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ВСТУП 

 

Різновидом роздрібної торгівлі є прямий маркетинг. Прямий маркетинг 

припускає безпосереднє спілкування з ретельно відібраним певним покупцем, 

часто у вигляді індивідуалізованого діалогу, щоб отримати негайний відгук. 

Прямий маркетинг являє собою інтерактивний засіб маркетингових 

комунікацій, який використовує один або більше засобів поширення реклами 

для отримання того, що піддається виміру відповіді й укладання угоди 

незалежно від місця. До основних форм прямого маркетингу належать 

особистий продаж, пряма поштова розсилка, продаж за каталогами, 

телемаркетинг, телевізійний маркетинг прямого відгуку та купівля в  

інтерактивному режимі. Для пошуку потенційних клієнтів і налагоджування 

довгострокових відносин використовується метод прямих продажів. Багато 

компаній, що займаються торгівлею товарами широкого споживання 

використовують фахівців з індивідуальних продажів для встановлення контакту 

з кінцевими споживачами. Сучасний світ потребує використання нових 

технологій, нових підходів та усвідомлення нового мислення, які можуть 

значно вплинути на розвиток економіки та суспільства в цілому. 

Метою викладання навчального курсу «Прямий маркетинг» є формування 

знань і навичок у галузі методології прямого маркетингу та можливості їх 

використання в практичній діяльності підприємств та організацій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності й методи 

визначення, створення та отримування конкурентоспроможного товарного 

пропонування. 

Навчальна дисципліна «Прямий маркетинг» вивчається у 

безпосередньому зв’язку з основними методологічними й організаційно-

економічними положеннями теорії маркетингу, менеджменту, макро- і 

мікроекономіки, а також з іншими навчальними дисциплінами, важливими для 

підготовки фахівців з маркетингу.  
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Завдання навчального курсу – формування професійної компетенції в 

галузі теорії і практики використання прямого маркетингу, застосування 

інструментів прямого маркетингу та механізму розробки та реалізації стратегій 

прямого маркетингу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

– сутність та основні категорії прямого маркетингу та його місце в системі 

маркетингових комунікацій; 

– концепцію та інструментарій прямого маркетингу; 

– термінологічний апарат, який супроводжує прямий маркетинг у сучасних 

умовах, виходячи з чинних законодавчих і нормативних актів; 

– принципи оцінювання та види ефективності прямого маркетингу; 

– показники та методи оцінювання економічної ефективності від 

проведення акцій прямого маркетингу; 

   уміти: 

– виявити цільовий ринок і проводити його дослідження; 

– застосовувати інструменти прямого маркетингу у практичній діяльності 

підприємств; 

– розробляти стратегії прямого маркетингу; 

– розраховувати економічну ефективність від проведення акцій прямого 

маркетингу; 

– здійснювати оцінювання та відбір перспективних ідей нових товарів, 

розробляти концепцію нових товарів. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Основи прямого маркетингу 

Мета: визначити економічну сутність, змістовне навантаження й основні 

завдання та інструменти прямого маркетингу. 

Короткі теоретичні відомості 

Історія розвитку прямого маркетингу. Визначення сутності прямого 

маркетингу. Директ-маркетинг і класичний маркетинг. Тенденції розвитку 

прямого маркетингу. Чинники успіху прямого маркетингу. Переваги та 

недоліки прямого маркетингу. Основні завдання прямого маркетингу. 

Інструменти прямого маркетингу.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Директ-маркетинг і класичний маркетинг. 

2. Тенденції розвитку прямого маркетингу. 

3. Основні завдання й інструменти прямого маркетингу. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Автомобільна промисловість і виробник 

комп’ютерів «Dell» є прикладами того як продукція створюється індивідуально 

для клієнтів. Завдяки цифровому друку сьогодні можна, припустимо, по-

різному складати клієнтські журнали для різних груп; кожен клієнт на підставі 

відомостей, зібраних про нього в базі даних, міг би отримувати свій 

індивідуальний клієнтський журнал. Наведіть приклади вітчизняних компаній, 

які застосовують цей тип прямого маркетингу. 

Ситуаційне завдання 2. Прямий маркетинг – досить гнучкий інструмент, 

стратегію його застосування можна швидко змінити залежно від ситуації. Він 

зручний для застосування в організаціях як з малим рекламним бюджетом, так і 

з більш солідним. Останнім часом прямий маркетинг почали активно 

застосовувати підприємства, що випускають обладнання та фірмові вироби, а 
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також організації, що надають фінансові послуги. Наведіть приклади страхових 

компаній, яким не вигідно посилати агента в кожну сім’ю через високі витрати, 

щоб умовити клієнтів підвищити платежі за страхування домашнього майна. 

