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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і 

послуг» – засвоєння знань та придбання навичок в галузі управління 
ринковою поведінкою інформаційної установи. 

Завдання дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і 

послуг»:  

−  характеристика сутності маркетингу інформаційних 
продуктів і послуг; 

−  аналіз ринку інформаційних продуктів і послуг; 
−  визначення типів інформаційних продуктів і послуг як 

товару; 
− розробка та обґрунтування ефективної маркетингової 

політики інформаційної установи; 

−  вивчення каналів та засобів розповсюдження 
інформаційних продуктів і послуг; 

− застосування ефективних інструментів просування 
інформаційних продуктів і послуг; 

− визначення принципів планування, розробка стратегії і 
тактики маркетингу інформаційних продуктів і послуг. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати:  

� сутність, завдання, принципи та функції маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг (ІПП);  

� комплекс маркетингу ІПП, його основні елементи і 
специфіку; 
вміти:  

− досліджувати ринки ІПП; 

−  розробляти стратегію маркетингової діяльності в ринкових 
умовах; 

−  розробляти і реалізовувати маркетингову політику 
інформаційної установи; 

− організовувати управління маркетинговими функціями в 
інформаційній структурі; 

− встановлювати життєвий цикл ІПП; 

− розробляти нові ІПП; 
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− прогнозувати результати роботи інформаційної установи на 
ринку; 

− оцінювати фактори, що впливають на маркетингову 
політику підприємства; 

− застосовувати методи ціноутворення,  систему цін, цінових 
надбавок і знижок; 

− забезпечувати просування ІПП, розробляти заходи 

стимулювання збуту, організовувати пропаганду і рекламу. 
Метою методичних вказівок є допомогти студентам напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна 
діяльність» денної форми навчання у підготовці до практичних 
занять з навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних 
продуктів і послуг». 

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу.  

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань  

0201 «Культура» 
Вибіркова 

Модулів – 1 

6.020105«Документознавство 
та інформаційна діяльність» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  – 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 108 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної роботи 
студента – 4,7  

Освітньо-кваліфікаційний 

 рівень: 
бакалавр 

28 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 
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Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

66 год. - 

Індивідуальні завдання: 
 

Вид контролю:  

екзамен 

Структура навчальної дисципліни ««Маркетинг інформаційних 

продуктів і послуг» 

Назви змістових 

модулів 
 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього
у тому числі 

 усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу ринку інформаційних продуктів і 
послуг (ІПП)  

Тема 1. Маркетинг 
інформаційних 
продуктів і послуг 
(ІПП) як самостійний 
напрям у загальній 
концепції маркетингу 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Інформаційні 
продукти і послуги як 
товар 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Ринок 
інформаційної 
продукції і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Система 
маркетингових 
досліджень і 
маркетингової 
інформації  

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 16 8 - - 36 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика інформаційних установ 
Тема 5. Цінова 
політика в 
маркетинговій 
діяльності 
інформаційних 
установ 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 
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Назви змістових 

модулів 
 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього
у тому числі 

 усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 6. Канали і 
засоби 
розповсюдження 
інформаційних 
продуктів, послуг та 
систем. Стимулювання 
збуту інформаційних 
продуктів і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 7. Планування, 
стратегія і тактика 
маркетингу 
інформаційних 
продуктів і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

48 12 6 - - 30 - - - - - - 

Усього годин 108 28 14 - - 66 - - - - - - 

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№
з/
п 

Назва теми, плани та інші характеристики практичних занять 
Кіль 
кість 
годин 

1 2 3 

1. 

Тема 1. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (ІПП) як 

самостійний напрям у загальній концепції маркетингу. 

Мета заняття: засвоїти концептуальні основи маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг (ІПП).  

План практичного заняття 
1. Сутність маркетингу ІПП.  

2. Цілі і функції, види маркетингу ІПП.  

3. Об’єкти і суб’єкти маркетингу ІПП.  

4. Споживачі інформаційної продукції, послуг та систем.  

5. Процес управління маркетингом ІПП: аналіз ринкових 

можливостей підприємства (організації); вибір цільових ринків; 
розробка комплексу маркетингу; реалізація маркетингових 

заходів.  
6. Маркетингова політика інформаційної фірми як реалізація її 
маркетингової стратегії. 
Рекомендована література до теми 1: 3,4,5,6,9,11.  

