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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Мета дисципліни «Основи маркетингу» – формування знань 

щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів 

організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

Завдання дисципліни «Основи маркетингу» – вивчення 

теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у 

цій галузі знань; опанування методологічним апаратом організації 

маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатності до 

творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової 

діяльності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

� знати: сутність, завдання, принципи та функції 

маркетингу; основні види та сфери застосування маркетингу; 

основні категорії та концепції маркетингу; комплекс маркетингу, 

його основні елементи; 

� вміти: застосовувати теоретичні знання у дослідженні 

ринку, товарів, споживачів, конкурентів; розробляти стратегію та 

тактику маркетингової діяльності підприємства в ринкових умовах, 

а також товарну, цінову, збутову та рекламну політику 

підприємства для конкретних ринкових ситуацій. 

Мета проведення практичних занять полягає у засвоєнні 

студентом основних завдань та принципів маркетингу та набутті 

умінь конкретно та своєчасно використовувати отримані знання, 

володіти методами та засобами маркетингу, знати сучасні вимоги 

до маркетингової діяльності підприємств, основні положення 

товарної, цінової, збутової політик підприємств в сучасних умовах 

господарювання. Використання набутих у ході проведення 

практичних занять знань з дисципліни «Основи маркетингу» є 

досить важливим. Адже практичні заняття сприяють  кращому 

засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню необхідних 

практичних навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової 

підготовки. 

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу. 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Згідно до робочої програми дисципліни «Основи маркетингу» 

передбачено наступні теми практичних занять: 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

 навчання 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Теоретичні основи  

маркетингу 
2 - 

2. 
Тема 2. Організація маркетингової 

діяльності 
2 - 

3. Тема 3. Маркетингові дослідження 2 0,5 

4. 
Тема 4. Аналіз споживчого ринку. 

Аналіз ринку підприємств 
4 0,5 

5. 
Тема 5. Маркетингова товарна 

політика і політика продажу 

(розповсюдження послуг) 

4 1 

6. Тема 6. Аналіз транспортних послуг 4 1 

7. Тема 7. Розробка товарної марки 4 1 

8. 
Тема 8. Розробка сервісного 

обслуговування 
4 0,5 

9. 
Тема 9. Маркетингова цінова 

політика 
2 0,5 

10. 
Тема 10. Маркетингова політика 

просування послуг 
2 0,5 

11. 
Тема11. Результативність 

маркетингової діяльності. Контроль 

маркетингу 

4 0,5 

 Разом 34 6 

 

Практичні заняття передбачається проводити за наступними 

планами. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретичні основи маркетингу. Організація маркетингової 
діяльності і ринкові дослідження 

 
Практичне заняття 1. 

Тема: Теоретичні основи  маркетингу  
Мета: вивчити сутність базових понять і категорій маркетингу, 

характеристики сучасної концепції маркетингу. 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Історія виникнення та розвитку маркетингу. 

2. Еволюція концепції маркетингу.  

3. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-етичний 

маркетинг.  

4. Основні поняття маркетингу. 

5. Принципи маркетингу.  

6. Цілі та завдання маркетингу.  

7. Функції маркетингу.  

8. Класифікація видів маркетингу. 

9. Сутність та складові комплексу маркетингу на підприємстві. 

10. Маркетингова конкурентна стратегія і маркетингові 

політики. 

11. Сутність, функції і напрямки транспортного маркетингу. 

12. Особливості транспортної послуги як об’єкта транспортного 

маркетингу. 

13. Особливості впливу оточуючого середовища на формування 

маркетингу. 

14. Характеристика внутрішнього і  зовнішнього середовищ 

маркетингу. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
Практичне заняття 2. 

Тема: Організація маркетингової діяльності 
Мета: вивчити методологічні і методичні основи організації 

маркетингової діяльності на підприємстві, а також особливості 

управління маркетингом на транспорті 
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Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Управління маркетингом. 

2. Принципи організації маркетингових структур на 

підприємстві. Сутність можливих концепцій організації 

маркетингу на підприємстві.  

3. Сутність моделей побудови відділу маркетингу на 

підприємстві. 

