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ВСТУП
Програма
вивчення
нормативної
навчальної
дисципліни
«Маркетинг» складена відповідно до освітньої програми підготовки
бакалавра за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит».
Предметом курсу є система соціально-економічних відношень
покупця, продавця, виробника та суспільства, що направлена на
задоволення запитів споживача і забезпечення ефективної діяльності
підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Маркетинг»
пов’язано з попереднім засвоєнням знань з ―Економічної теорії», «Мікро та
макроекономіки», «Економіки підприємства».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.
2. Система і характеристики маркетингу.
3. Маркетингові дослідження.
4. Маркетингова товарна політика.
5. Планування нових товарів.
6. Маркетингова цінова політика.
7. Методи маркетингового ціноутворення.
8. Маркетингова політика комунікацій.
9. Комплекс маркетингових комунікацій.
10. Маркетингова політика розподілу.
11. Управління каналами розподілу.
12. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є
формування у майбутніх фахівців системи знань щодо базових категорій
маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової
діяльності та її пріоритетів в умовах ринкової економіки, набуття
практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань
щодо просування товарів на ринок з урахуванням потреб споживачів та
формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення
маркетингової діяльності підприємств.
1.3. Завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є
- формування вміння творчого пошуку резервів удосконалення
маркетингової діяльності підприємства;
- вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних
тенденцій у цьому напряму ринкової діяльності;
- опанування методологічного апарату організації маркетингової
діяльності на підприємстві;
- набуття фахових компетенцій щодо розв'язання конкретних
маркетингових завдань;
- набуття здатностей до творчого пошуку напрямків розробки та
удосконалення маркетингової діяльності підприємств;
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- наближення майбутніх вітчизняних фахівців до досягнень сучасної
культури підприємницької діяльності;
- ознайомлення з конкретними прикладами, зразками і засобами
використання ефективного маркетингу у практиці вітчизняного та
закордонного бізнесу;
- виховання у студентів комерційного підходу до ефективної
господарської діяльності підприємства;
- здобування студентами певних навичок спрямованих на професійне
здійснення сучасної підприємницької діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- концепції маркетингової діяльності;
- методику аналізу виробничого потенціалу підприємства;
- зміст життєвого циклу товару;
- зміст і показники конкурентоспроможності товару;
- зміст і показники кон’юнктури ринку;
- принципи та методи сегментації ринку;
- зміст понять ємності ринку і товарної пропозиції;
- особливості ціноутворення на ринках різних типів;
- системи збуту товарів;
вміти:
- Оволодіти основними поняттями маркетингу, визначати його
види, етапи та тенденції розвитку;
- дати аналіз ринкового середовища, проводити сегментацію ринку,
вибір цільових ринків, позиціонування товарів на ринках;
- відповідно до прийнятої маркетингової концепції визначати умови
діяльності підприємства;
- проводити аналіз виробничого потенціалу підприємства;
- управляти життєвим циклом товару для підвищення доходу і
прибутку підприємства;
- визначати рівень конкурентоспроможності нового товару;
- проводити дослідження кон’юнктури ринку;
- визначати сегменти ринку;
- оцінювати величини і співвідношення ємності ринку і товарної
пропозиції;
- розраховувати ціни на товари різних груп на всіх етапах їх
просування до споживача;
- організовувати просування товару до споживача, планувати і
здійснювати рекламні заходи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5,0 кредитів
ECTS.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. «Сутність маркетингу та його сучасна концепція»
Сутність маркетингу та його визначення. Основні підходи до
визначення маркетингу. Основні передумови виникнення маркетингової
діяльності. Еволюція концепцій маркетингу. Основні функції маркетингу.
Потреба як основна ідея маркетингу. Ієрархія потреб А. Маслоу. Цінності,
основні види. Запити. Попит. Основні види попиту.
Товар.
Класифікація
товарів.
Вартість
та
задоволення.
Функціональне задоволення. Психологічне задоволення. Маркетингова
комунікація, розподіл та ринок. Концепція сучасного маркетингу.
