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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником 

успішного функціонування вітчизняного підприємства є його перео-

рієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції 

маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні 

виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та 

перемагати в умовах конкуренції. 

Головна мета дисципліни «Маркетинг науково – технічних 

розробок» - формування сучасної системи поглядів та спеціальних 

знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо про-

сування науково – технічної продукції на ринку з урахуванням задо-

волення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності 

підприємства. 

Основними формами організації навчального процесу у вищих 

закладах освіти є: навчальні заняття, виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і 

контрольні заходи. 

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому 

викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоре-

тичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навич-

ки їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентами відповідно до сформульованих завдань. 

При проведенні практичних занять здійснюється: закріплення 

лекційного матеріалу через опитування, тестування студентів, рі-

шення практичних завдань. 

Перед практичними заняттями студенти повинні за лекційним 

курсом повторити лекційний матеріал, звернутися до рекомендо-

ваної літератури. 

Обсяг практичних завдань визначає викладач. 

Засвоєння студентами навчального матеріалу продовжується 

шляхом самостійної роботи. 

 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов`язкових навчальних 

занять. Шляхом самостійної роботи продовжується засвоєння сту-

дентами навчального матеріалу, який був викладений на лекційних 

та практичних заняттях. 
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Перелік тем і зміст практичних та самостійних занять визна-

чаються робочою навчальною програмою дисципліни. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  

- формулювати сутність маркетингу й усвідомлювати його роль в 

економіці; 

- проводити аналіз попиту на науково – технічні розробки;  

- оцінювати конкурентоспроможність науково – технічних розро-

бок;  

- з`ясовувати зміст маркетингової діяльності на підприємстві на 

основі вивчення моделі цієї діяльності; 

- використовувати основні складові маркетингової інформаційної 

системи, визначати етапи та зміст етапів маркетингового дослі-

дження; 

- планувати ефективні форми стимулювання збуту науково – 

технічних розробок;  

- аналізувати процес прийняття споживачем рішення про купівлю 

товарів на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів; 

- визначати ринкові можливості підприємства, місткість ринку і 

аналізувати його кон’юнктуру; 

- обирати різні види каналів розподілу, обчислювати їхні пара-

метри;  

- характеризувати складові системи маркетингових комунікацій 

підприємств, обирати найбільш раціональну систему комунікацій; 

- застосовувати провідні методи стратегічного планування і 

планування маркетингу в діяльності підприємств. 

Методичні вказівки пропонують короткий та системний виклад 

фундаментальних положень з базових тем дисципліни, задачі та 

завдання, що сприятимуть засвоєнню та самостійному вивченню 

дисципліни. 

1. Програмний практичний матеріал за окремими темами 

Т е м а  1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

1.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Концепції управління маркетингом. 

2. Функції і принципи маркетингу. 

1.2. Список літератури: 

а) основна: [1] с. 5 – 17; [5] с. 56 – 59, с. 111 – 113; [6] с. 22 –31, 

38 – 48; 

б) додаткова: [16] с. 24 – 25; [8] с. 96 – 97. 
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1.3. Практичні завдання. 

Завдання 1.1 За результатами маркетингових досліджень плану-

ється збільшення частки машинобудівельної фірми на ринку з 14 до 

18% при місткості ринку 52 млн. шт. бетонозмішувачів. Розрахуйте 

додатковий прибуток фірми в наступному році, якщо прибуток за 

один виріб складає 1400 грн., а місткість ринку не змінюється. 

Витрати на маркетингові зусилля у розрахунку на рік становлять 65 

млн. грн. 

Завдання 1.2. Необхідно заповнити графу 3 табл. 1.1 

Взаємозв’язок попиту й видів маркетингу 

Таблиця 1.1 
Характер попи-

ту на ринку 

Ціль маркетингу і його 

інструменти  

Різновид 

маркетингу 

1. Негативний 

попит 

Змінити відношення до товару за раху-

нок його вдосконалення, коректування 

ціни й більш ефективного просування 

 

 

2. Попит, що 

формується 

(схований)  

Оцінити обсяги потенційного попиту 

й запропонувати ринку бажаний товар 
 

3. Падаючий 

попит 

Переглянути всю систему комплексу 

маркетингу, визначити слабку ланку й 

реанімувати її, модифікувати товар 

 

4. Коливний 

(нерегулярний) 

попит 

Синхронізація пропозиції та попиту за 

рахунок введення гнучких цін і 

відповідних методів стимулювання 

 

5. Повноцінний 

попит 

Підтримка досягнутого рівня попиту за ра-

хунок максимального включення усіх чоти-

рьох складового комплексу маркетингу 

 

6. Надмірний 

попит 

Знаходження способів тимчасового 

або постійного зниження попиту для 

блокування небажаних явищ (нега-

тивна реакція покупців і спекуляція) 

 

7.Ірраціональний 

попит 

Переконати споживачів відмовитися 

від використання (або знизити) шкід-

ливих товарів і послуг за рахунок різ-

кого підвищення цін, обмеження 

доступності, антиреклами 

 

8. Відсутність 

попиту 

Активізація заходів соціально-психо-

логічного впливу на споживача через 

помітне зниження цін і рекламу 
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Обрати тип маркетингу й вписати у відповідний номер  графи 3 з 8 

нижче запропонованих: протидіючий; демаркетинг; підтримуючий; 

розвиваючий; синхромаркетинг; ремаркетинг; стимулюючий; кон-

версійний. 

Завдання 1.3. Існують два підприємства. Підприємство А у 

своїй організаційно - господарській діяльності спирається на марке-

тингові принципи. Підприємство В можна віднести до збутової 

організації. Визначити розходження в діяльності підприємств А і В 

за такими напрямками: 

1. Фахівці яких професій знаходяться на вищих посадах керування? 

2. Що стоїть на першому місці у керівництва вищого рівня: облік 

потреб підприємства чи покупця? 

3. Широта асортименту продукції, що випускається. 

4. Горизонти перспективного планування. 

5. Спрямованість наукових досліджень. 

6. Основа цінової політики. 

7. На підставі яких даних ведеться розробка ідей нових товарів? 

8. Фахівці якого профілю відіграють провідну роль у конструюванні 

нових товарів? 

9. Гнучкість виробничого процесу. 

10. Основні фактори конкурентноздатності товару. 

1.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Маркетинг – це процес, у ході якого розробляються і надаються 

в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують визначе-

ний рівень життя. 

Маркетинг містить у собі безліч найрізноманітніших видів діяль-

ності, в тому числі маркетингові дослідження, розробку товару, 

організацію його поширення, установлення цін, рекламу й особис-

тий продаж. Не можна плутати маркетинг з комерційними зусил-

лями по збуту, тому що він сполучає в собі кілька видів діяльності, 

спрямованих на виявлення, обслуговування, задоволення спожив-

чих потреб для вирішення цілей, що стоять перед організацією. 

Маркетинг починається задовго до і продовжується ще довго після 

акту купівлі-продажу. 

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволен-

ня потреб за допомогою обміну. Основними поняттями сфери мар-

кетингу є наступні: нестатки, потреби, запити, товар, обмін, угода і 

ринок. 
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Керування маркетингом – це аналіз, планування, перетворення в 

життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встанов.-

лення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покуп-

цями заради досягнення визначених цілей організації. Той, хто зай-

мається маркетингом, повинен добре уміти впливати на рівень, час і 

характер попиту, оскільки існуючий попит може не збігатися з тим, 

якого бажає для себе фірма. 

Існує п’ять підходів, на основі яких організації ведуть свою мар-

кетингову діяльність: концепція удосконалювання виробництва, 

концепція удосконалювання товару, концепція інтенсифікації 

комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-

етичного маркетингу. Ці концепції уособлюють собою різні періоди 

в розвитку економіки, основні соціальні й політичні зміни за остан-

ні десятиліття. 

Загальна тенденція – перенесення акценту з виробництва і 

товару на комерційні зусилля, на споживача й все більша орієнтація 

на проблеми споживача і соціальної етичності. 

1.5. Контрольні запитання 

1. Дайте декілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них 

з`ясуйте: 

- що є предметом маркетингу; 

- яким концепціям маркетингу відповідає кожне з цих визначень; 

- які цілі маркетингу витікають з цих визначень; 

- що становить зміст маркетингової діяльності. 