2 

2. 
Тема 2. Інформаційні продукти і послуги як товар. 

Мета заняття: засвоїти основи продуктової політики 
2 
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№
з/
п 

Назва теми, плани та інші характеристики практичних занять 
Кіль 
кість 
годин 

1 2 3 

інформаційних структур. 

План практичного заняття 
1. Класифікація ІПП.  

2. Життєвий цикл ІПП.  

3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній 

галузі.  
4. Аналіз життєвого циклу ІПП.  

5. Особливості маркетингової політики на різних етапах 

життєвого циклу ІПП.  

6. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських 

інформаційних структур. 

Рекомендована література до теми 2: 3,4,5,6,9,11. 

3. 

Тема 3. Ринок інформаційної продукції і послуг. 

Мета заняття: засвоїти основи функціонування ринку 
інформаційної продукції і послуг. 

План практичного заняття 
1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок.  
2. Сегментація ринку ІПП.  

3. Характеристика ринку апаратних засобів.  
4. Характеристика ринку програмних засобів. 
5. Характеристика ринку інформаційних ресурсів і послуг. 
6. Характеристика ринку Internet-послуг. 
7. Характеристика ринку маркетингових і консалтингових 

послуг. 
8. Характеристика ринку  праці в інформаційній галузі.  
Рекомендована література до теми 3: 3,4,5,6,9,11. 

2 

4. 

Тема 4. Система маркетингових досліджень і маркетингової 

інформації.  

Мета заняття: засвоїти основи системи маркетингових досліджень 
і маркетингової інформації інформаційних структур.  

План практичного заняття 
1. Інформація в маркетингу.  
2. Види маркетингової інформації та її джерела.  
3. Маркетингове середовище.  
4. Маркетингові інформаційні системи. 

5. Основні правила і напрями досліджень в маркетингу.  
6. Методи і засоби вимірювання в маркетингу.  
7. Проблеми достовірності первинної інформації.  
8. Організація вибіркових досліджень. 
9. Планування процесу маркетингових досліджень.  
10. Визначення потреб в інформації та вибір методів її 
обробки.  

11. Обробка, передавання та використання результатів 

2 
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№
з/
п 

Назва теми, плани та інші характеристики практичних занять 
Кіль 
кість 
годин 

1 2 3 

дослідження.  
Рекомендована література до теми 4: 3,4,5,6,9,11,15. 

5. 

Тема 5. Цінова політика в маркетинговій діяльності 

інформаційних установ. 

Мета заняття: засвоїти основи цінової політики інформаційних 

установ. 
План практичного заняття 

1. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі.  
2. Цінова політика інформаційних фірм.  

3. Формування ціни виробником ІПП.  

4. Визначення ціни, прийнятної для споживача.   
5. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг.  
6. Ціноутворення на ринку програмних продуктів. 
Рекомендована література до теми 5: 3,4,5,6,9,11,15. 

2 

6. 

Тема 6. Канали і засоби розповсюдження інформаційних 

продуктів, послуг та систем. Стимулювання збуту 

інформаційних продуктів і послуг. 

Мета заняття: засвоїти основи політики продажу і системи 

стимулювання збуту маркетингових установ. 
План практичного заняття 

1. Особливості політики розподілу на інформаційному 

ринку. 
2. Особливості просування інформаційних продуктів і 
послуг на ринок.  
3. Стимулювання збуту інформаційних продуктів і послуг.  
Рекомендована література до теми 6: 3,4,5,6,9,11,15,17. 

2 

7. 

Тема 7. Планування, стратегія і тактика маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг. 

Мета заняття: засвоїти основи маркетингового планування в 
інформаційних установах. 

План практичного заняття 
1. Стратегія маркетингу.  
2. Етапи стратегічного планування.  
3. Стратегії розвитку підприємства.  
4. Планування маркетингу.  
5. Тактика маркетингу.  
6. Маркетинговий розділ бізнес-плану. 
Рекомендована література до теми 7: 3,4,5,6,9,11,15,17. 

