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ЧАСТИНА І. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 

1.1. Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові 

характеристики товару та методи їх вимірювання. Маркетингове 

визначення рівнів товару. Види товарів і послуг. Класифікація споживчих 

товарів. Основні класифікаційні ознаки товарів і послуг виробничого 

призначення. Послуги та їх класифікація. Номенклатура й асортимент 

продукції. Товарна номенклатура та асортимент. 

1.2. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. 

Структура ціни та характеристика її складових. Елементи собівартості. Прямі 

витрати. Постійні та змінні витрати Прибуток та його основні характеристики. 

Система цін в економіці. Класифікація цін. Показник еластичності попиту за 

ціною. Товари низько- та високоеластичного попиту. Політика ціноутворення 

залежно від властивостей товару. Методи ціноутворення й розрахунків базових 

цін. Методи розрахунку цін на основі витрат. Метод надбавок. Методика 

розрахунку цін на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового 

прибутку. Методи споживчої оцінки. Пряме визначення ціни. Пряме 

визначення споживчої вартості. Встановлення ціни на основі поточних цін і 

ринкової конкуренції. Встановлення ціни на основі закритих торгів. 

Встановлення ціни з урахуванням відсотків по кредиту. 

1.3 Якість продукції та методи її оцінювання. Розгорнуте визначення 

якості товару. Клас (ґатунок) товару.  Якість послуг та 

обслуговування.  Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції. 

Ринкове розуміння якісної та високоякісної продукції. Призначення і зміст 

міжнародних стандартів серії ІСО 9000. Управління якістю продукції. 

1.4. Конкурентоспроможність товару та її показники.   Рейтинг товару 

та методи його обчислення. Визначення конкурентоспроможності товару. 

Показники конкурентоспроможності товару. Нормативні та технічні параметри, 

ціна споживання товару. Методи розрахунку інтегрального показника 

конкурентоспроможності. Міжнародні критерії оцінювання 

конкурентоспроможності товару, фірми, держави.  Імідж товару і чинники, що 

його визначають.  

1.5. Життєвий цикл товару на ринку. Економічний зміст концепції 

життєвого циклу товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його 

елементи.  Види життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу 

товару. Етапи впровадження та зростання продажу товару.  Етапи зрілості та 

спаду товарів. Асортиментна концепція та порядок формування товарного 

пропонування. 

1.6. Формування попиту на ринку окремого товару. Мікроекономічні 

теорії поведінки споживачів. Теорія граничної корисності. Загальна і гранична 

корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих 

байдужості. Психологічні теорії поведінки споживачів. Теорія реакції на 

подразнювальний фактор. Теорія пізнання. Соціологічні та культурологічні 

теорії поведінки споживачів. 

1.7. Товарна політика підприємства.   Зміст товарної політики 

підприємств. Формування виробничої програми. Оновлення об’єктів 

виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на 
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ринку. Диверсифікація товарної політики. Види стратегій диверсифікації 

товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.  Організаційні схеми 

управління продуктом. Напрямки та види взаємодії служби маркетингу з 

іншими структурними підрозділами підприємства 

1.8. Ринки товарів та послуг. Сучасна ринкова економіка, її складові та 

механізм функціонування. Класифікаційні ознаки й різновиди ринку товарів та 

послуг. Інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного ринку товарів 

і послуг промислово розвинутих країн. Потреби, попит і пропонування на 

ринках товарів і послуг. Класифікація потреб і чинників, що їх формують. 

Система цінностей людини. Спонукальні імпульси попиту та пропонування 

товарів і послуг. 

1.9. Товарні марка та упаковка. Поняття товарна марка. Типи 

позначень товарних марок і торгових знаків. Марки виробників. Приватні 

марки. Загальні марки. Упаковка в системі планування продукту. Головні 

функції упаковки. Види упаковки. Кодування інформації на упаковці та товарі. 

Призначення штрихових кодів. Зміст інформації про товар. Знаки відповідності 

та безпеки. 

1.10. Планування нового продукту та розробка товарів. Значення 

розробки нової продукції для товарної політики підприємств. Оцінювання 

можливостей створення нового товару. Етапи планування нового 

продукту.  Категорії споживачів. Маркетингове забезпечення інноваційного 

продукту. Причини створення невдалого товару. 

 

ЧАСТИНА 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

1.1 Теоретичні засади формування маркетингової цінової політики. 

