клас – це відносно стабільні і великі групи людей, яких 

об'єднують подібні інтереси, поведінка та система цінностей.  

Соціальні чинники 

Сім'я – члени сім'ї значною мірою впливають на купівельну поведінку 

людини. Сім'я – це основний споживчий осередок суспільства. 

Ролі та статуси. Роль – це сукупність дій, виконання яких очікують від 

особи оточуючі. Кожній ролі відповідає статус, що відображає оцінку, яку дає 

цій ролі суспільство. Покупці часто вибирають товари, які відображають їх 

роль та статус у суспільстві. 

Референтні групи – є прямими (при безпосередньому спілкуванні) чи 

непрямими об'єктами порівняння або прикладом для наслідування під час 

формування поглядів чи моделі поведінки. Часто люди схильні до впливу тих 

референтних груп, до яких самі не належать. 

Особистісні чинники 

Стиль життя – це обрана людиною індивідуальна модель повсякденної 

поведінки. Для визначення стилю життя використовуються показники ДІП: 

діяльність (робота, хобі, відвідування магазинів, заняття спортом, участь в 

суспільному житті); інтереси (продукти харчування, мода, сім'я, відпочинок); 

погляди (на себе самого, на соціальні питання, на роботу і на товари.  

Психологічні чинники 

Мотивація. Мотив (або спонукання) –– це потреба, яка досягла такого 

рівня інтенсивності, що спонукає людину вчиняти дії, спрямовані на її 

задоволення. 

Сприйняття. Коли людина має мотив, вона готова діяти. Характер її дії 

залежить від сприйняття ситуації. Сприйняття – це процес, завдяки якому люди 

відбирають, організовують та інтерпретують інформацію, створюючи у своїй 

свідомості картину навколишнього світу.  

Засвоєння досвіду. Характеризується змінами у поведінці людини, що 

відбуваються в результаті накопичення життєвого досвіду. Засвоєння досвіду є 
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результатом взаємодії спонукальних чинників, подразників, чинників 

середовища, зворотних реакцій та підкріплення. 

Погляди та переконання. У процесі реалізації та засвоєння досвіду у 

людини виникають погляди та формуються переконання. Погляди та 

переконання, у свою чергу, впливають на купівельну поведінку. Погляди – це 

уявлення індивідуума про щось. Переконання – це стійкі, сприятливі та 

несприятливі оцінки, почуття та схильність до предметів та ідей. 

Контрольні питання: 

1. Опишіть модель купівельної поведінки покупця. 

2. Як можна умовно поділити споживачів за класифікацією VALS? 

3. Які групи споживачів можна виділити щодо їх сприйняття до нового товару? 

 

Тема 17. Дослідження підприємства 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Дослідження підприємства здійснюється у такій послідовності:  

1. Оцінка фінансового й економічного становища фірми проводиться із 

залученням наступних показників: обсяг продажів, чистий прибуток, власний 

капітал в обороті, обсяг виробництва( в натуральному і вартісному вираженні), 

амортизаційні відрахування, збільшення короткострокової та довгострокової 

заборгованостей, інвестиції тощо. 

2. Дослідження товарної номенклатури підприємства – сукупності товарів , 

об’єднаних у асортиментні групи,що виготовляються підприємством. 

Вивченню підлягає позиція того або іншого виробу (послуги) у парадній 

номенклатурі. 

3. Дослідження системи розподілу (канали руху товарів від продуцента до 

покупця, фізична доставка продукції до місць її збереження та реалізації). 

4. Дослідження засобів стимулювання збуту (реклама, робота з 

громадськістю, просування товарів). 

5. Аналіз сильних і слабких сторін у діяльності підприємства. 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає здійснення дослідження підприємства? 

 

Тема 18. Загальнофірмові та маркетингові цілі 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Класичний маркетинг говорить нам, що розробка маркетингової стратегії 

починається з визначення місії та цілей діяльності. На першому етапі 

формулюється місія підприємства.  

Місія – головне призначення фірми, її особлива роль, чітко визначення 

причина її існування; про неї подаються матеріали до засобів масової 

інформації. Елементи місії: 

- призначення фірми с точки зору її конкретної діяльності ( товари, послуги), на 

конкретному ринку. 

- визначені в певній формі основні напрями, орієнтири, образ до якого прагне 

фірма 

- переваги фірми, що вирізняють її серед конкурентів і допомагають краще 

задовольнити попит споживачів. 
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Подальший етап стратегічного планування – конкретизація програмної 

заяви в переліку цілей та завдань для кожного рівня управління підприємством. 

Першою передумовою успіху діяльності компанії є правильно обрана ціль. Ціль 

це запрограмований результат, заради якого здійснюється виробничий процес і 

який повинен бути досягнутий за допомогою певних дій. Управління за цілями 

– процес, який складається з чотирьох етапів: 

- розробка чітких стратегій 

- розробка реалістичних планів їх досягнення (стратегій) 

- систематичний контроль та оцінка результатів 

- коригуючи заходи для досягнення запланованих результатів. 