2 

 Усього годин 14 
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4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОГО І 
САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Творчі завдання 

 

1. Проаналізуйте об’єкти маркетингу інформаційних продуктів і 
послуг. 
2. Проаналізуйте суб’єкти маркетингу інформаційних продуктів і 
послуг. 
3. Охарактеризуйте конверсійний маркетинг ІПП. 

4. Проаналізуйте особливості вірусного маркетингу. 
5. Проаналізуйте сутність місіонерського маркетингу ІПП. 

6. Проаналізуйте властивості конфліктного маркетингу ІПП. 

7. Охарактеризуйте сутність протидіючого маркетингу ІПП. 

8. Охарактеризуйте особливості підтримувального маркетингу 
ІПП. 

9. Охарактеризуйте сутність розвиваючого маркетингу ІПП. 

10. 16. Проаналізуйте сутність та особливості стимулюючого 
маркетингу ІПП. 

11. Проаналізувати сутність синхромаркетингу ІПП. 

12. Проаналізуйте сутність та особливості ремаркетингу ІПП. 

13. Дайте загальну класифікацію видів інформаційних продуктів і 
послуг. 
14. Охарактеризуйте особливості життєвого циклу ІПП. 

15. Охарактеризуйте еволюційну модель життєвого циклу 
інформаційного продукту. 
16. Охарактеризуйте модель життєвого циклу інформаційного 
продукту на основі методу повторного використання компонентів. 
17. Проаналізуйте каскадну модель ЖЦ інформаційного продукту. 
18. Охарактеризуйте модель життєвого циклу інформаційного 
продукту на основі методу швидкого прототипу 
19. Проаналізуйте спіральну модель життєвого циклу 
інформаційного продукту. 
20. Охарактеризуйте модель життєвого циклу інформаційного 
продукту на основі методу послідовного нарощування функцій. 
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Розрахункові завдання 

 

Завдання 1. Постачальники пропонують товари за однаковою 

ціною - 38 гривень за одиницю.  Вихідні дані щодо результатів 
оцінки постачальників наведені в таблиці: 

Ключові критерії вибору 
товару 

Оцінка постачальників 
Постачаль-
ник  № 1 

Постачаль-
ник  № 2 

Постачаль-
ник № 3 

І. Якісні параметри    

1) питома вага дефектів -2% 0 -1% 

2) відповідність галузевим 

нормам і стандартам 
-1% +1% -2% 

ІІ. Умови постачання.    

1) надійність постачання +3% 0 +3% 

2) швидкість виконання 
замовлення 

+1% -1% +1% 

ІІІ. Умови оплати -1% -3% -3% 

IV. Рівень обслуговування +1% -1% +1% 

1. Використовуючи метод співвідношення затрат, визначте  
“справжню ціну ” товару. 

2. Порекомендуйте:  до послуг якого постачальника доцільно 
звернутись промисловому підприємству. Обґрунтуйте свій 

вибір. 

 

Завдання 2. Аудитори і експерти в рамках SWOT-аналізу зробили 

наступні оцінки можливостей і загроз підприємства: 

Зовнішні стратегічні чинники 
Вага чинника, 
частка од. 

Оцінка,
бал 

Зважена 
оцінка, балів 

1.Можливості: 

1.1. Сприятливі умови для  
зовнішньоекономічної діяльності 

0,20 3 ? 

1.2. Сприятлива демографічна 
ситуація 0,10 1 ? 

1.3. Розвиток збутової мережі 0,20 4 ? 
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Зовнішні стратегічні чинники 
Вага чинника, 
частка од. 

Оцінка,
бал 

Зважена 
оцінка, балів 

2.Загрози: 

2.1. Посилення податкового тиску 
0,25 - 1 ? 

2.2. Зниження купівельної 
спроможності 0,15 - 4 ? 

2.3. Політична нестабільність 0,10 -5 ? 

Результат 1,00  ? 

Шкала оцінок коливається від 1 до 5 балів. 
Завдання. Оцінити в балах запас можливостей підприємства у 

порівнянні з загрозами для підприємства. 
 

Завдання 3. Існуючий вид прокладок при регулярному 
використанні вимагає щоквартальної заміни.  Ціна придбання 
прокладок існуючого (старого) зразка 0,90 грн. за одиницю, а 
нового - 4,40 грн. за одиницю. Кількість прокладок, що необхідна 
для одного технічного обслуговування - 150 одиниць. При заміні 
прокладок котельня змушена призупиняти діяльність, внаслідок 
чого недотримується дохід в розмірі 700 грн. (збитки від зупинки). 

