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ВСТУП 

В останні роки відбувається трансформація концепції маркетингу. 

Історія розвитку маркетингової діяльності свідчить, що спочатку на 

підприємствах впроваджувався класичний, або трансакційний, маркетинг, 

який полягає у маніпулюванні складовими комплексу маркетингу для впливу 

на поведінку споживачів з метою укладання угоди «купівлі-продажу». 

Причому всі відносини після здійснення трансакції закінчувалися і могли 

відновитися лише за особистим бажанням споживачів. Надалі набула 

популярності концепція конкурентного маркетингу, яка передбачає створення 

стабільних переваг над конкурентами через диференціацію продукту або 

цінове лідерство. Останнім часом більше уваги приділяється створенню 

взаємовигідних, довготермінових відносин між суб‘єктами ринкової 

діяльності, тобто відбувається перехід до концепції маркетингу відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни маркетингу відносин – 

формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи 

спеціальних знань у сфері маркетингу відносин, вироблення вмінь та навичок 

у сфері побудови ефективної системи взаємодії на підприємстві. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія, методика та 

практика організації ефективних взаємовідносин у бізнес-середовищі 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

завдання та цілі маркетингу відносин, зв’язок його зі стратегічним 

маркетингом та іншими видами діяльності підприємства; 

особливості тактики та поведінки щодо утримання прихильності і лояльності 

покупця; 

принципи розвитку довгострокової взаємодії партнерів; 

моделі та методи формування взаємовідносин у бізнес-середовищі; 

методи оцінки перспектив стратегічних напрямів розвитку маркетингу 

відносин; 
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Уміти: 

— визначити ключові чинники успіху взаємовідносин у бізнес- 

середовищі; 

— здійснювати стратегічний аналіз  споживчих  позицій покупців; 

— прогнозувати поведінку споживачів; 

— визначати сценарії майбутнього розвитку взаємовідносин з покупцями, 

партнерами, конкурентами; 

— розробляти план стратегічного маркетингу взаємовідносин. 

Методичні вказівки  щодо  виконання  контрольної  роботи з  навчальної 

дисципліни «Маркетинг відносин» дають можливість розкрити теоретичні 

положення та здатність їх практичної реалізації.  

У результаті виконання контрольної роботи та вивчення навчальної 

дисципліни студенти мають оволодіти ключовими питаннями теорії та 

практики маркетингу відносин. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ 

 

Ознайомлення з навчальною дисципліною «Маркетинг відносин» 

доцільно розпочати з визначення та засвоєння термінів і понять, які 

використовуються у  галузі рекламної діяльності, що сприятиме прискореному 

оволодінню рекламною термінологією та самою навчальною дисципліною. 

Маркетинг відносин (англ. relationshipmarketing, RM) – це процес 

побудови, підтримки та розширення міцних довгострокових, взаємовигідних 

відносин з ключовими партнерами організації: клієнтами, 

постачальниками, дистриб’юторами, персоналом та ін., орієнтований на 

довгострокове співробітництво. 

Глобальний маркетинг взаємовідносин (RM-Global, RM-G) – це 

створення довгострокових, надійних та взаємовигідних для всіх сторін 

взаємовідносин з ключовими ринковими партнерами компанії (споживачі, 

постачальники, дилери, вистриб’ютори, інвестори, акціонери, банки та ін.). 

Маркетинг взаємовідносин з клієнтами (RM-Concumer, RM-C) – це 

створення довгострокових, надійних, взаємовигідних та цінних взаємовідносин 

з клієнтами компанії. Основні цілі: досягнення максимального задоволення 

споживачів завдяки щирому бажанню догодити клієнту з метою подальшої 

взаємовигідної співпраці; створення справжньої цінності для клієнта, 

запропонованої йому в комфортних для нього умовах; збереження постійних 

лояльних клієнтів. 

Двосторонній маркетинг– маркетинг організації сфери послуг, який 

передбачає, що якість послуги багато в чому залежить від якості взаємодії 

покупця з продавцем. 

