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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент» є однією з 

вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін програми підготовки магістрів 

зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньою 

програмою «Бізнес-адміністрування». 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів основних 

теоретичних знань щодо вивчення принципів, завдань та функцій управління 

процесами маркетингової діяльності підприємства, вмінь та практичних 

навичок з розробки алгоритмів, стратегій планування, організації, реалізації та 

контролювання процесів маркетингового менеджменту. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами 

системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві; опанування практичних навичок з маркетингового планування, 

формування організаційної структури маркетингових підрозділів, контролю та 

аналізу маркетингової діяльності; набуття вмінь творчого пошуку напрямів і 

резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою 

діяльністю підприємства; отримання практичних навичок щодо розв’язання 

конкретних маркетингових завдань та виконання відповідних управлінських 

функцій. 

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання практичних 

занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба 

користуватися для розв’язання завдань на практичних заняттях. 

У результаті виконання практичних завдань студент повинен  

знати: 

– принципи маркетингового менеджменту; 

– завдання і функції менеджера з маркетингу; 

– методи організації маркетингового менеджменту на підприємстві; 

– алгоритм планування маркетингового менеджменту; 

– методики розроблення маркетингових програм; 
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– завдання та методи супроводу виконання маркетингових планів та 

програм; 

– методики контролю та оцінювання результатів маркетингової 

діяльності підприємства; 

– сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту; 

уміти: 

– обґрунтовувати управлінські рішення у сфері маркетингового 

менеджменту; 

– використовувати маркетингові підходи та методи в діяльності 

підприємства; 

– організовувати роботу маркетингової служби підприємства; 

– створювати необхідні умови для успішної реалізації маркетингового 

менеджменту; 

– проектувати системи стимулювання працівників маркетингових служб, 

контролювати їхню діяльність; 

– здійснювати маркетингове планування на підприємстві; 

– формулювати маркетингову місію та стратегію підприємства; 

– створювати відповідні маркетингові програми; 

– організовувати інформаційне забезпечення працівників маркетингових 

служб; 

– проводити аудит маркетингової діяльності; 

– аналізувати результати маркетингової діяльності; 

– розробляти заходи щодо вдосконалення систем і методів 

маркетингового менеджменту підприємства. 

– визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю 

підприємства; 

– застосовувати методичні інструменти щодо управління маркетинговою 

діяльністю підприємства; 

– формувати цілі, розробляти маркетингові стратегії; 

– обґрунтувати вибір цільового ринку. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  

Практичне заняття № 1 

Тема. Сутність маркетингового менеджменту  

Мета: визначити сутність маркетингового менеджменту; оволодіти 

практичними навичками щодо визначення особливостей концепцій 

маркетингового менеджменту обґрунтування вибору виконавця здійснення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у процесі реалізації 

нового інноваційного проекту. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетинговий менеджмент – це аналіз, планування, втілення в життя та 

контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і 

підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення 

конкретної мети підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, 

збільшення частки ринку, проникнення на ринок). При цьому система таких 

заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, 

ціноутворення, комунікацій та розподілення. 

Виробничо-орієнтована концепція маркетингового менеджменту 

стверджує, що оскільки на цьому ринку попит стабільно перевищує 

пропонування, споживач шукатиме й купуватиме найбільш відомі, доступні й 

дешеві товари. Тому для досягнення цілей підприємства маркетинговий 

менеджмент повинен фокусувати увагу на збільшенні обсягів виробництва, 

зменшенні собівартості продукції а, відповідно, і ціни, оптимізації системи 

розподілення. Згідно з продуктово-орієнтованою концепцією маркетингового 

менеджменту успіх підприємства може залежати від концентрації зусиль 

маркетингового менеджменту на інструментах товарної політики, тобто на 

поліпшенні якості товару, вдосконаленні його функціональних характеристик, 

іміджу. Концепція маркетингового менеджменту, орієнтована на збут виходить 

із того, що товар може бути проданий тільки тоді, коли пропонується ринку 

цікаво й винахідливо, з використанням нових методів торгівлі. Ринкова 
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концепція маркетингового менеджменту відрізняється тим, що тут головною 

ідеєю є не продаж того, що продуковане підприємством, а організація 

виробництва і збуту того, на що існує відповідний попит. Сучасна концепція 

маркетингового менеджменту виходить з того, що покупець буде купувати тоді, 

коли товар відповідатиме його потребам (а не запитам чи попиту), 

трансформованим системою marketing-mix у запити і попит.  

Стратегія маркетингу – це дії з досягнення підприємством конкретних 

позицій на ринку; створення умов для успіху фірми на ринку; виявлення 

пріоритетних проблем і можливих ресурсів для досягнення поставлених цілей. 

Отже, стратегія маркетингу – центральна ланка, яка зв’язує цілі підприємства й 

оперативні заходи (тактику). 

 

Завдання до теми 

Завдання 1.  

Визначити особливості виробничо-орієнтованої та сучасної концепцій 

маркетингового менеджменту. Результати досліджень занести до табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Особливості виробничо-орієнтованої та сучасної концепцій 

маркетингу 

 

Елементи та функції 
Виробнича 

концепція 

Сучасна 

концепція 

1 Керівництво підприємством   

2 Економічне мислення    

3 Виробничий процес і програма   

4 Товарна політика   

5 Дослідження    

6 Ціноутворення    

7 Розподілення    

8 Комунікації   
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Завдання 2. 

Визначити особливості стратегії та тактики маркетингу. Результати 

досліджень занести до табл. 2.  

 

Таблиця 2 – Особливості стратегії та тактики маркетингу 

Аспекти  
Маркетинг 

стратегічний тактичний 

1 Предмет    

2 Ринок    

3 Потенціал    

4 Термін планування   

5 Роль маркетингу   

6 Об’єкт   

7 Основне завдання   

 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну сутність та особливості маркетингового 

менеджменту. 

