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1. Загальні методичні вказівки
До навчального плану зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» входить навчальна дисципліна
«Маркетинг» у загальному обсязі 180 годин, в тому числі: лекції 38 годин, семінарські заняття - 20 годин, практичні заняття - 22 години, самостійна робота
100 годин.
Володіння знаннями і вміннями з маркетингу корисно для керівників організацій і підприємств, менеджерів, економістів, фінансистів, юристів, інших
фахівців, які зможуть ефективно використовувати для своїх організацій переваги економічної діяльності на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Мета курсу: 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.
Предметом дисципліни «Маркетинг» є вивчення методів аналізу та обліку вимог покупців, конкурентних сегментів ринку, розробка вимог до нових товарів, виробництво товару з врахуванням вимог його життєвого циклу, розробка засобів реклами і систем просування товару на ринок.
Завдання дисципліни:
- 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;
- 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;
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- виховання у студентів комерційного підходу до ефективної господарської
діяльності підприємства;
- здобування студентами певних навичок спрямованих на професійне здійснення сучасної підприємницької діяльності.
Вивчення дисципліни «Маркетинг» пов’язано з попереднім засвоєнням
знань з «Економічної теорії», «Мікро та макроекономіки», «Економіки підприємства».
Науковою основою дисципліни є законодавчі, нормативні документи, що
регламентують господарську діяльність, матеріали наукових публікацій з проблем і результатів маркетингових досліджень.
За результатами вивчення дисципліни ―Маркетинг‖ встановлені кваліфікаційні вимоги до фахівців:
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.
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Семестр № 6
Тема №1. Сутність маркетингу та його 16
4
сучасна концепція

2

10

Тема №2.

Система і характеристики
сучасного маркетингу

18

4

2

2

10

Тема № 3 Маркетингові дослідження

18

4

2

2

10

Тема №4 Маркетингова товарна політика

14

4

2

2

6

Тема №5. Планування нових товарів.

16

6

2

2

6

Тема № 6 Маркетингова цінова політика

12

2

2

2

6

Тема № 7 Методи маркетингового ціно-

14

2

2

10

Маркетингова політика 16

2

2

2

10

утворення

Тема № 8.
комунікацій

Тема № 9 Комплекс маркетингових
комунікацій

11

2

2

Тема №10 Маркетингова політика розподілу

12

2

2

2

6

Тема №11 Управління каналами роз-

13

2

2

2

7

7

1; 3-10; 11-14;
19, 20, 22;
25;26; 28
1; 3-10; 11-14;
19, 20, 22;
25;26; 28-46.
1; 3-10; 11-14;
19, 20, 22;
25;26; 28-46.

Вид контролю

Самостійна робота

Практичні заняття

лекції

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

К.р. за т. 1,2,3

1-10; 14; 16; 17;
20; 23; 24; 28; 38;
39; 42; 45; 46
1-10; 14; 16; 17;
20; 23; 24; 28; 38;
39; 42; 45; 46
1; 3; 6; 9; 10; 15; К.р. за т. 4,5,6
16; 18; 19-22; 24;
32; 39; 40; 43
1; 3; 6; 9; 10; 15;
16; 18; 19-22; 24;
32; 39; 40; 43
1-3; 5; 7; 9; 10;
12-14; 19-24; 25;
27; 29;30; 39; 44;
45
1-3; 5; 7; 9; 10;
К.р. за т. 7,8,9
12-14; 19-24; 25;
27; 29;30; 39; 44;
45

1; 3-10; 11-14;
19, 20, 22;
25;26; 28-46.
1; 3-10; 11-14;

6
поділу
Тема №12 Організація та контроль
маркетингової діяльності на підприємств
Всього за семестр:

19, 20, 22;
25;26; 28-46.

20

4

2

2

12

180

38

20

22

100

1; 3-10; 11-14;
19, 20, 22; 25;26;
28-46.