Обгрунтуйте, які засоби прямого маркетингу застосовують страхові компанії 

пропонуючи клієнтам узгодити умови різних послуг, не задіюючи при цьому 

страхового агента. 

Контрольні питання 

1. Які можливості надає прямий маркетинг, орієнтуючись на клієнтів під 

час діалогового спілкування? 

2. Які основні відмінності між класичним маркетингом і прямим 

маркетингом? 

3. Які риси поведінки на ринку властиві типу «мінливий споживач»? 

4. У чому полягає сутність принципу «наполегливого просування»? 

5. Наведіть сфери застосування пасивного телефонного маркетингу. 

Література: [1, с. 12–18; 2, с. 8; 3 с. 12–19; 4, с. 10–15; 7, с. 8–14]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Планування акцій у прямому маркетингу. Одноступінчасті та 

багатоступінчасті акції 

Мета: розглянути схеми систематичного планування акцій прямого 

маркетингу та забезпечити узгодження дій маркетингових інструментів у 

рамках інтегрованого прямого маркетингу для досягнення синергетичного 

ефекту. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність планування у прямому маркетингу. Інтегрований маркетинг. 

Інтегрована комунікація. Інтегрований директ-маркетинг. Фази процесу 

планування акцій прямого маркетингу. Планування реалізації акцій прямого 

маркетингу. Механізми дії одноступінчастих і багатоступінчастих рекламних 

акцій прямого маркетингу. Типові багатоступінчасті рекламні акції прямого 

маркетингу. 
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Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Фази процесу планування акцій прямого маркетингу. 

2. Механізм дії одноступінчастих і багатоступінчастих рекламних акцій 

прямого маркетингу.  

3. Типові багатоступінчасті рекламні акції прямого маркетингу.  

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Дослідження, що проводили торгово-поштові 

компанії, свідчать, що кількість зацікавлених осіб, що запитали каталог і мали 

намір зробити замовлення, різко знижується, якщо доводиться занадто довго 

чекати обіцяного каталогу. Які акції прямого маркетингу повинні ретельно 

спланувати компанії, щоб отримати ефективне залучення майбутніх 

потенційних клієнтів? Відповідь обгрунтуйте. 

Ситуаційне завдання 2. Наступного дня або через день після отримання 

розсилки адресатами на підприємство надходять перші відгуки. Облік 

щоденних відгуків є середнім показником ефективності розсилки. Який термін 

точки максимуму надходження щоденних відгуків? Наведіть приклади 

структури календарного планування рекламних агенцій, що застосовується для 

контролю реалізації розсилки. 

Ситуаційне завдання 3. Які вітчизняні компанії застосовують для 

залучення потенційних клієнтів поштову розсилку за методом «орендної 

адреси»? 

Контрольні питання 

1. Наведіть покрокову послідовність процесу планування акцій прямого 

маркетингу, виходячи з мети ознайомлення з новим продуктом на ринку. 

2. Розкрийте на конкретних прикладах зміст он-лайнових засобів масової 

інформації. 

3. Обгрунтуйте процес проведення набору адресних даних. 

4. Які специфічні для прямого маркетингу завдання планування існують у 

процесі презентації? 
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5. Обґрунтуйте відмінність між компоновочним планом фотографій та 

ескізним проектом розсилки. 

Література: [1, с. 8–10; 2, с. 28–34; 3, с. 29–36; 4, с. 18–20, 7, с. 15–21]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Управління відносинами з клієнтами. Застосування систем 

управління відносинами з клієнтами 

Мета: визначити ключові судження щодо управління відносинами з 

клієнтами та реалізувати канали комунікації та взаємодії систем управління 

відносинами з клієнтами. 

Короткі теоретичні відомості 

Тенденції управління відносинами з клієнтами. Характерні риси та цілі 

управління відносинами з клієнтами. Причини розвитку упраління відносинами 

з клієнтами. Результати управління відносинами з клієнтами: надійність, 

зростання, рентабельність. Управління зв’язками. Програми контактів з 

клієнтами. Тенденції управління зв’язками з клієнтами. Інструменти управління 

відносинами з клієнтами в маркетингу. Компоненти систем управління 

відносинами з клієнтами. Завдання систем управління відносинами з клієнтами. 

Вибір систем управління відносинами з клієнтами. Успіх від упровадження 

системи управління відносинами з клієнтами. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Результати управління відносинами з клієнтами: надійність, рост, 

рентабельність.  