2. Визначте сутність, особливості та умови використання таких концепцій 

маркетингового менеджменту: виробничо-орієнтованої; продуктово-

орієнтованої; збутової; ринкової (маркетингової); сучасної. 

3. Охарактеризуйте сутність та завдання соціально-етичної концепції 

маркетингового менеджменту. 

4. Визначте основні завдання маркетингового менеджменту. 

5. Охарактеризуйте сутність та основні аспекти аналізу ринкових 

можливостей підприємства. 

6. Розкрийте поняття «цільовий ринок підприємства» та охарактеризуйте 

п’ять його типів. 

7. Обґрунтуйте критерії відбору цільових ринків підприємства. 
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8. У чому виявляється специфіка методики позиціювання продукту на 

ринку. 

9. Розкрийте економічну сутність та особливості стратегії і тактики 

маркетингу. 

Література: [2, с. 216–221; 7, с. 7–36; 11, с. 5–25]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Організація маркетингового менеджменту 

Мета: набуття практичних навичок щодо удосконалення організаційної 

структури управління Торгового дому ПрАТ «АвтоКрАЗ». 

Короткі теоретичні відомості 

До складу служби маркетингу підприємства можуть входити різні 

структурні підрозділи, у тому числі групи (бюро, сектори, відділи) досліджень 

ринку, замовлень і планування, асортименту, управління процесами товарного 

руху, ціноутворення, реклами, сервісу, збуту, контролю тощо. У системі 

управління підприємством ці підрозділи можуть належати до різних відділів 

(неінтегровані маркетингові структури) або бути об’єднані у відповідні 

управління чи відділи (інтегровані маркетингові структури). До основних 

моделей побудови відділу маркетингу належать товарна, функціональна, 

зорієнтована на групу споживачів або на території, а також комбінації указаних 

моделей (товарно-ринкові, товарно-функціональні, функціонально-

територіальні, функціонально-товарно-ринкові). Однією із прогресивних 

моделей побудови відділу маркетингу є матрична модель, де традиційна 

вертикально структуризована організація доповнюється горизонтальними 

зв’язками між окремими підрозділами.  

Типізація процесу розробки структури управління маркетинговою 

діяльністю підприємства базується на узагальненні досвіду розробки систем 

управління на підприємствах Кременчуцького промислового району, зображена 

на рис. 1. 
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Підсумкові 
документи для 
використання в 

управлінні 

Етапи роботи та їх зміст 
Додаткові матеріали, 

моделі, документи 

     

Мета 
функціонування 

підрозділу 
 

Загальне визначення мети і 
проблем формування 

структури 
 

Вимоги власників. 
Перспективний план 

економічного, технічного, 
соціального розвитку 

     

Система цілей  
Формування цілей 

підрозділу 
 

План удосконалення 
структури 

     

Ранжування цілей  
Аналіз існуючої системи з 

точки зору досягнення цілей 
і розв’язання проблем 

 

Обстеження стану системи 
управління 

зовнішньоекономічною 
діяльністю 

     

Структурна схема 
управління 

 
Розробка структури 

управління, розподіл та 
інтеграція функцій 

 

Експертний аналіз 
варіантів структури; 

передовий досвід 
управління 

     

Положення про 
підрозділ 

 

Розрахунок і обґрунтування 
чисельності; оцінювання 

ефективності системи 
управління 

 

Методики розрахунку 
чисельності та оцінювання 

ефективності; штатний 
розклад і оклади 

     
Маршрутні 

технологічні карти за 
основними 

управлінськими 
процесами 

 

Систематизація процесів 
прийняття рішень, 
функціональних та 

інформаційних взаємодій 

 

Сіткові та строкові 
графіки виконання робіт. 
Моделі інформаційних 
потоків. Органіграми 

     

Положення стосовно 
програмно-цільових 

органів і посад 
 

Організаційне 
регламентування роботи 

підрозділу і окремих 
працівників 

 

Типові вимоги, 
інструкції. Обстеження 

працівників. 
Рекомендації експертів 

     

План підготовки 
кадрів 

 
Розробка плану підготовки, 

перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів підрозділу 

 

Навчальні програми і 
плани, методичні 

рекомендації щодо 
перепідготовки кадрів 

 

Рисунок 1 – Етапи розробки системи управління маркетинговою 

діяльністю 
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Процес формування структури управління маркетинговою діяльністю не 

разовий захід, а довгострокова робота зі зворотним зв’язком. Результати 

практичного функціонування сформованої структури можуть суттєво вплинути 

на характер прийнятих на початку рішень. При цьому рішення стосовно 

перебудови служби маркетингу приймаються за результатами попереднього 

аналізу та проектуванням наступних змін. 

На стадії вивчення і проектування здійснюється розробка і прийняття 

ключових організаційних рішень, пов’язаних із з’ясуванням і аналізом 

найбільш складних творчих проблем. Постановка цілей являє собою 

визначення вимог, яким повинна відповідати структура управління 

маркетинговою діяльністю. Під час вивчення існуючої системи шляхом 

обстеження здійснюється збір інформації стосовно стану служби маркетингу 

підрозділу і перспектив її розвитку: формування стратегій, тактики маркетингу, 

цінової політики; обґрунтування каналів збуту продукції; створення спільних 

підприємств; визначення попиту на продукцію, що експортується; розміщення 

реклами в засобах масової інформації; розробка нових видів продукції; 

комплексне вивчення властивостей власної продукції та продукції конкурентів.  

На стадії деталізованої розробки і проектування служби маркетингу 

здійснюється в основному техніко-організаційне опрацювання уже прийнятих 

рішень. Упровадження розробленої структури управління маркетинговою 

діяльністю являє собою реалізацію прийнятих рішень шляхом їх матеріально-

технічного, правового і економічного забезпечення. 