4. Сильні і слабкі сторони функціональної, товарної, ринкової і 

товарно-ринкової організації служби маркетингу на 

підприємстві. 

5. Сутність планування маркетингової діяльності. 

6. Стратегічне планування: поняття та переваги. 

7. Функції стратегічного планування. 

8. Процес внутрішнього стратегічного планування на 

підприємстві. 

9. План маркетингової діяльності підприємства. 

10. Маркетингове планування і планування перевезень. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19.  

 
Практичне заняття 3. 

Тема: Маркетингові дослідження 
Мета: вивчення теоретичних і прикладних аспектів здійснення 

маркетингових досліджень 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Значення інформації в маркетингу.  

2. Задачі і зміст маркетингових досліджень.  

3. Комплексне дослідження ринку. 

4. Види маркетингових досліджень.  

5. Методи проведення маркетингових досліджень.  

6. Кількісні методи маркетингових досліджень.  

7. Види інформації.  

8. Маркетингові інформаційні системи.  

9. Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових 

досліджень. 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 
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Практичне заняття 4. 

Тема: Аналіз споживчого ринку. Аналіз ринку підприємств 

(початок) 
Мета: вивчення теоретико - методичних основ аналізу 

споживчого і промислового ринків 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Класифікація ринків.  

2. Порівняльний аналіз ринку підприємств (ринку 

організацій-споживачів) і споживчого ринку.   

3. Особливості транспортного ринку.  

4. Сегментування і позиціювання на ринках.  

5. Поняття про сегментацію ринків.  

6. Етапи процесу сегментування ринку.  

7. Принципи сегментації.  

8. Критерії вибору  сегменту.  

9. Сегментація ринку товарів промислового призначення та 

її критерії.  

10. Сегментація споживчого ринку.  

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
Практичне заняття 5. 

Тема: Аналіз споживчого ринку. Аналіз ринку підприємств 

(закінчення) 
Мета: вивчення теоретичних та методичних основ аналізу 

споживчого і промислового ринків 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Сегментація ринку транспортних послуг.   

2. Фактори, що враховуються при сегментації підприємств-

споживачів транспортних послуг.  

3. Фактори, що враховуються при сегментації населення як 

споживача транспортних послуг. 

4. Аналіз товарного ринку.  

5. Оцінка обсягу товарного ринку, рівня  ринкової 

концентрації, частки суб’єкта господарювання на ринку.  
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6. Оцінка ринкової кон’юнктури.  

7. Оцінка стану конкуренції на товарному ринку.  

8. Аналіз бар’єрів для входу на ринок.  

9. Поведінка покупців на споживчому і  на індустріальному 

ринках. 

10. Принципи дослідження ринку транспортних послуг.   

11. Аналіз загальних умов збутової діяльності і ринків збуту 

транспортного підприємства.  

12. Дослідження конкуренції в умовах транспортного 

підприємства.  

13. Прогнозування умов збуту на транспортному 

підприємстві.  

14. Оцінювання і прогнозування попиту. 

 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
Практичне заняття 6. 

Тема: Маркетингова товарна політика і політика продажу 

(розповсюдження послуг) (початок) 
Мета: вивчення сутності, основних засад розробки і реалізації 

товарної політики 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Сутність маркетингової товарної політики підприємства.  

2. Товар. Види товару.  

3. Класифікація послуг.  

4. Етапи життєвого циклу товару.  

5. Конкурентоспроможність товарів на ринку.  

6. Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги і 

транспортного підприємства. 

7. Управління товарним асортиментом і номенклатурою 

товарів підприємства.  

8. Товарні марки, класифікація товарних марок.  

9. Основні функції товарного знака та переваги при його 

використанні.  

10. Основні вимоги до товарного знака, правила 

застосування товарного знака.  

11. Товарна марка і сервісне обслуговування. 
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12. Упаковка, функції упаковки.   

13. Штрихове кодування. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 7. 

Тема: Маркетингова товарна політика і політика продажу 

(розповсюдження послуг) (закінчення) 

Мета: вивчення сутності, основних засад розробки і реалізації 

маркетингової політики продажу 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Сутність маркетингової політики продажу.  

2. Канали розподілу та їх функції.  

3. Основні типи каналів розподілу та їх характеристика. 

