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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, освітня програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів-4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Обов'язкова  

Модулів –1 

Спеціальності: 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

3 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітній ступінь: 

Перший (бакалаврський) 

 

Освітня програма: 

 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

30 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

60 год 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю: екзамен 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Маркетинг» належить до обов’язкових 

дисциплін, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

наукового світогляду і глибоких знань з теорії маркетингу, набуття здатності 

використовувати маркетингові інструменти в практичній діяльності  

підприємств. 

Завдання дисципліни: 

 ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, 

категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; 

 опанування методологічним апаратом організації маркетингової 

діяльності на підприємствах; 

 виховання здатності до творчого пошуку напрямків 

удосконалення маркетингової діяльності . 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

наукової програми: вивчення змісту дисципліни базується на освоєнні курсів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка»,  «Економічна психологія», «Основи наукових 

досліджень». 

Результатом вивчення дисципліни   є набуття  здобувачами таких 

компетентностей: 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

Вивчення дисципліни має забезпечити отримання здобувачами таких 

програмних результатів навчання: 

 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

 Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 
  Розвиток маркетингу – одна з головних умов виходу підприємства на 

світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: 

концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, 

інституційний, національний та управлінський. 

  Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, 

товарний, збутовий та соціально-етичний маркетинг. Основні поняття 

маркетингу: потреби, цінності, побажання, попит, товар, вартість, 

задоволення, обмін та ринок. Досвід впровадження соціально-етичного 

маркетингу в країнах ЄС.  

 

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу 

  Принципи маркетингу: свобода вибору мети, завдань, стратегії і 

тактики; спрямованість на споживачів; спрямованість на кінцевий результат 

діяльності; активна ринкова політика; науковий підхід до розв’язання 

маркетингових проблем; комплексність дій оптимальне поєднання 

централізації та децентралізації управління маркетинговою діяльністю; 

наявність відповідної інфраструктури та фахівців. 

  Найважливіші стратегічні завдання маркетингу: генеральна програма 

дій підприємства, визначення і освоєння цільових ринків, орієнтація 

виробництва на задоволення потреб споживачів. Досвід Японії та США. 

  Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. 

Види сучасного маркетингу. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.  

 

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація 
  Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи 

та завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика: кабінетні, 

польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів. 

Алгоритм процесу маркетингового дослідження. 

  Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної та 

вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. 

Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетингової інформації. 

Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти 

маркетингових досліджень. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції. 

Маркетингові дослідження підприємства. Світовий досвід дослідження 

ринків. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика  

  Маркетингова товарна політика підприємства та її структура. 

Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних 

етапах ЖЦТ. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. 

Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. 

Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів. Горизонтальна, 

вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої програми. Проблеми 

управління продукцією підприємства. Європейська практика та досвід.  

 

Тема 5. Планування нових товарів 
  Сутність поняття „новий товар”. Класифікація нових товарів. 

Продукція першого, другого та третього рівнів. Алгоритм планування нових 

товарів. Рейтингова оцінка нових товарів. Позиціонування продукції. Торгова 

марка, знак та назва. Упаковка товару. Пробний маркетинг. Причини невдач 

нових товарів. Досвід країн ЄС.  

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 
Маркетингова цінова політика підприємства та її види. Алгоритм 

маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та 

його еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії 

(політики) ціноутворення. Ціноутворення на підприємствах країн ЄС.  

 

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення 
  Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та характеристика. 

Метод простих формул. Метод „середні витрати + прибуток”. Розрахунок цін 

на підставі маржинальних витрат. Методика встановлення цін на підставі 

попиту та з урахуванням умов конкуренції. Методика розрахунку цін за 

географічною ознакою.  

 

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій 
  Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи 

цього процесу. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань 

маркетингової комунікації. Засоби комунікацій: реклама, пропаганда, 

стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг, товар, 

система розподілу. Вибір засобів впливу. Бюджет маркетингових комунікацій. 

Європейський досвід.  

 

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій 
  Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм процесу прийняття 

рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звертання. Носії реклами. 

Тестування реклами. Європейський досвід рекламування.  

  Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні 

засоби, переваги та недоліки. Персональний продаж та його типи. Процес 
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персонального продажу та підбір продавців. Мотивування покупця. Прямий 

маркетинг та засоби інформаційного спілкування. Досвід США та Японії. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

 

Тема 10. Маркетингова політика розподілу 
  Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх 

функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. 

Три типи щільності розподілу товарів. Процес формування каналу. Рівні 

каналів розподілу: європейський та світовий досвід. Структура каналу та 

методи його формування. Економічні чинники вибору структури 

каналу розподілу. Комбіновані та множинні канали розподілу. 

 

Тема 11. Управління каналами розподілу 
  Процес управління каналами розподілу та його особливість. Оцінка 

збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах 

розподілу. Типи вертикальних маркетингових систем та їх характеристика. 

Посередницька діяльність у каналах розподілу. Посередницькі підприємства. 

Типи торговельних посередників: агенти, брокери, повірені, комісіонери, 

оптовики, відділи продажу, сервісні фірми, асемблери, торгові доми. 

Маркетингові функції посередника. Логістичні системи розподілу. Досвід 

країн ЄС та Японії в управлінні каналами розподілу.  

 

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на 

підприємстві 
  Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм 

формування маркетингової організаційної структури підприємства. 

Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. 

Модель, орієнтована на ринки. Практика організації маркетингу в країнах ЄС. 

  Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення. 

Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, 

прибутковості. Системи контролю маркетингової діяльності підприємств у 

Німеччині та Франції. Досвід США та Японії. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Сутність маркетингу та його 

сучасна концепція 
9 2 2 - - 5 

Тема 2. Система та характеристика 

сучасного маркетингу 
9 2 2 - - 5 

Тема  3. Маркетингові дослідження та 

інформація 
9 2 2 - - 5 

Разом за змістовним 

модулем 1 
27 6 6 - - 15 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема  4. Маркетингова товарна політика 13 4 4 - - 5 

Тема 5. Планування нових  товарів 9 2 2 - - 5 

Тема  6. Маркетингова цінова політика 13 4 4 - - 5 

Тема  7. Методи маркетингового 

ціноутворення 
9 2 2 - - 5 

Тема  8. Маркетингова політика 

комунікацій  
13 4 4 - - 5 

Тема 9. Комплекс маркетингових 

комунікацій 
9 2 2 - - 5 

Разом за  змістовним  модулем 2 66 18 18 - - 30 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Тема 10. Маркетингова політика розподілу 9 2 2 - - 5 

Тема 11. Управління каналами розподілу 9 2 2 - - 5 

Тема 12. Організація та контроль 

маркетингу  
9 2 2 - - 5 

Разом за змістовним  модулем 3 27 6 6 - - 15 

Усього годин  120 30 30 - - 60 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА 

 КОНЦЕПЦІЯ (2 год) 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1. Походження та розуміння маркетингу. 

2. Основні поняття маркетингу. 

3. Концепції маркетингу. 

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 7,12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 1.) 

Методи навчання:  

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних 

представників. 

 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО 

МАРКЕТИНГУ (2 год) 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1. Принципи, завдання та функції маркетингу 

2. Система засобів маркетингу 

3. Види сучасного маркетингу 

Рекомендована література: [1, 2,  5, 6, 12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема2.) 

Методи навчання:  
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- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх 

символічне зображення (малюнки, схеми, графіки) 

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ (2 год) 
 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1.  Сутність та система маркетингових досліджень 

2. Маркетингова інформація 

3. Навколишнє бізнес-середовище та маркетингове середовище 

4. Маркетингове дослідження ринку 

5. Маркетингове дослідження підприємства 

  

Рекомендована література: [ 2, 3, 5, 6, 7,12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема3.) 

3. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle ( Модульний контроль 1) 

4. Ситуаційні завдання. 

Завдання 1. 

Впорядкувати за черговістю виконання наступні процеси 

маркетингового дослідження: збір інформації, відбір джерел та засобів 

інформації,  обробка і аналіз зібраної інформації,  підведення підсумків і 

подання пропозицій,  визначення мети і завдань дослідження. 

Завдання 2. 

Перелічені нижче елементи та види робіт згрупувати у чотири види 

систем маркетингової інформації (системи внутрішньої та зовнішньої 

звітності, система практичних досліджень система аналізу інформації): обсяги 

прибутків і збитків,  обсяги витрат,  готівка у касі і на рахунках,  стан цін 

конкурентів, закупівельних цін посередників,  застосування кореляційного та 

інших статистичних методів дослідження, аналіз інформації з ярмарок, 

виставок і бірж,  аналіз рекламних звернень,  становище конкурентів, 

регресивні та факторні методи аналізу. 
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Завдання 3. 

 Зробити порівняльну характеристику соціально- культурного середовища 

таких країн: 

 Китай та Японія. 

 Франція та Велика Британія. 

 Іспанія та Португалія.Нідерланди та Бельгія. 

 Німеччина та Австрія. 

 Канада та США. 

 Росія та Казахстан. 

 Аргентина та Бразилія. 

 Австралія та Нова Зеландія. 

 Туреччина та Болгарія. 

 Грузія та Польща. 

При виконанні слід використовувати таку таблицю 1: 

Таблиця 1 

Параметри порівняння Спільні риси Відмінності 

Релігія   

Історія та мистецтво   

Засоби комунікації 

 Мова 

 Жести 

 Колір 

 Час та пунктуальність 

  

Етика та етикет   

Умови життя   

Традиції ведення бізнесу   

Фізичні особливості людей   

Особливості поведінки людини 

 Мотиви роботи та її значущість 

 Стиль управління 

 Ставлення до особистих та групових досягнень 

 Ставлення до професії та бізнесу 

 Ступінь фаталізма 

  

Завдання 4. 

1. Провести маркетингові дослідження підприємства 

Проведемо кабінетні дослідження, як метод збору вторинної інформації  

1.1. Для проведення маркетингових досліджень студенти вибирають 

підприємство. По даному підприємстві студенти будуть 

здійснювати маркетингове дослідження по всьому курсу 

дисципліни. 
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1.Описати історію компанії (коротко) та проаналізувати концепція «4Р» 

Таблиця 2 

Аналіз комплексу маркетингу 

Елемент «4Р» Характеристика 

Товар  

Ціна  

Місце  

Просування  

 

Завдання 5. 

Проаналізувати досліджуване підприємство відповідно до теорії М. 

Портера. Щодо даної теорії існує 5 сил конкуренції, які доцільно враховувати 

при аналізі конкуренції на ринку: конкуренція між діючими фірмами в галузі; 

потенційні конкуренти; товари-замінники; споживачі; постачальники. 

(Додаток А) 

 

Завдання 6. 

Розглянемо опитування, як метод збору первинної інформації. 

Необхідно розробити анкету використавши різні типи запитань 

представлених  в додатку Б. 

 

Методи навчання:  

- - ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх 

символічне зображення (малюнки, схеми, графіки); 

- - практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

- - аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення 

їх суттєвих ознак; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю:  

Модульний контроль (для денної  форми навчання) проводиться у 

вигляді вирішення тестових завдань в системі дистанційної освіти Мoodle, де 

сума набраних балів є пропорційною кількості правильних відповідей. 

Модульний контроль №1 – 28 (по 0,25 балів за кожну правильну відповідь). 

Відповідь з теоретичних питань семінарських і практичних занять – 0-2 

бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 
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1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА (4 год). 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

 

1. Сутність маркетингової товарної політики 

2. Класифікація товарів і асортиментна політика 

3. Життєвий цикл товару 

4. Якість і конкурентоспроможність товару 

5. Товарні знаки й упаковка 

6. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів 

підприємства 

Рекомендована література: [1, 2,  4, 5, 7,14]. 

 

2. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач 

Завдання 1. 

Розкрийте зміст понять товар за задумом, товар у реальному виконанні, 

товар з підкріпленням на таких прикладах досліджуваного підприємства.  

 

Завдання 2. 

Провести перевірку гарантій досліджуваного товарів фірми-виробника 

здійснюють за наступною схемою. 