Завдання до теми 

Торговий дім приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» має 

динамічну організаційну структуру, що визначається конкретними умовами 

просування продукції на ринки. Організаційна структура Торгового дому 

сформована із функціональних бюро і груп залежно від напрямів, характеру і 

обсягу робіт із маркетингу та поставки продукції (рис. 2).  
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Рисунок 3 –  Орган 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Організаційна структура управління Торгового дому ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
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Для виконання завдання пропонується така послідовність дій: 

1. Визначити цілі та функції структурних підрозділів Торгового дому 

ПрАТ «АвтоКрАЗ». 

2. Здійснити комплекс робіт із систематизації процесів прийняття рішень, 

функціональної та інформаційної взаємодії, обґрунтування чисельності 

Торгового дому ПрАТ «АвтоКрАЗ». 

3. Розробити заходи щодо вдосконалення організаційної структури 

управління Торговим домом ПрАТ «АвтоКрАЗ», обґрунтувати розроблені 

заходи (результати занести до табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Перелік заходів щодо вдосконалення організаційної 

структури управління Торгового дому ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

 

Назва заходу Обґрунтування доцільності проведення заходу 

  

  

 

4. Побудувати нову структурну схему управління ПрАТ «АвтоКрАЗ».з 

урахуванням норми управління. 

Заходи щодо вдосконалення структури управління Торгового дому  

розробляються за такими напрямами: 

1. Ліквідація підрозділів, у діяльності яких немає потреби. 

2. Зменшення чисельності підрозділів, які зменшують обсяги робіт. 

3. Організація нових підрозділів. 

4. Об’єднання підрозділів. 

Після виконання завдання необхідно зробити висновки. 

1. Проаналізувати, які підрозділи організаційної структури управління 

Торгового дому не відповідають вимогам мінімальної чисельності відділу і 

повинні бути реорганізовані. 

2. Обґрунтувати заходи щодо вдосконалення організаційної структури 

Торгового дому. 
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3. Визначити функції нових структурних підрозділів Торгового дому. 

4. Указати на переваги нової, більш прогресивної організаційної 

структури управління Торгового дому. 

Контрольні питання 

1. Які структурні підрозділи можуть входити до складу служби 

маркетингу підприємства? 

2. Обґрунтуйте переваги та недоліки моделей побудови відділів 

маркетингу: функціональної, товарної; орієнтованої на групи споживачів, 

орієнтованої на території, матричної. 

3. Розкрийте сутність матричного методу розподілення функцій між 

окремими виконавцями служби маркетингу підприємства. 

4. Дайте характеристику методики формування організаційних структур 

управління маркетинговою діяльністю підприємств. 

5. Охарактеризуйте етапи розробки системи управління маркетинговою 

діяльністю. 

6 Які показники можуть використовуватися у процесі формування 

організаційних структур управління маркетинговою діяльністю? 

7. У чому полягає системний підхід до організаційного проектування 

маркетингової діяльності? 

Література: [3, c. 12–16; 6, c. 235–249; 7, c. 60–85; 15, c. 256–264]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства 

Мета: оволодіти практичними навичками щодо контролю ефективності 

служби маркетингу. 

Короткі теоретичні відомості 

Якщо контроль маркетингової діяльності має на меті констатувати 

відповідність (невідповідність) фактичних результатів запланованим, то аналіз, 

продовжуючи і поглиблюючи контроль, виявляє чинники, які впливали і у якій 

мірі на той чи інший рівень досягнення запланованих результатів. У свою чергу 
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маркетинговий контроль і аналіз є складовою загальної функції управлінського 

контролю підприємства. 

Контроль – це процес визначення, вимірювання, оцінювання та 

інформування про відповідність або відхилення фактичних результатів 

маркетингової діяльності від заданих (планових) параметрів. У маркетинговій 

діяльності контроль охоплює досягнення цілей, виконання планів і програм, 

прогнозів розвитку підприємства і використовується як для запобігання 

загрозам і чинникам, так і для документального оформлення результатів 

контролю. Окрім того, у ході контролю визначаються і виконуються корегуючі 

дії, що дають забезпечити досягнення маркетингових цілей. 

План маркетингу – робочий документ підприємства. Практика 

використання методу аналізу витрат маркетингу показала, що він може бути 

використаний не тільки для оцінювання планів маркетингу, але застосовуватися 

і під час розробки й модифікації цих планів. Ефективність маркетингової 

діяльності пропонується оцінювати як ефективність витрат на маркетинг. При 

цьому за допомогою економіко-статистичних методів досліджується залежність 

між витратами на маркетинг і результатом – обсягом продажів або прибутком. 

У цьому методичному підході витрати на маркетинг розглядаються лише як 

поточні витрати (а не як інвестиції), тому такий підхід став логічним початком 

оцінювання ефективності маркетингової діяльності через аналіз рентабельності 

маркетингових інвестицій, який зараз широко використовується західними 

компаніями. В економіці ефективність можна визначити як результативність 

виробництва, співвідношення між результатами господарської діяльності й 

витратами праці. Застосовуючи це визначення до маркетингу, можна дати таке 

визначення: ефективність маркетингової діяльності – це співвідношення між 

результатами, отриманими від маркетингової діяльності (компаній, акцій, 

поточної маркетингової діяльності), та інвестиціями в цю діяльність. 

Першим етапом аналізу витрат маркетингу є аналіз витрат за 

прибутковими статтями, а не за цілями витрат. Статті витрат містять заробітну 

плату, оренду, рекламу, матеріали тощо. Другий етап – переведення звичайних 
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статей витрат у функціональні, які відображають  мету чи діяльність, на яку 

були використані ці витрати. До переліку функціональних витрат належать: 

управління маркетингом, персональний збут, рекламу, транспорт, збереження, 

маркетингові дослідження і загальне управління.  