Послідовність: потреба - бажання - попит-обмін. Суб'єкти маркетингу,їх
класифікація.
Тема 2. «Система і характеристики маркетингу»
Основні види маркетингу: залежно від цілей обміну; залежно від
сфери застосування; за територіальною ознакою; залежно від ступеня
ринкової орієнтованості; залежно від виду діяльності; залежно від
особливостей суб'єкта; залежно від охоплення сегменту; за видами попиту
(конверсійний, стимулюючий, креативний, ремаркетинг, син хромаркетинг,
підтримуючий, демаркетинг, протидіючий).
Зовнішнє маркетингове середовище: мікросередовище та макросередовище. Складові зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище.
Складові внутрішнього середовища.
Дослідження ринку та попиту. Поняття ринку. Кон'юнктурні
дослідження. Основні показники, що характеризують ринок. Типи ринків.
Чиста або досконала конкуренція. Монополістична конкуренція.
Олігополістична конкуренція.
Тема 3. «Маркетингові дослідження»
Сутність маркетингових досліджень.
Мета
маркетингових
досліджень.
Об'єкти
маркетингового
дослідження. Основні напрями маркетингових досліджень. Вимоги до
маркетингових досліджень. Процедура маркетингових досліджень.
Сегментування споживчого ринку. Оцінка привабливості сегменту.
Маркетингові інформаційні системи. Класифікація маркетингової
інформації. Загальна оцінка вторинної та первинної інформації.
Маркетингова інформаційна система. Елементи цієї системи.
Види маркетингових досліджень. Кабінетні та польові дослідження.
Групи маркетингових методів дослідження.
Тема 4. «Маркетингова товарна політика»
Комплекс маркетингу. Товар. Ціна. Розподіл товару. Просування
товару. Поняття маркетингової товарної політики. Основні рішення в
межах товарної політики. Класифікація товарів. Послуга як товар.
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Особливості маркетинг-послуг. Якість товару. Чотири рівні якості товару.
Упаковка
товару.
Внутрішня,
зовнішня
упаковка.
Тара.
Конкурентоспроможність товару. Показники якості товару.
Поняття
асортименту
товарів.
Формування
асортименту.
Асортиментна
концепція.
Товарна
номенклатура
підприємства.
Виробничий асортимент. Торговий асортимент.
Тема 5. «Планування нових товарів»
Життєвий цикл товару. Сутність управління життєвим циклом
товару. Розробка нового товару. Основні підходи до визначення нового
товару. Основні етапи розробки нового товару. Причини невдач при
виведенні нового товару на ринок.
Товарний знак (торгова марка). Значення товарного знаку. Основні
функції товарного знаку.
Тема 6. «Маркетингова цінова політика»
Сутність
маркетингової
цінової
політики.
Основні
цілі
ціноутворення. Основні функції ціни. Види цін. Залежність цін від обороту.
Залежність цін від впливу держави. Залежність цін від особливостей
комерційного контракту.
Ціни залежно від сфери діяльності. Ціни залежно від порядку
відшкодування споживачем транспортних витрат.
Вибір методу ціноутворення залежно від ринкового стану.
Тема 7. «Методи маркетингового ціноутворення»
Методи ціноутворення. Методи, орієнтовані на витрати, на попит, на
конкурентів. Етапи процесу ціноутворення.
Цінові стратегії. Стратегії, пов'язані з виведенням нового товару на
ринок. Стратегії ціноутворення в межах товарної номенклатури.
Встановлення остаточної ціни. Варіанти коригування цін.
Сутність та зміст методів непрямого ціноутворення.
Тема 8. «Маркетингова політика комунікацій»
Сутність маркетингової політики комунікації. Основні функції
маркетингової комунікації. Цілі маркетингової комунікативної політики.
Комунікативні засоби, їх класифікація. Основні та синтетичні
комунікативні засоби.
Процес маркетингової комунікації. Основні елементи процесу
маркетингової комунікації. Рівні декодування. Важливість зворотного
зв'язку у процесі комунікацій. Поняття перешкод, основні типи.