2. Компоненти систем управління відносинами з клієнтами. 

3. Вибір систем управління відносинами з клієнтами.  

4. Успіх від упровадження системи управління відносинами з клієнтами. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Клієнти мають широкий вибір комунікаційних 

каналів, за допомогою яких можуть спілкуватися з підприємством і взаємодіяти 
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з програмою, що управляє мультиканальними контактами (Multichannel-

Contact-Manager). Отримані клієнтські дані збирають у сховище даних, що 

використовується для планування маркетингових заходів, реалізації 

клієнтських замовлень і управління замовленнями постачальників. Наведіть 

приклади підприємств, які використовують архітектуру системи управління 

відношеннями з клієнтами у сфері Business-to-Consumer на вітчизняному ринку 

машинобудування. 

Ситуаційне завдання 2. Підприємство Xerox установило, що порівняно 

із «задоволеними» клієнтами «захоплені» клієнти приблизно в 6 разів 

«вірніші». Німецькі дані вимірів клієнтського задоволення підтверджують, що 

«переконані» та, відповідно «захоплені» клієнти, істотно частіше рекомендують 

товари своїм знайомим, ніж просто «задоволені». Отже, згідно з емпіричним 

дослідженням, клієнт тільки тоді змінює статус «байдужого» на статус 

«лояльного» покупця, коли перевищений певний поріг задоволеності. На 

підставі моделі Норіакі Кано необхідно виділити три чинники «захоплення» та 

запропонувати дії підприємства, які змінять статус «невдоволеного» клієнта на 

статус «лояльного». Обгрунтувати відповідь. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте тенденції управління відносинами з клієнтами. 

2. Які ключові судження про управління відносинами з клієнтами? 

3. Яке з відомих вам визначень CRM-стратегії найбільше відповідає 

сучасним вимогам ринку? Відповідь аргументуйте. 

4. Як саме зміни у поведінці споживачів вплинули на впровадження 

системи управління відносинами з клієнтами? 

5. Які основні атрибути результатів процесу впровадження CRM-стратегії 

на промислових підприємствах? 

6. Чим примітна фаза інституціоналізації в управлінні зв’язками? 

7. Які інструменти необхідно застосувати для оптимального оформлення 

відносин цільової особистості з потенційними клієнтами?  
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8. У яких випадках слід застосовувати програму контактів з 

потенційними клієнтами? 

Література: [1, с. 52–59; 2, с. 43–51; 3, с. 59–67; 4, с. 39–45]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Управління кампаніями 

Мета: визначити концепцію управління кампаніями в умовах 

автоматизованого та оперативного маркетингу. 

Короткі теоретичні відомості 

Основи управління кампаніями. Цілі та завдання управління кампаніями: 

синхронізація кампаній по маркетингу та збуту, оптимізація відповіді, 

автоматизація процесів, оптимізація управління, представлення 

децентралізованих структур підприємств, зменшення витрат завдяки 

централізованому управлінню документацією. Функції управління кампаніями. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Синхронізація кампаній по маркетингу та збуту. 

2. Представлення децентралізованих структур підприємств.  

3. Зменшення витрат завдяки централізованому управлінню  

документацією.  

4. Функції управління кампаніями. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. У разі стандартизованого ходу кампаній, на 

першій стадії фірма дізнається, що метою недавно залученого клієнта є участь в 

ринковому процесі. За такого визначення мети необхідно мати на увазі той 

факт, що за рік кожна сотня споживачів поповнюється новим клієнтом.  З 

огляду на це, розробляють концепцію кампанії: клієнт, який залучив новачка, 

отримує, наприклад, спеціальний для цільової групи або сезонний бонус. 

Схвалення концепції відбувається наприкінці першої фази. Звісно ж і 

приймається загальна концепція, що містить прогнозування бюджету для 
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створення, проведення й успішного завершення процесу. Запропонуйте різні 

види діяльності підприємства для успішної реалізації кампанії. 

Ситуаційне завдання 2. Фірма може оцінити отримані й очікувані 

реакції, доходи, витрати, наприклад, на кожну поштову розсилку та індекс 

віддачі. Під час контролю маркетингового процесу час є важливим чинником. 

Тому такі показники, як середній час між відправленням пропозиції та реакцією 

клієнта, перевіряють постійно. Під час контролю за якістю додатково 

перевіряють якість програми та вказують цей показник у загальному звіті.  

Визначте, скільки нових клієнтів з’явилося у філії компанії, якщо показник 

кількості помилкових пропозицій зріс на 10 %. Обгрунтуйте відповідь. 