Третій етап в аналізі витрат маркетингу – розподіл функціональних 

витрат за продукцією, методами реалізації, торговельними територіями, 

каналами збуту, торговельним персоналом чи споживачами або за іншою 

маркетинговою класифікацією. Отже, процедура аналізу витрат маркетингу 

складається з трьох етапів: аналіз витрат за звичайними статтями, перехід від 

звичайних статей до функціональних і розподіл функціональних статей за 

маркетинговою класифікацією. У процесі розподілу функціональних витрат 

маркетингу треба враховувати, що скорочення неефективних самостійних 

господарських підрозділів приведе до перерозподілу накладних витрат, таких 

як загальне управління, що, у свою чергу, може зменшити загальний розмір 

прибутку. Підприємство повинне також розрізняти витрати, пов’язані з 

одержанням і обробкою замовлень, перш ніж внести які-небудь стратегічні 

зміни на основі аналізу витрат маркетингу.  

Завдання до теми 

1. Проаналізувати статті витрат відділу маркетингу ПАТ «Одеський завод 

радіально-свердлильних верстатів». Класифікація статей витрат наведена в 

табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Класифікація статей витрат ПАТ «Одеський завод  

радіально-свердлильних верстатів» (млн грн) 

Статті витрат Витрати 

1 2 

1 Чистий збут  100,0 

2 Вартість реалізованої продукції 45,0 

3 Валовий прибуток  55,0 
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Продовження табл. 4 
 

1 2 

4.1 Заробітна плата і додаткові виплати 22,0 

4.2 Орендна плата 4,0 

4.3 Реклама 3,0 

4.4 Поставки 0,61 

4.5 Страховка 0,25 

4.6 Витрати на виплату відсотків 0,14 

Усього поточних витрат 30,0 

5 Чистий прибуток  25,0 

 

2. Перевести звичайні статті витрат у функціональні та розподілити 

функціональні статті за маркетинговою класифікацією із заповненням табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Переведення звичайних статей маркетингу ПАТ «Одеський  

завод радіально-свердлильних верстатів» у функціональні (млн грн) 
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3. Розподілити функціональні витрати за видами продукції у ПАТ 

«Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» та заповнити табл. 6.  

 

Таблиця 6 – Розподіл функціональних витрат за видами продукції у  

ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» (млн грн) 

Статті витрат Усього 

Верстати 

верстати 

свердлильні спеціальні з ЧПУ 

1 Чистий збут     

2 Вартість реалізованої 

продукції 
    

3 Валовий прибуток      

4 Поточні витрати (витрати за 

функціональними статтями): 
    

4.1 Управління маркетингом     

4.2 Персональний продаж     

4.3 Реклама     

4.4 Транспорт     

4.5 Зберігання     

4.6 Маркетингові 

дослідження 

    

4.7 Загальне управління     

Усього поточних витрат     

5 Чистий прибуток      

Прибуток у % від збуту      

 

4. Оцінити ефективність служби маркетингу ПАТ «Одеський завод 

радіально-свердлильних верстатів», і розробити пропозиції щодо напрямів 

удосконалення її діяльності. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність та особливості контролю маркетингової діяльності. 

2. Які функції виконує служба маркетингу на підприємстві? 
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3. Охарактеризуйте основні етапи процедури аналізу витрат маркетингу. 

4. Обґрунтуйте необхідність розподілу функціональних статей за 

маркетинговою класифікацією. 

5. Дайте порівняльну характеристику звичайних і функціональних статей 

витрат. 

6. Які статті витрат використовуються в процесі аналізу витрат за 

звичайними статтями? 

7. Які види документів є підставою для аналізу витрат маркетингу? 

Література: [4, c. 260–269; 5, c. 79–84; 10, c. 118–129]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Сутність та система маркетингового планування 

Мета: охарактеризувати елементи 10 «S» успішного маркетингового 

планування та визначити бар’єри їх планування; дати порівняльну 

характеристику стратегічного і довгострокового маркетингового планування. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетингове планування – управлінський процес створення і 

дотримання відповідності між цілями підприємства та його потенційними 

можливостями і шансами в процесах ринкової діяльності. Воно спирається на 

програмну заяву підприємства (місію, мету та завдання діяльності), викладення 

допоміжних цілей та завдань, достатній портфель замовлень та стратегію 

зростання. Система маркетингового планування містить підсистеми 

стратегічного планування, що базується на ідеї наявності у фірми кількох 

напрямів маркетингової діяльності, і тому його основним завданням є 

виділення з них найперспективніших з метою прискореного розвитку, та 

планування маркетингу (перспективного, оперативного, що містить 

розроблення деталізованих планів реалізації стратегічного плану підприємства 

для кожного стратегічного господарського підрозділу підприємства з 

деталізацією на продукти та/або ринки. Зв’язок між системою маркетингу та 

підфункцією планування активний і двосторонній. З одного боку, маркетингові 
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цілі здійснюють вирішальний вплив на формування системи планування, з 

іншого – реалізація всіх маркетингових заходів взаємозв’язана в межах плану. 

Система маркетингового планування наведена на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система маркетингового планування 

Аналіз: 
1) споживачів; 
2) конкурентів; 
3) товару; 
4) внутрішнього та зовнішнього 
середовища  

 

МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ: 

товар, товарорух, місце 

продажу, система формування 

попиту і стимулювання збуту, 

цінова політика тощо 
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Планування                           
Нові товари та їх  

ринкові тестування 
    Вибір ринку                 Управління 
    (ринків)                                    виробництвом 

 
Прогнозування ринку 

ЗОВНІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ: 

економічні, правові, 
соціальні, політичні, 

екологічні 

ВНУТРІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ: 

фінанси, 
техніка і технологія,  

кадри тощо 
 

Цілі підприємства: 
1) отримання прибутку; 

2)  оплата праці персоналу; 

3)  соціальні обов’язки перед 

суспільством 

Цілі маркетингу: 

1) задоволення потреб споживачів; 

2) досягнення переваг над 

конкурентами; 

3) захоплення частки ринку; 

4) забезпечення зростання 

продажу  
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Завдання до теми 

Завдання 1.  