Маркетинг взаємовідносин з робітниками (RM-Employee, RM-E) – це 

створення довгострокових, надійних, взаємовигідних та цінних взаємовідносин 

з усіма робітниками фірми. Основні цілі: забезпечення компанії цінними 

кадрами та встановлення з ними цінних для обох сторін взаємовідносин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

  

 Студенти спеціальності 075 – «Маркетинг», які навчаються без відриву 

від виробництва, за час вивчення навчальноїдисципліни «Маркетинг відносин» 

мають виконати контрольну роботу. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою поглибленого засвоєння навчального 

матеріалу, сприяє успішній підготовці до іспиту та його складання. 

 У процесі виконання контрольної роботи студент має опрацювати 

рекомендовані літературні джерела й інші матеріали, необхідні для 

повноцінного розкриття теми, провести якісне оброблення накопиченого 

матеріалу. 

 Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Відповідно до вибраного варіанта студенти розв’язують задачу з 

використанням методичних і додаткових матеріалів. Робота має бути виконана 

з дотриманням нормативних вимог до навчальної документації. Орієнтований 

обсяг контрольної роботи – 15–18 сторінок. Зразок оформлення титульної 

сторінки наведено у додатку А. 

 Виконану й оформлену роботу надсилають або здають на кафедру 

маркетингу (б-р Пушкіна, м. Кременчук 3, 39600, КрНУ, корпус № 5, ауд. 

5401), не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

 Контрольну роботуоформляють відповідно до вимог стандартів з 

одногобоку аркуша форматом А4 (210X297мм).  

Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: 

зліва – 30 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 20 мм. 

Сторінки роботи нумеруються у правому верхньому куті поля. Шрифт: 

гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), 

міжрядковий інтервал – 1,0.Текст вирівнюється на ширину аркуша. 
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Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері 

(сканований матеріал не допускається;таблиці мають бути зроблені в MS Word 

за допомогою табличного редактора (слово «Таблиця» пишеться з великої 

літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). 

Захист контрольної роботи 

Передбачений методичними вказівками обсяг варіантів завдань і 

розрахунків студент має виконувати та звітувати відповідно до термінів 

календарного плану. Цим він підтверджує систематичність і самостійність його 

виконання. 

Контрольна робота допускається до захисту після рецензії викладачем 

кафедри та його дороблення студентом відповідно до зроблених зауважень. 

Для захисту контрольної роботи авторові необхідно знати та вміти 

лаконічно пояснити зміст теоретичних питань. Також студент має вільно 

орієнтуватися в матеріалах розрахунків задач. 

За результатами захисту контрольної роботи виставляється оцінка: 

«відмінно» – студент у повному обсязі, без неточностей робить усну 

коротку інформацію про виконану контрольну роботу і відповідає на 

теоретичні та практичні запитання, дає повний аналіз і робить досконалі 

висновки; 

«добре» – студент грамотно і послідовно виконує захист контрольної 

роботи (п. «відмінно»), але мають місце неістотні неточності та похибки, які не 

вплинули принципово на відповідь та висновки; 

«задовільно» – завдання взагалі виконано студентом з розробки та 

захисту контрольної роботи, але на низькому інформаційному рівні, допущені 

суттєві помилки або незадовільні відповіді на частину запитань, мають місце 

аналіз і висновки з роботи в цілому; 

«незадовільно» – студент не може дати інформацію про виконану 

контрольну роботу, мають місце істотні помилки або незадовільні відповіді на 
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запитання з розробок, тобто не прослідковується зв’язок рівня знання студента 

з його роботою. 

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи: 

Вид контролю Максимальний бал 
Виконання контрольної роботи, у т.ч: 
наповнюваність змісту, правильність 
виконання 
якість оформлення 
захист роботи 

60 
30 
10 
10 
20 

Складання заліку 40 
Усього: 100 

 

Студенти, які не подали контрольну роботу на рецензію та захист у 

відведений термін, оцінюються «не атестовано». 