2. Розгляньте основні концепції маркетингу. Поясніть сутність кож-

ної з них щодо використовуваного маркетингового інструментарію, 

основного об`єкта уваги та ринкових орієнтирів. Поясніть логіку 

еволюції концепції маркетингу. 

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку маркетингу. 

4. Дайте визначення та наведіть приклади потреб. Розгляньте їхні 

види щодо класифікації. 

5. Дайте визначення побажань (запитів). Поясніть, чим вони 

відрізняються від потреб та попиту. 

6. Дайте визначення попиту та охарактеризуйте його види. 

7. Що означає поняття “тип вимірювання попиту”? 

8. Наведіть маркетингове визначення ринку. Охарактеризуйте 

основні типи ринків. 
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9. Охарактеризуйте поняття “цільовий ринок підприємства”, “побіч-

ний ринок”, “зона байдужості”. Дайте характеристику основних 

суб`єктів маркетингу.  

10. У чому полягає системний підхід до маркетингу? 

Т е м а  2. Комплексний аналіз та прогнозування ринку 

2.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Сутність основних принципів маркетингу. 

2. Сутність основних функцій маркетингу. 

2.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [6] с. 26 – 48; [3] с. 11 – 18; 

б) додаткова: [8] с. 3 – 21; [2] с. 4 – 8. 

 2.3. Практичні завдання. 

Завдання 2.1. На території міста три підприємства випускають 

плити для дорожнього покриття. Місткість ринку 5000 шт. на рік, 

обсяг імпорту 2000 шт. Визначте обсяги реалізації кожного підпри-

ємства, якщо ринкова частина окремого з них дорівнює відповідно 

20%, 30%, 50%. 

Завдання 2.2. Керівництво концерну «Альфа» прийняло рішення 

щодо часткового перегляду програми у зв’язку із знижкою обсягу 

реалізації продукції. Визначте ємність регіонального ринку та рин-

кову частку кожного з п’яти підприємств концерну, що виробляють 

тротуарну плитку. Вихідні дані наведені у табл. 2.1. 

Стан ринку тротуарної плитки 

Таблиця 2.1. 

Підприємство 

 

Обсяг виробництва по 

варіантах, тис. шт/рік 

Обсяг експорту по 

варіантах, тис.шт/рік 

1 2 3 1 2 3 

1 30 180 290 - 40 35 

2 35 200 340 10 50 - 

3 40 100 240 15 25 50 

4 50 140 210 25 35 10 

5 60 160 175 20 45 - 

Завдання 2.3. Фірма «Екобуд». декілька років спеціалізується на 

виготовленні арматури для будівельних конструкцій. Місткість да-

ного сегменту ринку, на якому діє фірма, становить М = 193 тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9

Нещодавно фірма вирішила дослідити доцільність збільшення 

обсягів продажу товарів на певному сегменті регіонального ринку, 

виходячи із таких умов. У звітному році фірма досягла фактичного 

обсягу збуту товарів у розмірі 47,05 тис. грн. В наступному році 

запланований обсяг збуту має скласти 52,96 тис. грн.. Ціна продажу 

товарів у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц = 

9,7 грн. за умовну одиницю. Собівартість виробництва і продажу 

товарів ( не враховуючи витрати на маркетинг ) у звітному й 

наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн/умовн. 

один. Для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному 

році необхідно витратити на маркетингові заходи Впл.=12 тис. грн., 

тоді як у звітному році витрачалось на маркетинг лише Вф =7 тис. 

грн. 

ВИЗНАЧТЕ: 

1.Частку ринку, що її захопила фірма у звітному році Чф, та 

частку ринку, яку планується захопити наступного року Чпл.; 

2.Фактично отриманий балансовий прибуток Пф та очікуваний 

прибуток у наступному році П пл.; 

3.Зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

враховуючи, що першочерговою метою даної фірми є максимізація 

поточних прибутків. 

Завдання 2.4. Підприємство «Євробуд», що надає послуги при 

будівництві доріг, виконало у минулому році послуг на Y =700 тис 

грн.. 

На ринку будівельних послуг за той самий період конкуренти 

надали послуг на суму Y = 5000 тис. грн. Обсяг продажу найпотуж-

нішого з конкурентів Y =1050 тис. грн.. 

Представники служби маркетингу «Євробуд» після ринкових 

досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової 

програми місткість ринку у наступному році можна збільшити до М 

= 8500 тис. грн. 

ВИЗНАЧТЕ: 

1. Яку частку ринку будівельних послуг захопило підприємство 

«Євробуд» у минулому році? 

2. Знайдіть відносну частку ринку підприємства стосовно основ-

ного конкурента у минулому році. 

3. Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал надан-

ня будівельних послуг? 
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Завдання 2.5. Підприємство машинобудівної галузі виробляє 

верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Визначить 

місткість ринку даного товару, використовуючи метод ланцюгових 

підстановок, якщо задані такі дані по галузі: 

- кількість підприємств – користувачів верстатів з ЧПУ – 110; 

- середньостатистичний річний прибуток такого підприємства 

становить 57 тис. грн. 

- частка прибутку, що її у середньому витрачає підприємство галузі 

на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва, стано-

вить К1=18%; 

- К2=32% - питома вага витрат на машини й обладнання у частці 

прибутку, що її визначає коефіцієнт К1, %; 

- К3=8% - питома вага витрат на металообробне обладнання у сумі 

витрат, що їх визначає коефіцієнт К2, %; 

- К4=25% - прогнозована питома вага витрат на верстати з ЧПУ в 

сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт К3, %. 

Завдання 2.6. Компанія «Апекс» - невеличке приватне підпри-

ємство, що випускає особливий зварювальний дріт для напівавтома-

тичних зварювальних апаратів. Цю продукцію використовують у 

багатьох галузях промисловості. Даний сектор промисловості охоп-

лює, крім «Апексу», ще 30 підприємств-конкурентів із сукупним 

річним оборотом 600 тис. грн.. Річний оборот компанії «Апекс» 

становить 74 тис. грн. 

Розрахуйте частку ринку, що її захопила компанія «Апекс». Які 

маркетингові заходи Ви могли б порекомендувати компанії для 

збільшення своєї частки ринку? 

Завдання 2.7. На основі даних маркетингових досліджень, які 

проведені департаментом маркетингу  та торгівлі авто підприємства 

на ринку легкових автомобілів родини «Класика», провести наступ-

ні операції: 

- виконати сегментування ринку за двома критеріями - ознаками: 

віку покупців та річному доходу; 

- представити рішення графічно; 

- визначити межі цільового ринку та його частку в загальному 

обсязі продажів; 

- обрати сегменти, на яких підприємству слід направити максималь-

ні зусилля та ресурси. 
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Вихідні дані для сегментування ринку (обсягів продажів, тис. шт.) 

представлені у табл.2.2 

Обсяги продажів 

Таблиця 2 .2. 

Річний дохід 

родини, тис. грн. 

Вік покупців, рік 

20-25 26-30 31-40 41-50 51-60 Більше 60 

до 300 6 7 5 7 7 19 

300-500 10 15 10 8 8 5 

500-800 12 32 27 24 13 6 

800-1000 4 19 24 23 10 2 

1000-1200 1 6 11 12 5 2 

Більше 1200 - - 3 3 2 - 

Визначити межі цільового ринку та його частку в загальному 

обсязі продажів а також обрати сегменти, на яких підприємству слід 

направити максимальні зусилля та ресурси, рекомендується за 

допомогою табл. 2.3. 

Визначити межі цільового ринку 

Таблиця 2.3. 

1.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Маркетинг орієнтований на задоволення запитів споживачів, 

тому в процесі маркетингової діяльності на першому етапі прово-

диться вивчення ринку, у ході якого визначаються границі ринку й 

місце продукції підприємства на ньому. 

Європейське суспільство по вивченню загальної думки й марке-

тингових досліджень (CCDNAP) і Міжнародна торговельна палата 

(МТП) установили Міжнародний кодекс комплексного вивчення 

Річний дохід 

родини, тис. 

грн. 

Вік покупців, рік 

20-25 26-30 31-40 41-50 51-60 Більше 

60 

Всього 

до 300 6 7 5 7 7 19  

300-500 10 15 10 8 8 5  

500-800 12 32 27 24 13 6  

800-1000 4 19 24 23 10 2  

1000-1200 1 6 11 12 5 2  

Більше 1200 - - 3 3 2 -  

Всього        
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ринку, що визначає норми й правила, які регулюють діяльність 

підприємств і приватних осіб по комплексному вивченню ринку. 

Комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових 

можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході даних 

досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на 

конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі 

сторони, динаміку цін тощо. На основі цієї інформації розробляють 

стратегію і тактику маркетингу. 

Важливою характеристикою ринку є його місткість. Під місткіс-

тю розуміють максимально можливий обсяг продажу певного това-

ру протягом року, виражений у натуральних або вартісних 

одиницях. 

Визначення місткості ринку – доволі складна процедура, яка 

потребує великої кількості інформації. Для цього використовуються 

різні методи. 

                                                       М = В + І - Е,                              (2.1) 

де В – обсяг внутрішнього виробництва товару на ринку (або у 

сегменті); І – обсяг імпорту; Е – обсяг експорту. 

Метод ланцюгових підстановок найчастіше використовують, 

коли фірма виходить на споживчий ринок із новим товаром. 

Місткість ринку визначають за формулою: 

                                                     М = n · П ·Ц,                                   (2.2) 

де n – кількість потенційних покупців даного товару; П – кількість 

покупок, зроблених середнім покупцем; Ц – середня одиниця 

товару. 

При використанні цього методу «ланцюжок» можна будувати і 

на підставі інших характеристик. Наприклад, 

                                         М = Мбаз · К1 · К2 · К3 х……Кі,                (2.3) 

де Мбаз – відома місткість базового ринку, Кi – коефіцієнти 

приведення в залежності від ситуації. 

Якщо на ринку представлені аналогічні товари декількох 

виробників, кожен з них у межах загальної місткості ринку має 

свою ринкову частку, яку визначають за формулою: 

                                                    ri = (Oi /M) / 100%,                         (2.4) 

де ri – частка ринку i – го підприємця; Oі – обсяг збуту i – го 

підприємства за рік; М – місткість ринку даного товару. 

Слід розрізняти два рівні місткості ринку: потенційний і реаль-

ний. 
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Дійсною місткістю ринку є перший рівень. Потенційний рівень 

визначається особистими і суспільними потребами і відображає 

адекватний їм об'єм реалізації товарів. Реально місткість ринку, що 

складається, може і не відповідати його потенційній місткості. 

2.5. Контрольні запитання 

1 Що таке «сегментація ринку»? Для чого застосовують цей марке-

тинговий прийом? 

2 Охарактеризуйте найпоширеніші принципи сегментації споживчо-

го ринку 

3 Охарактеризуйте найпоширеніші принципи сегментації ринку 

товарів промислового призначення 

4 Якими трьома стратегіями охоплення ринку керувалася фірма у 

своїй діяльності, коли приймала рішення про вихід на ринок? 

5 Сегментація ринку полягає в поєднанні потенційних покупців у 

групи, які володіють 2-ма ключовими характеристиками. Які це 

характеристики? 

6 Назвіть декілька змінних, які використовуються для сегментації 

споживчих ринків. 

7 Назвіть додаткові змінні, які в процесі сегментування ринку в 

сервісній сфері повинні враховувати специфіку послуг. 

8 У чому виявляється сутність ринкового позиціонування продуктів 

та послуг? 

9 Які фактори впливають на поведінку покупця?  

10 Охарактеризуйте психологічні фактори впливу на кінцевих спо-

живачів 

11 Які особистісні фактори визначають поведінку покупців на 

ринку? 

12 Охарактеризуйте соціокультурні фактори, що визначають пове-

дінку покупців. 

13 З яких етапів складається процес прийняття рішення про 

покупку кінцевим споживачем? 

14 Охарактеризуйте різні види організацій споживачів 

15 Розкрийте основні відмінності між споживчим ринком і ринком 

організацій споживачів. 

16 Охарактеризуйте види ситуацій здійснення закупівель на ринку 

підприємств. 

17 Які фактори впливають на поведінку організацій – споживача? 
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18 З яких етапів складається процес прийняття рішення про 

придбання товару організацією – споживачем? 

19 Що таке «місткість ринку», «частка підприємства на ринку»? Як 

їх визначають? 

20 Що таке «кон’юнктура ринку»? Охарактеризуйте основні види 

товарної кон’юнктури. 

21 В якій послідовності досліджують кон’юнктуру ринку? 

Т е м а  3 Маркетингова товарна політика 

3.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Товарна політика фірми. 

2. Життєвий цикл товару. 

3.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [4] с. 5 – 151; [5] с. 282 – 352; [6] с. 122 – 166; 

б) додаткова: [3] с. 103 – 144; [17] с. 32 – 44; [14] с. 100 – 152. 

3.3. Практичні завдання 

Завдання 3.1. Фірма розробляє новий пристрій для діагносту-

вання машин, з яким має намір вийти на регіональний ринок. Але 

перш за все треба виявити конкурентоспроможність виробу на 

підставі його технічних та економічних параметрів, порівнюючи з 

пристроєм, який вже відомий споживачам (базовий товар). 

Необхідно розрахувати коефіцієнт конкурентоспроможності нового 

пристрою, якщо відоме наступне (див. таблицю 3.1): 

Технічні та економічні параметри виробів 

Таблиця 3.1. 

Показники Новий пристрій для 

діагностування 

Базовий 

товар 

 Значення  Коефіцієнт 

вагомості 

Технічні    

А 180 0,4 200 

Б 120 0,3 80 

В 40 0,2 20 

Г 10 0,1 10 

Економічні    

А 20 0,5 20 

Б 20 0,3 10 

В 10 0,2 5 
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Завдання 3.2. Підприємство «Комунар» запропонувало вихід на 

регіональний ринок з новою маркою екскаватора. Дослідження рин-

ку екскаваторів в Україні показали, що лідером серед вітчизняних 

марок є «АТЕК». Визначити рівень конкурентоспроможності запро-

понованого варіанту екскаватора відносно «АТЕК» за даними, 

наведеними в таблиці 3.2. Зробіть пропозиції щодо підвищення 

конкурентоспроможності марки, яка аналізується. 

Технічні та економічні параметри екскаваторів 

Таблиця 3.2. 

№ Показники АТЕК 

(базовий) 

Коефіцієнт 

вагомості 

Вихідні дані 

запропонованого 

варіанту 

1 Гарантійний 

термін 

обслуговування 

3 0,5 3 

2 Реклама в місяцях 

продажу (бал) 

7 0,2 4 

3  Експлуатаційні 

показники (бал) 

7 0,3 7 

4 Витрати пов’язані з 

експлуатацією (грн.) 

   

5 Ціна (грн.)    

Завдання 3.3. Проводячи аналіз конкурентоспроможності ново-

го електричного гайковерту фірми «Мехбуд», фахівці фірми визна-

чили, що індекс його технічних параметрів (індекс якості) стосовно 

базового виробу основного ринкового конкурента становить Jтп = 

0,92. Допоможіть фахівцям фірми завершити аналіз і визначить 

інтегральний показник конкурентоспроможності гайковерту 

«Мехбуд», якщо він, поступаючись базовому виробу конкурентів за 

якістю, моє цінові переваги: Ц «Мехбуд» =760 грн., Ц баз = 980 грн. 

Врахуйте також різницю у споживанні гайковерта електроенергії: за 

розрахунковий період експлуатації  W «Базовий» = 1080 кВт год, W 

«Мехбуд» = 970 кВт год; Тариф на електроенергію Тw = 31 коп./кВт 

год. 

Завдання 3.4. Сфера діяльності підприємства – виробництво 

інструментів і пристроїв для  машинобудівельних підприємств. Ви-

никла ідея створення ручної машини  для прибирання снігу на не-

великих підприємствах і приватних фірмах. Опишіть, як, з Вашого 
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погляду, можна представити ідею ручної машини у вигляді трьох 

рівнів товару: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар 

з підкріпленням. 

3.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Товарна політика вимагає прийняття рішень, які погоджуються 

між собою щодо окремих товарних одиниць, товарного асортимен-

ту і товарної номенклатури. 

Товар за задумом – основна послуга, яку в дійсності здобуває по-

купець. Товар у реальному виконанні – це передбачуваний на про-

даж товар з визначеним набором властивостей і якостей. Товар з 

підкріпленням – це товар у реальному виконанні разом із супровід-

ними його послугами. 