Щоб визначити, чи справжнім є товар, треба, по-перше, додати цифри, 

які стоять на парних порядкових місцях (зліва направо), а отриману суму 

помножити на 3. По-друге, потрібно додати цифри, що стоять на непарних 

порядкових місцях (зліва направо), без урахування останньої цифри праворуч. 

По-третє, додати результати, отримані в пункті 1 та пункті 2. По-четверте, з 

одержаного числа відкинути крайню цифру зліва, яка позначає десятки, 

залишивши праву, що позначає одиниці. По-п'яте, від цифри 10 відняти те 

число, що його отримали в попередньому пункті. Після підрахунку отримана 

цифра має бути аналогічною останній контрольній цифрі в штриховому коді. 

Якщо вони збігаються, можете бути впевненими, що перед вами не 

фальшивка. 

Наприклад, цифри у штрих-коді розміщені в наступному порядку: 

028882244. Виконуємо послідовно описані вище арифметичні дії: 
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І) 2+8+2+4=16; 16*3=48; 

2) 0+8+8+2=18; 

3) 48+18=66; 

4) 6; 

5) 10-6=4 

Завдання 3. 

 

Проаналізуйте товар відносно класифікації товарів. 

 
 

Завдання 4. 

Охарактеризуйте за основними показниками асортимент досліджуваного 

підприємства. 

Таблиця 1 

Аналіз ширини та глибини асортиментної політики 

Ширина     

Г
л
и

б
и

н
а 

    

    

    

    

    

    

 

Завдання 5. 

 

Проаналізуйте рівні досліджуваного товару. 
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Таблиця 2 

Характеристика рівнів товару ( на прикладі конкретного виду продукції) 

Рівень товару Характеристика 

Товар за задумом (які потреби 

задовольняє ?) 

 

Товар в реальному виконанні 

(якість, властивості, товарна марка, 

дизайн, упаковка, тощо) 

 

Товар з підкріпленням (монтаж, 

доставка, кредитування, гарантії, 

сервісне обслуговування, тощо) 

 

 

Завдання 6 

Проаналізуйте на основі вторинних даних щодо розвитку 

українського ринку, на якому етапі життєвого циклу знаходяться такі 

товари: 

Завдання 7. 

Розробіть перелік параметрів, необхідних для оцінювання 

конкурентоспроможності таких товарів: 

 

Завдання 8. 

 

Проаналізувати товарну марку досліджуваного товару.  

Види позначення товарних марок: фірмове ім'я, фірмовий знак, торговий 

образ,  торговий знак. 

Види товарних марок:  

 Єдина товарна марка компанії.  

 Індивідуальні назви товарних марок.  

 Групи товарних марок.  

 

Методи навчання:  

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

- - практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

- - аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення 

їх суттєвих ознак; 

 

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 
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Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ (2 год). 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

 

1. Сутність поняття „новий товар” 

2. Алгоритм планування нових товарів 

3. Причини невдач нових товарів 

4. Сутність поняття „новий товар”  

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 4-5.) 

 

Методи навчання:  

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА (4 год). 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 



 

18 

 

1. Сутність маркетингової цінової політики 

2. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають 

3. Цінові стратегії 

4. Управління цінами підприємства 

5. Види знижок 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2.Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач 

Завдання 1. 

 

1. Дослідити цінову політика досліджуваного підприємства 

Таблиця 1 

  

Ціни  на основні види продукції досліджуваного підприємства і основних 

конкурентів 

Вид продукції Конкуренти 

          

            

            

            

  

  

Таблиця 2 

Ціни при реалізації продукції за різними каналами 

Продукція Канали реалізації 

            

              

              

  

Цінова політика: стратегії, знижки, методи ціноутворення. 

Задача 1 

І. Вихідні дані  
Менеджери фірми-виробника сільськогосподарської продукції згідно з 

обраною концепцією товару вважають, що новий товар – соя зацікавить два 

цільові сегменти – відгодівельні підприємства і харчову промисловість. 

Очікується, що за перший рік фірма реалізує 5000* тон сої. Як свідчать 

криві життєвого циклу аналогічних товарів, на другий рік можна очікувати 

зростання обсягу продажу на 60%, а на третій рік – на 70% порівняно з першим 

роком. 

* Додаємо ваш порядковий номер в списку журнала 

 

Оскільки товари-аналоги на ринку поки що відсутні, а потреба в них 

існує, фірма планує вдатися до стратегії «зняття вершків», встановивши ціну 

на рівні 1200 грн.  

 



 

19 

 

ІІ. Завдання до ситуації 

1. Необхідно визначити, чи є привабливим з фінансового погляду 

виведення на ринок зерна сої?  

2. Яке рішення слід прийняти? Розрахунки подати у вигляді таблиці: 

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі 

Змінні витрати становлять 840 грн. за тону в перший і другий рік і 630 

грн. – в третій рік. Витрати на розробку товару (НДР) становлять 400000 грн., 

щорічні витрати на маркетинг становлять 250000 грн., а інші постійні витрати 

80000 грн. Затрати на реалізацію – 2%. 

 

ІV. Алгоритм розв’язування задачі 

Крок 1. Визначаємо прогноз продажу:  

Отже, прогноз продажу становить: 

1 рік – 5000 тон  

2 рік – 8000 тон 

3 рік – 8500 тон 

 

Крок 2. Визначаємо загальні фінансові витрати: 

Постійні витрати планують в розмірі 330000 грн. (250000+80000) 

щорічно. 

 

Крок 3. Визначаємо виручку: (табл. 1). 

 

Крок 4. Визначаємо собівартість реалізованої продукції: (табл. 1). 

 

Крок 5. Визначаємо валовий прибуток: (табл. 1). 

 

Крок 6. Визначаємо постійні витрати: (табл. 1). 

 

Крок 7. Визначаємо прибуток до виплати податків: (табл. 1). 

Розрахунки попереднього кошторису наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Кошторис розробки та впровадження (на три роки) 

№ 

з/п 
Статті 

Одиниці 

вимірюван

ня 

Рік 0 Рік 1 Рік 2 Рік 3 

1.  Обсяг продажу  од. - 5000 8000 8500 

2.  Роздрібна ціна ум. грош. 