К.р. за т.
10,11,12

ПМК
(іспит)

3. Методичні вказівки до семінарських, практичних занять
Тема 1. «Сутність маркетингу та його сучасна концепція»
Навчальні питання:
1.1. Вступ. Розуміння маркетингу
1.2. Походження та еволюція концепції маркетингу
1.3. Основні поняття маркетингу
1.4 Товар. Класифікація товарів.
1.5 Вартість та задоволення.
1.6 Маркетингова комунікація, розподіл та ринок.
1.7 Концепція сучасного маркетингу.
1.8 Суб'єкти маркетингу. Їх класифікація.
Практичне заняття за темою №1 «Сутність маркетингу та його сучасна концепція»
Хід проведення заняття:
1. Контроль рівня знань з теоретичної підготовки студентів за питаннями теми практичних занять.
2. Виконання практичного завдання з використанням роздаткового
матеріалу та обговорення основних моментів з участю студентів.
Завдання для виконання
1. Поняття комплексу маркетингу.
Завдання:
• Визначити сутність ―оптимального співвідношення основних елементів
комплексу маркетингу ‖.
• Проаналізувати влив виду товару на комплекс маркетингу.
2. Оцінка сегмента ринку.
Завдання:
• Визначити основні показники оцінки сегмента ринку.
• Проаналізувати окремий сегмент ринку за вибраними показниками.
Тема 2. «Система і характеристики сучасного маркетингу»
Навчальні питання:
2.1. Принципи, завдання та функції маркетингу
2.2. Система засобів маркетингу
2.3. Види сучасного маркетингу
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Семінарське заняття за темою № 2 «Система і характеристики сучасного маркетингу»
Тема: «Комплекс маркетингу: принципи, цілі, функції та завдання. Маркетингове середовище фірми».
Мета заняття: розкрити зміст і суть дисципліни «Введення до маркетингу», її основні поняття. Розібратися у макро і мікрофакторах маркетингової середи.
Контрольні питання:
Поняття маркетингу.
Шляхи розвитку маркетингу.
Значення маркетингу для ефективного розвитку підприємницької діяльності.
Принципи маркетингу.
Функції та завдання маркетингу.
Суб’єкти, служба маркетингу та її функції.
Практичне заняття за темою №2 «Система і характеристики сучасного маркетингу»
Хід проведення заняття:
1. Контроль рівня знань з теоретичної підготовки студентів за питаннями теми практичних занять.
2. Виконання практичного завдання з використанням роздатквого матеріалу та обговорення основних моментів з участю студентів.
Контрольні питання: Назвіть та прокоментуйте основні принципи маркетингу.
Назвіть та охарактеризуйте найважливіші стратегічні завдання маркетингу.
Назвіть та охарактеризуйте основні тактичні завдання маркетингу.
Назвіть та поясніть сутність основних функцій маркетингу.
Дайте визначення поняття «маркетингова суміш» («marketing mix»). Охарактеризуйте основні блоки та елементи цього поняття.
Назвіть елементи «маркетингової суміші», які стають все актуальнішими
зараз.
Поясніть роль та значення поняття «маркетингова суміш» для практики
маркетингу на підприємстві. Прокоментуйте вимоги до створюваних «маркетингових сумішей».
Поясніть сутність продуктового маркетингу та маркетингу споживача.
Наведіть відповідні приклади.
Охарактеризуйте та порівняйте маркетинг промислових та споживчих товарів.
Охарактеризуйте особливості торгового (посередницького маркетингу).
Поясніть сутність стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу.
Поясніть сутність масового та диференційованого маркетингу.
Поясніть сутність та охарактеризуйте інструментарій видів маркетингу
залежно від попиту.
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Охарактеризуйте сутність, об’єкти уваги, цілі та інструментарій виробничого, товарного, збутового, управлінського і сучасного маркетингу.
Поясніть сутність інтегрованого і неінтегрованого маркетингу.
Поясніть особливості комерційного і некомерційного маркетингу. Наведіть відповідні приклади.
Поясніть сутність макро- та мікромаркетингу.
Охарактеризуйте особливості маркетингу послуг.
Поясніть сутність екологічного, гуманістичного та соціально-етичного
маркетингу. Охарактеризуйте поняття міжнародного маркетингу.
Тема 3. «Маркетингові дослідження»
Навчальні питання:
3.1. Сутність та система маркетингових досліджень
3.2. Маркетингова інформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище
підприємства як об’єкти маркетингових досліджень
3.4. Маркетингові дослідження ринку. . . . . . . . . . . . .
3.5. Маркетингові дослідження підприємства . . . . . .
Завдання для самоконтролю
1. Що таке навколишнє бізнес-середовище? Назвіть його зовнішніх суб’єктів,
умови та сили.
2. Охарактеризуйте мікросередовище підприємства.