Тема 9. «Комплекс маркетингових комунікацій»
Комплекс просування товару. Цілі просування. Основні фактори, що
впливають на просування. Основні підходи при складанні бюджету
просування. Оцінка комплексу просування.
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Реклама. Основні види реклами. Процес планування реклами.
Стимулювання збуту. Спрямованість стимулювання. Засоби
стимулювання споживачів. Засоби стимулювання посередників. Засоби
стимулювання власного торгового персоналу.
Персональний продаж. Паблік рилейшнз, його основні цілі.
Прямий маркетинг. Основні цілі прямого маркетингу. Форми
прямого маркетингу.
Виставки та спонсорство. Інтегровані маркетингові комунікації в
місцях продажу. Мерчандайзинг.
Тема 10. «Маркетингова політика розподілу»
Сутність політики розподілу. Мета політики розподілу та її завдання.
Канал розподілу. Рівень каналу розподілу. Довжина каналу розподілу.
Ширина каналу розподілу. Функції каналів розподілу.
Посередники.
Класифікація
посередників.
Прямий
збут.
Опосередкований збут. Фактори, що впливають на вибір посередника.
Оптова торгівля. Форми оптових торговців. Роздрібна торгівля.
Форми роздрібної торгівлі.
Маркетингові системи розподілу. Традиційна система розподілу.
Тема 11. «Управління каналами розподілу»
Фактори, що впливають на вибір каналів розподілу. Сутність
управління каналами розподілу.
Вертикальні маркетингові системи. Основні форми вертикальної
інтеграції:
корпоративні
вертикальні
маркетингові
системи;
адміністративні вертикальні маркетингові системи; договірні вертикальні
маркетингові системи; добровільно створені системи; кооперативи
роздрібних
торговців;
франчайзингові
системи.
Горизонтальні
маркетингові системи. Багатоканальні маркетингові системи.
Стратегії розподілу товарів. Рішення щодо структури каналу та
стратегії охоплення ринку. Стратегії впливу на посередників. Поняття
логістики.
Тема 12. «Організація і контроль маркетингової діяльності
підприємства»
Організація відділу маркетингу. Ланка управління. Ступінь (рівень)
управління. Основні принципи організації відділу. Функції відділу
маркетингу. Організаційні структури відділу маркетингу. Основні типові
моделі інтегрованих маркетингових структур. Функціональна структура
відділу маркетингу. Регіональна структура. Товарна (продуктова)
структура. Сегментна структура. Матрична організаційна структура.
Зв'язок маркетингових служб з іншими відділами підприємства.

7

3. Рекомендована література
Основна
1.
Конституція України // Голос України. – 1996. – 13 липня
2.
Про вищу освіту: закон України від 1 липня 2014 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2014. - № 37 – 38.
3.
Господарський кодекс України від 16 січня 1003 року №436-1V
із змінами та доповненнями
4.
Державний класифікатор «Класифікація організаційно правових форм господарювання», затверджений наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 28 травня 2004 року №97
5.
Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня
1991 року №1576-XII
6.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року №755 – IV із змінами
і доповненнями
7.
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. // Офіційний вісник
України.-2003.-№ 41.- Ст. 21 - 67.
8.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від
11.01.2001 р. // ВВР України.- 2001.- № 12.- Ст. 64.
9.
Зако
н України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. // ВВР
України. 1991. № 24. С. 272.
10. Корж, М.В. Маркетинг : навч. посіб. : рекомендовано МОН
України / М.В. Корж.— Київ : Центр учб. літ., 2016.— 343 с.
11. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д.
Сондерс, В. Вонг.— М.; СПб.; Киев : Вильямс, 2001.— 943 с.
12. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ..— СПб. :
Питер, 2000.— 749 с.
13. Багиев, Г.Л. Маркетинг : учебник / Г.Л. Багиев, В.М.
Тарасевич, Х. Анн.— М. : Экономика, 2001.— 718 с.
14. Маркетинг : підручник : затверджено МОН України / за ред.
О.М. Азарян.— Київ : НМЦВО МОіН України: Студцентр, 2003.— 399 с.