од. 
- 1200 1200 900 

3.  

Змінні витрати 

на одиницю 

продукції 

ум. грош. 

од. 

 

- 

 

840 
840 630 

4.  Виручка (1)*(2) ум. грош. - 6000000 9600000 7650000 
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од. 

5.  Загальні змінні 

витати (1)*(3) 

ум. грош. 

од. 
- 4200000 6720000 5355000 

6.  Маржинальний 

доход (4)-(5) 

ум. грош. 

од. 

 

- 
1800000 2880000 2295000 

7.  Постійні 

витрати: 

(7.1)+(7.2)+(7.3)  

ум. грош. 

од. 
- 330000 330000 330000 

7.

1 

Витрати на 

маркетинг 

ум. грош. 

од. 
- 250000 250000 250000 

7.

2 

Витрати на НДР ум. грош. 

од. 
400000 - - - 

7.

3 

Інші постійні 

витрати  

ум. грош. 

од. 
- 80000 80000 80000 

9. Собівартість 

((5)+(7))*1,02 
ум. грош. 

од. 
 4620600 7191000 5798700 

10

. 

Прибуток до 

виплати податків 

(6)-(7) 

ум. грош. 

од. 

 

-

400000 

 

1470000 

 

2550000 

 

1965000 

 Точка 

беззбитковості  
шт.  2028   

 

Крок 8. Визначаємо точку беззбитковості: 

Точка беззбитковості = 
витратиЗмінніЦіна

витратиІншімаркетингнаВитратиНДРВитратина




= 

= 
8401200

80000250000400000




 = 2028  

 

Висновок: Отже, точки беззбитковості фірма досягне на перший рік, 

продавши близько 2,0 тис. тон сої. 

Економічний аналіз показав, що за базовим сценарієм протягом першого 

року виведення сої на ринок фірма зможе продати 5000, другого – 8000 і 

третього – 8500 т. Витрати, пов'язані з впровадженням у виробництво нового 

товару та маркетингові витрати, пов'язані, насамперед, з просуванням товару, 

будуть відшкодовані на перший рік, що узгоджується із запланованою 

маркетинговою стратегією. Таким чином, рішення щодо виведення зерна сої на 

ринок – є доцільним з погляду на фінансову привабливість нового товару. 

 

Задача 2 

СТОВ  „КОМПАС” планує вирощування та продаж поросят до 2 

місяців, при цьому: 

- змінні витрати на 1 кг. живої ваги (ЗВ) – 25* грн. 

 

*Додаємо ваш порядковий номер в списку журнала 
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- постійні валові витрати (ФВ) – 20 000 грн. 

- інвестований капітал (КІНВ) – 40 000 грн. 

 

Прогноз продажу (К): 

песимістичний прогноз – 2 000 од. (кг. живої ваги) 

найбільш імовірний – 5 000 од. (кг. живої ваги) 

оптимістичний прогноз – 10 000 од. (кг. живої ваги) 

Слід визначити: 

 Яку найнижчу граничну ціну може встановити господарство? 

 Чому дорівнює ціна беззбитковості? 

 Яка ціна забезпечує рентабельність на рівні 15%? 

 Чому дорівнює ціна з надбавкою 20%? 

 Чому дорівнює прибуток і маржинальний дохід за песимістичними 

прогнозами? 

 

Рішення: 

Для відповіді на поставлені запитання, преш за все, визначимо граничну 

ціну, ціну беззбитковості та цільову ціну для песимістичного, найбільш 

ймовірного та оптимістичного прогнозу продажу. 

Крок 1. Визначаємо граничну ціну: 

Ціна беззбитковості, розрахована за формулою: 

Цб = ЗВ + 
К

ФВ
;     Цб=Св 

дорівнює для песимістичного прогнозу обсягу продажу: 

Цб1 = 25 + 
2000

20000
= 25 + 10 = 35 грн. 

для найбільш імовірного прогнозу: 

Цб2 = 25 + 
5000

20000
= 25 + 4 = 29 грн. 

для оптимістичного прогнозу: 

Цб3 = 25 + 
10000

20000
= 25 + 2 = 27 грн. 

Отже, діапазон мінімальних цін: 27-35 грн. 

 

Крок 3. Визначаємо цільову ціну:  

Цільова ціна: 

а) яка забезпечить віддачу інвестованого капіталу на рівні 15%, 

визначається за формулою: 

Цц = Цб + К

Кінвr *

; 

Цц1 = 35 + 
2000

40000*15,0
 = 38,0; 

Цц2 = 29 + 
5000

40000*15,0
 = 30,2; 
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Цц3 = 27 + 
10000

40000*15,0
 = 27,6. 

б) яка забезпечить 20% надбавки до ціни беззбитковості, розраховується за 

формулою: 

Цц = 
П

Ц б

%1
; 

 

Цц1 = 
20,01

35


 = 43,75 грн.; 

 

Цц2 = 
20,01

29


 = 36,25 грн.; 

 

Цц3 = 
20,01

27


 = 33,75 грн. 

Як бачимо, ціни з орієнтацією на цільовий прибуток перебувають у 

діапазоні 28 – 44 грн. Якщо, наприклад, господарство планує отримати прибуток у 

розмірі 20% від загальних витрат, ціна має становити від 34 до 44 грн. 

Якщо керівництво СТОВ „КОМПАС”, приймаючи відповідні рішення, 

найчастіше орієнтується на песимістичний прогноз, визначення ціни ґрунтується 

на очікуванні того, що мінімально буде продано 2000 поросят. Тоді: 

Маржинальний дохід (Мд)  

Мд = Ц – ЗВ = 43,75 – 25 = 18,75 грн. 

Валовий маржинальний дохід становить (Вмд): 

Вмд = Мд * К 

Прибуток до оподаткування (П)  

П = (Ц – ЗВ)*К = (43,75 – 35)*2000 = 17 500 грн. 

 

Висновки: 

1. Мінімальна ціна, яка відшкодовує загальні витрати, залежно від обсягу 

продажу, становитиме від 27 до 35 грн. 