Контрольні питання 

1. Як визначити, яка автоматизація стандартизованих процесів найбільш 

прийнятна за бюджетом? 

2. Наведіть приклади зменшення витрат завдяки централізованому 

управлінню документацією на підприємствах 

3. Які основні чинники успіху маркетингових кампаній? 

4. Обгрунтуйте сутність поняття «клуб споживачів». 

5. У яких випадках використовують споживацький потенціал 

товарообігу? 

6. Наведіть приклади застосування зовнішніх джерел інформації. 

Література: [1, с. 48–54; 2, с. 67–74; 3, с. 78–97; 4, с. 60–67; 7, с. 89–98]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Маркетинг баз даних і його застосування 

Мета: розкрити практичну сутність маркетингу баз даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Значення маркетингу баз даних. Фази розробки та впровадження 

маркетингу баз даних. Проблеми під час впровадження маркетингу баз даних. 

Накопичення релевантних даних. Управління маркетинговими заходами. 

Процес оцінювання клієнта. АВС-аналіз. RFMR-та FRAT-методи. Можливості 
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застосування маркетингу баз даних. Економічна ефективність застосування 

маркетингу баз даних. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Фази розробки та впровадження маркетингу баз даних.  

2. Проблеми під час впровадження маркетингу баз даних. 

3. Управління маркетинговими заходами. 

4. Економічна ефективність застосування маркетингу баз даних.  

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Наведіть приклад структури баз даних у різних 

галузях з охопленням потужного та детального масиву інформації. Які дані 

необхідно проаналізувати для визначення рівня масиву інформації, виходячи із 

співвідношення прибутку та витрат? 

Завдання 2. Видавництво «Успіх» здійснює свою діяльність за трьома 

напрямами: «А» – дитяча художня література; «Б» – сучасна художня 

література; «В» – енциклопедичні видання. Дані про обсяги продажу 

видавництва та його конкурентів наведено у табл. 1. Побудуйте матрицю BKG і 

зробіть висновки. 

Таблиця 1 – Дані про обсяги продажу видавництва, його конкурентів і 

темпи зростання ринку 

СЗГ Обсяги продажу (тис. грн) 

Обсяги продажу трьох 

головних конкурентів  
 (тис. грн) 

Темпи зростання 

ринку, % 

«А» 2900 2800/2400/750 12 

«Б» 2200 2100/2300/1570 9 

«В» 900 1700/1050/980 5 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть чотири істотні ознаки маркетингу баз даних. 

2. З якими труднощами зіштовхуються підприємства під час 

упровадження фази оцінювання маркетингу баз даних? 
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3. У чому полягає сутність моделі RFMR? У чому головна відмінність 

моделі RFMR від FRAT-моделі?  

4. Сутність бальної системи динамічного оцінювання клієнтів. 

5. Обгрунтуйте необхідність застосування «кривої Лоренца» . 

6. За якими методами проходить відбір неактивних клієнтів?  

7. Які основні компоненти сховища даних необхідно застосовувати у разі 

тривалого часу завантаження структурних таблиць? 

Література: [1, с. 85–95; 2, с. 34; 3 с. 108–115; 4, с. 60–73; 7, с. 36–50]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Прямий маркетинг он-лайн 

Мета: визначити переваги інтерактивних можливостей під час 

просування продуктів на ринок. 

Короткі теоретичні відомості 

Форми комунікацій в Інтернеті. Інструменти електронного маркетингу. 

Користувачі Інтернету. Стратегія «сам на сам», адаптована на Інтернет- 

маркетинг. Он-лайн заходи. Форми он-лайнової комунікації: мережева 

телеконференція, клієнтські он-лайнові клуби, центр е-mail рекламацій, 

мобільна торгівля, SMS-повідомлення. WAP. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Стратегія «сам на сам» адаптована на Інтернет маркетинг.  

2. Форми он-лайнової комунікації.  

3. Он-лайн заходи. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Передача інформації, комунікація та збут 

мобільними мережами являють собою підвид електронної торгівлі. 

Застосування мобільної торгівлі, тобто здатних підключатися до Інтернету 

терміналів, надає нові можливості для електронного управління відносинами з 

клієнтами в частині виявлення користувачів. На базі цього необхідно 
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індивідуалізувати зміст і послуги інтерактивної маркетингової комунікації для 

ефективного маркетингу стратегії «сам на сам» підприємств оптової торгівлі.  