У порівнянні зі старим зразком прокладки новий вид прокладок має 
удвічі довший термін експлуатації. 
Завдання. Обґрунтуйте доцільність придбання нового виду 

прокладок за запропонованою ціною. 

 

Завдання 4. ТзОВ "Зіко"  виробляє верстати з числовим 

програмним управлінням (ЧПУ). Задані наступні дані по галузі: 
• кількість підприємств-споживачів верстатів з ЧПУ  D = 852; 

• середній розмір річного прибутку одного підприємства 
Пр=196 тис.грн.; 

• частка прибутку, яка в середньому витрачається 
підприємством галузі на технічне переоснащення і 
реконструкцію власного виробництва, к1= 10%; 

• питома вага витрат на машини і обладнання в частці 
прибутку, що визначається коефіцієнтом к1, к2 = 19%; 
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• питома вага витрат на металообробне обладнання в сумі 
витрат, які визначаються коефіцієнтом к2, к3 = 60%; 

• питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, які 
визначаються коефіцієнтом к3, к4 = 37%. 

Завдання. 

Визначте місткість ринку з числовим програмним 

управлінням за допомогою методу ланцюгових підстановок 
 

Завдання 5. На ринку інформаційного продукту в певному 
географічному регіоні функціонують три інформаційних 
підприємства – «Еней», «Ельта» та «Омега». Вони є конкурентами і 
витрачають на маркетингові заходи відповідно 11000 грн., 5000 

грн., 12500 грн. за рік. Доходність  витрат на маркетингові заходи 

складає відповідно 3,9; 4,2; 5,75. 

Завдання. Визначте частку ринку, яку контролює кожне з 
підприємств, враховуючи, що частка ринку розподіляється 
пропорційно витратам на маркетинг та ефективності їх 
використання. 
 

Завдання 6. Відомі наступні дані про діяльність ПАТ 

"Азмол" на певному сегменті: 
1) місткість даного сегменту складає М = 82 тис. грн.; 

2) фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у 
звітному році О1 = 10,7 тис. грн.; 

3) запланований обсяг збуту у наступному році О2 = 16,2 

тис. грн.; 

4) ціна продажу товару у звітному і наступному роках 
складає  

Ц = 10 грн./один.; 

5) собівартість виробництва і продажу товару (не 
враховуючи витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках 
не змінюється і складає С = 6,3 грн./один.; 

6) щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному 
році необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис. грн., а 
у звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 1,1 тис. грн.; 

7) підприємство реалізує маркетингову політику 
максимізації поточних прибутків. 

Завдання. 
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1) Визначте частку ринку, яку контролює підприємство 
"Азмол"  у звітному році та частку ринку, яку планується 
контролювати у наступному році. 

2) Визначте 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. 
 

Завдання 7. 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 нижче. 

 

Тов
ари 

Продажі  
(в млн. шт.) 

Кількість 
конкурентів 

Продажі 
трьох 

головних 

конкурентів 

Темп росту 
ринку (%) 

А 1,0 7 1,4/1,2/1,0 15 

Б 3,6 18 3,2/3,2/2,0 7 

В 0,7 9 3,0/2,5/2,0 4 

Завдання. Проаналізуйте портфель підприємства за 
допомогою матриці Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Обґрунтуйте 
стратегію для кожного виду товарів.  
 

Завдання 8. За даними останніх місяців інформаційна 
установа" відмічає значне скорочення обсягів збуту своїх продуктів, 
ціна на які становить 7,18Ц1 =  тис. грн./один. Аналіз ринку 
показав, що конкуренти за цей період ціни не змінювали. 

Дослідження впливу цінового фактору на динаміку попиту, 
проведені службою маркетингу, дозволили визначити еластичність 
попиту від ціни на рівні 2,2Е −= . За останній місяць установою 

було продано продуктів 277N1 =  одиниць товару. Змінні витрати 

на одиницю товару складають 8,4V = тис. грн./один., а постійні 
витрати становлять 1213F =  тис. грн. Метою установи є одержати 

цільовий прибуток в розмірі 20% від собівартості продукту. 
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Завдання. Обґрунтуйте, чи варто установі за даних умов 
знижувати ціну на продукт на 2 тис. грн./один від встановленої. 
 