Поняття 10 «S» успішного маркетингового планування описує весь 

комплекс проблем і визначає варіанти їх розв’язання. Охарактеризувати 

елементи 10 «S» успішного маркетингового планування та визначити бар’єри їх 

планування. Результати досліджень занести до табл. 7.  

 

Таблиця 7 – 10 «S» успішного маркетингового планування  

Елемент «S» Характеристика 
Бар’єри 

планування 
Стратегія раніше тактики (Strategy 
before tactics) 

  

Розміщення маркетингу всередині 
операцій (Situate marketing within 
operations) 

  

Розподіл цінностей навколо 
маркетингу (Shared values about 
marketing) 

  

Cтруктуризація навколо ринків 
(Structured around markets) 

  

Ретельне сканування середовища 
(Scan the environmental thoroughly) 

  

Систематизація інформації 
(Summarize information) 

  

Навички та знання 
(Skills and knowledge)  

  

Систематизація процесу 
(Systematize the process) 

  

Послідовність цілей 
(Sequence objective) 

  

Стиль і структура 
(Style and Structure) 

  

 

Завдання 2. 

Дати порівняльну характеристику стратегічного і довгострокового 

маркетингового планування. Результати досліджень занести до табл. 8.  
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Таблиця 8 – Порівняльна характеристика стратегічного і довгострокового 

планування 

Параметри 

Стратегічне 

маркетингове  

планування 

Довгострокове 

маркетингове 

планування 

Передбачення майбутнього   

Умови застосування   

Можливості переоцінки та зміни   

Основне призначення   

Охопленість підрозділів   

Очікуваний результат   

Носії ідей   

Підхід до розв’язання 

маркетингових проблем 
  

Сфера застосування і впливу   

Особливі акценти   

Час розроблення   

Основа   

Строки перегляду й уточнення   

Виконання   

Часовий горизонт   

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність маркетингового планування. 

2. Визначте основні завдання маркетингового планування. 

3. Охарактеризуйте елементи 10 «S» успішного маркетингового 

планування. 

4. Обґрунтуйте особливості формування планів маркетингу залежно від 

їх: тривалості, масштабів, спрямованості процесу розроблення, об’єкта, 
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предмета. 

5. Визначте логічну послідовність етапів розроблення маркетингового 

плану. 

6. Із яких елементів складається система маркетингового планування? 

7. Дайте порівняльну характеристику стратегічного і довгострокового 

планування. 

Література: [4, c. 58–95; 5, c. 73–138; 7, c. 212–234]. 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Маркетингове стратегічне планування 

Мета: оволодіти практичними навичками щодо побудови та аналізу 

матриці «зростання-частка» Бостонської консалтингової групи (БКГ) та матриці 

«привабливість-конкурентоспроможність» («Мак Кінзі»). 

Короткі теоретичні відомості 

Матриця «зростання-частка» (матриця Бостонської консалтингової групи) 

дозволяє ідентифікувати місце підприємства на ринку, його частку щодо 

основних конкурентів і темпів зростання галузі. Матриця визначає роль кожної 

стратегічної господарської одиниці (СГО) щодо двох змінних – зростання 

ринку і частки ринку для підприємства. На горизонтальній лінії відкладаємо 

значення показника відносної частки ринку, який може дорівнювати одиниці 

(якщо частка ринку підприємства та її конкурента однакові), бути більшим 

(якщо підприємства займає більшу ринкову частку) або меншим (якщо частка 

ринку підприємства менша за частку ринку конкурента). На вертикальній лінії 

матриці відкладаємо середнє значення показників темпів зростання ринків 

збуту, на яких діє підприємство. Далі поле матриці ділять на чотири квадрати. 

Вертикальна лінія проходить через точку 1 або 1,5, горизонтальна – через 

середнє значення показників темпів зростання ринків, на яких діє підприємство. 

Позиція кожного підрозділу зображується у вигляді кола, діаметр якого 

відображає питому вагу обсягу продажу СГО у загальному обсягу продажу 
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цього підприємства. Відповідно до позицій у матриці визначають чотири типи 

СГО, за кожним з яких можуть бути визначені маркетингові стратегії (рис. 4). 

 

Темпи зростання 

ринку збуту 

Відносна частка ринку 

Висока Низька 

Високі 

«Зірки» 
Стратегія підтримання 

конкурентних переваг 

«Важкі діти» 
Стратегія розвитку, 

інтенсифікації зусиль 

Стратегія «збору врожаю» 

Стратегія елімінації 

Низькі 

«Дійні корови» 
Стратегія підтримання 

конкурентних переваг 

Стратегія «збору врожаю» 

«Собаки» 
Стратегія елімінації 

Стратегія розвитку 

 

Рисунок 3 – Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ) 
 

«Важкі діти» – це СГО, які перебувають на початковому етапі життєвого 

циклу і потребують значних коштів для їх підтримки. Високі показники темпи 

зростання ринку і низький показник відносної частки ринку потребують 

значних фінансових витрат і зумовлюють вибір стратегії, спрямованої на 

збільшення частки ринку. Отже, перша альтернатива маркетингової стратегії – 

інтенсифікація зусиль та вкладання коштів у розвиток такої СГО або 

виключення такої СГО зі складу портфеля підприємства. 

«Зірки» – СГО, які перебувають на етапі зростання життєвого циклу, є 

лідерами на цьому ринку і потребують значних коштів для підтримання росту. 

Отже, прибуток, отриманий цими СГО, практично йде на їхню підтримку. 