Окрім того, на рівень оцінки впливає: 

 виконання термінів календарного плану розробки контрольної роботи; 

 відповідність розробок вимогам методичних указівок; 

 охайність оформлення та брошурування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають за допомогою 

табл.1 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Перша літера 

прізвища студента 

Номери питань контрольного завдання 

перша цифра –  тема, друга цифра –  питання з цієї теми 

А, Ф 1.1 6.2 8.4 

Б 2.2 7.1 8.1 

В 1.4 5.2 8.3 

Г 1.2 5.3 7.2 

Д 2.3 6.1 7.3 

Е, Х 1.5 3.4 8.1 

Є, Ц 1.3 3.1 4.1 

Ж, Ч 2.4 6.3 8.2 

З 2.1 3.5 7.2 

І,Т 3.3 5.1 8.4 

К 1.4 3.2 4.3 

Л 3.2 7.2 8.1 

М 4.3 6.2 7.1 

Н, П, Щ 1.1 3.5 8.2 

О, Ш 3.3 6.2 8.3 

Р,У, Я 3.4 1.5 5.3 

С, Ю 2.2 5.2 7.1 

 

 

Тема 1 Концептуальні положення маркетингу відносин 
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1. Причини виникнення маркетингових відносин. 

2. Дефініція поняття «маркетинг відносин». 

3. Призначення маркетингу відносин. 

4. Вигоди і недоліки маркетингу відносин. 

5. Принципи маркетингу відносин. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 2 Місце маркетингу відносин у системі маркетингу 

1. Парадигма відносин як основа маркетингу відносин. 

2. Природа відносин у маркетингу. 

3. Відмінність маркетингу відносин від транзакційного підходу. 

4. Маркетинг відносин і прямий маркетинг. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 3 Лояльність споживача як підґрунтя концепції маркетингу 

відносин 

1. Сутність лояльності й задоволеності споживача. 

2. Види лояльності споживачів. 

3. Симптоматика антилояльності. 

4. Причини появи антилояльності. 

5. Правила, дотримання яких здатне вберегти від помилок. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема  4 Формування взаємовідносин з клієнтами 

1. Сутність  маркетингу взаємовідносин з клієнтами. 

2. Сервіс у маркетингу відносин. 

3. Визначення задоволеності клієнтів. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 5 Договірні взаємовідносиниі партнерські зв’язки 
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впідприємництві. 

1. Сутність і значення партнерських зв’язків. 

2. Регулювання правовідносин у сфері підприємницької діяльності. 

3. Загальна характеристика підприємницьких договорів. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 6 Інструменти маркетингу відносин 

1. Інтерактивні  технології в маркетингу відносин. 

2. CRM-технології в маркетингу відносин. 

3. Краудсорсинг і краудфандінг ─специфічні інструменти маркетингу 

відносин. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 7 Соціальні завдання маркетингу відносин у системі управління 

підприємством 

1. Необхідність соціальної орієнтації в маркетингу відносин. 

2. Багаторівневийаналіз маркетингувідносин. 

3. Рівні маркетингу відносин. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема 8 Регіональні аспекти  маркетингу відносин 

1. Передумови використання маркетингу відносин на регіональному 

рівні.  

2. Концепція соціального капіталу регіону як реалізація соціального 

партнерства. 

3. Пошук ефективних механізмів взаємодії громади, бізнесу та держави. 

4. Фонди місцевих громад. 

Література:[8, с. 14–33; 11, с. 201–229; 5; 9; 10; 13]. 
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4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Загальна інформація 

Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни (слухання 

лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) 

студенти,студент має виконати ситуаційні завдання, надані впрактичній 

частині. 

 Студент вибирає варіант задачі  відповідно до останньої цифри номера 

залікової книжки.  

Задача 1 

1. Ви є менеджером з продажу тризіркового готелю на 250 номерів. 

Готельнепідприємство має у своєму розпорядженні ресторан на 125 персон, 

кафена 50 персон, і зал для проведення банкетів і зборів на 150 персон. 