3. Що таке маркетингові дослідження? Охарактеризуйте їхню роль, межу,
предмет та об’єкт.
4. Назвіть основні принципи маркетингових досліджень. Поясніть їх
сутність.
5. Назвіть основні завдання маркетингових досліджень.
6. Назвіть та охарактеризуйте основні види маркетингових досліджень.
Поясніть їхні переваги і недоліки.
7. Охарактеризуйте алгоритм маркетингових досліджень. Розкрийте зміст основних етапів таких досліджень.
8. Охарактеризуйте власні організаційні форми проведення маркетингових
досліджень.
9. Назвіть види спеціалізованих дослідницьких організацій.
10. Назвіть та охарактеризуйте чинники вибору організаційних форм маркетингових досліджень.
11. Наведіть класифікацію маркетингової інформації та охарактеризуйте її
окремі різновиди.
12. Поясніть сутність первинної та вторинної маркетингової інформації. Охарактеризуйте переваги та недоліки кожної з них.
13. Поясніть сутність методів збирання первинної інформації.
14. Назвіть основні джерела маркетингової інформації.
Практичне заняття за темою №3 «Маркетингові дослідження»
Хід проведення заняття:
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1. Контроль рівня знань з теоретичної підготовки студентів за питаннями теми практичних занять.
2. Виконання практичного завдання з використанням роздатквого матеріалу та обговорення основних моментів з участю студентів.
Завдання для виконання
«Комплексне дослідження ринку. Економічна кон’юнктура».
Семінарське заняття за темою:
«Комплексне дослідження ринку.
Економічна кон’юнктура».
Мета заняття: засвоїти основні поняття, знати класифікацію ринків, вимоги ринку до продукції, послідовність дослідження ринку, умови для успішної
сегментації, уміло обчислювати критерії сегментації ринку та методи сегментації ринку. Знати поняття економічної кон’юнктури, фактори її розвитку, попит,
види попиту, закон попиту, пропозиції, закон пропозиції, сукупний попит та
сукупна пропозиція
Контрольні питання:
Поняття ринку та його класифікація.
Маркетингове дослідження: поняття, об’єкт, предмет, мета дослідження
ринку.
Методи і послідовність дослідження ринку.
Дослідження споживачів та конкурентів.
Критерії та методи ринкової сегментації.
Поняття і характерні риси економічної кон’юнктури.
Види товарної кон’юнктури та їх характеристика.
Попит: поняття, закон, фактори та види.
Поняття ємкості ринку, факторів його формування та формула його визначення.
Поняття ринкової рівноваги, сукупного попиту та сукупної пропозиції.
Теми рефератів:
Класифікація ринків та їх вимоги до продукції.
Поняття сегментації ринку та методи ринкової сегментації.
Комплексне дослідження ринку.
Економічна кон’юнктура та її характерні риси.
Фактори розвитку економічної кон’юнктури та їх класифікація.
Попит: поняття, види, закон та фактори розвитку попиту.
Пропозиція: поняття, елементи пропозиції та взаємозв’язок попиту та
пропозиції.
Фактори формування та визначення ємкості ринку.
Ситуаційне завдання № 3.1
РОЗРОБЛЕННЯ АНКЕТИ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ОПИТУВАННЯ
Підприємство ―Галицькі продукти ‖ планує вийти на ринок
безалкогольних напоїв з новим товаром, що вироблятиметься із фруктового соку і буде призначений для споживачів віком від 15 до 25 років. Природно, що
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підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання цільової групи
споживачів. Для того заплановано провести опитування молоді в одному географічному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів, зокрема студентів.
Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення опитування серед студентської молоді.
Ситуаційне завдання № 3.2
ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ МЕТОДОМ ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК
Львівська кондитерська фірма ―Світоч‖ планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Необхідно визначити місткість ринку
для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону п = 28700 осіб;
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 159 грн/особу;
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти
харчування, К1 = 32 %;
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби,
К2 = 5 %, із суми, яку описує коефіцієнт К1;
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 %, із суми,
яка визначається коефіцієнтом К2;
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки,
К4 = 25 %, із суми, яку визначає коефіцієнт.
Ситуаційне завдання № 3.3
ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ
СПОЖИВАЧІВ