Сутність ціни та її економічна основа. Функції ціни. Механізм встановлення 

ціни. Завдання фірми в сфері цінової політики. Структура ціни товару з точки 

зору виробника та споживача. Вплив ціни товару на економічну поведінку 

виробників та споживачів. Ціновий механізм ринкової економіки. 

1.2 Система цін та фактори маркетингового ціноутворення. 

Класифікація цін. Принципи та методи ціноутворення. Фактори, що впливають 

на ціну товарів. 

1.3 Ціна як інструмент маркетингової цінової політики. Порядок 

формування маркетингової цінової політики підприємства. Маркетингове 

позиціонування товару. Цінова чутливість споживачів, фактори, які її 

визначають. Еластичність попиту, методи її визначення та використання. 

Психологічні аспекти ціноутворення. Врахування ризиків при формуванні 

маркетингової цінової політики підприємства.  

1.4. Маркетингові цінові стратегії. Стратегічний і тактичний підходи до 

ціноутворення. Загальні цінові стратегії. Маркетингові цінові стратегії при 

виведенні нового товару на ринок та на інших стадіях життєвого циклу товару. 

Вибір маркетингової цінової стратегії залежно від типу ринкової структури. 

1.5. Стимулювання збуту в процесі реалізації маркетингової цінової 

політики підприємства. Роль стимулювання збуту в системі ціноутворення 

підприємств. Методи та форми стимулювання збуту, їх порівняльна 
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ефективність. Знижки як елемент маркетингової цінової політики. 

Розповсюдження безкоштовних зразків та надання подарунків в системі 

ціноутворення підприємства. Змагання споживачів як інструмент цінової 

політики підприємства. 

1.6.  Особливості ціноутворення в галузях економіки та регулювання 

ціноутворення в Україні. Маркетингова цінова політика в сфері послуг.  

Маркетингова цінова політика в торгівлі. Особливості ціноутворення в аграрній 

сфері та переробних галузях.  Особливості ціноутворення на інноваційну 

продукцію. Загальні питання регулювання ціноутворення.   

1.7. Маркетингова цінова політика в міжнародній торгівлі. 

Особливості ціноутворення в міжнародному маркетингу. Поняття світової ціни 

та особливості її формування. Підходи до ціноутворення на зовнішніх ринках. 

Світові ціни в умовах глобалізації і електронізації світогосподарських зв’язків.  

 

 

ЧАСТИНА 3. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ 
3.1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу. Сутність 

та основні завдання маркетингової політики розподілу. Маркетингова політика 

розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи. 

3.2. Товарний рух і управління ним. Товарний рух як складова 

політики розподілу. Канали розподілу у маркетинговомуисередовищі 

підприємства. Зміст та елементи управління товарорухом. Планування системи 

товароруху. Організація, аналіз та контроль товарного руху. 

3.3. Розподіл на промисловому підприємстві. Економічний зміст, види 

і функції розподілу на промисловому підприємстві. Організаційні основи 

розподілу. Тара та упаковка у розподілі продукції. Складування товарів як 

функція розподілу. Організація транспортно-експедиційного обслуговування. 

3.4. Оптова торгівля в каналах розподілу. Сутність, види і функції 

оптової торгівлі. Роль і значення оптової торгівлі при розподілі товарів. 

Організаційна структура оптової торгівлі. Розміщення оптових підприємств. 

Організація та документальне оформлення оптових закупівель. Сутність та 

основні методи оптового продажу товарів. 

 3.5. Роздрібна торгівля в каналах розподілу. Поняття, склад і функції 

роздрібної торгівлі. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі, її роль та 

значення. Організація товаропостачання товарів підприємств роздрібної 

торгівлі. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. 

3.6. Державна закупівля та державне замовлення. Правові основи 

системи державних закупівель та державних замовлень. Організація державної 

закупівлі. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері 

закупівель. Організація державних замовлень. 

3.7. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу. Вибір 

маркетингової політики розподілу. Вибір каналу розподілу. Стратегії 

маркетингових каналів як основа формування маркетингової політики 

розподілу. Формування оптимальних каналів розподілу. Оцінка результатів 

діяльності каналу 
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ЧАСТИНА 4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ 

4.1. Комунікації в системі маркетингу. Маркетингові комунікації: 

сутність, цілі, завдання. Особливості застосування теорії комунікацій 

у маркетингу. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової 

політики комунікацій  

4.2.  Рекламування товару. Зміст, цілі, завдання принципи реклами. 