На щотижневих зборах персоналу генеральний директор висловив 

своюстурбованість тим, що протягом минулого місяця кілька груп клієнтів, 

якізупинялися в цьому готелі, проводили збори і обідали в готелях, 

якірозташовані поряд.Директор ресторанного відділу не зміг з цього приводу 

дати ніякихпояснень. Він уважає, що атмосфера готелю, меню і ціни адекватні, 

а клієнти вкартках оцінювання послуг готелю вказували, що обслуговування 

дуже гарне і невисловлювали жодних зауважень чи скарг. 

Директор номерного фонду, менеджер з бронювання, адміністратор 

небрали участь в обговоренні, оскільки вважали, що це безпосередньо 

проблемаресторанного відділу.Генеральний директор звернувся до вас: «Ця 

проблема, можливо,пов’язана з проведенням продажів. Я хочу, щоб ви 

розглянули це питання ісклали план дій  його вирішення до наступних зборів». 

Запитання: 

1. Визначте проблему на підприємстві. 
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2. Укажіть відділи в готелі, які сприяли б розв’язанню ситуації, 

щосклалася. 

3. Складіть план дій для розв’язанняцієї проблеми. 

 

Задача 2 

Підприємство-постачальник Х збирається підписувати договір-угоду 

зторговою точкою Y про співпрацю терміном на 3 роки. У 

договорівідбиваються передбачувані обсяги і темпи збільшення продажів 

товару А (табл.1). Оптова ціна за од. продукції А – 90 у.о. Частка чистого 

доходу відвиручкивід реалізації становить 30%. Ставка дисконтування – 5%. 

Таблиці – 1 Динаміка продажів А в торговій точці Y 

Період Рік 1 Рік 2 Рік 3 Усього 
Обсяг 
продажу 

20 000 23 000 27 000 70 000 

Темпи 
зростання 
продажів, % 

- +15 +15 +32 

 

Запитання. 

1. Визначте максимальну суму, яку зможе виплатити фірма-постачальник 

Х за умови беззбитковості у вигляді разового внеску для підписання 

трирічногоконтракту з торговельним підприємством Y. 

2. Відповідно до принципу взаємовигідного партнерства («виграш -

виграш») визначте рекомендовану суму торгового внеску, яку може 

запросититорговий магазин, якщо торговельна націнка магазину Y дорівнює 

20%. 

3. Чи зміниться рекомендована сума торгового внеску, якщо в 

торговельнійточці буде розміщено носій зовнішньої реклами 

черезспеціалізованемедіа-агенство з щомісячною вартістю у 29 000 у.о. 

 

Задача 3 



15 
 

Складіть два дерева «моментів істини» (дерево «внутрішній 

моментістини» і дерево «зовнішній момент істини»), а також укажіть правильні 

йнеправильні дії в шести певних моментах істин (по три з дерева 

«внутрішніймомент істини» і дерева «зовнішній момент істини» відповідно). 

Запропоновані сфери діяльності підприємств (обрати одну). 

1. Готельне підприємство. 

2. Роздрібне підприємство, залучене до сфери торгівлі 

продуктамихарчування / спорттоварами. 

3. Оптове підприємство, що займається пиломатеріалами / комп’ютерною 

технікою. 

4. Підприємство громадського харчування. 

5.Освітня установа / консалтингова фірма з питань маркетингу 

таменеджменту. 

6. Власне підприємство. 

Запитання 

1. У чому подібність і відмінність моменту істини та 

внутрішньогомоменту істини? 

2. Скільки моментів істини може бути? 

3. Чи є перший момент істини / внутрішній момент істининайважливішим 

для клієнта / співробітника фірми? 