НА

РИНКУ

ОРГАНІЗАЦІЙ-

Працюючи на ринку організацій-споживачів, підприємство має враховувати його особливості. Спробуйте сформулювати основні відмінності між споживчим ринком і ринком організацій-споживачів за допомогою запропонованої
таблиці.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основні відмінності
Споживачі
Концентрація споживачів
Розміри ринку
Потреби споживачів
Характер попиту
Можливе придбання
Прийняття
рішення

Споживчий ри- Ринок організанок
цій

11
про придбання

Тема 4. «Маркетингова товарна політика»
Навчальні питання:
4.1. Сутність маркетингової товарної політики
4.2. Маркетингова концепція товару
4.3. Життєвий цикл товару
4.4. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення
4.5. Управління товарним асортиментом і номенклатурою
товарів підприємства
Практичне заняття за темою № 4 «Маркетингова товарна політика»
Тема: «Товарна політика фірми».
План:
Поняття про товар, товарний знак, життєвий цикл товару.
Нові товари у ринковій стратегії.
Місце служби маркетингу у створенні та реалізації нового товару.
Якість та конкурентоспроможність у стратегії маркетингу і методичний
підхід до їх оцінки. Стандартизація та сертифікація продукції.
Завдання:
• Визначити основні етапи планування маркетингових стратегій.
• Проаналізувати структуру процесу маркетингового планування.
• Проаналізувати маркетинговий аудит.
• Проаналізувати приклади успішного застосування стратегії
українськими компаніями.
Тема 5. «Планування нових товарів»
Навчальні питання:
5.1. Сутність поняття «новий товар»
5.2. Алгоритм планування нових товарів
5.3. Причини невдач нових товарів
Практичне заняття за темою № 5 «Планування нових товарів»
Тема: «Товарна політика фірми».
Ситуаційне завдання № 5.1
ВИБІР ФІРМОЮ ЗАСОБІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ
Фірма ―Радан‖ пропонує на ринку Львівщини шини для легкових автомобілів. Для інтенсифікації млявого збуту керівництво хоче прорекламувати свій
товар, але фінансові можливості фірми дуже обмежені. Проаналізуйте, які засо-
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би розповсюдження краще вибрати фірмі для реклами своєї продукції з урахуванням:
а) специфіки товару; б) хорошого охоплення цільової аудиторії; в) обмежених коштів.

Семінарське заняття за темою № 5 «Планування нових товарів»
Тема: «Товарна політика фірми».
Контрольні питання:Поняття про товар, товарний знак, життєвий цикл
товару. Нові товари у ринковій стратегії.
Місце служби маркетингу у створенні та реалізації нового товару.
Якість та конкурентоспроможність у стратегії маркетингу і методичний
підхід до їх оцінки. Стандартизація та сертифікація продукції.
Теми рефератів:
Нові товари у ринковій стратегії.
Місце та роль служби маркетингу у створенні та реалізації нового товару.
Маркетингова товарна політика і планування нового товару.
Поняття життєвого циклу і залежність стратегії маркетингу від стану
життєвого циклу товару.
Якість і конкурентоспроможність в стратегії маркетингу.
Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності товару.
Контрольні питання: Поняття товару взагалі і товару в маркетингу.
Три вимірювання можливостей продукту як товару.
Етапи життєвого циклу товару. Товарний знак та його суть.
Пакування та маркування товару. Розробка концепції нового товару.
Місце служби маркетингу у створенні та реалізації нового товару.
Категорії, види та роль стандартів в умовах ринкової економіки.
Сертифікація продукції та її місце в маркетинговій службі фірми.
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів.
Основні поняття: Товар, товарний знак, новий товар, життєвий цикл товару: етап розробки, етап впровадження, етап зростання, етап зрілості, етап падіння; якість, конкурентоспроможність, пакування, штрихове кодування, стандарт, сертифікат.
Змістовий модуль № 2. Просування товарів
Тема 6. «Маркетингова цінова політика»
Навчальні питання:
6.1. Сутність маркетингової цінової політики
6.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін
6.3. Управління цінами підприємства
Завдання для самоконтролю
Вибір методу ціноутворення залежно від ринкового стану.
Практичне заняття за темою № 6 «Маркетингова цінова політика»
Ситуаційне завдання № 6.1
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АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОГО ―ПОРТФЕЛЯ‖ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство ―Керамік‖ здійснює свою діяльність за трьома
напрямами, представленими такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП):
• СГП ―А‖ — виробництво цегли;
• СГП ―Б‖ — виробництво майолікових виробів;
• СГП ―В‖ — виробництво черепиці.
Дані про обсяги продажів цих СГП підприємства та їх конкурентів наведені у табл. 1.
Таблиця 1