Завдання 9. Оцініть, хто з точки зору витрат є вигіднішим для 
інформаційної структури: власний працівник відділу збуту чи 

промисловий агент. 
Умови їх оплати праці: 

• зарплата працівника складає Зп = 3800 грн. в місяць та премія у 
розмірі Пп = 2% від обсягу реалізації; 

• оплата послуг промислового агента складає Па = 6% від обсягу 
реалізації. 
Очікується місячний обсяг продажу у розмірі О = 180000 грн. 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» 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): 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 
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відхиленням від вимог; 80 % – завдання виконано повністю і 
вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного 
характеру; 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 
навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами 

контролю представлено у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Розподіл балів за формами контролю 
Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий  

контроль 
(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 

1 
Змістовий модуль 2 - 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 - - - - 

8 8 8 9 9 9 9 - - - - 40 100 

        Т1, Т2... Т7 — теми змістових модулів. 

5. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ У РОЗРІЗІ ТЕМ 

Тема 1. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (ІПП) як 

самостійний напрям у загальній концепції маркетингу. 

7. Сутність маркетингу ІПП.  

8. Цілі і функції, види маркетингу ІПП.  

9. Об’єкти і суб’єкти маркетингу ІПП.  

10. Споживачі інформаційної продукції, послуг та систем.  

11. Процес управління маркетингом ІПП: аналіз ринкових 
можливостей підприємства (організації); вибір цільових ринків; 
розробка комплексу маркетингу; реалізація маркетингових заходів.  
12. Маркетингова політика інформаційної фірми як реалізація її 
маркетингової стратегії. 

Тема 2. Інформаційні продукти і послуги як товар. 

13. Класифікація ІПП.  

14. Життєвий цикл ІПП.  

15. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі.  
16. Аналіз життєвого циклу ІПП.  

17. Особливості маркетингової політики на різних етапах 
життєвого циклу ІПП.  

18. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських 
інформаційних структур. 
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Тема 3. Ринок інформаційної продукції і послуг. 

19. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок.  
20. Сегментація ринку ІПП.  

21. Характеристика ринку апаратних засобів.  
22. Характеристика ринку програмних засобів. 
23. Характеристика ринку інформаційних ресурсів і послуг. 
24. Характеристика ринку Internet-послуг. 
25. Характеристика ринку маркетингових і консалтингових 
послуг. 
26. Характеристика ринку  праці в інформаційній галузі.  

Тема 4. Система маркетингових досліджень і маркетингової 

інформації.  

27. Інформація в маркетингу.  
28. Види маркетингової інформації та її джерела.  
29. Маркетингове середовище.  
30. Маркетингові інформаційні системи. 

31. Основні правила і напрями досліджень в маркетингу.  
32. Методи і засоби вимірювання в маркетингу.  
33. Проблеми достовірності первинної інформації.  
34. Організація вибіркових досліджень. 
35. Планування процесу маркетингових досліджень.  
36. Визначення потреб в інформації та вибір методів її обробки.  

37. Обробка, передавання та використання результатів 
дослідження.  

Тема 5. Цінова політика в маркетинговій діяльності 

інформаційних установ. 

38. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі.  
39. Цінова політика інформаційних фірм.  

40. Формування ціни виробником ІПП.  

41. Визначення ціни, прийнятної для споживача.   
42. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг.  
43. Ціноутворення на ринку програмних продуктів. 

Тема 6. Канали і засоби розповсюдження інформаційних 

продуктів, послуг та систем. Стимулювання збуту інформаційних 

продуктів і послуг. 

44. Особливості політики розподілу на інформаційному ринку. 
45. Особливості просування інформаційних продуктів і послуг 
на ринок.  
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46. Стимулювання збуту інформаційних продуктів і послуг.  
Тема 7. Планування, стратегія і тактика маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг. 

47. Стратегія маркетингу.  
48. Етапи стратегічного планування.  
49. Стратегії розвитку підприємства.  
50. Планування маркетингу.  
51. Тактика маркетингу.  
52. Маркетинговий розділ бізнес-плану.  
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