Фірма повинна розробити товарно-марочну політику. Необхідно 

вирішити, чи треба взагалі вдаватися до використання товарних ма-

рок, чи користуватися марками виробника чи приватними марками, 

чи мати колективні марочні назви, чи доцільно пропонувати кілька 

марочних товарів, що складають конкуренцію один одному. Матері-

альні товари вимагають прийняття рішень про їхнє упакування, що 

повинне забезпечити захист товару, економію засобів, зручність 

користування товаром і його пропаганду. Маркування дозволяє 

ідентифікувати товар, указувати його сортність, описувати Власти-

вості й сприяти стимулюванню його збуту. Фірма повинна розроби-

ти комплекс послуг, які споживачі хотіли б мати і які були би ефек-

тивним знаряддям у боротьбі з конкурентами. Діяльність з надання 

комплексу послуг може координуватися відділом сервісного обслу-

говування клієнтів, який працює зі скаргами і зауваженнями, зай-

мається питаннями кредитування, матеріально-технічного забезпе-

чення, технічного обслуговування й інформації, призначеної для по-

ширення серед клієнтів. Більшість фірм випускають не один якийсь 

товар, а роблять певну їх товарну групу. Кожен товарний асорти-

мент вимагає власної стратегії маркетингу. Товарну номенклатуру 

можна описати з погляду її широти, насиченості, глибини й гармо-

нійності. Ці чотири параметри, що характеризують товарну номен-

клатуру, є знаряддями в процесі розробки фірмою своєї товарної 

політики. 

Процес створення нового товару включає вісім етапів: форму-

вання ідей, добір ідей, розробка задуму і його перевірка, розробка 

стратегії маркетингу, аналіз можливостей виробництва і збуту, 
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розробка товару, випробування в ринкових умовах і розгортання 

комерційного виробництва. Ціль кожного етапу полягає в ухваленні 

рішення про доцільність чи недоцільність продовження роботи над 

ідеєю. 

Кожному товару, запущеному в комерційне виробництво, Влас-

тивий свій життєвий цикл, що відзначається низкою постійно вини-

каючих проблем і можливостей, які відкриваються. Товарну історію 

типового товару можна представити у вигляді кривої, на якій виді-

ляються чотири етапи: виведення на ринок, зростання, зрілість, 

занепад. 

1. Виведення на ринок – це період появи товару на ринку і 

постійного збільшення обсягу продаж. Фірма в цей час практично 

не отримує прибутку від збуту цього товару внаслідок великих 

витрат, пов’язаних із впровадженням товару на ринок. 

2. Зростання – це період швидкого визнання товару на ринку і 

помітного збільшення прибутку від його реалізації. 

3. Зрілість – це період поступового зменшення темпів зростання 

об’єму продажу, так як товар уже отримав визнання більшості 

покупців. В цей час прибуток досягає максимального значення і 

починає знижуватись через збільшення витрат на маркетинг з 

метою укріплення конкурентоспроможності товару. 

4. Занепад – це період різкого зниження обсягу продажу і 

прибутку. 

Кожен етап життєвого циклу товару вимагає типових відповід-

них маркетингових реакцій фірми. 

Місткість ринку – обсяг реалізації товарів на даному ринку за 

конкретний період часу (у фізичних одиницях або у вартісному 

вимірі). 

Конкурентоспроможність товарів 

Успіх товару на ринку визначається його конкурентоспроможністю. 

Конкурентоспроможність товару - це його здатність бути виб-

раним конкретним споживачем з інших груп аналогічних товарів, 

які пропонуються на ринку конкурентами. Визначаючи  конкурен-

тоспроможність товару, треба дотримуватись такої логіки. 

Споживач завжди намагається отримати максимальний споживчий 

ефект у розрахунку на одиницю своїх витрат. Тому у найзагальні-

шому вигляді умовою конкурентоспроможності товару (К) є макси-

мізація питомого споживчого ефекту. 
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max
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оживаннявартістьспцінавідпускнаанняцінаспожив

ефекткориснийспоживчий
K (3.1) 

Конкурентоспроможність має відносний характер, тобто завжди 

визначається відносно чогось: 

— конкретних ринків (груп споживачів); 

— продукції конкурентів; 

— конкретного часового періоду. 

Інакше кажучи, конкурентоспроможність визначається порівню-

ванням товару підприємства з товарами-аналогами (конкурентами) 

на конкретному ринку в конкретний період часу. 

Основними елементами конкурентоспроможності є: 

а) цінова конкурентоспроможність: співвідношення рівня цін на 

товар із цінами на аналоги та товари-субститути; дійовість системи 

диференціації цін залежно від співвідношення попиту та пропону-

вання, а також політики конкурентів; привабливість системи 

знижок; 

б) якість продукції: функціональність, надійність, зручність 

експлуатації, наявність додаткових функцій; престиж, супутні 

обставини (зручність купівлі, оплати, утилізації); 

в) конкурентоспроможність систем збуту, реклами, сервіс, зруч-

ність системи збуту, ефективність реклами, зручність та надійність 

системи обслуговування (технічного, торговельного, гарантійного, 

постгарантійного), ефективність пропаганди. 

Оцінка конкурентоспроможності товару може здійснюватись 

експертним методом, опитуванням споживачів, а також порівняль-

ною оцінкою головних параметрів товару.  

Одиничні параметричні індекси i-го параметру (qі) розраховуються 

за формулою: 

                                        
100P

P
q i

i =                                                       (3.2) 

де Pі — i-й параметр товару; P100 —аналогічний параметр гіпотетич-

ного виробу (такого, що повністю задовольняє ту чи іншу групу 

споживачів). 

Групові параметричні індекси (як правило, економічні – ІГ.Е. та тех.-

нічні - ІГ.Т. ) розраховуються за формулою 

                                     ∑
=

=

n

i

iiГ qI

1

α                                                   (3.3) 
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де αі – питома вага (значущість) і – параметра. 

Конкурентоспроможність товару (К) може бути розрахована за 

формулою 

               
...

..

АТГ

ТГ

І

I
K =     або      

...

..

АЕГ

ЕГ

І

I
K =                                   (3.4) 

де ІГ.Т.А.., ІГ.Е.А.. – відповідно групові параметричні індекси (технічний 

та економічний) товару-аналога. 

Інтегральний показник конкурентоспроможності (Кі) може бути 

розрахований за формулами 

                            
В

В
К Т

і =    або 
..

..

ЕГ

ТГ

і
І

І
К =                                     (3.5) 

де ВТ – виторг від продажу товару; В – повні витрати на виробницт-

во та  реалізацію товару. 

  3.5. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охарак-

теризуйте її структуру.  

2. Які основні атрибути товару?  

3. Дайте визначення та поясніть маркетингову концепцію 

конкурентоспроможності товару. 

4. Поясніть сутність експортного методу оцінки конкуренто-

спроможності товару. 

5. Поясніть сутність та охарактеризуйте алгоритм оцінки конкурен-

тоспроможності товару за його основними параметрами. 

6. Поясніть логіку алгоритму розробки нової продукції. 

7. Поясніть сутність поняття “новий товар”. 

8. Поясніть сутність трьох способів планування нової продукції 

трьох рівнів створення товару. 

9. Назвіть та прокоментуйте основну мету розробки підприємством 

нової продукції. 

10. Назвіть та поясніть сутність методів розробки нової продукції. 

11. Назвіть та поясніть сутність критеріїв відбору нової продукції. 

12. Поясніть сутність стратегій маркетингу нової продукції. 

13. Поясніть сутність позиціювання продукції. Наведіть приклади 

різних товарів і спробуйте побудувати їхню перцепційну карту. 

14. Дайте визначення марки товару. Назвіть типи марок та поясніть 

актуальність цього питання в сучасній маркетинговій діяльності. 
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15. Охарактеризуйте роль упаковки товару в сучасній маркетин-

говій діяльності. 

16. Охарактеризуйте методи ринкового випробування нових 

товарів. 

17. Дайте визначення життєвого циклу продукції та охарактери-

зуйте його основні етапи. 

18. Охарактеризуйте особливості маркетингу на різних етапах 

життєвого циклу продукції. 

19. Які головні причини, що можуть завадити успіху нової 

продукції на ринку? 

20. Поясніть сутність та охарактеризуйте основні характеристики 

товарного асортименту. 

21. Поясніть сутність та охарактеризуйте методи елімінування 

продукції. 

22. Поясніть сутність та охарактеризуйте види товарної дифе-рент-

ціації та диверсифікації. 