2. Ціна, яка забезпечує віддачу на інвестований капітал на рівні 15%, становить 

від 28 до 38 грн. 

3. Ціна, яка забезпечує отримання 20% прибутку від загальних витрат, становить 

34-44 грн. 

4. Усі ціни (гранична, цільова та ціна беззбитковості) визначені вище з 

урахуванням витрат і повністю ігнорують попит, конкуренцію та інші фактори 

ціноутворення. 

5. Маржинальний дохід за умови песимістичного прогнозу  продажу становить 

18,75 грн. 
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6. Валовий маржинальний дохід за цих умов становить  37 500 грн. Це – сума, що 

залишається для формування прибутку та відшкодування постійних витрат 

(реклама, оренда приміщення тощо). 

7. Прибуток до оподаткування при цьому дорівнює 175000 грн.  

Задача 3. 

Мелітопольський тепличний комбінат займається вирощуванням томатів. 

Проведіть аналіз беззбитковості вирощування томатів в агроцехах (1, 2, 3, 4), 

які знаходяться в різних селах (таблиці 1.) 

Таблиця 1 

Показник Агроцех 1 Агроцех 2 Агроцех 3 Агроцех 4 

Прогнозований 

річний обсяг, кг. 
1000 1000 200 1000 

Ціна реалізації 1 кг., грн. 17 14 18 12 

Змінні витрати 

на 1 кг. продукції, грн. 
12 11 13 10 

Постійні витрати, грн. 7216* 

*Додаємо ваш порядковий номер в списку журнала 

 

Розрахувати: 

- планову структуру реалізації продукції; 

- визначити середній маржинальний дохід на одиницю продукції; 

- обчислити базові показники беззбитковості на весь асортимент продукції; 

- розрахувати базові показники беззбитковості для належного виду продукту. 

Приклад розрахунку на основі показників таблиці 1. 

1. Визначаємо прогнозний річний виторг від реалізації для кожного 

продукту: 

агроцех 1 :  17 × 1000 = 17 000 (грн.); 

агроцех 2 :  14 × 1100 = 15 400 (грн.); 

агроцех 3 :  18 × 200 = 3600 (грн.); 

агроцех 4 :  12 × 1000 = 12 000  (грн.); 

разом: 17 000 + 15 400 + 3600 + 12 000 = 48 000 (грн.); 

 

 2 . Визначаємо частку кожного продукту в сукупному річному 

виторзі від реалізації: 

агроцех 1 :  17 000 : 48 000 = 0,354;  

агроцех 2 :  15 400 : 48 000 = 0,321;  

агроцех 3 :  3600 : 48 000 = 0,075;  

агроцех 4 :  12 000  : 48 000 = 0,25. 

 

1. Визначаємо маржинальний дохід на одиницю продукції для 

кожного її виду: 
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агроцех 1 :  17 – 12 = 5 (грн.); 

агроцех 2 :  14 – 11 = 3 (грн.);  

агроцех 3 :  18 – 13 = 5 (грн.);  

агроцех 4 :  12 – 10 = 2 (грн.). 

2.  Визначаємо середній маржинальний дохід на одиницю продукції: 

 

МД і сер. = 5 × 0,354 +3 × 0,321 +5 × 0,075 +2 × 0,25 = 1,77 + 0,963 + 0,375 + 0,5 

= 3,608 (грн.). 

 

3.  Визначаємо точку беззбитковості проекту в натуральному виразі: 

NБ  = 7216 / 3,608 = 2000 (од.); 

 

4.  Визначаємо точку беззбитковості для кожного продукту : 

агроцех 1 :  (7216 х 0,354) / 5 = 511 (кг.); 

агроцех 2 :  (7216 х 0,321) / 3 = 722 (кг.); 

агроцех 3 :  (7216 х 0,075) / 5 = 108 (кг.); 

агроцех 4 :  (7216 х 0,25) / 2 = 902 (кг.). 

 

5. Визначаємо межу рентабельності проекту: 

Цсер = 17 × 0,354 + 14 × 0,321 + 18 × 0,075 + 12 × 0,25 =  

=6,018 + 4,494 + 1,35 + 3 = 14,862 (грн.); 

МР = Цсер × NБ  = 14,862 × 2000 = 29 724 (грн.). 

 

6. Визначаємо межу рентабельності для кожного продукту : 

агроцех 1 :  17 × 511 = 8687 (грн.); 

агроцех 2 :  14 × 722 = 10 108 (грн.); 

агроцех 3 :  18 × 108 = 1944 (грн.); 

агроцех 4 :  12 × 902 = 10 824 (грн.). 

 

7. Визначаємо запас абсолютної фінансової міцності проекту : 

ЗФМ = 48 000 – 29724 = 18 276 (грн.). 

 

8. Визначаємо запас абсолютної фінансової міцності кожного продукту: 

агроцех 1 :  17 000 – 8687 = 8313 (грн.); 

агроцех 2 :  15 400 – 10 108 = 5292 (грн.); 

агроцех 3 :  3600 – 1944 = 1656 (грн.); 

агроцех 4 :  12 000 – 10 824 = 1176 (грн.). 

 

9. Визначаємо відносний запас фінансової міцності проекту: 

ЗФМ% = 18 276 : 48 000 × 100 = 38,075 (%). 

 

10. Визначаємо відносний запас фінансової міцності кожного продукту : 

агроцех 1 :  8313 : 17 000 × 100 = 48,9 (%); 

агроцех 2 :  5292 : 15 400 × 100 = 34,36 (%); 

агроцех 3 :  1656 : 3600 × 100 = 46 (%); 
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агроцех 4 :  1176 : 12 000 × 100 = 9,8 (%). 

 

Методи навчання:  

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

- аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення їх 

суттєвих ознак; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу  

Методи контролю: виконання практичних завдань – 0-2 бали. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (2 год). 

 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1. Методи прямого ціноутворення 

2. Непряме маркетингове ціноутворення  

 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 6-7.) 

 

Методи навчання:  

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ (4 год). 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

 

1. Сутність маркетингової політики комунікацій 

2. Процес маркетингових комунікацій 
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Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

3. Перегляд повної версії відеофільму «Невербальна комунікація»  

 

4. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач 

Завдання 1. 