4. Структура каналу та методи його формування. 

5. Процес управління каналами розподілу та його 

особливість.  

6. Оцінка збутової діяльності та її критерії.  

7. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.  

8. Типи вертикальних маркетингових систем та їх 

характеристика. 

9. Посередницька діяльність у каналах розподілу.  

10. Типи торговельних посередників.  

11. Особливості збутової діяльності у сфері послуг.  

12. Система розподілу послуг (система дистрибуції). 

13. Логістичні системи розподілу.  

14. Транспортна логістика. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 8. 

Тема: Аналіз транспортних послуг (початок) 
Мета: вивчення методики маркетингового аналізу транспортних 

послуг 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Аналіз споживчої цінності автотранспортної послуги.  
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2. Семантичний профіль автотранспортної послуги.  

3. Аналіз сильних і слабких сторін, аналіз змін 

автотранспортної послуги.  

4. Аналіз товарної марки: лояльності до неї покупців, 

вартості в балах.  

5. Аналіз життєвого циклу автотранспортної послуги.  

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
Практичне заняття 9. 

Тема: Аналіз транспортних послуг (закінчення) 
Мета: вивчення методики маркетингового аналізу транспортних 

послуг 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Аналіз нових автотранспортних послуг.  

2. Аналіз структури і динаміки портфелю автотранспортних 

послуг.  

3. Аналіз тарифів на вантажні та пасажирські перевезення.  

4. Аналіз обсягів продажу послуг, в тому числі через 

Internet. 

5. Аналіз клієнтської бази.   

6. Аналіз системи дистрибуції послуг, в тому числі через 

Internet. 

 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
Практичне заняття 10. 

Тема: Розробка товарної марки (початок) 
Мета: вивчення теоретичних і методичних основ розробки і 

управління товарними марками 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Сутність і призначення товарної марки.  

2. Товарна марка.  

3. Марочне ім’я.  

4. Марочний знак.  

5. Товарний знак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11
 

 

 

6. Фірмовий стиль.  

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 11. 

Тема: Розробка товарної марки (закінчення) 
Мета: вивчення теоретичних і методичних основ розробки і 

управління товарними марками 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Взаємозв’язок параметрів товару і товарної марки.  

2. Марочні стратегії.  

3. Види товарних марок.  

4. Розробка товарних марок і управління ними.  

5. Бренд-менеджмент. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 12. 

Тема: Розробка сервісного обслуговування (початок) 
Мета: вивчення теоретичних і методичних аспектів організації 

сервісного обслуговування 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Сутність та значення сервісного обслуговування товарів.  

2. Етапи розробки сервісного обслуговування.  

3. Складові управління сервісним обслуговуванням.  

4. Принципи сервісного обслуговування.  

5. Принципи, завдання та функції маркетингу у сфері 

сервісного обслуговування.  

6. Алгоритм прийняття рішень щодо сервісного 

обслуговування споживачів. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 13. 

Тема: Розробка сервісного обслуговування (закінчення) 
Мета: вивчення теоретичних і методичних аспектів організації 

сервісного обслуговування 
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Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Класифікація сервісного обслуговування покупців 

товарів. 

2. Послуги передпродажного і післяпродажного 

обслуговування товарів.   

3. Класифікація сервісного обслуговування за етапом 

життєвого циклу товару, за формою організації 

сервісного обслуговування, за типом маркетингових 

зусиль у сфері сервісного обслуговування, за споживачем 

товару.  

4. Стандарти сервісного обслуговування.  

5. Формування та оцінювання якості послуг сервісного 

обслуговування. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19. 

 
Практичне заняття 14. 

Тема: Маркетингова цінова політика 
Мета: вивчення сутності, основних засад розробки і реалізації 

маркетингової цінової політики 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Маркетингова цінова політика підприємства та її види.  

2. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.  

3. Попит та його еластичність.  

4. Управління цінами підприємства. 

5. Методи ціноутворення.  

6. Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та 

характеристика. 

7. Непряме маркетингове ціноутворення: політика знижок, 

кредитна політика підприємства, політика кондицій.  

8. Особливості ціноутворення в маркетингу послуг.  

9. Транспортні тарифи та принципи їх побудови.  