Ситуаційне завдання 2. За допомогою Frequently Asked Question (FAQ) 

Lists скласти аргументований план тематичних питань для підприємств сфери 

громадського харчування. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність застосування Інтернет-форумів? 

2. Основні інструменти електронного маркетингу. 

3. Перерахуйте найбільш значущі для користувачів мережі Інтернет 

відомості. 

4. У чому відмінність стратегії маркетингу «сам на сам» від он-лайнового 

консультування? 

5. Сутність створення клієнтських он-лайнових клубів. 

6. У чому відмінність між центром взаємодії з клієнтами та центром е-маіl 

рекламацій? 

Література: [1, с. 46–68; 2, с. 96–106; 3, с. 51–61; 4, с. 71–75]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Поштові розсилки як інструмент прямого маркетингу 

Мета: визначити ключові чинники успіху поштової розсилки та 

розглянути її класичні форми. 

Короткі теоретичні відомості 

Адресна розсилка реклами. Манера читання одержувачів. Імовірнісна 

крива читання. Чинники успішності оформлення розсилки: метод RIC, метод 

KISS, метод AIDA, метод WIFM, метод WYSIWYG, формула DDPC, метод 

«4Р». Засоби поштової розсилки: конверт, лист, проспект. Засоби відповіді. 

Положення закону розсилок. Причини успіху поштових розсилок. Складові 

блоки розсилки та їх завдання. Поведінка потенційного споживача після 

отримання поштового повідомлення. 
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Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Манера читання одержувачів.  

2. Чинники успішності оформлення розсилки.  

3. Положення закону розсилок. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Уявимо собі візитку або рекламний сувенір, на 

яких поданий робочий телефон, домашній телефон, мобільний телефон, 

особистий E-mail або інша потрібна інформація. Від рівня креативності візитки 

багато в чому залежить рівень презентабельності її власника. Запропонуйте 

алгоритм створення нового об’єкта (креативної візитки) на підставі 

використання методу морфологічного аналізу та побудови морфологічної 

матриці з метою покращення оформлення поштових конвертів. 

Ситуаційне завдання 2. Розробити для фінансової установи поштове 

повідомлення з метою викликати зацікавленість у фірм, які порушують строки 

платіжних погашень або не реагують на ділові рахунки.  

Контрольні питання 

1. Обгрунтуйте сутність первинного огляду складових блоків поштового 

повідомлення. 

2. Які реакції клієнтів на поштове повідомлення існують? 

3. Обгрунтуйте сутність «імовірної кривої читання». 

4. У яких випадках застосовують формулу DDPC? 

5. У чому полягає сутність поняття «корпоративна ідентифікація»?  

6. Наведіть приклади оформлення конвертів. 

7. Які складові блоки розсилки? 

8. Наведіть приклади успішних поштових розсилок. 

9. Наведіть приклади персоніфікованих листів.  

Література: [1, с. 70–97; 2, с. 107–108; 3, с. 101–120; 4, с. 78–89]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема. Каталог як інструмент прямого маркетингу 

Мета: зрозуміти сутність каталогу як носія рекламного звернення до 

клієнтів. 

Короткі теоретичні відомості 

Каталог як носій реклами. Каталог розсилочної торгівлі. Маркетинг у 

дистанційній торгівлі. Оформлення каталогів. Оптимізація реклами у каталозі. 

Тексти, ціни й ілюстрації каталогу. Упаковка каталогу. Обкладинка каталогу.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Каталог розсилочної торгівлі.  

2. Маркетинг у дистанційній торгівлі.  

3. Оптимізація реклами у каталозі.  

4. Обкладинка каталогу. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Під палітрою каталогу потрібно розуміти 

сукупність усіх каталогів, у яких продавець пропонує свою продукцію. 

Розробити палітру каталогів розсилки фірми-виробника дитячого одягу на 

осінній та зимовий сезони майбутнього року. 

Ситуаційне завдання 2. Так само як і у всіх інших засобах масової 

інформації, оформлення каталогу має бути орієнтоване на розв’язання 

головного завдання – досягнення рекламних цілей, які пов’язані перш за все з 

продажем пропонованої продукції. Елементи оформлення – це макет, тексти, 

грамотний розподіл пропозицій на сторінках каталогу. Зовнішній вигляд 

каталогу залежить від змісту пропозицій і споживчої цільової групи. За 

допомогою привабливого макета й інформативних текстів необхідно зацікавити 

читача каталогом машинобудівної продукції або продукції  іншої стратегічної 

галузі, в якому повинно бути не більше 20 сторінок. Клієнт або зацікавлена 

особа, яка придбає каталог, не повинна втратити початкового інтересу під час 

перегортання. 