Порівняйте в табличному формі основні переваги й недоліки прямої 

адресної реклами і реклами в Інтернеті. 

Таблиця 1 

 

Характеристика 

товару 

Засоби розповсюдження реклами 

Пряма адресна 

реклама 

Реклама в Інтернеті 

Переваги   

Недоліки   

Завдання 2 

.Які види та засоби реклами використовує досліджуване підприємство 

(навести приклад): 

 

 
 

 

*Рис.1 Види реклами 
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Таблиця 2 

Засоби реклами 

 
Завдання 3. 

Які види реклами, на вашу думку, є найбільш ефективними для просування 

досліджуваного товару? Чому? Як оцінити ефективність вибраного вами 

засобу реклами? 

3.Запропонуйте  варіант рекламного слогану для досліджуваного товару. 

Бажано обмежитись п'ятьма словами. 

4. Запропонуйте форми стимулювання збуту досліджуваного товару для 

покупців. 

5. Які використовуються засоби масової комунікації в рекламній 

діяльності? 

6.Чи проводяться виставки, ярмарки, конференції споживачів? 

7. Запропонувати можливі акції просування продукції на нові ринки. 
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8.Чи  використовує підприємство нові форми комунікацій (спонсоринг, 

продукт-плейсмлент, брендинг)? Якщо так, охарактеризуйте одну із форм 

на прикладі досліджуваного підприємства? 

1) засобами зворотного зв’язку. 

 

Методи навчання:  

1) метод навчальної дискусії – для обміну думками щодо проблемних 

питань дисципліни; 

2) проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної 

ситуації. 

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

 

ТЕМА 9. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ (2 год) 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1.  Пропаганда 

2. Стимулювання збуту 

3. Персональний продаж 

4. Прямий маркетинг 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2.Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 8-9.) 

3. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle ( Модульний контроль 2.) 

4. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач (ділова гра) 

Ділова гра «Торговий представник» 

Під комплексністю ділової гри ми розуміємо поєднання рольових та 

імітаційних аспектів гри, синтез її основних функцій, міждисциплінарність 

поставлених завдань, інтегрований підхід до застосування та засвоєння 

професійних знань. У ділових іграх на основі ігрового задуму моделюються 

життєві ситуації і рольові взаємодії. Гра надає учасникові можливість 

побувати в ролі торгового представника та клієнта. Використання ділових ігор 

значно зміцнює зв’язок (студент - викладач), розкриває творчий потенціал 

кожного. Досвід проведення ділових ігор показав, що в процесі їхнього 
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проведення відбувається інтенсивніший обмін ідеями, інформацією, гра 

спонукає учасників до творчого процесу.  

Етапи ділової гри:  

1. Введення в гру  

2. Поділ студентів на групи.  

3. Вивчення ситуації (сценарій вибирають самостійно).  

4. Обговорення ситуації в групах.  

5. Ігровий процес (аналіз ситуації, розробка довгострокових планів, 

ухвалення рішення, його оформлення).  

6. Підведення підсумків гри. Аналіз діяльності груп. Оцінки виконання 

ролей студентами.  

7. Розбір оптимального варіанта.  

8. Загальна дискусія. 

 Мета ділової гри: систематизація знань студентів про умови поставок 

і укладання договорів; розвиток навичок ведення переговорів торговими 

представниками; робота із запереченнями вироблення стратегії і тактики 

переговорного процесу з потенційним клієнтом. 

Кількість учасників: ділова група поділяється на дві підгрупи. 

(«Клієнт» та «Торговий представник») 

 Усі студенти навчальної групи беруть участь у розробці стратегії 

ведення переговорів по підгрупах, два студенти (по одному від кожної групи) 

безпосередньо беруть участь у переговорному процесі, інші виступають у ролі 

спостерігачів переговорів, а потім усі студенти аналізують переговори, що 

відбулися, й обговорюють варіанти взаємних поступок.  

Приклад (спецінарію)  

Інструкція для учасника № 1. Ви – торговий представник компанії 

«Амікс», що займається продажем промислових товарів. 

Ваш клієнт, ТОВ «Акваексперт», прострочив оплату за попереднє 

замовлення. За два дні до терміну оплати Ви нагадали директору цієї компанії 

(саме він займається закупівлями і віддає розпорядження про перерахування 

грошей) про наближення терміну оплати, він обіцяв сплатити рахунок. 

Прийшов день оплати, але гроші так і не надійшли, тому на наступний день 

Ви вирішили особисто зустрітися з боржником. 

Компанія «Акваексперт» є великим клієнтом, який приносить хороший 

дохід, і Ви не хочете зіпсувати відносини з ним. Регулярно відкриваючи нову 

філію, ця компанія звертаються до вас за послугами. 

Ваше завдання: домогтися оплати наданих послуг, не зіпсувавши при 

цьому відносини з клієнтом. 

Інструкція для учасника № 2. Ви - директор ТОВ «Акваексперт». 

Компанія «Амікс» продали вам товари промислової групи з відстрочкою 

платежу, що для вашої компанії дуже вигідно. Як правило, Ви оплачуєте 

рахунки вчасно. Але в цей раз Ви прострочили дату платежу, хоча менеджер 

нагадував Вам про оплату за два дні до закінчення терміну, оскільки дана сума 

потрібна Вам для навчання персоналу. Ви можете оплатити рахунок, але Вам 
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це невигідно. На наступний день після настання дати торговий представник 

приїхав до вас на зустріч. 

Ваше завдання: Максимально відтягнути терміни оплати послуги, не 

зіпсувавши при цьому відносини. 

Рольова гра «Покупець-Продавець». 

В студентській групі необхідно обрати учасників, які будуть виконувати 

ролі продавців та покупців, і розбити їх на пари. В кожній парі покупець 

отримує завдання, якого має дотримуватись під час виконання своєї ролі. 

Завдання для покупців у рольовій грі 

Покупець – говіркий, веселий, 

галасливийй. 

Мета – придбання паперових пакетів 

дуже маленького розміру для 

сувенірної продукції. 