10. Тарифи на пасажирські і  вантажні автомобільні 

перевезення; порядок їх встановлення. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 
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Практичне заняття 15. 

Тема: Маркетингова політика просування послуг 
Мета: вивчення сутності, основних засад розробки і реалізації 

маркетингової політики просування послуг 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Комплекс маркетингових комунікацій.  

2. Розробка комунікаційної стратегії.  

3. Сутність маркетингової політики комунікацій.  

4. Комплекс маркетингових комунікацій в сфері послуг.  

5. Реклама, її види та завдання.  

6. Реклама послуг: планування, реалізація і контроль.  

7. Алгоритм процесу прийняття рішення з рекламування: 

бюджет реклами, рекламне звернення, носії реклами, 

тестування реклами.  

8. Пропаганда, її цілі та форми.  

9. Формування попиту і стимулювання збуту.  

10. Основні засоби стимулювання збуту, їх переваги та 

недоліки. 

11. Персональний продаж та його типи.  

12. Мотивування покупця.  

13. Прямий маркетинг та засоби інформаційного 

спілкування. 

14. Умови ефективності застосування реклами і 

персонального продажу. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19 

 
Практичне заняття 16. 

Тема: Результативність маркетингової діяльності. Контроль 

маркетингу (початок) 
Мета: вивчення основних підходів до організації контролю 

маркетингу та оцінки результативності маркетингової діяльності 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Поняття про контроль маркетингової діяльності 

підприємства. 
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2. Види контролю: стратегічний, тактичний, оперативний. 

3. Показники контролю планів збуту продукції 

підприємства.  

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 

 
Практичне заняття 17. 

Тема: Результативність маркетингової діяльності. Контроль 

маркетингу (закінчення) 
Мета: вивчення основних підходів до організації контролю 

маркетингу та оцінки результативності маркетингової діяльності 

Норма часу (за робочою програмою дисципліни): 2 год. 

План практичного заняття 
1. Методика розрахунку показників контролю 

прибутковості.  

2. Характеристика показників контролю ефективності 

маркетингових заходів.  

3. Поняття про ревізію маркетингу. 

4. План ревізії маркетингу. 

5. Оцінка та підвищення результативності маркетингової 

діяльності. 

 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,17,18,19. 

 
3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОГО 

 І САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
Для диференціації числових вихідних даних нижченаведених 

практичних завдань застосовуються прийоми: 

1) замість двох нижніх рисочок підставляється двохзначний 

індивідуальний номер варіанта; 

2) до базових даних додається ОЦ – остання (друга) цифра 

номера варіанта; 

3) базові дані практичного значення множаться на поправочний 

коефіцієнт (*1,_ _). У поправочному коефіцієнті замість двох 

нижніх рисочок підставляється двохзначний індивідуальний номер 
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варіанта. Наприклад, якщо варіант 14, то поправочний коефіцієнт  

складає 1,14. 

Кожен студент виконує всі нижченаведені практичні завдання за 

власним індивідуальним номером варіанта. 

 
Практичне завдання 1. Оцінка доцільності збільшення 

частки ринку промислового підприємства ПАТ «Картель» 
Відомі наступні дані про діяльність ПАТ «Картель» на певному 

сегменті: 
1) місткість даного сегменту складає М = 82_ _ 0 грн.; 
2) фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному 

році О1 = 107_ _ грн.; 
3) запланований обсяг збуту у наступному році О2 = 162_ _ грн.; 
4) ціна продажу товару у звітному і наступному роках складає  
Ц = 10+ОЦ грн./один.; 
5) собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи 

витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється 
і складає С = 6,_ _ грн./один.; 

6) щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному році 
необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4_ _0 грн., а у 
звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 14 _ _ тис. грн.; 

7) підприємство реалізує маркетингову політику максимізації 
поточних прибутків. 

Завдання 
1) Визначити частку ринку, яку контролює підприємство 

«Картель» у звітному році та частку ринку, яку планується 
контролювати у наступному році. 

2) Визначити фактично отриманий загальний прибуток та 
очікуваний прибуток у наступному році. 

3) Зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 
враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є 
максимізація поточних прибутків. 