 

Задача 4 

В організації виникають різні мікромоделі управлінських відносин, 

томуважливо правильно їх визначити, а також визначити потрібний напрям 

длядосягнення ефективної роботи підприємства. Необхідний 

бюрократичнийпідхід до взаємин із співробітниками під час прийому на 

роботу, а в кризовійситуації – автократичний. Відобразивши співвідношення 

різних орієнтацій нашкалі уравлінських орієнтацій, можна визначити різні 

мікромоделі. 

Завдання 



16 
 

Побудуйте діаграми і визначте модель управлінських відносин за 

такимиекспрес-опитуваннями службовців (обрати три). 

А) Керівник приватної фірми − жінка. Не прислухається ні до чиєї думки. 

Не зважає на думку інших. Впевнена, що тільки вона одна має рацію. Недовіряє 

працівникам. Любить, щоб одну і ту ж інформацію їй надавали різніпрацівники. 

Жорсткий контроль: всю роботу робить паралельно зіслужбовцями. Ніколи не 

йде «назустріч». Навіть свята вважає робочими днями.Не бажає відзначати 

роботу,мотивувати працівників. Цей керівник у нас вжецілий рік. За цей час 

звільнилося більше половини працівників. Решта чекаютьлітніх відпусток, щоб 

потім вже на роботу не повернутися, хоча робота всімподобається». 

Б) Атмосфера у відділі дуже важка, нагадує взаємини солдатів і офіцерів 

вармії, особливо в строю: крок управо, крок уліво – лад порушено. 

Тобтонайменший відступ від виконання завдання вважається проступком, за 

якимслідує покарання. Керівник переконаний, що наші ідеї – це його надбання. 

Томувони часто видаються за його власні. 

В) Я працюю у приватній фірмі. Мій начальник – менеджер 

відділупродажів, йому 23 роки, вища фізико-математична освіта. Працювати з 

нимцікаво. Він бачить перспективу. З повагою ставиться до працівників, але 

неідеалізує їх, бачить недоліки, зважає на думку підлеглих. Гарно реагує на 

нове,але приймає тільки після вивчення всіх варіантів. Може добре 

організовуватиспівробітників на виконання завдань. Ці процедури 

бюрократичні, але без нихпросто не можна працювати: не буде порядку і 

стабільності. 

Г) Із цим керівником (він лікар за освітою) важко працювати. З одного 

боку, вінвидає багато невизначених завдань, вимагаючи їх виконання, а з 

іншого – нехоче приймати наші пропозиції. Вимагає виконувати непомірні 

обсяги робіт ізовсім не зважає на особисті потреби працівників. Наприклад, 

вимагаєвиконати термінову роботу тоді, коли у працівників немає для цього 

часу. Аякщо вони за неї беруться, то ця робота виявляється вже не такою 

терміновою (каже: «Можна і почекати!»). Змушує робітницю з хворими очима 
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працювати накомп’ютері, коли йому це потрібно. Не виконує обіцянки. Не 

володіємаркетинговими інструментами: робить елементарні помилки. Весь 

часхапається за нові справи, але не може аналізувати свої прорахунки, а тому 

всюпровину звалює на підлеглих. З колишніх співробітників з ним лишилася 

лишеодна особа– чоловік жінка передпенсійного віку, та й то тільки тому, що 

їйнікуди подітися. Комерційна фірма близька до розвалу. 

Д) Керівник держорганізації – жінка. Кваліфікований фахівець, 

гарнийпрацівник. Спочатку постійно звіряла нашу роботу з інструкціями, 

постійновикористовувала заборони: не розмовляти в робочому приміщенні, не 

сміятися. 

Взагалі – ніяких емоцій. Коли хотіли попити чаю в робочій кімнаті, 

говорила:«Ви ще не заробили на це чаювання!». Сама працювала не піднімаючи 

голови інас змушувала так само працювати. 

Коли вона освоїлася з роботою, то стала поступово відпускати 

«віжки».Стала приємною в спілкуванні. Завжди запитує про здоров’я, 

труднощі,особисті проблеми. Постійно проводить наради для розв’язання 

складнихситуацій, говорить нам, що всі ми дуже добре працюємо. Організувала 

повнувзаємозамінність у роботі. Доручення дає дуже коректно: «Будьласка, 

зробіть ...»; «Якщо вам не важко ...» Але нововведень побоюється,вважаючи за 

краще не суперечити вищому начальству: «З ними краще зайвий разне 

стикатися!». 