18 

 

Контрольні питання 

1. У яких сферах бізнесу застосовують універсальні каталоги? 

2. Який з видів каталогів викликає ефект «імпульсивної покупки»? 

Наведіть приклади. 

3. Як позиціонується модель розміщення відправника асортименту у 

потенційних клієнтів? 

4. За якими принципами відтворюється структура електронних каталогів 

різних послуг? 

5. Наведіть приклади оформлення каталогу з урахуванням психології 

сприйняття. 

6. Які деталізовані фотографії можна адаптувати до специфічних вимог 

універсальних каталогів? 

7. У якій частині каталогу розміщується звернення до пропозиції 

інтерактивного шопінгу? 

Література: [1, с. 165–178; 2, с. 167–178; 3, с. 799; 4, с. 81–96]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 

                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 

Усього: 10 балів. 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 2 х 8 = 16 балів. 
Відповідь на практичних – 2 х 8 = 16 балів.  

Написання рефератів та їх презентація відповідно до 
тематики курсу – 14 балів. 

Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 14 балів. 
Усього: 60 балів. 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 

б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 
Усього: 30 балів. 

Усього 100 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи),  

90 – 100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання  

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

І змістовий модуль  

1. Прямий маркетинг – це: 

а) електронний бізнес, який здійснюється за допомогою ІКТ з метою 

отримання прибутків товари короткочасного використання; 

б) виробнича діяльність у сфері інформаційних послуг, їх виробництва та 

обміну; 

в) маркетингова діяльність, орієнтована на звернення до цільових груп та 

направлена на встановлення прямого контакту з клієнтом; 

г) електронна економічна діяльність, яка здійснюється за допомогою ІКТ 

для поліпшення виробничих процесів. 

2. Перерахуйте області застосування пасивного телемаркетингу: 

а) прийом заказів; 

б) управління рекламаціями; 

в) сервіс; 

г) вузли й агрегати. 

3. Форма взаємодії замовників та постачальників, що об’єднує в рамках 

торговельної або розрахункової системи підприємств, які належать до різних 

галузей: 

а) корпоративний портал; 

б) електронний каталог; 

в) вертикальний електронний торговельний майданчик; 

г) горизонтальний електронний торговельний майданчик. 

4. Файли, що виконують роль грошових купюр: 

а) Web-гроші; 

б) електронні гроші; 

в) старт-картки; 

г) дебетові картки. 
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5. Прямий маркетинг-міх складається з таких елементів: 

а) товар, просування, презентація, процес, персоналізація; 

б) товар, просування, ціна, розповсюдження; 

в) товар, ціна, процес, персоналізація; 

г) ціна, розповсюдження, процес, товар. 

6. Банерна реклама в основному націлена на:  

а) вузькоцільову аудиторію; 

б) широку аудиторію; 

в) переважно цільову аудиторію. 

7. Основними недоліками використання електронної реклами є: 

а) проблеми безпеки; 

б) низький рівень популярності серед споживачів; 

в) вкрай негативне ставлення користувачів Internet; 

г) досить високий рівень складності; 

д) обмежена швидкість каналу зв’язку. 

8. До заходів залучення відвідувачів на сервер належать:  

а) налагоджування сторінок для пошукових систем; 

б) використання служб обміну банерами; 

в) реєстрація сервера у пошукових системах; 

г) розміщення посилань у «жовтих сторінках»; 

д) участь у телеконференціях. 

9. Основними видами електронної реклами є: 

а) реєстрація в пошукових системах; 

б) створення Web-сервера; 

в) реклама з використанням Е-mail і банери; 

10. Ступінь однорідності номенклатури продукції характеризує показник: 

а) ширина; 

б) глибина; 

в) насиченість; 

г) гармонійність. 
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11. Основними методами банерної реклами є: 

а) перевірка індексації сторінок; 

б) використання банерних систем; 

в) самостійна реєстрація банерів. 

12. СRМ-система – це: 

а) система управління закупівлями; 

б) система управління ланцюжком постачальників; 

в) система управління продажем; 

г) система супроводу споживачів. 

13. Типовим рішенням систем управління закупівлями є: 

а) система закупівель, інтегрована в ERP-систему або спеціалізована 

система управління закупівлями; 

б) портал; 

в) Internet-вітрина; 

г) галузевий електронний каталог. 

14. Система управління продажем – це: 

а) електронний торговельний майданчик; 

б) електронний магазин; 

в) фронт-офіс і бек-офіс компанії з відповідними підсистемами; 

г) галузевий електронний каталог. 