 
Практичне завдання 2. Проведення портфельного аналізу 

промислового підприємства 
Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури 

виробничого призначення охоплює 3 стратегічних види товарів (А, 
Б, В). Дані про продаж цих товарів у підприємства та його трьох 
головних конкурентів наведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Вихідні дані до практичного завдання 2 
 

Товари 
Продажі  

(в млн. шт.) 

Кількість 

конку-

рентів 

Продажі трьох 

головних 

конкурентів  

(в млн. шт.) 

Темпи 

приросту 

ринку (%) 

А 1,0 _ _ 7 1,4_ _/1,2_ _/1,0_ _ 15-ОЦ 

Б 3,6_ _ 18 3,2_ _/3,2_ _/2,0_ _ 7+ОЦ 

В 0,7_ _ 9 3,0_ _/2,5_ _/2,0_ _ 4+ОЦ 

Завдання 
Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці 

Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Обґрунтуйте стратегію для кожного 

виду товарів.  
 

Практичне завдання 3. Побудова графіку життєвого циклу 
товару і характеристика основних складових комплексу 
маркетингу на кожному етапі життєвого циклу 

 
Таблиця 3.2 

Вихідні дані до практичного завдання 3 

 

Рік 

Обсяг реалізації 
продукції Z на 

підприємстві «Омега», 
 штук 

Ціна продажу продукції 
Z підприємства «Омега», 

тис. грн./шт. 

Собівартість реалізації 
продукції Z підприємства 

«Омега», тис. грн./шт. 

2003 20_ _ 8,2*1,_ _ 7,8*1,_ _ 

2004 40_ _ 8,5*1,_ _ 8*1,_ _ 

2006 65_ _ 9*1,_ _ 8*1,_ _ 

2007 105_ _ 9,2*1,_ _ 7,7*1,_ _ 

2008 135_ _ 10*1,_ _ 7,6*1,_ _ 

2009 140_ _ 10,5*1,_ _ 7,4*1,_ _ 

2010 130_ _ 9*1,_ _ 7*1,_ _ 

2011 90_ _ 8,5*1,_ _ 6,5*1,_ _ 

2012 80_ _ 7*1,_ _ 5,8*1,_ _ 

2013 70_ _ 6*1,_ _ 4,8*1,_ _ 
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Завдання. 
1. Побудуйте графік життєвого циклу товару Z, зобразивши 

криві обсягів продажу і прибутку.  

2. Виділіть етапи життєвого циклу, які пройшов товар Z, та 

визначте етап, на якому він знаходився в 2007 та 2011 роках. 

3. Охарактеризуйте параметри маркетингової діяльності 

підприємства «Омега» на кожному етапі життєвого циклу товару 

Z за формою табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Параметри маркетингової діяльності підприємства «Омега» на 

кожному етапі життєвого циклу товару Z 
 

Показники 

Етапи життєвого циклу товару 

Впроваджен

ня 

Зростання Зрілість Спад 

1. Попит ? ? ? ? 

2. Споживачі  ? ? ? ? 

3. Конкуренція ? ? ? ? 

4. Прибуток від 

реалізації товару 
? ? ? ? 

5. Ціна товару ? ? ? ? 

6. Обсяги збуту товару ? ? ? ? 

7. Витрати на 

просування 
? ? ? ? 

8. Зміст реклами ? ? ? ? 

9. Мета товарної 

політики 
? ? ? ? 

10. Стратегія 

маркетингу 
? ? ? ? 

 
Практичне завдання 4. Оцінка конкурентоспроможності 

продукції підприємства 
Одна із провідних фірм літакобудування асоціація «Антонов» 

(м. Дніпропетровськ) запустила у серійне виробництво лайнери 
марки «Ан-158». Найбільш близьким за технічними показниками до 
цього літака є «Боінг-767300ЕR» американського виробництва. 
Основні технічні та споживчі характеристики цих літаків наведені у 
табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Основні технічні та споживчі характеристики літаків 
 