23. Охарактеризуйте основні організаційні форми управління 

продукцією підприємства. 

24. Назвіть основні проблеми управління продукцією підприємства. 

Т е м а  4. Маркетингова цінова політика 

4.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Методи визначення ціни. 

2. Ціна в комплексі маркетингу. 

4.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [2] с. 145 – 187; [3] с. 163 – 179; [5] с. 352 – 396; [6] с. 

263 – 305; 

б) додаткова: [13] с. 155 – 162; [14] с. 152 – 224; [15] с. 196 – 212; 

[16] с. 116 – 121; [17] с. 45 –55. 

2.3. Практичні завдання 

Завдання 4.1. Фірма «ТЕМП» виробляє обігрівачі для станцій 

технічного обслуговування та побутових споживачів, успішно 

конкурує на українському ринку з вітчизняними та закордонними 

виробниками. Для встановлення ціни на нову модель обігрівача 

фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, 

беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При тому 

вона хоче отримувати прибуток у розмірі, не меншому 25% від 

собівартості продукції. Собівартість становить 262,2 грн. за одини-
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цю. Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності 

нового товару відносно базового виробу конкурента. 

Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб 

поступається базовому (індекс технічних параметрів ІТП = 0,86), але 

за економічними параметрами має кращі позиції (ІЕП = 0,94). Ціна 

базового виробу конкурентів складає 286грн. 

Визначить ціну нового обігрівача за рівнем його конкуренто-

спроможності. Перевірте, чи виконується при такій ціні умова 

граничного рівня прибутковості, встановленого фірмою. 

Завдання 4.2. Фірма «СВІТЛО» виробляє світлотехнічну про-

дукцію. Вона запустила нову технологічну лінію світильників, 

інвестувавши в неї 1,5 млн. грн. Плановий випуск нової продукції 

Впл = 50 000 світильників у рік. Змінні витрати на одиницю продук-

ції Взм = 12грн. Постійні витрати на виробництво і збут продукції 

Впост = 320 тис. грн. у рік. 

Визначить ціну нового світильника, використовуючи такі методи: 

1) метод надбавок, за умови, що фірма хоче встановити надбавку в 

розмірі 20%: 

а) від собівартості товару; 

б) від ціни його продажу; 

2) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, 

якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій щорічно. 

Завдання 4.3. Фірма «Люкс» має намір вийти на ринок з новим 

товаром. Розрахувати ціну товару, якщо відомо: 

- очікуваний обсяг виробництва та збуту — 50 000 од.; 

- питомі змінні витрати ~ 20 грн. за одиницю товару; 

- постійні витрати — 600 000 грн. на увесь обсяг виробництва; 

- передбачувана частка прибутку — 20%. 

Необхідно також визначити поріг рентабельності, запас фінан-

сової міцності, операційний важіль, побудувати відповідний графік, 

зробити економічне обґрунтування отриманих результатів. 

4.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Маркетингова цінова політика — це комплекс заходів, який 

включає визначення ціни, знижок, умов оплати за товари та послу-

ги, управління цінами з урахуванням побажань та можливостей 

споживачів для забезпечення прибутку підприємства-виробника чи 

продавця. 
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Вивчаючи цю тему, треба передовсім усвідомити, що політика 

цін — один з традиційних головних елементів маркетингу, оскільки 

ціна є: 

- одним із головних інструментів у конкурентній боротьбі; 

- однією з головних передумов купівлі-продажу товарів; 

- чітко і просто вимірюваною змінною, яка постійно використо-

вується в економічних розрахунках фірми: 

- важливою передумовою досягнення підприємством своїх страте-

гічних цілей; 

- надійним засобом зрівноважування попиту і пропонування. 

Метою ціноутворення може бути: 

- отримання фірмою максимального чи такого, що постійно, 

прибутку; 

- досягнення, збереження чи збільшення обсягів товарообороту 

доходів від продажу, частки ринку; 

- перемога в конкурентній боротьбі; 

- соціальна відповідальність (забезпечення доступності товарі чи 

послуг з урахуванням купівельної спроможності споживачів); 

- виживання фірми. 

Досить суттєвим у маркетинговому розрахунку цін є визначення 

витрат підприємства на виробництво та реалізацію товарів. Ці 

витрати поділяють на такі види: 

постійні (фіксовані) — не змінюються залежно від обсягу 

виробництва та реалізації продукції; 

змінні — змінюються (збільшуються чи зменшуються) відпо-

відно до зміни обсягів виробництва та реалізації продукції. 

повні (загальні) — сума постійних та змінних витрат, яка відпо-

відає конкретному обсягові виробництва та реалізації продукції; 

середні (питомі), у тім числі середні, постійні, змінні та повні 

витрати в розрахунку на одиницю продукції; 

маргінальні — збільшення (зменшення) повних витрат за відпо-

відного збільшення чи зменшення обсягів виробництва на про-

дукції. 

Якщо аналіз попиту та пропонування дає змогу встановити 

максимальне значення ціни товару, то аналіз витрат визначає її 

мінімальне значення, яке уможливлює покриття підприємством  

Взм за рахунок реалізації товарів. 
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Кінцевими етапами маркетингового розрахунку цін є вибір ме-

тодів (методу) ціноутворення і безпосередній розрахунок цін. 

Найбільш поширеними є методи ціноутворення, що виходять із 

витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції, тобто ціну 

визначають, виходячи з повних питомих витрат і прибутку, який 

фірма хоче мати від реалізації виготовленої продукції. 

Користуючись методом простих формул ціну (Ц) можна розраху-

вати так: 

                                         Ц = В ·К,                                                     (4.1) 

де В - витрати на виробництво та реалізацію продукції; К — коефі-

цієнт, величина якого залежить від величини необхідних податків 

та бажаної величини прибутку (К > 1). 

Використання методу «середні витрати + прибуток» передбачає 

використання іншої формули: 

                                   Ц = ВП/(1-П/100),                                           (4.2) 

де ВП- прямі витрати на виготовлення одиниці продукції; П — 

бажаний прибуток, %. 

Розрахунок ціни на підставі маргінальних витрат має на меті 

встановлення витрат і бажаного прибутку, виходячи з обсягу ви-

робництва кожної конкретної партії товару. Отже, на різні обсяги 

випуску й реалізації продукції (різні партії товарів) і ціни будуть 

різними. 

Метод беззбитковості — це оперування різними результатив-

ними значеннями прибутку за фактичних значень витрат та обсягів 

виробництва. 

Головним недоліком розрахунку цін на підставі витрат є те, що 

тут не враховується сприйняття споживачем установленого рівня 

цін. Відтак вигідну для підприємства ціну може «не затверджувати» 

покупець. У зв'язку з цим у підприємницькій діяльності часто ко-

ристуються методикою встановлення цін на підставі попиту, тобто 

виходячи із суб'єктивної оцінки  покупцем цінності цінової еластич-

ності. 

4.5. Контрольні запитання 

1. Яка роль ціни і маркетингової цінової політики в умовах 

ринкової економіки? 

2. Як Ви розумієте сутність цінової політики? 

3. Поясніть логіку та назвіть етапи маркетингового алгоритму 

розрахунку цін. 
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4. Назвіть можливі цілі маркетингової цінової політики та 

розкрийте їх сутність. 

5. Поясніть сутність обмежень, що існують у маркетинговій 

політиці цін. 

6. Поясність сутність дії закону попиту та пропозицій. 

7. Охарактеризуйте чинники, що впливають на цінову 

еластичність попиту. 

8. Охарактеризуйте види витрат, що мають місце у процесах 

виробництва та реалізації продукції. 

9. Поясніть сутність методів розрахунку цін на підставі витрат. 

Розкрийте їх переваги та недоліки. 

10. Побудуйте графік беззбитковості продукції та поясніть його 

використання, з точки зору маркетингової цінової політики. 

11. Поясніть сутність та охарактеризуйте підходи до визначення 

ціни на підставі суб`єктивної оцінки споживачем цінності 

товару. 

12. Охарактеризуйте конкурентне маркетингове ціноутворення. 

13. У чому полягає сутність тендерного ціноутворення? 

14. У чому полягає сутність і якими є цілі ціноутворення у межах 

товарної номенклатури? 

15. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення за 

географічними ознаками? 

16. Які закони, норми чи правила діють в Україні щодо процесів 

ціноутворення? 

17. У чому полягає сутність біржового ціноутворення? 