Оскільки глобальна мета – збільшення прибутку – може бути досягнена за 

допомогою стратегій, реалізація яких – у компетенції різних служб 

підприємства: 

- виробничої – визначення необхідних потужностей 

- маркетингової – визначення потреби у персоналі 

- фінансової – визначення потреби у фінансових ресурсах. 

Отже, маркетингові цілі займають підпорядковане становище щодо 

загально фірмових цілей і є, так би мовити, засобами, стратегіями їх 

досягнення. Маркетингові цілі безпосередньо стосуються тільки двох аспектів 

діяльності підприємства – продуктів та ринків: які продукти ми хочемо продати 

і на яких ринках. Хоча цими аспектами не вичерпується весь арсенал засобів 

підприємства для досягнення бажаного рівня прибутковості, безперечно, вони є 

найбільш значними. Маркетингові цілі – конкретні, ясні кількісні зобов’язання 

фірми у показниках обсяг продажу або прибутку, котрі можуть бути досягнені 

за певний час. Визначають чотири пріоритетні маркетингові цілі: 

- прибутковість інвестицій 

- прибутковість акцій 

- збільшення ринкової частки 

- збільшення частки нових продуктів. 

Контрольні питання: 

1. Класифікація цілей. 

2. Які показники використовують при визначенні цілей? 

3. Суть маркетингових цілей? 

4. Які цілі відносяться до загально фірмових? 

 

Тема 19. Планування маркетингу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Існують декілька визначень стратегічного маркетингового планування 

(СМП). 

СМП – процес створення й практичної реалізації генеральної програми дій 

підприємства. 

СМП – це управлінський процес створення та підтримування відповідності 

між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у 

сфері маркетингу. 

Мета стратегічного планування – визначення найбільш перспективних 

напрямів діяльності організації через ефективне використання її наявних 

ресурсів для забезпечення зростання та процвітання організації. 
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Основними завданнями стратегічного планування є: 

- визначення цілей і напрямків діяльності фірми; 

- визначення альтернативних варіантів реалізації напрямків діяльності фірми; 

- координація різних напрямків діяльності; 

- оцінка сильних і слабких аспектів діяльності фірми, можливостей і загроз з 

боку ринку; 

- створення умов для ефективного розподілу продукції фірми; 

- визначення та обґрунтування переліку маркетингових дій; 

- оцінка маркетингової діяльності фірми. 

Загальну структуру процесу стратегічного маркетингового планування 

можна подати наступним чином: 

ЕТАП 1. Формулювання місії фірми 

ЕТАП 2. Визначення мети фірми 

ЕТАП 3. Маркетинговий аудит 

ЕТАП 4. SWOT-аналіз 

ЕТАП 5. Визначення маркетингової мети 

ЕТАП 6. Формування маркетингової стратегії 

ЕТАП 7. Програма маркетингу 

ЕТАП 8. Організація і реалізація маркетингу 

ЕТАП 9. Контроль маркетингу 

Контрольні питання: 

1. У чому сутність процесу стратегічного маркетингового планування на 

корпоративному рівні, на рівні стратегічної бізнес-одиниці, на рівні товару? 

2. Поясніть, як узгоджуються місія фірми, цілі фірми та маркетингові цілі? 

3. У чому сутність SWOT-аналізу? Як його результати використовуються в 

процесі стратегічного маркетингового планування? 

 

Тема 20. Види маркетингових стратегій 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками. 

1. Глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають принципові 

рішення щодо вибору напряму розвитку фірми. 

2. Базові стратегії базуються на певних конкурентних перевагах фірми. 

3. Стратегії росту визначають напрямок розширення масштабу фірми. 

4. Залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що дозволяють 

визначити, які товари й для яких сегментів ринку буде виробляти фірма. 

5. Залежно від ступеня сегментування ринку – стратегії вибору комплексу 

маркетингових засобів (маркетинг-міксу) для певних сегментів споживачів. 

Контрольні питання: 

1. Які альтернативні маркетингові стратегії ви можете запропонувати для 

збільшення обсягу продажу? Які моделі прийняття стратегічних рішень можуть 

бути використані при цьому? 

2. Компанія є лідером, челенджером, послідовником, нішером. Як конкурентна 

позиція фірми позначається на виборі маркетингової стратегії? 

3. Які стратегії інтенсивного росту ви знаєте? 

4. Які стратегії відносяться до стратегій інтегративного росту? 

5. Суть стратегій диверсифікації 
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Тема 21. Маркетингова товарна політика 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких 

один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-

збутової діяльності фірми. 

Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи 

послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності 

або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як допоміжні 

для досягнення поставлених фірмою цілей. 

Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або 

наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана 

забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління 

ним; підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; 

знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та 

реалізація стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів. 

Розробка й здійснення товарної політики вимагають дотримання 

наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; 

наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; хорошого 

знання ринку й характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості й 

ресурси (дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) нині та на 

майбутнє. 

Найважливішою частиною маркетингової товарної політики є розробка 

товарів (послуг). Це створення нових товарів, які дадуть змогу фірмі: 

- здійснити прорив на ринок, 

- перемогти конкурентів, 

- зберегти й розширити свій ринок, 

- збільшити доходи й прибуток. 

У ринкових умовах завжди виграє той, хто атакує. Тому розробка товарів 

завжди в центрі уваги будь-якого підприємця. 

Контрольні питання: 

1. У чому сутність і мета товарної політики? 

2. Яка основна ідея оцінки якості та конкурентоспроможності продукції? 

3. У чому сутність концепції життєвого циклу товару та маркетингової стратегії 

на різних етапах життєвого циклу товару? 

 

Тема 22. Маркетингова цінова політика 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розроблення цінової стратегії передбачає прийняття великої кількості 

різних рішень:  

1.Стратегічні рішення щодо рівня цін 

Ці рішення дуже важливі у процесі ціноутворення. Виділяють два 

принципово відмінні типи стратегій щодо цінового рівня: 

• стратегія високих цін; 

• стратегія низьких цін. 

Вибираючи відповідну стратегію, ураховують цілі цінової політики фірми, 

а також психологію ціносприйняття. 
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Високі, „престижні" ціни асоціюються у споживачів із високою якістю 

товарів, що зумовлена використанням коштовних матеріалів, ретельним 

виготовленням, суворим контролем, а також високим рівнем сервісу. Висока 

ціна, відіграючи роль індикатора якості, має найбільший вплив при купівлі 

складних і цінних товарів (автомобілів, дорогої парфумерії тощо). 

Низькі ціни, привабливі для значної частини ринку, дають змогу 

збільшувати обсяги продажу товарів, вести активну цінову конкурентну 

боротьбу. 

При встановленні цін на принципово нові, „піонерні" товари, захищені 

патентом, ці дві альтернативні стратегії проявляються найяскравіше і мають 

свої назви: 

• стратегія „зняття вершків" 

• стратегія „проникнення". 

При використанні стратегії „зняття вершків" фірма спочатку встановлює 

на свій товар високу престижну ціну, яка робить його досяжним лише для 

верхніх ешелонів ринку. Після уповільнення першої хвилі збуту ціни поетапно 

знижують, що дає змогу поступово залучати до купівлі товару дедалі більшу 

кількість ринкових сегментів, знімаючи з кожного з них фінансові „вершки".  

Використання стратегії „зняття вершків” зумовлюють такі фактори: — 

вона допомагає компенсувати значні витрати на науково-дослідні розробки 

„піонерних" товарів і впровадження їх у виробництво, а також витрати на 

рекламу при виведенні новинок на ринок; 

Деякі фірми ефективно використовують стратегію „проникнення", відразу 

встановлюючи на свою новинку відносно низьку ціну, сподіваючись у такий 

спосіб залучити велику кількість споживачів та захопити значну частку ринку. 

Стосовно цін на нові товари-імітатори, аналоги яких уже існують на ринку, 

можуть бути використані різні стратегії відносно показників „ціна-якість" з 

урахуванням кон'юнктури конкретного ринку У такій ситуації ціна слугує 

засобом позиціонування даного товару серед товарів конкурентів. 

Ще один елемент, який розглядають при визначенні цін, і пов'язаний із 

психологією ціносприйнятгя — використання стратегії не заокруглених цін. 

Такі ціни — на декілька одиниць нижчі від подальшого круглого числа (4,95 

гри., 298 гри.) — здебільшого сприймаються споживачами як ретельно 

розраховані і створюють враження трохи нижчого рівня ціни, ніж насправді. 

Але якщо фірма прагне створити імідж дорогого високоякісного товару, а не 

товару, доступного за ціною, їй варто відмовитись від стратегії не заокруглених 

цін. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть типові ситуації, в яких приймаються рішення з цін, і які підходи до 

ціноутворення можуть бути при цьому використані. 

2. Які фактори слід врахувати при визначенні ціни на товар? 

3. Які альтернативні маркетингові стратегії можуть бути використані при 

виведенні товару на ринок. Як визначити рівень цін на цей товар? 
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Тема 23. Маркетингова політика розподілу 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та 

контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета 

політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції. 

Завдання розподілу продукції можна поділити на дві групи: 

- стратегічні; 

- тактичні. 

Стратегічні завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів 

збуту: 

- прогнозування перспективних каналів збуту; 

- вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту; 

- вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення складів. 