№ 
з/п 

Технічні та економічні показники 
Боінг-

767300ЕR 
Ан-158 

Технічні 

1 Крейсерська швидкість, км/год 855+ОЦ 850+ОЦ 

2 Комерційне навантаження, т 39,14+ОЦ 40+ОЦ 

3 Кількість пасажирів, чол. 238+ОЦ 300+ОЦ 

4 
Дальність при максимальному 
комерційному навантаженні, км 

8240+ОЦ 9000+ОЦ 

5 Витрати палива за годину, т 3,8 6,2 

6 Строк служби 18 18 

7 Ціна, млн. дол.  90*1,_ _ 55*1,_ _ 

Експлуатаційні, млн. дол. за рік 

1 Амортизація 7*1,_ _ 4*1,_ _ 

2 Страхування 10*1,_ _ 8,4*1,_ _ 

3 Сукупні витрати на персонал 0,9*1,_ _ 1,4*1,_ _ 

4 Витрати на паливо 7*1,_ _ 13*1,_ _ 

5 Витрати на технічне 

обслуговування 
4,3*1,_ _ 6,3*1,_ _ 

 
Завдання 

Визначте рівень конкурентоспроможності лайнера «Ан-158» 
відносно його американського аналога. 

 

Практичне завдання 5. Встановлення ціни на товар в умовах 
зниження попиту на ринку 

За даними останніх місяців промислове підприємство «Прайм» 
фіксує значне скорочення обсягів збуту своєї продукції, ціна на яку 
становить 18,_ _ грн./один. Аналіз ринку показав, що конкуренти за 
цей період ціни не змінювали. Дослідження впливу цінового 
фактора на динаміку попиту, проведені службою маркетингу, 
дозволили визначити еластичність попиту від ціни на рівні -2,_ _. За 
останній місяць підприємством було продано продукції 270+ОЦ 
одиниць товару. Змінні витрати на одиницю товару складають 8, _ _ 
грн./один., а постійні витрати становлять 
1_ _ 5 грн. Метою підприємства є одержати цільовий прибуток в 
розмірі 20+ОЦ % від собівартості продукції. 
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Завдання 
Обґрунтуйте, чи варто підприємству «Прайм» за даних умов 

знижувати ціну на продукцію на 2 грн./один. від встановленої. 
 
Практичне завдання 6. Вибір форми організації збуту для 

промислового підприємства 
Оцініть, хто з точки зору витрат є вигіднішим для підприємства: 

власний працівник відділу збуту чи промисловий агент. 
Умови їх оплати праці: 
- зарплата працівника складає 38_ _ грн. в місяць та премія у 

розмірі 2+ОЦ/2 % від обсягу реалізації; 
- оплата послуг промислового агента складає 6+ОЦ/3 % від 

обсягу реалізації. 
Очікується місячний обсяг продажу у розмірі О = 18_ _00 грн. 
 
Практичне завдання 7. Розрахунок доцільності придбання 

промисловим підприємством власного транспорту 
Мале приватне промислове підприємство «Файн» протягом 

місяця має здійснити поставку продукції багатьом організаціям-
споживачам і подолати для цього вантажівкою близько L = 2_ _0 км 
на місяць. Підприємство повинно вирішити: придбати новий 
транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним 
підприємством. 

Оплата послуг транспортного підприємства складає 
О = 1,_ _ грн. за 1 км.  

При використанні власного транспорту виникають наступні 
витрати: 

1) придбання нового транспортного засобу - Ц = 22_ _0 грн., 
вартість якого буде амортизована при нормі амортизації α = 25% 
річних; 

2) купівля нової вантажівки буде здійснена на 50-ОЦ % за 
рахунок кредиту терміном 2 роки, ставка кредитування 3 % 
щомісяця; 

3) на податки та страхування вантажівки буде втрачатися  
С = 2_ _ грн. в рік; 

4) витрати на оплату праці водія З = 480+ОЦ грн. в місяць; 
5) витрати на бензин, технічне обслуговування та ремонт 

складають V = 0,75 грн. на 1 км; 
6) загальна відстань перевезень на підприємстві 2_ _0 км на 

місяць як власним транспортом, так і сторонньою транспортною 
організацією. 
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Завдання 

Обґрунтуйте, яка альтернатива є вигіднішою: придбати новий 
транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним 
підприємством? 