18. Розкрийте суть та охарактеризуйте види маркетингового 

непрямого ціноутворення. 

19. Назвіть види знижок на ціни. 

20. Що таке сконто? 

21. Що таке бонус?  

Т е м а  5. Маркетингова збутова політика, або політика 

розподілу 

5.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Функції, рівні та цілі каналів розподілу. 

2. Вертикальні маркетингові системи. 

5.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [2] с. 206 – 253; [3] с. 179 – 226; [5] с. 396 – 480; [6] с. 

200 – 236; 
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б) додаткова: [14] с. 255 – 303; [15] с. 212 – 239; [16] с. 123 – 126; 

[17] с. 70 – 78; [20] с. 194 – 229. 

5.3. Практичні завдання 

Завдання 5.1. Підприємству необхідно визначити доцільність 

вибору прямого чи опосередкованого каналу розподілу якщо відомо 

таке. Обсяги збуту, що їх необхідно забезпечити, — 1600000 грн. на 

місяць. Кількість споживачів — 1200. Кількість контактів з кожним 

споживачем — один телефонний дзвінок на 2 тижні. Кількість кон-

тактних дзвінків на день, які може зробити один працівник відділу 

збуту підприємства, — 8. Середня заробітна плата працівника відді-

лу збуту — 500 грн. на місяць. Складські та офісні витрати відділу 

збуту — 400 000 грн. на місяць. Нарахування на заробітну плату 

працівників відділу збуту — 13%. Націнка торговельного посеред-

ника за весь обсяг виконаних робіт —10%. 

Завдання 5.2. Після закінчення свого навчання Ви починаєте 

працювати на виробничому підприємстві у відділі маркетингу. 

Керівник відділу, за фахом інженер, викликає Вас до себе і запитує, 

які рішення щодо каналу збуту Ви могли б порекомендувати: 

Виробниче підприємство Запасні частини 

Машинобудівне підприємство Автонавантажувачі 

Завод гумово – технічних 

виробів 

Автопокришки для вантажівок 

Хімкомбінат Авто хімічні засоби 

Нафтоперобний комбінат Дизельне паливо 

Завдання 5.3. Необхідно визначити вартість і доход від прямого 

і опосередкованого каналу. 

Існує 10 000 потенційних споживачів, кожному з яких необхідно 

подзвонити що найменше 1 раз на 2 тижні на протязі 10 днів. Якщо 

робітник відділу збуту фірми може зробити в середньому 8 дзвінків 

на день, то він може відповідати за 80 споживачів. Таким чином 

треба мати 120 робітників відділу збуту. Середня заробітна плата 

працівника відділу збуту —1 200 грн. на місяць. Складські та офісні 

витрати відділу збуту — 400 000 грн. на місяць. Нарахування на 

заробітну плату працівників відділу збуту — 33%. Витрати на збут, 

або вартість прямого каналу, складають 30% від обсягу продажу. 

Якщо використовувати посередників, то слід враховувати наступне: 
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- посередник 1-ї категорії запрошує 15% націнки від загальної суми 

продажу; 

- посередник 2-ї категорії запрошує 10% націнки від загальної суми 

продажу; 

- посередник 3-ї категорії запрошує 5% націнки від загальної суми 

продажу. 

Визначить: 

1. Загальну вартість прямого каналу 

2. Витрати по опосередкованим каналам збуту 

3. Провести порівняння прямого та опосередкованого каналів та 

визначити економію при використанні опосередкованого каналу за 

допомогою табл.5.1 

Порівняння каналів розподілу для визначення економії 

Таблиця 5.1. 

Витрати при  

прямому 

збуті 

Витрати при 

опосередкованому 

збуті 

Економія при 

використанні 

опосередкованого 

каналу 

   

   

   

   

 

Завдання 5.5. Підприємство має можливі альтернативи каналів 

розподілу: 

1. Збут через існуючих посередників 

2. Купівля фірми, яка об’єднує усіх посередників 

3. Прямий продаж великими партіями 

В табл.5.2 надані вихідні дані щодо розрахунку для кожної з альтер-

натив каналу розподілу. За допомогою використання методу об’єк-

тивно - суб’єктивного підходу слід провести необхідні розрахунки 

та обрати ту альтернативу розподілу, яка має найбільшу сумарну 

оцінку. 
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Вихідні дані щодо розрахунку для кожної з альтернатив каналу 

розподілу 

Таблиця 5.2. 
Альтернативи 1- ша 

альтернатива 

2- га 

альтернатива 

3- тя 

альтернатива 

Фактори Вага 

фактора 

Значення 

фактора  

(від 0 до 

10) 

Вага 

фактора 

 

Значення

фактора  

(від 0 до 

10) 

Вага 

фактора

Значення 

фактора 

(від 0 до 

10) 

Ефективність 

підходу до 

кінцевого 

споживача 

0,15 3 0,15 4 0,15 3 

Прибуток 0,25 5 0,25 5 0,25 6 

Необхідні 

інвестиції 

      

Досвід, який 

фірма набуває 

на спожив-

чому ринку 

0,30 6 0,30 9 0,30 7 

Можливості 

скорочення 

витрат фірми 

0,20 7 0,20 8 0,20 5 

Всього 1,00 - 1,00  1,00  

Розрахунок для кожної з альтернатив каналу розподілу 

Таблиця 5.3. 

Фактори 
Вага 

фактора 

Значення 

фактора 

(від 0 до 10) 

Оцінка 

фактора 

(1х2) 

Ефективність підходу до 

кінцевого споживача 

0,15 3 0,15 

Прибуток 0,25 5 0,25 

Необхідні інвестиції    

Досвід, який фірма 

набуває на споживчому 

ринку 

0,30 6 0,30 

Можливості скорочення 

витрат фірми 

0,20 7 0,20 

Всього 1,00 - 1,00 
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5.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Основні засади маркетингової політики розподілу 

Маркетингова політика розподілу — це діяльність фірми з 

планування, реалізації та контролю фізичного переміщення товарів 

від місць їх виробництва до місць продажу чи використання для 

задоволення попиту й отримання відповідного зиску. 

Ключовий момент маркетингової політики розподілу — це вибір та 

конструювання каналів розподілу. 

Маркетингові канали розподілу — це маршрути, за якими 

товари переміщуються-від місць виробництва до місць продажу чи 

використання, переходячи від одного власника до іншого; це 

сукупність фірм чи осіб, які самі передають (чи допомагають 

передати комусь іншому) право власності на конкретні товари на 

їхньому шляху від виробника до споживача. 

Рівень каналу збуту – будь-який посередник, що виконує ту чи 

іншу роботу щодо просування товару до споживача. 

Розрізняють: 

Канал нульового рівня, або канал прямого маркетингу. Він 

складається з виробника, який продає свій товар безпосередньо 

споживачам (через відділ збуту, збутові філії, мережу фірмових 

магазинів, посилкову торгівлю тощо). 

В однорівневому каналі діє один посередник. На споживчих 

ринках таким посередником виступає, як звичайно, роздрібний 

торговець. На ринку товарів промислового призначення 

посередниками можуть бути збутові агенти, брокери, ділери. 

Дворівневий канал складається з двох посередників. На споживчому 

ринку такими посередниками бувають оптовий та роздрібний торгівці, на 

ринку ТПП – промисловий дистрибютор і ділери. 

Існують канали з більшою кількістю рівнів, наприклад, 

трирівневий, в якому до вже згаданих посередників додаються ще 

підприємства дрібного гурту, що купують товари в потужних 

оптовиків і перепродають їх невеликим підприємствам роздрібної 

торгівлі, котрих великі оптовики, як звичайно, не обслуговують 

(див. рис.5.1 ) 

Довжина каналу збуту визначає кількість посередників, через 

яких товар проходить на шляху від виробника до споживача. 

Ширину каналу збуту визначає кількість незалежних учасників 

на кожному рівні каналу. 
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Рис.5.1 Основні характеристики каналів розподілу 

5.5. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу. 

2. Дайте визначення маркетингових каналів розподілу. 

Охарактеризуйте їх основні функції. 

3. Наведіть приклади і охарактеризуйте основні види каналів 

розподілу. 

4. У чому полягають три основні проблеми (питання), які необхідно 

вирішити під час конструювання каналів розподілу? 

5. Поясніть логіку процесу конструювання каналів розподілу. 

6. Назвіть основні характеристики каналів розподілу. 