«Обсяги продажів СГП підприємства Кераміка»
Кількість

СГП
―А‖
―Б‖
―В‖

Обсяги конкурен
продажів тів
700
9
3300
5
1200
3

Обсяги продажів
3000/2400/650
2700/2100/1370
1500/1090/780

Темпи
зростання
2
7
19

Завдання:
Проаналізуйте господарський ― портфель ‖ видів діяльності методом ―Бостон Консалтинг груп ‖ і запропонуйте свою оцінку стану підприємства. Що Ви
можете порекомендувати підприємству за результатами Вашого аналізу? Яку
стратегію слід обрати для кожного з СГП?
Семінарське заняття за темою № 6 «Маркетингова цінова політика»
Завдання: надати характеристику
1. Що таке маркетингова цінова політика?
2. Назвіть чинники, що обумовлюють значення маркетингової цінової політики.
3. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах ринку.
4. Охарактеризуйте види маркетингової цінової політики залежно від форм її
реалізації.
5. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін в їх логічній послідовності.
6. Назвіть можливі цілі маркетингового розрахунку цін.
7. Назвіть і охарактеризуйте можливі обмеження маркетингового ціноутворення.
8. Дайте характеристику поняття «цінова еластичність попиту». Поясніть як
вона вимірюється.
9. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію продукції.
Тема 7. «Методи маркетингового ціноутворення»
Навчальні питання:
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7.1. Методи прямого ціноутворення
7.2. Непряме маркетингове ціноутворення
Завдання для самоконтролю
Практичне заняття за темою № 7 . «Методи маркетингового ціноутворення»
Завдання а):
• Визначити основу для вибору позицій марки на ринку.
• Проаналізувати основні стратегії позиціювання.
• Визначити карту-схему сприйняття торгової марки.
• Виявити основні помилки у практиці розробки стратегії
позиціювання національних брендів.
• Проаналізувати приклади успішного репозиціювання торгових марок.
Завдання б):
• Проаналізувати значення засобів стимулювання збуту у місцях продажу.
• Проаналізувати приклади успішного здійснення програми
стимулювання збуту.
Семінарське заняття за темою № 7 . «Методи маркетингового ціноутворення»
1.
Що таке маркетингова цінова політика?
2.
Назвіть чинники, що обумовлюють значення маркетингової цінової політики.
3.
Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних
типах ринку.
4.
Охарактеризуйте види маркетингової цінової політики залежно
від форм її реалізації.
5.
Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін в їх логічній послідовності.
6.
Назвіть можливі цілі маркетингового розрахунку цін.
7.
Назвіть і охарактеризуйте можливі обмеження маркетингового
ціноутворення.
8.
Дайте характеристику поняття «цінова еластичність попиту».
Поясніть як вона вимірюється.
9.
Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію продукції.
Тема 8. «Маркетингова політика комунікацій
Навчальні питання:
8.1. Сутність маркетингової політики комунікацій .
8.2. Алгоритм формування комплексу маркетингових
комунікацій
Завдання для самоконтролю
Практичне заняття за темою № 8 «Маркетингова політика комунікацій»
Ситуаційне завдання № 8.1
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ВИБІР РЕКЛАМОНОСІЇВ
Після вибору засобів розповсюдження рекламної інформації треба вибирати конкретні рекламоносії. Найважливішим показником при тому є порівняльна вартість звернення у даному рекламоносії. У таблиці 1 наведено деякі характеристики трьох газет, що їх може вибрати фірма в ході рекламної кампанії.
Таблиця 1

«Характеристики газет, що можуть бути використані у рекламній кампанії»
Видання

Газета ―А‖
Газета ―Б‖
Газета ―С‖

Тариф за одну
полосу ф.А4
грн.