15. Старостіна, А.О. Маркетинг : навч. посіб. : рекомендовано
МОН України / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов.— Київ :
Знання-Прес, 2002.— 191 с.
16. Маркетинг: принципи та функуції : навч. посіб. :
рекомендовано МОН України / О.М. Азарян, І.Х. Баширов, Б.З. Воробйов
та ін..— Харків : Студцентр, 2002.— 319 с.
17. Балабанова, Л.В. Маркетинг : підручник : затверджено МОН
України / Л.В. Балабанова.— К. : Знання-Прес, 2004.— 646 с.
8

18. Липчук, В.В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч.
посіб : рекомендовано МОН України / В.В. Липчук, С.Я. Бугіль, Р.П.
Дудяк.— Львів: Новий Світ - 2000: Магнолія Плюс, 2003.— 288 с.
19. Карпов, В.А. Маркетинг : прогнозування кон'юктури ринку :
навч. посіб. : рекомендовано МОН України / В.А. Карпов, В.Р.
Кучеренко.— Київ : Знання, 2001.— 215 с.
20. Бутенко, Н.В. Маркетинг : підручник : затверджено МОН
України / Н.В. Бутенко.— Київ : Атіка, 2008.— 299 с.
21. Ковальов, Є.В. Введення в маркетинг : навч. посіб. : . / Є.В.
Ковальов.— Х. : ФОП Боровін О.В., 2013.— 74 с.
22. Шевченко, Л.С. Введение в маркетинг : учеб.-метод. пособие /
Л.С. Шевченко.— Харьков : Консум, 2000.— 671 с.
23. Уткин, Э.А. Курс менеджмента : учеб. для вузов / Э.А.
Уткин.— М. : Зерцало, 2000.— 431 с.
24. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс :
підручник : затверджено МОН України / за ред. П.Г. Перерви, М.І.
Погорєлова, С.А. Меховича, М.І. Ларки. - Ч. 2 .— 2011.— 623 с.
25. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс :
підручник : затверджено МОН України / за ред. П.Г. Перерви, М.І.
Погорєлова, С.А. Меховича, М.І. Ларки. - Ч. 1 .— 2011.— 614 с.
Допоміжна
26.
Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. 2-ге вид., перероб. і
доп. К.: Знання-Прес, 2004. 645 с.
27.
Беляев В. И. Маркетинг: основи теории и практики: учебник /
В. И. Беляев М.: КНОРУС, 2005. 672 с.
28.
Бєлявцев М. І. Маркетинг: Навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. М.
Іваненко. К.: ЦНЛ, 2005. 328 с.
29.
Бородкіна Н. О. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Кондор, 2007.362
с.
30.
Буряк П. Ю. Маркетинг: Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Я. Ю. Карпова. К.: Професіонал, 2005. 320 с.
31.
Бутенко Н. В. Маркетинг: підручник. / Н. В. Бутенко К.: Атіка, 2008. 300 с.
32.
Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. / С. С. Гаркавенко 6те вид. К.: Лібра, 2008. 720 с.
33.
Гірченко Т. Д. Маркетинг: Навч. посіб./ Т. Д. Гірченко, О. В.
Дубовик. К.: ІНКОС: ЦНЛ, 2007. 255 с.
34.
Дурович А. П. Основи маркетинга: Учеб. пособие. М.: Новое
знание, 2004. 512 с.
35.
Земляков І. С. Основи маркетингу: Навч. посіб./ І. С. Земляков,
І. Б. Рижий, В. І. Савич. К.: ЦНЛ, 2004. 352 с.
36.
Калька Р. Маркетинг. М.: Омега-Л, 2007. 128 с.
37.
Карпенко Н. В. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Студцентр, 2004.
208 с.
9

38.
Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін; Ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько 1-ше укр. вид. К.:
НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-осві- ти в Україні, 2005. 422 с.
39.
Маркетинг: Хрестоматия / Ред. В. И. Видяпин СПб.: Питер,
2004. Т.4. 1131 с.
40.
Марченко С. М. Маркетинг: Навч. посіб. К.: МАУП, 2006. 104 с.