Маркетингова стратегія, адекватна позиція, яку займають «зірки» – стратегія 

підтримання конкурентних переваг. З часом (за зниження темпів зростання 

ринку) «зірки» перетворюються на «дійних корів». 

«Дійні корови» – СГО, які перебувають на етапі зрілості, приносять високі 

прибутки, які використовуються для фінансування інших СГО. Наявність 

кількох «дійних корів» у портфелі підприємства збільшує його фінансові 

можливості. Маркетингова стратегія для цих СГО – стратегія «збору врожаю» і 

підтримання конкурентних переваг. 
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«Собаки» – СГО, які перебувають на етапі спаду життєвого циклу і позиція 

яких є найменш привабливою (низькі темпи зростання і низька частка ринку). 

Дві стратегічні альтернативи актуальні для цієї СГО. Це – стратегія розвитку 

(яка використовується дуже зрідка для перспективних «собак») і за якої 

отриманий прибуток спрямовується для розвитку «важких дітей» та «зірок». 

Але пріоритетною стратегією для «собак» уважається стратегія «елімінації» – 

поступове виведення таких СГО з портфеля підприємства. 

Матриця «привабливість-конкурентоспроможність» запропонована 

консультаційною фірмою «Мак Кінзі», і може вважатися розвитком моделі 

БКГ. Вона складається з: дев’яти частин і заснована на оцінюванні 

довгострокової привабливості галузі та «сили» конкурентної позиції 

стратегічної одиниці бізнесу. У побудові цієї матриці використовується два 

чинники – привабливість ринку і конкурентоспроможність стратегічних 

господарських одиниць (СГО). Кожен з цих чинників характеризується не 

одним (як у матриці БКГ), а кількома показниками. Для побудови матриці 

спочатку формуються показники привабливості ринку та 

конкурентоспроможності СГО. У межах одного чинника визначається 

вагомість окремих показників. Далі кожному показнику присвоюється ранг (за 

3-x бальною або п’ятибальною шкалою), після чого визначається зважена 

оцінка показника з урахуванням отриманої оцінки і коефіцієнта вагомості 

показника. На основі отриманих значень привабливості ринку і 

конкурентоспроможності СГО, визначених як сума загальних оцінок кожного з 

показників, будується матриця «Мак Кінзі».  

Завдання до теми 

Завдання 1.  

Підприємство «Керамік» здійснює свою діяльність за трьома напрямами, 

які представлені такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП): 

СГП «А» — виробництво цегли; 

СГП «Б» — виробництво майолікових виробів; 

СГП «В» — виробництво черепиці. 
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Дані про обсяги продажів цих стратегічних господарських підрозділів 

підприємства та їх конкурентів наведені у табл. 5. 

Таблиця 5 – Дані  стратегічних господарських підрозділів підприємства та 

їх конкурентів 

СГП 
Обсяги 

продажів 
(тис. грн.) 

Кількість 
конкурент-

тів 

Обсяги продажів 
трьох головних 

конкурентів  

(тис. грн) 

Темпи 
зростання 

ринку 

(%) 

«А» 700 9 3000/2400/650 2 

«Б» 3300 5 2700/2100/1370 7 

«В» 1200 3 1500/1090/780 19 

 
Проаналізувати господарський «портфель» видів діяльності методом 

«Бостон Консалтинг груп» і запропонувати своє оцінювання стану 

підприємства. Для виконання завдання пропонується така послідовність дій: 

1. Для визначення становища кожного СГП підприємства в матриці БКГ 

розрахувати показник ринкової позиції СГП, тобто відносну частку ринку щодо 

найпотужнішого конкурента. 

2. Побудувати матрицю БКГ (рис. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Матриця БКГ 

3. Зробити висновки щодо вибраної стратегії для кожного з СГП. 

Завдання 2. 

За допомогою вихідних даних табл. 6 – 8 побудувати матрицю «Мак 

Темпи 
зростання 
ринку(%) 

Відносна частка ринку 

  20 

0 2 1 

  10 

 
        «Важкі діти»                        «Зірки» 
 

                                 
 

 
  
 

 «Собаки»  «Дійні корови» 
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Кінзі» та зробити висновки щодо інвестування стратегічних господарських 

одиниць (СГО). 

 

Таблиця 6 – Вихідні дані щодо обсягів продажу та розмірів ринку 

Номер СГО 1 2 3 4 5 

Місткість ринку, тис. грн 10700 13200 9850 10280 12860 

Обсяги продажу СГО, тис. грн 2568 2360 1280 2055 5772 

 

Таблиця 7 – Експертне оцінювання привабливості ринків 

Характеристики 
привабливості 

Номер СГО 

1 2 3 4 5 

вага ранг вага ранг вага ранг вага ранг вага ранг 

Розмір та темп 
росту ринку 

0,2 4 0,2 7 0,15 9 0,1 9 0,2 3 

Цінова еластичність 0,1 2 0,3 7 0,25 6 0,5 7 0,2 2 

Конкурентна 
ситуація 

0,4 3 0,2 6 0,4 7 0,3 7 0,4 2 

Вплив зовнішнього 
середовища 

0,3 5 0,3 8 0,2 4 0,1 8 0,2 4 

 

Таблиця 8 – Експертне оцінювання конкурентних позицій СГО 

Характеристики 
привабливості 

Номер СГО 

1 2 3 4 5 

вага ранг вага ранг вага ранг вага ранг вага ранг 

Позиція на ринку 0,2 6 0,15 5 0,2 5 0,3 3 0,25 5 

Потенціал СГО 0,25 4 0,4 5 0,25 6 0,35 8 0,3 4 

Потенціал НДДКР 0,35 5 0,1 3 0,2 4 0,1 4 0,15 6 

Потенціал 
персоналу 

0,2 7 0,35 9 0,35 8 0,25 7 0,3 6 
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Для виконання завдання пропонується така послідовність дій: 

1. Оцінити привабливість ринку: 

– вибрати критерії оцінювання для цього ринку; 

– оцінити вагу кожного чинника; 

– оцінити ринок за кожним з вибраних критеріїв від 1 (непривабливий) 

до 10 (дуже привабливий); 

– розрахувати зважену оцінку (рейтинг) привабливості ринку СГО; 

– заповнити табл. 9. 