Покупець –

 примхливий, 

скандальний, галасливий. 
Мета – придбання партії паперових 
стаканчиків для корпоративна на 
Новий рік. Завдання – отримати 
максимальну знижку та доставку. 

Покупець–недовірливий, 
байдужий, флегматик. Не знає, 
чого хоче. 
Мета придбання брендованих 
Кулькових ручок для взуттєвого 
магазина. 

Покупець – меланхолік. Шукає 
магазин, 
в якому можна купити екологічно 
чисті 
товари. 
Мета–регулярне придбання невеликої 
Кількості кондитерських виробівдля 
офісу. 

Під час гри всі інші студенти групи (крім продавця та покупця) стисло 

конспектують процес продажу та укладання угоди, перевіряючи дотримання 

учасниками моделі процесу продажу. По завершенні гри обов’язково слід 

провести обговорення дій учасників та порівняння законспектованої 

інформації. 

Бланк для конспектування процесу укладання угоди 

Етапи процесу продажу Дії та слова учасників на кожному 

етапі 
Встановлення контакту  
Виявлення потреб  
Презентація товару  

Робота із запереченнями  
Укладання угоди  
Вихід із контакту  

 

 

Методи навчання:  

- аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення 

їх суттєвих ознак; 
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- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу; 

- метод ділової гри – метод пошуку рішень в умовній проблемній 

ситуації; 

- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної 

ситуації. 

 

Методи контролю: активність у діловій грі  - 0-2 бали. 

Ділова гра, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна відповідати таким 

вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання. 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

 

ТЕМА 10. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ (2 год) 
 

 1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1. Сутність маркетингової політики розподілу                                                   

2. Маркетингові системи 

3. Форми організації оптової торгівлі 

4. Види роздрібної торгівлі 

5. Основи збутової логістики 

6. Посередницька діяльність 

 Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

3. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач 

Задача 1. 

І. Вихідні дані  

Підприємство ТОВ «Новий Світ» з метою диверсифікації виробництва 

планує відкрити новий цех по переробці плодово-ягідної продукції, а саме 

виробництва колекційного вина. Фахівці відділу маркетингу провели маркетингові 

дослідження ринку, потреб споживачів та конкурентів вирішили реалізовувати 

дану продукцію через непрямі канали збуту, тобто використовуючи посередників.  

При формуванні маркетингової цінової політики на вина керівництво 

підприємства вирішило для встановлення  ціни використати такий метод 

ціноутворення, який базується на визначенні повних витрат виробництва. 

ІІ. Завдання до ситуації: 

Необхідно визначити: 

- прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції; 

- оптову ціну підприємства; 

- відпускну ціну підприємства (з ПДВ); 
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- націнку оптового посередника; 

- роздрібну ціну; 

- структуру роздрібної в бюджет кожний з учасників каналу; 

- суму ПДВ, яку сплачує ціни збуту. 

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі 

 

Таблиця 1 

Вихідні дані до задачі 

Показник Варіант 

1-й 2-й 

1. Повна собівартість одиниці продукції, грн 90 120* 

2. Рентабельність,% 25 20 

3. Акциз, грн 15 20 

4. ПДВ,% 20 20 

5. Націнка оптового посередника до відпускної ціни 

підприємства,%   

20 15 

6. Націнка роздрібного посередника від відпускної ціни 

оптового посередника,% 

10 10 

*Обираємо варіант 2 та додаємо ваш порядковий номер в списку журнала 

VI. Алгоритм розв’язування задачі 

Крок 1. Вибір методу ціноутворення. 

При визначенні ціни реалізації при багатоланковій системі товароруху 

пропонуємо використати в даному випадку метод націнки. Вони 

встановлюються відповідно до відпускної  ціни попереднього продавця або до 

останньої фактичної вартості придбання товару. 

Націнка – сума, на яку продавець може збільшити ціну товару  порівняно з 

вартістю цього товару для нього самого. 

Крок 2. Розрахунок прибутку виробника від реалізації одиниці продукції: 

𝜋 = ∁∁ ∗
𝑅

100
= 90 ∗

25

100
= 22,5 грн. 

Крок 3. Розрахунок оптової ціни виробника: 

ОЦВ = ∁∁ +  𝜋 = 90 + 22,5 = 112,5 грн. 

Крок 4. Розрахунок відпускної ціни виробника (з ПДВ): 

ВЦВ = (ОЦВ + А) ∗
100 + ПДВ, %

100
= (112,5 + 15) ∗

100 + 20

100
= 153 грн. 

Крок 5. Розрахунок націнки оптового посередника: 

НОП = ВЦВ ∗
НОП, %

100
= 153 ∗

20

100
= 30,6 грн. 

Крок 6. Розрахунок відпускної ціни оптового посередника: 
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ВЦОП = (ОЦВ + А + НОП) ∗
100 + ПДВ, %

100

= (112,5 + 15 + 30,6) ∗
100 + 20

100
= 189,72 грн. 

Крок 7. Розрахунок націнки роздрібного посередника: 

НРП = ВЦОП ∗
НРП, %

100
= 189,75 ∗

10

100
= 18,97 грн. 

Крок 8. Розрахунок роздрібної ціни: 

РЦ = (ОЦВ + А + НОП + НРП) ∗
100 + ПДВ, %

100

= (112,5 + 15 + 30,6 + 18,97) ∗
100 + 20

100
= 212,48 

Крок 9. Розрахунок структури роздрібної ціни: 

Оди-

ниці 

виміру 

Собі-

вар-

тість  

При-

буток  

Акциз  Націнка 

оптового 

посередника 

Націнка 

роздрібного 

посередника 

ПДВ Разом 

роздрібно 

ціна 

Грн. 90 22,5 15 30,6 18,97 35,41 212,48 

% 42,36 10,59 7,06 14,4 8,93 16,66 100,00 

 

(Роздрібну ціну приймаємо за 100% і вираховуємо частки окремих складових 

у цій ціні) 

  Крок 10. Суму ПДВ, яку сплачує в бюджет кожний з учасників каналу 

збуту: 

- сума ПДВ, яку має сплатити виробник: 

ПДВ1 = ВЦВ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 153 ∗

20

100 + 20
= 22,5 грн. 