 

Задача 5 

Будь-якого продавця можна охарактеризувати за ступенем 

йогозацікавленості у продажу і ступенем його уваги до клієнта (рис. 1). 
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Рисунок. 1─ Стилі продажу 

 

 

Запитання. 

1. Які способи і форми просування від «байдужого» до «доброго» 

продавця виможете запропонувати? 

2. Що в цих же цілях може зробити адміністрація організації торгівлі? 

 

Задача 6 

Кожного покупця можна охарактеризувати за ступенем зацікавленості в 

покупці й за ступенем інтересу до продавця (рис. 2). 

 

Звичайний 
продавець 

Хороший 
продавець 

9,9 

Агресивний
продавець 

9,1 

Емоційний 
продавець-
філантроп 

1,9 

Байдужий 
продавець 

1,1 

Висока 

Низька 

Ступінь 
зацікавленості 

в клієнтах 
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Рисунок 2. Стилі покупки 

Запитання. 

1. Які категорії покупців з кількості зазначених у матриці на 

рис.2переважають на ринках: товарів індивідуального повсякденного 

вжитку;товарів індивідуального тривалого споживання; інвестиційних товарів? 

2. Ви стоїте в черзі до продавця. Які способи вашого впливу на 

покупцівмогли б збільшити ефективність торгівлі? 

3. Уявіть, що ви продавець і до вас вишикувалася черга покупців. Чим 

зісвого боку ви могли б збільшити ефективність вашої торгівлі, впливаючи 

напокупців? 

Задача 7 

Ви є менеджером з маркетингу одного з підприємств. На цей час 

підприємство знаходиться в стадії зрілості життєвого циклу і досягло 

точкинасичення. Одним з варіантів продовження перебування на стадії зрілості 

йзбільшення товарообігу підприємства є підвищення лояльності клієнтів. 

Узв’язку з цим─ вам необхідно підготувати докладну письмову доповідь 

напредмет упровадження програми підвищення лояльності клієнтів 

підприємстваз методичними розробками й орієнтовними розрахунками. 

Низька Висока Ступінь зацікавленості у покупці 
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Можливі сфери діяльності підприємств (вибрати одну). 

1. Готельне підприємство. 

2. Роздрібне підприємство, залучена до сфери торгівлі 

продуктамихарчування / спорттоварами. 

3. Оптове підприємство, що займається пиломатеріалами / 

комп’ютерноютехнікою. 

4. Підприємство громадського харчування. 

5. Освітня установа / консалтингова фірма з питань маркетингу 

таменеджменту. 

6. Власне підприємство (під час вибору включити опис діяльності). 

 

Задача 8 

Фахівці з продажу визначають і трактують такі типи поведінки 

продавців (табл. 1). 

Таблиця 1–Типи поведінки продавця 

Тип поведінки  Переваги Використання 
А. Допомога та 
підтримка покупця 

Заспокоює, стверджує 
клієнта в йоговиборі. Розсіює 
страхи.Піклується про сталість 
клієнтів 

Часто слідує за 
спростуванням 
заперечень. Стабілізує 
продажі 

Б. Позиція судді Може надати сили і 
впевненість.Може впливати 
позитивно 

Щоб уникнути проблем, 
завинятком питань про 
ціну 

В. Запитальне Заглиблює тему 
досліджує потребиклієнта 

Щоб виявити зрозуміти 
потреби 
клієнта 

Г. Пояснювальна 
витлумачувати причини 
поведінки. 