 

Таблиця 9 – Оцінювання привабливості ринків 

Критерії 

СГО 1 

Вага Ранг (оцінка) 
Зважена 
оцінка 

Розмір та темп росту ринку 0,2 4  

Цінова еластичність 0,1 2  

Конкурентна ситуація 0,4 3  

Вплив зовнішнього середовища 0,3 5  

Сумарна зважена оцінка  

 

2. Оцінити конкурентоспроможність СГО (табл. 10). 

Таблиця 10 – Оцінювання конкурентоспроможності СГО 

Критерії 

СГО 1 

Вага 
Ранг 

(оцінка) 
Зважена 
оцінка 

Позиція на ринку 0,2 6  

Потенціал СГО 0,25 4  

Потенціал НДДКР 0,35 5  

Потенціал персоналу 0,2 7  

Сумарна зважена оцінка  
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2. Побудувати матрицю «Мак Кінзі» (рис. 6).  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

                   Висока                       Середня               Низька 

Конкурентоспроможність  

 

Рисунок 6 – Матриця «Мак Кінзі» 

 

Горизонтальні лінії ділять поле матриці на три зони (висока, середня, 

низька привабливість ринку). Вертикальні лінії аналогічно розбивають поле 

матриці на три зони конкурентоспроможності СГО – висока, середня, низька. У 

результаті поле матриці розбивається на 9 квадратів. 

3. Розробити пропозиції щодо стратегії СГО (табл. 11). 

 

Таблиця 11 – Пропозиції щодо стратегії СГО  

СГО Стратегічні пропозиції 

  

  

  

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність і особливості побудови матриці БКГ.  

2. Який порядок побудови матриці «Мак Кінзі»? 

3. Які чинники аналізуються для визначення загальної оцінки 

привабливості ринків у моделі «Мак Кінзі»? 

П
ри

ва
б

ли
ві

ст
ь 

ри
н

ку
 

Висока 

Середня

Низька 
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4. Які стратегії рекомендуються для різних позицій стратегічних 

господарських одиниць за матрицею «Мак Кінзі»? 

5. Які переваги та недоліки має модель «Мак Кінзі»?  

6. Дайте порівняльну характеристику процедури побудови матриць БКГ 

та «Мак Кінзі». 

7. Визначте переваги та недоліки матриці БКГ. 

8. Охарактеризуйте чотири типи стратегічних господарських одиниць 

матриці БКГ: «Важкі діти», «Зірки», «Дійні корови», «Собаки». 

Література: [7, c. 101–107; 11, с. 31–45: 19, c. 142–148]. 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Тактичне та оперативне планування маркетингу 

Мета: охарактеризувати процес розробки бізнес-плану інноваційного 

проекту як результат організаційної роботи; оволодіти практичними навичками 

щодо обґрунтування проекту створення закордонного представництва зі збуту й 

обслуговування металообробного устаткування.  

Короткі теоретичні відомості 

Тактичне (оперативне) маркетингове планування виступає як процес 

конкретизації стратегічних планів маркетингу. Тактичний план маркетингу 

виявляє на деякий час ділові можливості компанії та намічає способи 

проникнення, захоплення та утримання позицій на певних ринках. Оцінювання 

ринків збуту продукції відбувається у двох напрямах: визначення фактичного 

обсягу ринку, а також потенційної місткості ринку. Саме потенційна місткість 

ринку є вихідною точкою для планування обсягів виробництва та реалізації 

інноваційної продукції (послуг). 

Потенційну місткість ринку визначають за оптимістичним і 

песимістичним сценаріями, і хоча для обґрунтування основних проектних 

показників компромісний, усереднений варіант оцінювання є достатньо 

прийнятним, інвестори часто вимагають, щоб базою для обчислення проектних 
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показників стали песимістичні оцінки потенційної місткості ринку. 

Місткість ринку – це обсяги продажу товарів на конкретному ринку 

(конкретній групі споживачів цього регіону) в заданий відрізок часу в одному і 

тому самому ринковому середовищі в межах конкретної маркетингової програми. 

Тому місткість ринку – це не фіксована величина, а функція декількох змінних 

(період часу, дія чинників навколишнього бізнес-середовища, маркетингової 

програми). Реальна місткість ринку являє собою обсяги продажу товарів у цей 

відрізок часу (місяць, квартал, рік) на конкретному ринку. Потенційна місткість 

ринку (ринковий потенціал) – це максимально можливі обсяги продажу товарів 

за конкретний період часу, які можуть бути досягнуті завдяки реалізації 

відповідних маркетингових програм. 

Розрахунок потенційної місткості ринку продукції (Qі) може бути 

здійснений за формулою: 

Qі = Сi * Зi * Цi,      (1) 

де Сi – кількість покупців продукції; Зi – кількість закупівель продукції; Цi – 

ціна продукції. 

Завдання до теми 

Завдання 1.  

Підприємство планує виробництво продукції, яка буде використовуватися 

в чотирьох галузях. У табл. 12. наведені дані підприємства щодо прогнозу 

продажів продукції. 

 

Таблиця 12 – Дані підприємства щодо прогнозу продажів продукції 

Галузі 

Кількість 

покупців 

продукції 

Кількість 

закупівель 

продукції 

Ціна продукції,  

грн 

Потенційна 

місткість ринку 

1 600 10 187 7568  

2 234 8562 7568  

3 376 7397 7568  

4 152 6978 7568  

Разом     
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Визначити потенційну місткість ринку продукції. 

