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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є 

формування знань щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її 

пріоритетів у сучасних умовах. 

У процесі вивчення дисципліни бакалаври мають набути 

теоретичних знань і практичних навичок щодо основних положень 

навчальної дисципліни «Маркетинг», застосування теоретичних 

знань в дослідженні ринку, товарів, споживачів, конкурентів, 

навчитись розробляти стратегію та тактику маркетингової 

діяльності підприємства в ринкових умовах, розробляти товарну, 

цінову, збутову та рекламну політику підприємства для конкретних 

ринкових ситуацій. 

Реалізації зазначених вище завдань сприятиме виконання 

студентами напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом 

та економіка праці» контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг».  

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб студент міг 

засвоїти сутність, завдання, принципи та функції маркетингу, 

основні види та сфери застосування маркетингу, основні категорії 

та концепції маркетингу, комплекс маркетингу, його основні 

елементи. 

Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання – 

самостійне вивчення навчального матеріалу за наведеним 

тематичним планом з використанням рекомендованої літератури. 

При виникненні певних труднощів у процесі підготовки необхідно 

звернутися на кафедру маркетингу для консультацій. 

Засвоївши методику навчального матеріалу наведену в розділі 2, 

студент приступає до виконання контрольної роботи за темою 

«Маркетинг». При виконанні контрольної роботи необхідно 

використати лекційний матеріал, підручники, навчальні посібники, 

статті з провідних журналів, літературу за наведеним списком 

рекомендованої літератури даних методичних вказівок. 

Контрольна робота з дисципліни «Маркетинг» – самостійна 

робота студента, яка є завершальним етапом вивчення дисципліни. 

Рівень виконання контрольної роботи повинен засвідчити засвоєння 

студентом теоретичних та практичних основ дисципліни та вміння 

користуватися літературними джерелами. 
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Теоретичні положення перевіряються викладачем у процесі 

захисту виконаної контрольної роботи. Контрольна робота є 

обов’язковою частиною навчального процесу. Без успішного її 

виконання та захисту студент не допускається до екзамену з 

дисципліни. 

Контрольна робота з дисципліни «Маркетинг» оцінюється в 60 

балів. Розподіл балів за виконання контрольної роботи подано в 

табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Розподіл балів за виконання контрольної роботи з дисципліни 

 «Маркетинг» 

Питання 1-ше 2-ге 3-тє 4-те 5-те Захист Всього 

Бали 10 10 10 10 10 10 60 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 
дисципліни «Маркетинг» входять теми, об’єднані в три змістові 
модулі: 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Історія виникнення та розвитку маркетингу. Еволюція концепції 

маркетингу. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-

етичний маркетинг. Основні поняття маркетингу. Принципи 

маркетингу. Цілі та завдання маркетингу. Функції маркетингу.  

 

Тема 2. Класифікація маркетингу 

Класифікація видів маркетингу за критеріями: залежно від 

орієнтації маркетингової діяльності, залежно від сфери 

застосування, залежно від терміну, на який розрахована 

маркетингова політика підприємства, залежно від завдань попиту, 

залежно від головних суб’єктів уваги, залежно від кінцевої мети 

діяльності підприємства, залежно від темпів виробництва товару, за 

ступенем поєднання інтересів фірми-продуцента, постачальників та 

посередників, залежно від маркетингової стратегії і тактики 

конкурентів тощо. 
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Тема 3. Характеристики маркетингу 

Особливості впливу оточуючого середовища на формування 

маркетингу. Характеристика внутрішнього середовища маркетингу.  

Характеристика зовнішнього середовища маркетингу. 

 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Значення інформації в маркетингу. Задачі і зміст маркетингових 

досліджень. Види маркетингових досліджень. Методи проведення 

маркетингових досліджень. Кількісні методи маркетингових 

досліджень. Види інформації. Маркетингові інформаційні системи. 

Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

 

Тема 5. Маркетингова товарна політика 

Сутність маркетингової товарної політики підприємства. Товар. 

Види товару. Етапи життєвого циклу товару. 

Конкурентоспроможність товарів на ринку. Управління товарним 

асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Товарні 

марки, класифікація товарних марок. Основні функції товарного 

знака та переваги при використанні товарного знака. Основні 

вимоги до товарного знака, правила застосування товарного знака. 

Упаковка, функції упаковки.  Штрихове кодування. 

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 

Маркетингова цінова політика підприємства та її види. 

Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Попит та його 

еластичність. Управління цінами підприємства. Методи 

ціноутворення. Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та 

характеристика. Непряме маркетингове ціноутворення.  