Тактичні завдання розподілу включають: 

- роботу з наявними клієнтами та залучення нових; 

- пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару; 

- організацію виконання замовлень і поставку товарів (визначення маршрутів 

збуту, перевірку наявності товарних запасів, заходи стимулювання збуту тощо). 

Ефективність політики розподілу багато в чому залежить від вибору 

ефективного каналу розподілу. 

Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе 

право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим 

фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача. 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає сутність політики розподілу? Які стратегічні й тактичні 

завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів розподілу? 

2. Які функції збуту? 

3. Яким каналам розподілу віддають перевагу при розподілі споживчих, 

промислових товарів, послуг? Чому? 

4. Які основні функції оптової й роздрібної торгівлі? 

 

Тема 24. Стимулювання збуту 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Стимулювання збуту – різні види маркетингової діяльності, що на 

визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо 

стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і 

торгового персоналу. 

Стимулювання збуту – маркетингова діяльність, відмінна від реклами, 

пропаганди й особистого продажу, що стимулює покупки споживачів і 

ефективність дилерів: виставки, демонстрації, різні неповторювані збутові 

зусилля. 

Стимулювання збуту містить у собі заходи:  

1) мерчандайзинг – оформлення місця продажу;  

2) упакування, етикетку, ярлик; 

3) покупку з подарунком; 

4) покупку зі знижкою за купонами; 
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5) фірмові сувеніри; 

6) змагання, ігри, розиграші, лотереї, конкурси, вікторини; 

7) демонстрацію товару; 

8) дегустацію товару; 

9) семплінг – пропозицію зразків товару та ін. 

Стимулювання збуту використовується у випадках, якщо потрібно: 

- збільшити обсяг продажу в короткостроковому періоді; 

- підтримати прихильність покупця до визначеної марки, фірми; 

- вивести на ринок новинку; 

- підтримати інші інструменти просування. 

Перевагами стимулювання збуту є: 

- можливість особистого контакту з потенційними покупцями; 

- великий вибір засобів стимулювання збуту; 

- покупець може одержати щось коштовне й більший обсяг інформації про 

фірму; 

- можливість збільшення ймовірності імпульсної покупки. 

Але разом з тим необхідно пам'ятати, що стимулювання збуту: 

- лише короткострокова дія на збільшення обсягу продажу; 

- виступає як підтримка інших форм просування, вимагає наявності реклами; 

- імідж фірми може бути підірваний низькою якістю елементів стимулювання. 

Вирішення завдань стимулювання збуту досягається за допомогою 

різноманітних засобів. Вибір форми стимулювання збуту залежить насамперед: 

- від цілей й завдань компанії із стимулювання збуту товарів фірми; 

- від товарів; 

- від типу ринку; 

- від того, що використовують конкуренти в заходах щодо стимулювання збуту; 

- від рентабельності кожного із засобів стимулювання збуту; 

- від фантазії співробітників фірми чи рекламних агентів. 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає сутність стимулювання збуту? 

2. Сутність етапів процесу стимулювання збуту? 

3. В яких випадках використовують стимулювання збуту? 

4. Переваги стимулювання збуту? 

5. Від чого залежить вибір форм стимулювання збуту? 

 

Тема 25. Реклама в системі засобів із стимулювання збуту 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Реклама - сукупність засобів, за допомогою яких продуцент привертає 

увагу покупців до товарів, що пропонуються ним ринку, та розповсюджує за 

свій рахунок пропозиції, заклики, поради, рекомендації придбати їх. Основні 

складові рекламного процесу визначені у табл. 

Головна функція реклами полягає у індивідуалізації товару – виділенні із 

загальної маси аналогічної конкурентної пропозиції завдяки тільки йому 

притаманним рисам. 

Між тим, в залежності від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває 

об’єкт реклами, функції реклами конкретизується таким чином: 
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а) інформаційна функція – має донести до аудиторії відомості про товар, 

який планується до впровадження або вже з`явився на ринку. Завдяки цьому 

потенційні покупці об’єднуються в ринковий сегмент, який добре обізнаний у 

особливостях зробленої йому пропозиції; 

б) функція умовляння – пов’язана з впливом на психіку споживачів товару 

( їхні емоції, очікування та дії, які передають здійсненню покупки) для 

посилення відчуття необхідності конкретного товару; звільнення та модифікації 

бажань; переконання в необхідності здійснити покупку; 

в) функція нагадування – стабілізує контингент покупців та підтримує 

досягнутий рівень продаж. 

Форми реклами надзвичайно різноманітні. Тому як ілюстрації окреслимо 

лише деякі з них – найбільш поширені. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть етапи планування рекламної компанії. 

2. Охарактеризуйте складові рекламного процесу. 

3. Окресліть головну і допоміжні функції реклами. 

4. Як оцінити ефективність рекламних заходів,  до яких вдається підприємство?     
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