 
Практичне завдання 8. Обґрунтування економічної 

доцільності (або недоцільності) акції 
Підприємство оголосило акцію, яка полягає в наданні 50+ОЦ % 

знижки кожному сотому покупцеві послуги. Собівартість однієї 
одиниці послуги 1_ _0 грн., середня норма прибутку – 20+ОЦ %, 
обсяги збуту становили 100 _ _ 0 одиниць на рік. Після  оголошення 
акції обсяги збуту зросли на 15+ОЦ %. 

Обґрунтуйте, чи є економічно доцільною акція, що 
охарактеризована вище. 

Практичне завдання 9. Оцінка економічної доцільності (або 
недоцільності) збільшення витрат на рекламу 

Керівництво підприємства розглядає питання про збільшення 
витрат на рекламу на 2_ _000 грн., при цьому прогнозується 
зростання виручки від продажу на 80_ _00 грн. Відомо, що 
коефіцієнт маргінального прибутку складає 0,8. 

Визначте, чи вигідно підприємству збільшувати витрати на 
рекламу? 

 
Практичне завдання 10. Обґрунтування виду маркетингу 

залежно від виду попиту 
Необхідно вибрати у відповідності до виду попиту певний вид 

маркетингу, обґрунтувати вибір і заповнити таблицю відповідності. 

Таблиця 3.5 

Взаємозв’язок видів попиту і маркетингу 
Вид попиту Вид маркетингу 

1. Негативний. а – ремаркетинг; 

2. Відсутній. б – конверсійний 

3. Спадаючий. в – стимулюючий 

4. Прихований. г – розвиваючий; 

5. Нерегулярний. д – протидіючий; 

6. Повноцінний. є – синхромаркетин 

7. Надмірний. ж – підтримуючий; 

8. Нераціональний. з – демаркетинг 
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Таблиця 3.6 

Таблиця відповідності видів попиту і маркетингу 

 
Вид попиту Вид маркетингу 

1. Негативний. ? 

2. Відсутній. ? 
3. Спадаючий. ? 
4. Прихований. ? 
5. Нерегулярний. ? 
6. Повноцінний. ? 
7. Надмірний. ? 
8. Нераціональний. ? 

 

Практичне завдання 11  
Визначити розмір знижки для вантажовідправника, якщо відомо: 

вантажовідправник звертається з проханням надати йому знижку на 
перевезення Х тонн вантажу. Плата за перевезення 1 т. вантажу за 
прейскурантом У гривень. Автоперевізник  згодний надати знижку, 
але при цьому бажає не тільки відшкодувати «залежні (змінні)» 
витрати, але й отримати прибуток у сумі 6 тис. грн. «Залежні» 
витрати на перевезення 1 т. вантажу за розрахунком становлять 21,3 
грн.  

Таблиця 3.7 

Вихідні дані до практичного завдання 11 

 

№

з/

п 

Показники Остання цифра номеру варіанту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 Маса 

перевезення 

вантажу, тонн 

(Х) 5
0
0
0
 

4
5
0
0
 

4
9
0
0
 

3
0
0
0
 

5
1
0
0
 

4
7
0
0
 

4
8
0
0
 

3
7
0
0
 

4
0
0
0
 

4
1
0
0
 

2 Плата за 

перевезення 1 т. 

вантажу за 

прейскурантом 

(У), грн. 

1
1
9
,4

 

1
1
5
,2

 

1
2
0
,1

 

1
1
9
,7

 

1
1
6
,7

 

1
1
8
,2

 

1
2
1
,3

 

1
1
5
,5

 

1
1
7
,2

 

1
1
9
,8
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Знижка до тарифу у випадку додаткових перевезень вантажів 

визначається: 

 

       
 

 

де Сз – собівартість перевезення 1 т. вантажу в частині, що 

залежить від обсягу перевезень, грн.; 

Т – плата за перевезення 1 т вантажу за прейскурантом, грн.; 

∆П1 – прибуток від додаткових перевезень, грн.; 

∆Р – кількість додатково пред’явлених до перевезення тонн 

вантажу, т. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Основи маркетингу» проводиться в письмовій формі. Контрольні 

завдання за змістовим модулем включають тестові питання (одна 

правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 

Оцінювання результатів завдань, що виконуються на практичних 

заняттях, проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 
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0 %  – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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