3200
3700
1600

Тираж

Коефіцієнт обігу

65000
70000
28000

2,3
2,7
2,1

Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник рекламоносія.
Семінарське заняття за темою: «Маркетингова політика комунікацій»
1. Дайте характеристику методів розрахунку цін на підставі витрат на виробництво та реалізацію продукції. Назвіть їх переваги та недоліки.
2. Охарактеризуйте методику встановлення цін на підставі суб’єктивної оцінки споживачами цінності товару.
3. Поясніть сутність підходу до встановлення цін на підставі умов конкуренції. Охарактеризуйте різновиди цього методу.
4. Охарактеризуйте метод встановлення цін у рамках товарної номенклатури.
5. Поясніть сутність розрахунку цін за географічним принципом. Охарактеризуйте різновиди цього методу.
6. Дайте характеристику методів розрахунку цін, виходячи з узаконених умов
ціноутворення.
7. Поясніть сутність непрямого маркетингового ціноутворення.
8. Поясніть сутність маркетингової політики знижок. Назвіть і охарактеризуйте види знижок, які використовуються в маркетинговій практиці.
Тема 9. «Комплекс маркетингових комунікацій»
Навчальні питання:
9.1. Реклама
9.2. Пропаганда
9.3. Стимулювання збуту
9.4. Персональний продаж
9.5. Прямий маркетинг
Семінарське заняття за темою № 9 «Комплекс маркетингових комунікацій»
1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій.
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2. Охарактеризуйте елементи процесу маркетингових комунікацій у їх логічній послідовності.
3. Назвіть основні етапи алгоритму формування комплексу маркетингових
комунікацій у їх логічній послідовності.
4. Назвіть основні завдання комплексу маркетингових комунікацій та вимоги до них.
5. Дайте визначення поняття «цільова аудиторія» комплексу маркетингових комунікацій.
6. Охарактеризуйте основні аспекти розроблення комунікаційного звернення.
7. Назвіть засоби впливу маркетингових комунікацій, охарактеризуйте їхні
переваги та недоліки.
8. Охарактеризуйте вихідні моменти, які впливають на вибір засобів впливу маркетингових комунікацій.
9. Назвіть та охарактеризуйте методи розрахунку бюджету для здійснення
маркетингових комунікацій.
10. Дайте визначення реклами. Охарактеризуйте її особливості.
Тема 10. «Маркетингова політика розподілу»
Навчальні питання:
10.1. Сутність маркетингової політики розподілу . .
10.2. Формування каналів розподілу
Практичне заняття за темою № 10 «Маркетингова політика розподілу»
Завдання:
Ситуаційне завдання за темою № 10.1
ВИБІР ФІРМОЮ ЗАСОБІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ
Фірма ―Радан‖ пропонує на ринку Львівщини шини для легкових 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:
а) специфіки товару; б) хорошого охоплення цільової аудиторії;
в) обмежених коштів.
Семінарське заняття за темою № 10 «Маркетингова політика розподілу»
Завдання:
1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу.
2. У чому полягає корисність маркетингової політики розподілу?
3. Дайте визначення каналів розподілу.
4. Назвіть та охарактеризуйте функції каналів розподілу.
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5. Назвіть та поясніть основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу.
6. Поясніть сутність, переваги і недоліки прямих та опосередкованих каналів
розподілу.
7. Поясніть сутність каналів розподілу прямого і зворотного ходу.
8. Наведіть приклади каналів розподілу товарів промислового та споживчого
призначення.
9. Поясніть суть термінів «довжина та ширина» каналів розподілу.
10. Назвіть основні типи суб’єктів каналів розподілу.
11. Поясніть актуальність формування каналів розподілу.
12. Назвіть та прокоментуйте сутність трьох головних питань формування
каналів розподілу.
13. У чому полягає сутність щільності розподілу? Назвіть та охарактеризуйте три її типи.
14. Назвіть основні етапи алгоритму формування каналів розподілу в їх логічній послідовності.
15. Назвіть випадки, коли постає потреба у формуванні каналів розподілу.
16. Наведіть приклади цілей розподілу.
17. Поясніть, що означає визначення завдань розподілу.
18. Назвіть три змінні, які розглядають за вибору структури каналу розподілу.
19. Назвіть обмеження, які розглядаються за вибору варіантів каналу розподілу.
20. Поясніть сутність таких методів остаточного вибору структури каналу
розподілу: метод Аспінвола; метод Ламберта; науково-управлінський метод;
— змішаний суб’єктивно-об’єктивний підхід; вартісний підхід.
Тема 11. «Управління каналами розподілу»
Навчальні питання:
11.1. Оцінка каналів розподілу
11.2. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу
11.3. Посередницька діяльність у каналах розподілу
11.4. Маркетингова політика розподілу і логістика .
Практичне заняття за темою № 11 «Управління каналами розподілу»
Завдання:
Ситуаційне завдання за темою № 11.1
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА
Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажів товарів на
певному сегменті, виходячи з таких умов:
• місткість сегмента становить М = 193 тис. грн;
• фактичний обсяг збуту товарів у звітному році
О1 = 47,05 тис. грн;
• запланований обсяг збуту в наступному році
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Г = 52,96 тис. грн;
• ціна продажу товару у звітному і наступному році змінюється і становить Ц = 9,7 грн/од.;
• собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи вит-рати на
маркетинг) у звітному й наступному роках змінюється і становить
С = 6,3 грн/од.;
• для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно
витратити на маркетингові заходи В2 = 11 тис. грн, тоді як у звітному році витрачалося на маркетинг лише
В1 = 7 тис. грн.
Визначить:
а) частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році Ч, та частку
ринку, яку планується захопити наступного року;
б) фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний прибуток
у наступному році П2;
в) зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних
прибутків.
Семінарське заняття за темою № 11 «Управління каналами розподілу»
Завдання:
1. Охарактеризуйте основні особливості оцінки діяльності суб’єктів каналу
розподілу.
2. Охарактеризуйте сутність і зміст вартісної оцінки діяльності суб’єктів каналу розподілу.
3. Охарактеризуйте сутність і зміст аудиту діяльності суб’єктів каналу розподілу.
4. Поясніть сутність і наведіть приклади стандартів обслуговування.
5. Назвіть причини горизонтальних і вертикальних конфліктів у каналах розподілу.
6. Поясніть сутність та назвіть типи вертикальних маркетингових систем.
7. Назвіть та охарактеризуйте способи мотивування діяльності посередників.
8. Дайте визначення посередницької діяльності.
9. Охарактеризуйте основні принципи посередницької діяльності в каналах
розподілу.
10. Наведіть класифікацію посередницьких підприємств та організацій; назвіть та охарактеризуйте основні типи таких підприємств і організацій.
11. Поясніть сутність посередницького маркетингу.
Поясніть сутність та значення логістичних систем розподілу
Тема 12. «Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства»
Навчальні питання:
12.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
12.2. Контроль маркетингової діяльності підприємства
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Практичне заняття за темою № 12 «Організація і контроль
маркетингової діяльності підприємства»
Ситуаційне завдання за темою № 12.1
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОГО ―ПОРТФЕЛЯ‖ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство ―Кераміка‖ здійснює свою діяльність за трьома напрямами,
представленими такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП):
• місткість сегмента становить М = 193 тис. грн;
• фактичний обсяг збуту товарів у звітному році
О1 = 47,05 тис. грн;
• запланований обсяг збуту в наступному році
Г = 52,96 тис. грн;
• ціна продажу товару у звітному і наступному році змінюється і становить Ц = 9,7 грн/од.;
• собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи вит-рати на
маркетинг) у звітному й наступному роках змінюється і становить
С = 6,3 грн/од.;
• для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно
витратити на маркетингові заходи В2 = 11 тис. грн, тоді як у звітному році витрачалося на маркетинг лише
В1 = 7 тис. грн.
Визначіть:
а) частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році Ч, та частку
ринку, яку планується захопити наступного року;
б) фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний прибуток
у наступному році П2;
в) зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних
прибутків.
Семінарське заняття за темою № 12 «Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства»
Завдання:
1. Назвіть та поясніть принципи організації ефективних маркетингових структур на підприємстві.
2. Назвіть основні етапи процесу створення маркетингових організаційних
структур на підприємстві.
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3. Назвіть та прокоментуйте можливі концепції організації маркетингу на підприємстві.
4. Назвіть та поясніть сутність моделей побудови відділу маркетингу на підприємстві, указавши їх переваги та недоліки.
5. Поясніть сутність матричної моделі побудови відділу маркетингу.
6. Назвіть та охарактеризуйте сутність тимчасових маркетингових структур.
7. Назвіть та охарактеризуйте підходи до розподілу функцій між виконавцями у відділі маркетингу.
8. Назвіть вимоги до працівників відділу маркетингу.
9. На які запитання слід відповісти, щоб з’ясувати раціональність створеної
на підприємстві організації маркетингу.
10. Назвіть основні складові контролю маркетингової діяльності підприємства.
11. У чому полягає процес контролю маркетингової діяльності підприємства?
12. За якими показниками контролюються плани збуту?
13. За якими показниками контролюється ефективність маркетингових заходів?
14. За якими показниками контролюється прибутковість?
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