15. Які з наведених алгоритмів належать до асиметричних систем 

шифрування: 

а) IDEA; 

б) CAST; 

в) ЕСС. 

ІІ змістовий модуль 

1. Оригінальний виріб – це: 

а) виріб, конструктивне виконання якого частково змінено за збереження 

або незначного поліпшення його споживчих властивостей; 

б) оновлений виріб, розроблений замість того, що вироблявся раніше; 
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в) принципово новий виріб, коли дотеперішній інженерний досвід не знає 

аналогів такого самого конструктивного виконання та повного чи часткового 

складу споживчих властивостей; 

г) оновлений виріб, котрий має такі самі споживчі властивості, що й 

попередній. 

2. Удосконалений виріб – це: 

а) виріб, конструктивне виконання якого частково змінено за збереження 

або незначного поліпшення його споживчих властивостей; 

б) оновлений виріб, розроблений замість того, що вироблявся раніше; 

в) принципово новий виріб, коли дотеперішній інженерний досвід не знає 

аналогів такого самого конструктивного виконання та повного чи часткового 

складу споживчих властивостей; 

г) оновлений виріб, котрий має такі самі споживчі властивості, що й 

попередній. 

3. Оновлений виріб – це: 

а) виріб, конструктивне виконання якого частково змінено за збереження 

або незначного поліпшення його споживчих властивостей; 

б) оновлений виріб, розроблений замість того, що вироблявся раніше; 

в) принципово новий виріб, коли дотеперішній інженерний досвід не знає 

аналогів такого самого конструктивного виконання та повного чи часткового 

складу споживчих властивостей; 

г) оновлений виріб, котрий має такі самі споживчі властивості, що й 

попередній. 

4. Модернізований виріб – це: 

а) виріб, конструктивне виконання якого частково змінено за збереження 

або незначного поліпшення його споживчих властивостей; 

б) оновлений виріб, розроблений замість того, що вироблявся раніше; 

в) принципово новий виріб, коли дотеперішній інженерний досвід не знає 

аналогів такого самого конструктивного виконання та повного чи часткового 

складу споживчих властивостей; 
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г) оновлений виріб, котрий має такі самі споживчі властивості, що й 

попередній. 

5. На розвиток віртуальних підприємств впливають такі тенденції : 

а) прагнення суб’єктів економічної діяльності реалізовувати власні 

інтереси незалежно від того, чи реалізуються при цьому інтереси інших 

суб’єктів економічної діяльності; 

б) глобалізація і ступінь задоволення споживачів; 

в) здатність суб’єктів економічної діяльності йти на певні ризики; 

г) здатність суб’єктів економічної діяльності до прогнозування. 

6. Програмний агент – це: 

а) програмні сутності, що забезпечують процес переговорів між 

споживачами та продавцями і всі інші фази електронної торгівлі; 

б) інтелектуалізовано інформаційні системи, які складаються з множини 

автономних модулів; 

в) інтелектуалізовано програмні системи, що базуються на знаннях; 

г) спеціалізоване програмне забезпечення. 

7. Система «сам на сам» – це: 

а) програмний агент; 

б) мультиагентна система; 

в) система електронної комерції, що підтримує переговори між 

покупцями та продавцями; 

г) пошукова система. 

8. Етап виконання проекту при створенні каталогу передбачає: 

а) прийняття рішення щодо початку виконання проекту; 

б) координацію дій працівників і використання ресурсів для виконання 

проекту; 

в) визначення коригувальних дій, їх узгодження, затвердження та 

застосування;  

г) визначення цілей і критеріїв успіху проекту, опрацьовування робочих 

схем їх досягнення. 
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9. До факторів, що визначають процедуру податкового нарахування у 

мережі Internet, не належать : 

а) розташування Web-сервера/ сайта продавця; 

б) тип транзакцій; 

в) місцезнаходження покупця; 

г) програмне забезпечення системи електронної комерції . 

10. Оферта – це: 

а) направлена адресатам пропозиція в мережі Internet; 

б) електронний підпис; 

в) електронний документ; 

г) прийняття пропозиції. 

11. Соціально-культурні, технічні й естетичні проблеми формування 

гармонічного предметного середовища, що створюється різними товарами, для 

забезпечення найліпших умов праці, побуту та відпочинку людей вивчає: 

а) ергономіка; 

б) технічна естетика; 

в) дизайн; 

г) ергономічне конструювання. 

12. До динамічних показників оцінювання економічної ефективності 

проектів прямого маркетингу відносяться: 

а) середньорічний прибуток; 

б) рентабельність інвестицій; 

в) індекс дохідності; 

г) період окупності інвестицій.  