Тлумачить причини 
поведінки. Аналізуєопір клієнта 

Корисно, коли покупець 
не згоден, пручається 

Д. Розуміюча Дає клієнту відчуття, що 
його слухають.Полегшує 
виявленняйого потреб 

Дозволяє полегшити 
Взаємнерозуміння 

Е. Відмова Щоб 
уникнутиделікатної,скрутної 
ситуації 

Щоб піти від 
відповідальності 

 

Запитання: 
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1. Назвіть основні недоліки, що відрізняють ці типи поведінки продавця 

одинвід одного. 

2. В яких формах організації торгівлі ці типи поведінки найбільш часто 

буваютьвиправдані? 

3. Які вступні допоміжні фрази продавця могли б найкраще 

відповідатицимтипам поведінки, позначати їх? 

 

Задача 9 

1. Ви є менеджером з продажу тризіркового готелю на 250 номерів. 

Готельнепідприємство має у своєму розпорядженні ресторан на 125 персон, 

кафена 50 персон і зал для проведення банкетів і зборів на 150 персон. 

На щотижневих зборах персоналу генеральний директор висловив 

своюстурбованість тим, що протягом минулого місяця кілька груп клієнтів, 

якізупинялися в цьому готелі, проводили збори й обідали в готелях, 

якірозташовані поряд.Директор ресторанного відділу не зміг із цього приводу 

дати ніякихпояснень. Він уважає, що атмосфера готелю, меню і ціни адекватні, 

а клієнти вкартках оцінювання послуг готелю вказували, що обслуговування 

дуже гарне, і невисловлювали жодних зауважень чи скарг. 

Директор номерного фонду, менеджер з бронювання, адміністратор 

небрали участь в обговоренні, тому що вважали, що це безпосередньо 

проблемаресторанного відділу.Генеральний директор звернувся до вас: «Ця 

проблема, можливо,пов’язана з проведенням продажів. Я хочу, щоб ви 

розглянули це питання ісклали план дій його вирішення до наступних зборів». 

Запитання: 

1. Визначте проблему на підприємстві. 

2. Укажіть відділи в готелі, які сприяли б розв’язанню ситуації, 

щосклалася. 

3. Складіть план дій для розв’язання цієї проблеми. 

 

Задача 10 
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Будь-якого продавця можна охарактеризувати за ступенем 

йогозацікавленості у продажу і ступенем його уваги до клієнта (рис. 1). 

 

Рисунок. 1─ Стилі продажу 

 

Запитання. 

1. Які способи і форми просування від «байдужого» до «доброго» 

продавця виможете запропонувати? 

2. Що в цих же цілях може зробити адміністрація організації торгівлі? 

 

 

 

5 ПИТАННЯ ДО  ЗАЛІКУ 

1. Надайте визначення маркетингу відносин. 

2. Які відмінності маркетингу відносин від прямого маркетингу? 

3. Які основні принципи маркетингу відносин? 

4. Чому важливо розрізняти фальшиву і справжню лояльність? 

5. Чи є необхідним припинення відносин з «неправильними» клієнтами 

вмаркетингу відносин? Обґрунтуйте відповідь. 

6. Охарактеризуйте передумови виникнення парадигми відносин. 

Звичайний 
продавець 

Хороший 
продавець 

9,9 

Агресивний
продавець 

9,1 

Емоційний 
продавець-
філантроп 

1,9 

Байдужий 
продавець 

1,1 

Висока 

Низька 

Ступінь 
зацікавленості 

в клієнтах 
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7. У чому відмінність між неокласичною та «конфліктною» 

парадигмамивідносин? 

8. Чому службовці є внутрішніми споживачами (клієнтами)? 

9. Що таке культура обслуговування? 

10. Чому культура обслуговування − це вимога програми 

внутрішньогомаркетингу? 

11. Назвіть і охарактеризуйте типи поведінки службовців в організації. 

12. Обґрунтуйте можливі шляхи використання технології маркетингу 

увирішенні питань управління персоналом. 

13. У чому переваги роз’яснення рекламних компаній службовцям, перш 

ніжвони з'являться в засобах масової інформації? 

14. Чи дійсно, що методи вирішення нестандартних ситуацій дають 

змогувідрізнити висококласні організації від низки середніх підприємств? 