 

Тема 7. Маркетингова політика продажу 

Сутність маркетингової політики продажу. Канали 

розподілу та їх функції. Основні типи каналів розподілу та їх 

характеристика. Структура каналу та методи його формування. 

Процес управління каналами розподілу та його особливість. 

Оцінка збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у 

каналах розподілу. Типи вертикальних маркетингових систем та 
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їх характеристика. Посередницька діяльність у каналах 

розподілу. Типи торговельних посередників: агенти, брокери, 

повірені, комісіонери, оптовики, відділи продажу, сервісні 

фірми, асемблери, торгові доми. Логістичні системи розподілу.  

 

 Тема 8.  Маркетингова політика просування 

Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм 

формування комплексу заходів маркетингової політики 

комунікацій. Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм 

процесу прийняття рішення з рекламування. Пропаганда, її цілі та 

форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та 

недоліки. Персональний продаж та його типи. Мотивування 

покупця. Прямий маркетинг та засоби інформаційного спілкування.  

 

Змістовий модуль 3. Організація, контроль та планування 

маркетингу 

 

Тема 9. Організація маркетингу 

Принципи організації маркетингових структур на підприємстві. 

Сутність можливих концепцій організації маркетингу на 

підприємстві. Сутність моделей побудови відділу маркетингу на 

підприємстві. Тимчасові маркетингові структури на підприємстві.  

 

Тема 10. Контроль маркетингу 

Поняття про контроль маркетингової діяльності підприємства. 

Види контролю: стратегічний, тактичний, оперативний. Показники 

контролю планів збуту продукції підприємства. Методика 

розрахунку показників контролю прибутковості. Характеристика 

показників контролю ефективності маркетингових заходів. Поняття 

про ревізію маркетингу і плану за яким вона проводиться. 

 

Тема 11. План маркетингу підприємства 

Сутність планування маркетингової діяльності. Стратегічне 

планування: поняття та переваги. Функції стратегічного 

планування. Процес внутрішнього стратегічного планування на 

підприємстві. План маркетингової діяльності підприємства. 
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3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольна робота виконується згідно з варіантом, який видає 

викладач відповідно до порядкового номеру в зальному списку 

студентів групи. 

У контрольній роботі студент дає відповідь на п’ять теоретичних 

запитань. Питання, які необхідно розкрити згідно обраного варіанта, 

представлені в табл. 3.1. Наприклад, для студента, який виконує 

контрольну роботу за варіантом № 5, слід розкрити такі питання: 5, 

25, 45, 59, 60. Зміст питань, які необхідно розкрити, наведений в 

розділі 4 даних методичних вказівок. 

Таблиця 3.1 
Вихідні дані до виконання контрольної роботи 

№ варіанту 
Номер запитання 

1-ше 2-ге 3-тє 4-те 5-те 

01 1 21 41 55 75 

02 2 22 42 56 57 

03 3 23 43 57 58 

04 4 24 44 58 59 

05 5 25 45 59 60 

06 6 26 46 60 61 

07 7 27 47 61 62 

08 8 28 48 62 63 

09 9 29 49 63 64 

10 10 30 50 64 65 

11 11 31 51 65 66 

12 12 32 52 66 67 

13 13 33 53 67 68 

14 14 34 54 68 69 

15 15 35 43 69 70 

16 16 36 45 70 71 

17 17 37 47 71 72 

18 18 38 49 72 73 

19 19 39 51 73 74 

20 20 40 54 74 75 

 

Контрольна робота оформлюється на стандартному папері 

формату А4 (210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30 мм, верхнє та 

нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Контрольна робота може бути 

рукописною або друкованою і виконується державною мовою. При 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

 

комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 

1,5 інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати не більше 

20 сторінок. 

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної 

сторінки. Другою сторінкою є зміст. Проте, номер сторінки на 

титульній сторінці не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами внизу сторінки по центру. 

Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка;  
- зміст; 
- текст (відповіді на питання контрольної роботи); 

- список використаної літератури.   

Після списку використаної літератури контрольна робота 

підписується так: 
 

Склав (ла) 

ст. __ курсу, групи УПЕП-__  
)прізвище,ініціали()підпис(

  

Дата 
 

 

Контрольну роботу з дисципліни «Маркетинг»  студент 

представляє на кафедру маркетингу за 10 днів до початку сесії, для 

того, щоб викладач вчасно перевірив її до заліку (доказом є 

відповідний запис викладача на титульній сторінці – «зараховано», 

«на доопрацювання» або «не зараховано»).  

 

 

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
   

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.  
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6. Цілі та завдання маркетингу.  