41.
Мних М. В. Організація маркетингової політики на
підприємстві: Посібник. К.: Зання України, 2004. 263 с.
42.
Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: Навч. посіб. К.: Кондор,
2005. 240 с.
43.
Основи маркетингу: Навч. посіб./ С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна,
М. Г. Шевчик та ін. К.: Наш час, 2006. 240 с.
44.
Петруня Ю. Є. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. 325
с.
45.
Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. 2-ге вид., випр. та
допов. К.: МАУП, 2007. 228 с.
46.
Старостіна А. О. Маркетинг: Навч. посіб./ А. О. Старостіна, О.
В. Зозульов. 3-тє вид., переробл. К.: Знання, 2006.327 с.
47.
Петрова І.А. Введення до маркетингу. Навч. посібник. Х.:
ХЕПУ, 2004. 204 с.
48.
Ромат Е.А. Реклама в системе маркетинга.
Х.: НВФ
«Студцентр», 1995. 229 с.
49. Рябченко Е.П. Ковалев Е.В. Маркетинговая концепция
экономической безопасности предприятия. Х.: Ун-т внутр. дел, 1995. 144
с.
50.
Беляев В. И. Маркетинг: основи теории и практики: учебник/
В. И. Беляев М.: КНОРУС, 2007. 672 с.
51.
Вачевський М. В. Маркетинг: Формування професійної
компетенції: Підручник. К.: Професіонал, 2005. 512 с.
52.
Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємництві:
Навч. посіб./ М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб'- як. К.:
ЦНЛ, 2005. 128с.
53.
Еремин В. Н. Маркетинг: основи и маркетинг информации:
учебник/ В. Н. Еремин М.: КНОРУС, 2009. 656 с.
54.
Крьілова Г. Д. Маркетинг: практикум: учеб. пособие/ Г. Д.
Кри- лова, М. И. Соколова. М.: ТК "Велби", Изд-во "Проспект", 2008. 360
с.
55.
Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу:
Навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2005. 160 с.
56.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник/ под
ред. В. А. Алексунина. 6-е изд. М.: Дашков и К, 2008. 716 с.
57.
Маркетинг торгового предприятия: Учебник/ С. В.
Виноградова, Н. В. Маркина, Е. С. Юдникова, М. Б. Яненко СПб.: Пи- тер,
2005. 528 с.
10

58.
Минаев Д. В. Маркетинг: игровой практикум. Деловие игри,
упражнения, тести. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 256 с. Парсяк В. Н.
Маркетинг: від теорії до практики: навч. посіб./ В. Н. Парсяк К.: Наук.
думка, 2007. 256 с.
59.
Терещенко В. М. Маркетинг-терапия. СПб.: Питер, 2004. 288
с. (Маркетинг для профессионалов).
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Сайт Верховної Ради України - www.rada.gov.ua
2. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua.
3. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua.
4. Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua
5. Сайт Міністерства фінансів України – www.minfin.gov.ua
6. Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.
7. Сайт наукової бібліотеки НаУКМА - www.librari.ukma.kiev.ua.
8. www.zakon.rada.gov.ua
9. www.universalinternetlibrary.ru
10.www.readbookz.com
11.www.elibrary.ru
12.Американська асоціація маркетингу [Електроний ресурс] – Режим доступу : < http://www.marketingpower.com>
13.Державний комітет статистики України [Електроний ресурс] – Режим
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5. Засоби діагностики успішності навчання - контрольні питання,
що виносяться на підсумковий модульний контроль:
1.
Поняття маркетингу та концепції його розвитку.
2.
Принципи маркетингу.
3.
Поняття комплексу маркетингу та фактори комплексу.
4.
Види маркетингу та його мета.
5.
Суб’єкти маркетингу та його завдання.
6.
Служба маркетингу та її функції.
7.
Поняття маркетингового середовища.
8.
Структура маркетингового середовища.
9.
Поняття макросередовища та її функції.
10. Поняття мікросередовища і фактори мікросередовища (конкурентне середовище, постачальник – фірма-виробник).