13. До часових показників оцінювання економічної ефективності проектів 

прямого маркетингу належать: 

а) середньорічний прибуток; 

б) рентабельність інвестицій; 

в) індекс дохідності; 

г) період окупності інвестицій.  
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14. До абсолютних показників оцінювання економічної ефективності 

проектів прямого маркетингу належать: 

а) середньорічний прибуток; 

б) рентабельність інвестицій; 

в) індекс дохідності; 

г) період окупності інвестицій.  

15. Показники бюджетної ефективності: 

а) розглядають ефективність проекту з точки зору народного 

господарства; 

б) опосередковані фінансові результати; 

в) результат прикладних досліджень та етапу освоєння; 

г) відтворюють вплив результатів здійснення проекту на доходи та 

витрати. 

16. Використання технологій Internet\Intranet\Extranet для забезпечення 

розподіленого доступу до інформаційних ресурсів не потребує: 

а) телекомунікаційної мережі з підтримкою базового набору послуг 

передачі даних з єдиною політикою адресації ТСР\ІР; 

б) стандартних протоколів взаємодії між Web-сервером і універсальним 

клієнтом; 

в) Web-серверів, що забезпечують збереження гіпертекстових документів 

і надання доступу до них, та універсального клієнта;  

г) електронних платіжних систем. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Історія розвитку прямого маркетингу.  

2. Визначення сутності прямого маркетингу. 

3. Директ-маркетинг І класичний маркетинг.  

4. Тенденції розвитку прямого маркетингу.  

5. Чинники успіху прямого маркетингу.  

6. Переваги та недоліки прямого маркетингу. 

7. Основні завдання прямого маркетингу. 

8. Інструменти прямого маркетингу. 

9. Планування у прямому маркетингу.  

10. Інтегрований маркетинг.  

11. Інтегрована комунікація.  

12. Інтегрований директ-маркетинг.  

13. Фази процесу планування акцій прямого маркетингу. 

14. Планування реалізації акцій прямого маркетингу. 

15. Механізми дії одноступінчастих і багатоступінчастих рекламних акцій 

прямого маркетингу.  

16. Типові багатоступінчасті рекламні акції прямого маркетингу. 

17. Тенденції управління відносинами з клієнтами. 

18. Характерні риси та цілі управління відносинами з клієнтами.  

19. Причини розвитку управління відносинами з клієнтами.  

20. Результати управління відносинами з клієнтами: надійність, 

зростання, рентабельність.  

21. Управління зв’язками.  

22. Програми контактів з клієнтами.  

23. Тенденції управління зв’язками з клієнтами.  

24. Інструменти управління відносинами з клієнтами в маркетингу. 

25. Компоненти систем управління відносинами з клієнтами.  

26. Завдання систем управління відносинами з клієнтами.  
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27. Вибір систем управління відносинами з клієнтами.  

28. Основи управління кампаніями.  

29. Цілі та завдання управління кампаніями: синхронізація кампаній з 

маркетингу та збуту, оптимізація відповіді, автоматизація процесів, оптимізація 

управління, представлення децентралізованих структур підприємств, 

зменшення витрат завдяки централізованому управлінню документацією. 

30. Значення маркетингу баз даних.  

31. Фази розробки та впровадження маркетингу баз даних.  

32. Проблеми під час упровадження маркетингу баз даних.  

33. Накопичення релевантних даних.  

34. Управління маркетинговими заходами.  

35. Процес оцінювання клієнта.  

36. АВС-аналіз. RFMR-та FRAT-методи.  

37. Можливості застосування маркетингу баз даних. 

38. Економічна ефективність застосування маркетингу баз даних. 

39. Користувачі Інтернету.  

40. Форми комунікацій в Інтернеті.  

41. Інструменти електронного маркетингу.  

42. Стратегія «сам на сам», адаптована на Інтернет-маркетинг.  

43. Он-лайн заходи.  

44. Форми он-лайнової комунікації: мережева телеконференція, 

клієнтські он-лайнові клуби, центр е-mail рекламацій, мобільна торгівля, SMS-

повідомлення.  

45. WAP.  

46. Адресна розсилка реклами.  

47. Манера читання одержувачів.  

48. Чинники успішності оформлення розсилки: метод RIC, метод KISS, 

метод AIDA, метод WIFM, метод WYSIWYG, формула DDPC, метод «4Р».  

49. Засоби поштової розсилки: конверт, лист, проспект.  

50. Засоби відповіді.  
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