7. У чому полягає сутність ексклюзивного, селективного та 

масового розподілу? 

8. Коли виникає потреба у створенні нових каналів розподілу? 

9. У чому полягає сутність специфікації завдань розподілу? 

10. Охарактеризуйте змінні, які аналізують, обираючи канал 

розподілу. 

11. Охарактеризуйте підходи, що використовуються для вибору 

каналу розподілу. 

12. Назвіть критерії вибору суб`єктів каналу розподілу. 

13. Дайте визначення та охарактеризуйте принципи посередницької 

діяльності в каналах розподілу. 
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14. Охарактеризуйте основні типи посередницьких підприємств та 

організацій. 

15. Дайте характеристику системи оплати послуг посередників. 

16. Що таке стандарти обслуговування? Наведіть відповідні 

приклади. 

17. Назвіть типи конфліктів у каналах розподілу та способи їх 

ліквідації. 

18. Дайте характеристику методів оцінки каналів розподілу. 

19. Охарактеризуйте сутність логістичних систем розподілу. 

Т е м а  6. Маркетингова політика комунікацій 

6.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Комунікаційна політика фірми. 

2. Класифікація реклами. 

6.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [3] с. 226 – 296; [5] с. 480 – 574; [6] с. 236 – 263; 

б) додаткова: [17] с. 56 – 70; [14] с. 224 – 255; [15] с. 252 – 271. 

6.3. Практичні завдання 

Завдання 6.1. Поняття цільової аудиторії реклами не завжди 

збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується 

(його потенційними споживачами). 

Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для 

таких товарів: 

а) механізований інструмент; 

б) обладнання для технічного сервісу машин; 

в) дорожні машини. 

Завдання 6.2. Порівняйте в табличній формі переваги й 

недоліки реклами в газеті і на телебаченні. 

Засоби розповсюдження 

реклами 

Характеристики 

Газети Телебачення 

Переваги   

Недоліки   

Завдання 6.3. Фірма «Авто» пропонує на ринку Рівненського 

регіону шини для вантажних автомобілів. Для інтенсифікації 

млявого збуту керівництво хоче прорекламувати свій товар, але 

фінансові можливості фірми дуже обмежені. 

Проаналізуйте, які засоби розповсюдження краще вибрати фірмі 

для реклами своєї продукції з урахуванням: 
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а) специфіки товару; 

б) хорошого охоплення цільової аудиторії; 

в) обмежених коштів. 

Завдання 6.4. Після вибору засобів розповсюдження рекламної 

інформації треба вибирати конкретні рекламоносії. Найкращим 

показником при тому є порівняльна вартість звернення у даному 

рекламоносії. У таблиці наведено деякі характеристики трьох газет, 

що їх може вибрати фірма в ході рекламної кампанії. 

Видання Тариф за одну 

полосу форм. 

А4, грн.. 

Тираж Коефіцієнт 

обігу
* 

Газета «А» 3200 65000 2,3 

Газета «Б» 3700 70000 2,7 

Газета «С» 1600 28000 2,1 

*Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки 

яких проходить один примірник даного носія. 

Порівняйте газети за показниками: 

1) за ставкою тарифу на 1000 примірників газети; 

2) за вартістю 1000 контактів з аудиторією. 

За яким із цих показників і чому доцільно вибрати газету? 

Пояснення до завдання 6.4: 
1. Показник питомих витрат на 1000 примірників тиражу: 

Вт = ТАР од.пл./ТИР, 

де ТАР од.пл. – тариф за одиницю рекламної площі, грн..; ТИР – 

тираж, тис. примірників. 

2. Показник питомих витрат на 1000 рекламних контактів: 

Вк = ТАК од.пл./ТИРхКоб., 

де Коб. – коефіцієнт обігу даного видання. 

6.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Основні засади маркетингової політики комунікацій В умовах 

насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, 

встановити на нього оптимальну ціну і вибрити ефективний канал 

розподілу. 

Дедалі більшої ваги набуває четверта складова комплексу 

маркетингу – маркетингова комунікаційна політика., або система 

маркетингових комунікацій (СМК). СМК охоплює будь-яку 

діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання 
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та нагадування про свої товари, стимулювання їх збуту і створення 

позитивного іміджу підприємства в очах громадськості. 

Головні цілі маркетингових комунікацій: 

-  формування попиту; 

- стимулювання збуту. 

Кожна складова СМК має свої особливості, специфічні заходи та 

прийоми, але всі вони взаємопов’язані і доповнюють одна одну, 

утворюючи єдиний комплекс. (див. рис.6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Комплекс маркетингових комунікацій 

 Основні елементи СМК:  

Персональний продаж (реrsonal sell) – усне представлення то-

вару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями 

задля продажу. 
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Стимулювання збуту (sales promotion) – короткочасні спону-

кальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, роз про-

дажі, лотереї тощо). 

Зв'язки з громадськістю (public relations) – діяльність, спрямо-

вана на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого 

ставлення до неї та товару. 

Реклама (advertising) – будь-яка платна неособистнісна форма 

розповсюдження інформації про фірму та її товар. Реклама – це 

«королева» СМК. 

Одним із головних і дійових засобів маркетингової комунікації є 

реклама. 

Реклама - довільна платна форма не персональної презентації та 

просування товарів (послуг) через засоби масової інформації. 

Дія реклами спрямована на створення й підтримання високого 

рівня популярності товару (послуги, ідеї тощо), позитивного іміджу 

самої фірми, а також належної уваги та зацікавленості споживачів, 

їхнього бажання діяти з метою придбати продукцію. 

Вивчаючи це питання, треба передусім ознайомитися з видами 

реклами. 

6.5. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій. 

2. У чому полягає логіка алгоритму формування комплексу марке-

тингових комунікацій? Назвіть його основні етапи. 

3. У чому можуть полягати цілі комплексу маркетингових кому-

нікацій? 

4. Назвіть основні аспекти аналізу ринкової ситуації, який прово-

диться для визначення потрібного комплексу маркетингових 

комунікацій. 

5. Охарактеризуйте основні елементи аналізу цільової аудиторії. 

6. Які головні питання треба вирішити, формуючи комунікативне 

звернення? 

7. Охарактеризуйте канали поширення маркетингової ін формації. 

8. Що таке властивості джерел розміщення звернення? 

9. Охарактеризуйте цілі реклами. 

10. Дайте визначення комунікативних засобів впливу. Охарактери-

зуйте їх переваги, недоліки та особливості використання. 

11. Дайте характеристику чинників, які впливають на вибір 

комунікаційних засобів впливу. 
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12. Охарактеризуйте підходи до розрахунку бюджету маркетин-

гових комунікацій. Назвіть найбільш прогресивний, на Вашу 

думку, підхід. 

13. Охарактеризуйте види реклами за її цілями. 

14. Поясніть логіку алгоритму процесу прийняття рішень щодо 

рекламування. 

15. Охарактеризуйте вимоги до текстової частини реклами. 

16. Назвіть стильові форми рекламного звернення. Наведіть відпо-

відні приклади. 

17. Назвіть види носіїв реклами. Охарактеризуйте їхні переваги, 

недоліки та особливості використання. 

18. Дайте характеристику чинників, які впливають на графік 

рекламування. 

19. Назвіть та охарактеризуйте методи тестування реклами. 

20. У чому полягає контроль рекламування? 

21. Охарактеризуйте особливості різних форм пропаганди. 

22. Охарактеризуйте головні принципи, що відрізняють рекламу від 

пропаганди. 

23. Охарактеризуйте особливості стимулювання збуту як компонен-

ту комплексу маркетингових комунікацій. 

24. Дайте характеристику засобів стимулювання збуту. Назвіть 

переваги та недоліки цих засобів. 

25. Охарактеризуйте процес планування персонального продажу. 

26. Назвіть види реклами. 

27. У чому полягає економічна роль реклами? 

Т е м а  7. Управління маркетинговою діяльністю 

7.1. Реферати (доповіді, повідомлення) 

1. Комунікаційна політика фірми. 

2. Класифікація реклами. 

7.2. Список рекомендованої літератури: 

а) основна: [3] с. 226 – 296; [5] с. 480 – 574; [6] с. 236 – 263; 

б) додаткова: [17] с. 56 – 70; [14] с. 224 – 255; [15] с. 252 – 271. 

7.3. Практичні завдання 

Завдання 7.1. Якщо вищий навчальний заклад має навчальні 

філії у різних областях, яку схему організації відділу маркетингу 

можна було б запропонувати? 