15. Яка роль керівника підприємства в побудові ефективної 

поведінкислужбовців? 

16. У яких поведінкових актах проявляється технократизм керівника? 

17. Чим характеризується демократизаторський стиль поведінки 

керівника? 

18. Які чинники впливають на поведінку керівника в його 

управлінськихвідносинах з працівниками? 

19. Назвіть організаційні форми влади. 

20. Які є тактики використання впливу в організації? 

21. Чому важливо управляти взаємовідносинами «службовець −клієнт»? 

22. Які є підходи до навчання торгового персоналу ефективному 

продажу? 

23. Назвіть кроки у розробці програми побудови відносин «клієнт -

службовець». 

24. Чому рентабельність інвестицій у реагування на скарги висока? 

25. Чому на практиці зі скаргами звертаються лише окремі покупці? 

26. Що показує піраміда «Проблема−скарга»? 
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27. Що є найкращим способом реагування на скаргу? 

28. Охарактеризувати етапи побудови ефективної системи реагування 

наскарги. 

29. У чому відмінність переговорів від переговорного процесу? 

30. Назвіть стадії переговорного процесу. 

31. Охарактеризуйте стадію підготовки до переговорів. 

32. Назвіть базові стратегії переговорів. 

33. Назвіть стратегію, спрямовану на побудову довгострокових 

відносинкомпанії і клієнтів, компанії і партнерів. 

34. Назвіть і охарактеризуйте стадії ведення переговорів. 

35. Які основні стадії ведення переговорів  відповідно до 

стратегіїрозвитку партнерських відносин? 

36. Охарактеризуйте стадію аналізу підготовки, процесу і 

результатівпереговорів. 

37. Які групи клієнтів заслуговують пріоритетної уваги відповідно 

допринципів маркетингу відносин? 

38. Які клієнти заслуговують пріоритетного інвестування у разі 

маркетингового бюджету? 

39. Який взаємозв’язок графіка прибутковості покупців і принципу 

Парето? 

40. Відповідно до графіка прибутковості покупцівназвіть 

пріоритетнідляорганізації групи клієнтів. 

41. Назвіть і охарактеризуйте шкалу прибутковості клієнтів. 

42. Чи можна по одній шкалі визначити значимість клієнта для фірми? 

43. Як ви розумієте термін «багаторівнева модель розвитку 

лояльностіклієнтів»? 

44. Як відбувається визначення меж рівнів розвитку лояльностіклієнтів? 

45. Назвіть і охарактеризуйте етапи впровадження багаторівневої 

моделірозвитку лояльності клієнтів. 

46. Чому важливо підвищувати лояльність споживачів? 
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47. Назвіть і охарактеризуйте методи оцінювання споживчої лояльності. 

48. Назвіть програми підвищення лояльності клієнтів. 

49. Які методи підвищення лояльності другої і третьої групи 

споживачівзашкалою прибутковості? 

50. Які методи оцінки і програми підвищення лояльності клієнтів 

застосовнідо ринку? 

51. Чому для ефективного впровадження маркетингу відносин 

напідприємстві важливо прийняти його філософію? 

52. Які зміни на підприємстві передбачає філософія маркетингу відносин? 

53. Охарактеризуйте етапи впровадження концепції маркетингу відносин. 

54. Дайте визначення стратегічної орієнтації в концепції 

маркетингувідносин. 

55. Які зміни у структурі й бізнес-процесах мають бути упроваджені 

напідприємстві відповідно до концепції маркетингу відносин? 

56. Які програмні інструменти лежать упідґрунті системи маркетингу 

відносин? 

57. Назвіть переваги Інтернету для побудови довгострокових 

взаємовигіднихвідносин з ключовими партнерами. 

58. Які напрями включає маркетинг відносин як мережна система? 

59.Дайте поняття ринку в мережній економіці. 

60. Назвіть і охарактеризуйте чинники економіки ділової мережі. 
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