Планування рекламної діяльності виробника. Особливості створення 

ефективного рекламного звернення 

4.3. Стимулювання збуту. Класифікація заходів стимулювання продажу 

товарів. Особливості застосування стимулювання збуту. Планування заходів 

стимулювання збуту.  

4.4. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Робота з 

контактними аудиторіями. Деякі специфічні заходи з паблік рилейшнз. 

Політична реклама та її особливості. 

4.5. Реклама на місці продажу. Класифікація рекламних засобів, їхнє 

оцінювання та вибір. Планування рекламної діяльності торгового підприємства. 

Особливості реклами на місці продажу послуг. 

4.6. Прямий маркетинг. Прямі поштові рекламні відправлення. Змішані 

засоби прямого маркетингу. Особливості прямого маркетингу товарів 

виробничого призначення. Сучасні технології прямого маркетингу. 

4.7. Організація виставок і ярмарків. Прийняття рішення про участь у 

виставці (ярмарку). Організація участі підприємства у виставках та ярмарках. 

Робота виставки (ярмарку).  

4.8. Персональний продаж товарів та послуг. Психологічні основи 

комунікацій в процесі персонального продажу. Модель персонального продажу 

товарів і послуг. Організація ефективного персонального продажу. 

Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості  

4.9. Брендинг. Брендинг як елемент маркетингової політики 

комунікацій. Методика розроблення назви бренда. Управління активами 

бренда. Архіктура створення бренда. 

4.10. Спонсорування. Класифікація спонсорування та організація 

маркетингових заходів зі спонсорування. Проведення кампанії зі 

спонсорування.  

 

ЧАСТИНА 5. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

5.1. Система маркетингових досліджень. Сутність, роль, мета, предмет 

та об’єкт маркетингових досліджень. Основні завдання і принципи 

маркетингових досліджень. Структура та алгоритм процесу маркетингових 

досліджень. Види маркетингових досліджень. Організаційні форми 

маркетингових досліджень. 

5.2. Маркетингова інформація. Поняття та значення маркетингової 

інформації. Види маркетингової інформації. Переваги та недоліки вторинної і 

первинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. 

Процес збору та інтерпретації маркетингової інформації. Методи збору 

первинної інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація. 

Правила розробки опитувальних листків. Маркетингові інформаційні системи. 
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5.3. Маркетингові дослідження ринку. 

Потенційний, доступний, цільовий ринок та ринок проникнення. Сутність 

місткості ринку. Реальна і потенційна місткість ринку. Ринкове агрегування й 

сегментування. Ознаки сегментування ринку, їх вибір. Типи цільових ринків 

підприємства. Кон’юнктура ринку: сутність, елементи досліджень, показники. 

Прогноз товарного ринку: сутність, алгоритми, вимоги. Прогнозні дослідження 

збуту: сутність, чинники, некількісні та кількісні методи досліджень. 

5.4. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів. Сутність 

конкуренції, її функції та види. Недобросовісна конкуренція. Закон України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції». Стратегії конкуренції за 

М. Портером та Ф. Котлером. Аналіз конкурентного середовища шляхом 

вивчення дії його п’ятьох сил (за М. Портером). Дослідження конкурентних 

ситуацій: чистої, олігопольної та монопольної. Аналіз конкурентного 

середовища. Різновиди конкурентів підприємства. Аналіз конкурентів: 

об’єднаний аналіз галузі й ринку; вивчення стратегічних груп підприємств; 

оцінка сильних та слабких сторін конкурентів і визначення реакції конкурентів. 

5.5. Дослідження поведінки споживачів. Сутність поняття «поведінка 

споживача». Основні моделі поведінки споживачів. Процес прийняття рішення 

про купівлю, його основні етапи та варіанти. Ситуаційні впливи на процес 

прийняття рішення про купівлю. Чинники зовнішнього впливу на поведінку 

споживачів: маркетинговий вплив, культура, соціальні класи, референтні групи, 

сім’я, особистий вплив. Чинники «чорної скриньки»: потреби, цінності, 

побажання, мотиви, особистість, спосіб життя, сприйняття, засвоювання, ризик 

купівлі, орієнтація, пізнавальні емоції, дисонанси. Кількісні і якісні 

дослідження поведінки споживачів. 