7. Функції маркетингу. 

8. Класифікація видів маркетингу залежно від орієнтації 

маркетингової діяльності, залежно від сфери застосування. 

9. Класифікація видів маркетингу залежно від терміну, на який 

розрахована маркетингова політика підприємства. 

10. Класифікація видів маркетингу залежно від завдань попиту, 

залежно від головних суб’єктів уваги. 

11. Класифікація видів маркетингу за рівнем розв’язання 

маркетингових завдань та за ступенем диференціації 

маркетингових функцій. 

12. Класифікація видів маркетингу залежно від кінцевої мети 

діяльності підприємства та за ступенем охоплення цільової 

аудиторії, ринку, території. 

13. Класифікація видів маркетингу залежно від темпів 

виробництва (збуту) товару, за ступенем поєднання 

інтересів фірми-продуцента, постачальників та 

посередників. 

14. Класифікація видів маркетингу залежно від маркетингової 

стратегії і тактики конкурентів тощо. 

15. Особливості впливу оточуючого середовища на формування 

комплексу маркетингу на підприємстві.  

16. Характеристика внутрішнього середовище маркетингу.  

17. Характеристика зовнішнього середовище маркетингу. 

18. Значення інформації в маркетингу.  
19. Задачі і зміст маркетингових досліджень.  

20. Види маркетингових досліджень.  

21. Методи проведення маркетингових досліджень.  

22. Кількісні методи маркетингових досліджень.  

23. Види інформації. Маркетингові інформаційні системи.  

24. Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень. 

25. Сутність маркетингової товарної політики підприємства. 

26. Товар. Види товару.  

27. Етапи життєвого циклу товару.  

28. Конкурентоспроможність товарів на ринку. 
29. Управління товарним асортиментом і номенклатурою 

товарів підприємства.  

30. Товарні марки, класифікація товарних марок. 
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31. Основні функції товарного знака та переваги при 

використанні товарного знака.  

32. Основні вимоги до товарного знака, правила застосування 

товарного знака 

33. Упаковка, функції упаковки, штрихове кодування. 

34. Маркетингова цінова політика підприємства та її види. 

35. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.  

36. Попит та його еластичність.  

37. Управління цінами підприємства. 

38. Методи ціноутворення. Методи прямого ціноутворення, їх 

різновиди та характеристика. 

39. Метод простих формул. 

40. Метод „середні витрати + прибуток”. 

41. Розрахунок цін на підставі маржинальних витрат. 

42. Методика встановлення цін на підставі попиту та з 

урахуванням умов конкуренції. 

43. Методика розрахунку цін за географічною ознакою. 

44. Непряме маркетингове ціноутворення: політика знижок, 
кредитна політика підприємства, політика кондицій. 

45. Сутність маркетингової політики продажу. 

46. Канали розподілу та їх функції.  

47. Основні типи каналів розподілу та їх характеристика. 

48. Структура каналу та методи його формування.  

49. Процес управління каналами розподілу та його особливість. 

50. Оцінка збутової діяльності та її критерії. 
51. Типи вертикальних маркетингових систем та їх 

характеристика. 

52. Посередницька діяльність у каналах розподілу, типи 

торговельних посередників. 

53. Логістичні системи розподілу.  

54. Сутність маркетингової політики комунікацій. 

55. Алгоритм формування комплексу заходів маркетингової 

політики комунікацій.  

56. Реклама та її завдання, види реклами. 

57. Алгоритм процесу прийняття рішення з рекламування. 

58. Бюджет реклами. 

59. Рекламне звернення, носії реклами, тестування реклами.  

60. Пропаганда, її цілі та форми.  
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61. Стимулювання збуту та його основні засоби. 

62. Персональний продаж та його типи, мотивування покупця.  

63. Прямий маркетинг. 

64. Принципи організації маркетингових структур на 

підприємстві.  

65. Сутність концепцій організації маркетингу на підприємстві.  

66. Сутність моделей побудови відділу маркетингу на 

підприємстві. 

67. Тимчасові маркетингові структури на підприємстві. 

68. Поняття про контроль маркетингової діяльності 

підприємства.  

69. Види контролю: стратегічний, тактичний, оперативний. 

70. Показники контролю планів збуту продукції підприємства. 

71. Методика розрахунку показників контролю прибутковості. 

72. Характеристика показників контролю ефективності 

маркетингових заходів.  

73. Сутність планування маркетингової діяльності. 
74. Стратегічне планування маркетингу. Функції стратегічного 

планування. 

75. Процес внутрішнього стратегічного планування на 

підприємстві. 
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