Завдання 2. 

На основі типового положення про службу маркетингу (табл. 13) 

визначити складові кожного розділу. 

 

Таблиця 13 – Структура типового положення про службу маркетингу 
 

Задачі 

Знання ринку 

Підготовка даних для 

прийняття рішень до 

управління 

підприємством 

Вплив на формування 

попиту 

Функції 

Комплексне 

дослідження ринку 

Формування 

продуктової політики 

Визначення цінової 

політики 

Створення каналів розподілу 
Створення комунікативних 

зв’язків 

Права і обов’язки 

Розробка планів і звітів Координація і погодження 

Організаційна структура 

Функціональна Дивізіональна Матрична 

 

Завдання 3. 

Визначити: 

1. Основні організаційні конфлікти, що можуть виникнути між відділом 

маркетингу та іншими відділами підприємства на основі даних табл. 14.  

 
Таблиця 14 – Організаційні конфлікти 

 

Відділи Інтереси відділу Інтереси відділу маркетингу 

1 2 3 
Конструкторський 
відділ 

Прості дослідження 
Якість «як вийде» 
Функціональні 
характеристики 

Прикладні дослідження 
Якість «як треба» 
Характеристики необхідні 
ринку 
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Продовження табл. 14 

 

1 2 3 
Відділ закупівель Вузьке коло продуктів 

Стандартні компоненти 
Вартість матеріалів 
Великі розміри партій 
Закупки згідно з планом 

Широкий спектр продуктів 
Нестандартні компоненти 
Якість матеріалів 
Великі партії, щоб не виник 
дефіцит 
Негайні закупки в міру 
необхідності 

Виробничий 
відділ 

Тривалий цикл 
виробництва 
Тривала робота з 
невеликою кількістю 
моделей 
Без змін моделей 
Стандартні замовлення 
Простота виготовлення 
Середній контроль якості 

Короткий виробничий цикл 
Короткочасна робота з 
великою кількістю моделей 
Часті зміни моделей 
Замовлення, адекватні 
вимогам споживача 
Естетичний зовнішній вигляд 
Жорсткий контроль якості 

Відділ розробок Тривалий час розробок. 
Декілька моделей. 
Стандартні компоненти 

Незначний час розробок. 
Багато моделей. 
Необхідні компоненти 

Фінансовий відділ Строго раціональний 
підхід до витрат. 
Ціни повинні покривати 
витрати 
Жорсткі та швидкі 
кошториси 

Інтуїтивний підхід до 
витрачання коштів 
Ціноутворення розраховане 
на подальший розвиток 
ринку 
Гнучкі кошториси, що 
відповідають змінам потреб 

Відділ 
кредитування 

Повне дослідження 
фінансового стану 
покупців 
Кредитування без ризику 
Жорсткі умови надання 
кредиту 
Жорсткі процедури 
повернення кредиту 

Мінімальні дослідження 
Фінансовий стан покупців 
Кредитування з деякою 
мірою ризику 
Спрощені умови надання 
кредиту 
Прості процедури 
повернення кредиту 

Бухгалтерія Стандартні угоди 
Незначна кількість звітів 

Спеціальні умови і знижки 
Багато звітів 

Операційний 
відділ 

Зручність роботи 
персоналу 
Нормальне розташування. 
Звичайний сервіс 

Зручність для покупців 
Приємне розташування 
Якісний сервіс 
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2. Управлінські заходи щодо розв’язання конфліктів, що виникли на 

підприємстві. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність і особливості тактичного маркетингового 

планування. 

2. Чим відрізняється тактичне маркетингового планування від 

стратегічного маркетингового планування? 

3. Визначте основні завдання маркетингового тактичного планування. 

4. З яких розділів складається тактичний план маркетингу? 

5. Визначте та поясність основні розбіжності між відділом маркетингу та 

іншими відділами, які можуть виникати в процесі планування маркетингової 

діяльності підприємства. 

6. Які структурні підрозділи можуть входити до складу служби 

маркетингу на підприємстві? 

7. Які існують рівні планування маркетингового менеджменту на 

підприємстві? 

Література: [5, c. 109–137; 7, с. 291–296, 19, с. 287–290]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної дисципліни 

«Маркетинговий менеджмент» спрямована на мотивацію самостійної роботи 

студентів денної форми навчання протягом семестру. Оцінювання знань 

студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (табл. 16), яка 

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською 

кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

 

Таблиця 16 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90–100 А відмінно 

добре 
82–89 В дуже добре 

74–81 С добре 

задовільно 
64–73 D задовільно 

60–63 Е достатньо 

незадовільно 

35–59 
F

X 

незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання з навчальної 

дисципліни «Маркетинговий менеджмент» – іспит. 

Система нарахування балів з навчальної дисципліни «Маркетинговий 

менеджмент» наведена в табл. 15. 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за 5 

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 1, розв’язування задач і тестів – максимальна 

кількість балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість 

балів 2.  
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Таблиця 15 – Система нарахування балів  

Вид занять 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Підсумко- 

ковий тест 
(іспит) 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1 2 2 1 2 2 – 10 

Практ. зан. 3 3 4 3 3 4 – 20 

Поточн. 
контр.: 
реферат 

  7   7 

– 50 опитування 6 6 6 6 6 6 

ін. види 
поточн. 
контр. 

      

Підсумк. 
тест (іспит) 

      20 20 

Усього 10 11 19 10 11 19 20 100 

 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

– 2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки й 

узагальнення; здатність висловлювати й аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані; правильно розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на 

тестові завдання; демонструє знання підручників, посібників, лекційного курсу; 

– 1 бал – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, питання 

викладене не глибоко, у занадто стислій формі; 

– 0 балів – студент не відповідає на поставлене питання, неправильно 

розв’язує задачі, дає неправильні відповіді на тестові завдання. 
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