11. Поняття мікро середи і фактори мікросередовища (посередники, покупці).
12. Рівні споживання та фактори, які впливають на поведінку покупців.
13. Поняття маркетингу.
14. Шляхи розвитку маркетингу.
15. Значення маркетингу для ефективного розвитку підприємницької діяльності.
16. Принципи маркетингу.
17. Функції та завдання маркетингу.
18. Суб’єкти, служба маркетингу та її функції.
19. Поняття ринку та класифікація ринків.
20. Поняття маркетингових досліджень:
21. об’єкт, предмет, цілі дослідження та вимоги до дослідження
ринків.
22. Вимоги ринку до продукції:
23. продовольчої;
24. товарів народного споживання;
25. товарів виробничо-технічного призначення;
26. побутової техніки;
27. загальні вимоги.
28. Методи і послідовність дослідження ринку.
29. Дослідження споживачів.
30. Дослідження конкурентів.
31. Дослідження посередників.
32. Сегментація та критерії сегментації ринку.
33. Методи ринкової сегментації.
34. Цільовий сегмент ринку та позиціювання товару.
35. Поняття кон’юнктури і економічної кон’юнктури.
36. Складові економічної кон’юнктури та її характерні риси.
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37. Види товарної кон’юнктури та їх характеристика.
38. Фактори розвитку економічної кон’юнктури.
39. Класифікація кон’юнктурно-утворюючих факторів.
40. Поняття попиту та пропозиції. Елементи і закони попиту і пропозиції.
41. Фактори, види попиту та їх характеристика.
42. Поняття ринкової рівноваги, сукупного попиту, сукупної пропозиції.
43. Поняття ємкості ринку та факторів його формування, формула
її визначення.
44. Характеристика рівнів ємкості ринку.
45. Поняття ринку та його класифікація.
46. Маркетингове дослідження: поняття, об’єкт, предмет, мета дослідження ринку.
47. Методи і послідовність дослідження ринку.
48. Дослідження споживачів та конкурентів.
49. Критерії та методи ринкової сегментації.
50. Поняття і характерні риси економічної кон’юнктури.
51. Види товарної кон’юнктури та їх характеристика.
52. Попит: поняття, закон, фактори та види.
53. Поняття ємкості ринку, факторів його формування та формула
його визначення.
54. Поняття ринкової рівноваги, сукупного попиту та сукупної
пропозиції.
55. Поняття товару взагалі і товару в маркетингу.
56. Три вимірювання можливостей продукту як товару.
57. Етапи життєвого циклу товару.
58. Товарний знак та його суть.
59. Пакування та маркування товару.
60. Розробка концепції нового товару.
61. Місце служби маркетингу у створенні та реалізації нового товару.
62. Категорії, види та роль стандартів в умовах ринкової економіки.
63. Сертифікація продукції та її місце в маркетинговій службі фірми.
64. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів.
65. Поняття ціни як категорії ринкового господарства.
66. Фактори, які впливають на ціноутворення.
67. Система цін та їх класифікація.
68. Функції цін в умовах ринку.
69. Види цін в залежності від рівня свободи від впливу держави та
ступені новизни товару.
70. Типи ринків та їх вплив на ціноутворення.
71. Мета цінової політики.
13

72.
73.
74.

Порядок ціноутворення.
Поняття товару, товарного знаку, життєвого циклу товару.
Місце служби маркетингу у створенні та реалізації нового то-

75.

Якість та конкурентоспроможність товару у стратегії маркети-

вару.
нгу.
76. Методика підходу до оцінки конкурентоспроможності.
77. Стандартизація продукції.
78. Сертифікація та кодування продукції.
79. Поняття ціни як категорії ринкового господарства.
80. Фактори, які впливають на ціноутворення.
81. Система цін та їх класифікація.
82. Види цін в залежності від рівня свободи від впливу держави та
ступені поведінки.
83. Функції цін в умовах ринку.
84. Типи ринків та їх вплив на ціноутворення.
85. Цілі цінової політики.
86. Порядок ціноутворення.
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