- сума ПДВ, яку має сплатити оптовий посередник: 

ПДВ2 = ВЦОВ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 189 ∗

20

100 + 20
= 31,62 грн. 

з них виробником вже сплачено 25,5 грн.; отже підлягає сплаті 

31,62-25,5=3,12 грн. 

- сума ПДВ, яку має сплатити роздрібний посередник: 
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ПДВ3 = РЦ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 212,48 ∗

20

100 + 20
= 235,41грн. 

з них попередніми учасниками каналу збуту вже сплачено 31,62 

грн.; отже підлягає сплаті  

35,41-31,62=3,79 грн. 

Крок 11.Підготовка висновків щодо встановлення кінцевої ціни. 

Як свідчать розрахунки, кінцева ціна колекційного вина 212,48 грн.,з 

яких прибуток підприємства складатиме 22,5 грн., націнка оптового 

посередника 30,6 грн., націнка роздрібного посередника – 18,97 грн, 

при цьому ПДВ складатиме 35,41 грн. 

 

Завдання 1. 

Необхідно проаналізувати формування системи збуту 

досліджуваного підприємства та сформувати пропозиції з формування 

системи збуту для України : 

1. Обґрунтувати вибір між прямим і непрямим каналом 

розподілу. 

2. Для прямого каналу: для ринку Одеси запропонувати 

мінімальну кількість магазинів та місця для їх відкриття. 

Розробити концепцію магазину, загальні вимоги до 

викладки товару. 

3. Для непрямого каналу: в кожному місті обрати збутові 

мережі, через які буде здійснюватись реалізація товару. 

запропонувати інструменти входження в ці мережі і 

методи мотивації. 

 

Завдання 2. 

Заповнити  таблицю 3 (приклад заповнення) щодо виробництва 

товарів досліджуваного підприємствами. Запропонуйте  підприємству 

оптимальну структуру каналу розподілу: 

 

Таблиця 3 

Виробниче 

підприємство 

Товар Довідкова інформація 

Швейна фабрика Чоловічий одяг 

класичного стилю 

- ринок збуту – Україна 

- асортимент – вузький 
- фінансові ресурси - значні 

Методи навчання:  
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- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

 

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ (2 год) 

 

1.Питання для обговорення: 

Теоретичні питання 

1. Оцінка каналів розподілу 

2. Організація оптової та роздрібної торгівлі 

3. Логістика фізичного розподілу 

Рекомендована література:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 10-11 .) 

 

Методи навчання:  

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю: відповідь з теоретичних питань семінарських і 

практичних занять – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 

 

ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ (2 год) 
 

1.Питання для обговорення: 
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Теоретичні питання 

1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві  

2. Контроль маркетингової діяльності підприємства  

 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Тема 12)  

3. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Модульний контроль 3.) 

 

Методи навчання:  

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх 

символічне зображення (малюнки, схеми, графіки); 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, 

процесу  

Методи контролю:  

Модульний контроль (для денної  форми навчання) проводиться у 

вигляді вирішення тестових завдань в системі дистанційної освіти Мoodle, де 

сума набраних балів є пропорційною кількості правильних відповідей. 

Модульний контроль №3 – 28 (по 0,25 балів за кожну правильну відповідь). 

Відповідь з теоретичних питань семінарських і практичних занять – 0-2 

бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 

2) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників. 
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Додаток А 

Таблиця 1 

КОНКУРЕНТНІ СИЛИ М. ПОРТЕРА 

 

 

 

 

Споживачі 

 великі обсяги закупівлі продукції 

 нечутливість до витрат конверсії 

 низькі доходи 
 споживачі добре поінформовані про ціни, попит, 

пропозицію 

 продукція, яку купують споживачі, стандартизована 

або недиференційована 

 продукція, яку купують споживачі, становить значну 

частку їх витрат або закупівель 

 продукція галузі суттєво не впливає на якість товарів 

і надання послуг 

Товари- 

субститути 

 ризик зниження прибутку за рахунок зниження цін 

 встановлення верхньої межі цін 

 

 

Група 

постачальників 

вважається 

сильною, якщо 

відповідає таким 

критеріям: 

 галузь не є одним з важливих її замовників 

 в ній домінують декілька компаній, концентрація в ній 

вища, ніж в галузі, якій вона продає свою продукцію 

 продукція її має вирішальне значення для галузі 

 продукція її диференційована і високої якості 
 є реальною загрозою для проникнення покупців у її 

галузь за допомогою вертикальної інтеграції 

 не конкурує з виробниками замінників продукції, які 

вона продає галузі 

 

 

Перешкоди для 

проникнення в 

галузь нових 

конкурентів 

(вхідні бар'єри) 

 досвід та економія на масштабах виробництва 

 диференціація продукції (унікальність, відома 

торгова марка, ексклюзивні угоди з постачальниками) 

 неможливість доступу до матеріальних ресурсів 

 значні початкові капіталовкладення 
 витрати конверсії, переорієнтація підприємства на 

випуск нової продукції, патенти і авторські права 

 недостатня кількість каналів розподілу продукції для 

нових фірм - конкурентів  
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Продовження 

табл. 1 

 

Фактори впливу 

на ступінь 

інтенсивності 

конкуренції 
всередині галузі 

 велика кількість конкурентів або приблизна рівність 

їх сил 

 повільне зростання галузі 

 відсутність диференціації 
 високий рівень постійних витрат 

 

 

Група 

постачальників 

вважається 

сильною, якщо 

відповідає таким 

критеріям: 

 галузь не є одним з важливих її замовників 

 в ній домінують декілька компаній, концентрація в ній 

вища, ніж в галузі, якій вона продає свою продукцію 

 продукція її має вирішальне значення для галузі 

 продукція її диференційована і високої якості 

 є реальною загрозою для проникнення покупців у її 

галузь за допомогою вертикальної інтеграції 

 не конкурує з виробниками замінників продукції, які 

вона продає галузі 
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Додаток Б 

 

Рис. 1. Класифікація запитань, які використовуються в 

анкетах при проведенні маркетингових досліджень 
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