Завдання 7.2. Існує великий науково-дослідний інститут, який 

займається розробкою складних технічних виробів. До його складу 
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входить невелике досвідчене виробництво. Крім того, у цього 

інституту налагоджений довгостроковий зв’язок із заводом, який 

займається випуском серійної продукції. 

Чи необхідно створювати службу маркетингу в інституті? Якщо 

так, то яку структуру організації маркетингової діяльності можна 

запропонувати? Якщо ні, то чому? 

Завдання 7.3. Визначити за допомогою розрахунків ступінь 

новизни таких товарів, як пневмогайковерт  нового покоління і 

гідропрес. 

Ступінь новизни визначається за формулою 
3

1

3

1

100%

max

i

i

i

i

K

K

=

=

Β =

∑

∑

,                                       (7.1) 

де 
3

1

i

i

K
=

∑  – кількість балів, що визначають новизну товару за всіма 

параметрами (сума гр. 3 - 5  по кожному з рядків 1 – 6); 
3

1

maxi

i

K
=

∑  –  

сума вищих оцінок (балів) новизни товару (стр. 6, гр. 3+4+5 = 

8+5+5=18 балів). 

Критерії оцінки для В:  70% і більше – якісно новий товар; 

20 - 70% – товар нового виду; менше 20% – товар з незначною 

новизною. 

Оцінна таблиця для порівняння новинок з  традиційними й 

застаріваючими товарами 

Таблиця 7.1. 

 

№ 

п/п 

Ступінь новизни товару (ранг) 

Параметри товару (бали) 

функції конструкція 
форма 

(дизайн) 

1 2 3 4 5 

1 
Несуттєва модифікація окремих 

параметрів 
0 0 0 

2 
Удосконалювання окремих  

параметрів 
1-2 1 1 

3 
Істотна зміна параметрів і 

властивостей 
2-3 2 2 
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4 
Нові комбінації функцій, 

важливі технічні удосконалення 
3-4 3 3 

5 
Докорінне якісне перетворення 

функцій 
4-6 4 4 

6 
Поява нової функції, що не має 

аналогів 
7-8 5 5 

Завдання 7.4. Автомобілебудівники конкурують один з одним в 

рамках видової і предметної  конкуренції, широко використовують 

методи цінової і нецінової конкуренції, всю гамму параметрів, що 

визначають конкурентноздатність їх продукції. В одному і тому ж 

класі автомобілів випускаються автомобілі з різними типами 

кузовів. З врахуванням автомобільної моди вносяться зміни в 

зовнішній і внутрішній дизайн автомобіля, впроваджуються  

установлені норми екологічних стандартів, застосовується гнучка 

цінова політика, постійно підвищується надійність автомобілів. 

Визначте параметри, по яких і оціните любий автомобіль. 

В таблиці 7.2. приведені характеристики легкових автомобілів з 

робочим об’ємом двигуна 1,3 л. 

Таблиця 7.2. 

Марка 

автомобіля 

 

Модель 

 

Рік 

випуску 

Потужн. 

двигуна, 

кВт 

Макс. 

швидк., 

км/год 

Розгін 

до 100 

км/год 

(сек.) 

Витрата 

палива 

(місто), 

л/100 

км 

Ціна 

виробн., 

тис. євро 

Fiat Punto 75 з 1993 55 170 12,0 6,7 22,2 

Ford Fiesta 1.3 з 1991 44 153 14,7 6,4 19,1 

Escort 1.3i з 1991 44 153 17,7 6,9 21,9 

Hyundai Pony 1.3 з 1991 43 150 15,9 7,0 16,8 

Lada Samara 1.3 з 1987 48 152 14,5 7,3 13,2 

Mitsubishi Colt 1300 до 1992 55 163 13,8 6,9 18,7 

Nissan  Micra 1.3 з 1993  55 170 12,0 6,1 21,7 

 

Opel  

Corsa 1.3i  до 1989 44 155 15,0 7,1 17,3 

Kadett 1.3  до 1989 44 160 15,5 7,2 16,9 

Suzuki  Swift 1.3  з 1989  52 163 11,7 5,4 17,9 

Volkswagen 
Polo 1.3 до 1989 40 163 14,2 6,8 16,1 

Golf 1.3 до 1990 40 151 16,7 7,4 20,0 
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7.4. Методичні вказівки до виконання завдань 

Якість управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

залежить від ефективності функціонування таких систем маркетин-

гу, як система його планування, організації, маркетингового контро-

лю (рис.7.1). 

 
Рис.7.1 Функції управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві 

Гармонічний взаємозв’язок цих підсистем в значній мірі 

зумовлюють ринковий успіх підприємства. 

Система організації маркетингу - це структурна побудова для 

керування маркетингової діяльності. Вона встановлює підпорядко-

ваність, упорядкування й відповідальність за виконання постав-

лених перед підприємством завдань. 

Стратегічне планування – найважливіша функція управління 

маркетинговою діяльністю. Стратегічне планування – це плану-

вання можливих змін на ринку в довгій перспективі, яке дозволяє 

запобігти коливання кон’юнктури і врахувати їх в діяльності 

підприємства. 

Процес стратегічного планування маркетингу – управлінський 

процес утворення і підтримки стратегічного співвідношення між 

цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами в сфері 

маркетингу. 

Процес стратегічного планування здійснюється в певній послі-

довності (рис.7.2). 

Якщо стратегія маркетингу підприємства - це формування й 

реалізація середньострокових і довгострокових цілей, то тактика 
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маркетингу припускає короткострокові, оперативні рішення, пошук 

і реалізацію шляхів розвитку ринку, підтримка на ньому стійкої 

кон'юнктури. Під тактикою маркетингу слід розуміти формування й 

реалізацію завдань підприємства на кожному ринку й по кожному 

товарі в конкретний короткостроковий період часу. Тактику 

маркетингу розробляють на основі його стратегії й оцінки поточної 

ринкової ситуації при постійному коректуванні завдань у міру 

зміни кон'юнктурних і інших факторів. 

 
Рис. 7.2 Етапи стратегічного планування 

У цілому тактика маркетингу повинна забезпечувати стійкий 

рівень прибутку, активне поводження комерційних служб на ринку, 

швидке реагування на зміну ринкової ситуації, ініціативність 

працівників підприємства, вживання відповідних заходів на дії 

конкурентів, коректування науково-технічної й виробничої 

діяльності підприємства відповідно до змін вимог покупця. 

Для побудови базової стратегії існують найважливіші Істру-

менти, які використовуються у практиці стратегічного планування: 

- модель "продукт-ринок" (GAP-аналіз, від англ. "пролом"); 

- матриця BCG (Бостонської консультативної групи); 

- модель Томпсона й Стрикланда; 

- модель Мак - Кинси "7S" і інших. 

Матриця BCG (Бостонської консультаційної групи) виділяє дві 

змінні: 

- можливості розширення галузевого ринку для фірми (низькі й 

високі) або темпи росту ринку; 

- рівень конкурентоспроможності фірми (низький, високий) або 

відносна  частка завоювання ринку. 
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Комбінуючи змінними можливостей і змінними рівня  конку-

рентоспроможності, можна одержати чотири варіанти ведення 

бізнесу: 

- формування місії підприємства; 

- визначення цілей і завдань підприємства; 

- вибір і розробка базової стратегії розвиток підприємства; 

- виявлення конкурентних переваг, сильних і слабких сторін, 

можливостей фірми. 

7.5. Контрольні запитання: 

1 З яких етапів складається процес стратегічного планування 

2. Дайте визначення поняттю «місія підприємства» 

3 Що таке стратегія підприємства, які її види Ви знаєте і як вони 

формуються 

4. З якою метою і як виконується SWOT-аналіз 

5. Які методи використовуються для аналізу господарського і 

продуктового портфеля 

6. Назвіть основні функції і завдання служби маркетингу 

7. Які основні форми організації маркетингової діяльності 

8. Дайте визначення поняття «контроль маркетингу» і 

характеристику його видів 

9. Як здійснюється процес контролю маркетингу 

10. Коли виникає необхідність переходу від структури організації за 

товарним виробництвом служби маркетингу до ринкового 

принципу? 

11. У чому особливість матричної структури служби маркетингу? 

12. Яка із систем організації маркетингової діяльності найбільш 

складна? 
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