5.6. Дослідження конкурентоспроможності підприємства. Поняття 

конкурентоспроможності. Підходи до визначення конкурентоспроможності 

підприємства: з точки зору конкурентних переваг; аналіз сильних та слабких 

сторін; структурний підхід; функціональний підхід; узагальнюючий підхід; 

бальна оцінка конкурентоспроможності. Організаційні заходи, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

5.7. Підготовка та презентація підсумкового звіту про дослідження. 

Основні вимоги до звіту про результати маркетингових досліджень. Зміст 

основних частин письмового звіту. Правила підготовки та представлення звітів. 

 

ЧАСТИНА 6. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

6.1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу. Передумови розвитку 

стратегічного маркетингу. Предмет, принципи та завдання стратегічного 

маркетингу. Основні категорії стратегічного маркетингу. Поняття «стратегія». 

Рівні формування стратегій. Класифікація маркетингових стратегій. Поняття і 

зміст корпоративної стратегії. Характеристика корпоративних стратегій 

підприємства. Місце стратегічного маркетингу в системі управління 

підприємством. 

6.2. Структура системи стратегічного маркетингу. Аналіз 

маркетингового середовища. Основні елементи системи стратегічного 

маркетингу. Визначення місії підприємства. Формулювання мети та визначення 
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цілей і завдань підприємства. Фактори макро- та мікросередовища 

підприємства. Проведення SWOT-аналізу. Проведення PEST-аналізу. 

6.3.  Стратегічна сегментація ринку. Значення і види сегментації ринку, 

її переваги й недоліки. Фактори та критерії сегментації. Процес проведення 

сегментації ринку. Визначення цільового ринку. Оцінювання доступності та 

потенціалу ринку.  Методика вибору цільового ринку. Стратегії охоплення 

ринку. Критерії прийняття остаточних рішень. Стратегії недиференційованого, 

диференційованого та концентрованого маркетингу.  

6.4. Стратегії диференціації та позиціонування товару  на ринку. 

Маркетингові стратегії диференціації: зміст та основні види. Основні напрямки 

диференціації за Ф. Котлером та М. Портером. Сутність позиціонування. 

Побудова позиційної схеми. Стратегії позиціонування. Помилки при 

позиціонуванні. 

6.5. Маркетингові стратегії зростання. Сутність і класифікація 

маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії інтенсивного росту. 

Маркетингові стратегії інтегративного росту. Маркетингові стратегії 

диверсифікації. 

6.6. Управління портфелем бізнесу у стратегічному маркетингу. 

Портфель бізнесу. Загальна характеристика методів і методики розробки 

стратегії. Матриця Бостонської консультативної групи. Матриця “Мак-Кінсі – 

Дженерал Електрик”. Модель “Артур Д. Літтл”/життєвого циклу - ADL/LC. 

SPACE-аналіз.  

6.7. Функціональні маркетингові стратегії в межах маркетингу-мікс. 
Характеристика товарних стратегій підприємства. Цінові стратегії та цінові 

ефекти. Стратегії розподілу. Стратегії просування.  

 

ЧАСТИНА 7. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

7.1. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту. 

Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту, його цілі і завдання. 

Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу 

маркетингового менеджменту  

7.2. Формування маркетингової стратегії і планування маркетингових 

програм. Сутність маркетингового планування, його завдання і принципи. 

Формування маркетингової стратегії фірми. Планування програм маркетингу. 

Маркетинг у складі бізнес-плану підприємства. 

7.3. Управління складовими комплексу маркетингу. Сутність 

маркетингової товарної політики. Управління товаром і його життєвий цикл. 

Маркетингове управління у сфері послуг. Управління ціноутворенням. 

Ініціювання зміни цін і реакція на цінові зміни. Управління розподілом товарів. 

Управління каналами розподілу. Маркетингова логістика. Управління 

комплексом маркетингових комунікацій.  

7.4. Організація маркетингу на підприємстві. Сутність та основні 

принципи організації маркетингу на підприємстві. Маркетингова організаційна 

структура підприємства. Види організаційних структур. заємодія структур 

маркетингу з іншими підрозділами. Структура управління підприємством, 

орієнтована на маркетинг (споживачів). 
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7.6. Контроль маркетингової діяльності. Сутність контролю 

маркетингової діяльності підприємства. Система і процес контролю 

маркетингової діяльності. Стратегічний контроль маркетингу. 
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