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ВСТУП 

 

Методичні вказівки розроблено на основі робочої навчальної програми з 

дисциплін: ―Менеджмент та маркетинґ в радіоелектроніці‖  та ―Менеджмент та 

маркетинґ в біомедицині‖, які затверджені методичною радою КрНУ імені 

Михайла Остроградського. Відповідно до навчального плану студенти денної 

форми навчання зі спеціальностей:  172 – «Телекомунікації та радіотехніка», 

163 – «Біомедична інженерія» вивчають дані дисципліни на VІ курсі впродовж 

11-го семестру. 

Метою практичних занять з даного курсу є: засвоєння сукупності 

системи спеціальних знань у галузі менеджменту і маркетингу, необхідних для 

спеціаліста під час практичної діяльності на підприємстві будь-якої форми 

власності; розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями; набуття навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища, а також практичних навичок щодо ефективного використання 

сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської 

діяльності в організації. 

У процесі підготовки до практичного заняття доцільно самостійно 

розібрати та вирішити наведені в методичних вказівках ситуаційні завдання і 

тести. Також необхідно продумати відповіді на вказані контрольні запитання. 

Відповідаючи на них, потрібно використовувати рекомендований нормативний 

матеріал, посилатися на нього. 

Методи контролю знань студентів 

Застосовуються п’ять видів завдань: відкриті питання, тестові завдання, 

колективне обговорення окремих питань досліджуваних тем, аналіз конкретних 

ситуацій та самотестування. Залежно від специфіки теми, що вивчається, для 

контролю знань студентів протягом практичного заняття можуть 

застосовуватись від одного до чотирьох видів указаних завдань. Поточний і 

підсумковий контроль здійснюється за допомогою проведення поточного 

модульного контролю та підсумкового комплексного контролю у формі заліку. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пор. 
Тема 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 2 3 4 

1 Сутність і значення менеджменту в суспільстві. 

Функції менеджменту та їх методичні основи. 2 

22 2 Теорія й практика прийняття управлінських 

рішень.  

2 

3 Сутність маркетинґу та його сучасна концепція.  2 

20 4 Інформаційне забезпечення менеджменту та 

маркетингу 

2 

5 Аналіз і оцінка привабливості українського ринку 

радіоелектроніки 
2 14 

6 Правове забезпечення новітніх розробок в галузі 

біомедицині 2 12 

 Усього годин за семестр 12 68 
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2  ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЬ 

 

Практичне заняття № 1-2 

Тема Сутність і значення менеджменту в суспільстві. Функції та 

методи менеджменту. Теорія й практика прийняття 

управлінських рішень 

Мета: розглянути сутність менеджменту та його види, методи і функції; 

пояснити сутність і види управлінських рішень, а також 

технологію й методи обґрунтування управлінських рішень. 

Короткі теоретичні відомості 

Менеджмент (від англ. дієслова to manage – керувати, яке, у свою чергу, 

походить від кореня латинського слова manus — рука); український 

відповідник ―управління‖, – є похідною від ―менеджер‖) – це процес 

планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою 

досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для 

ефективного досягнення завдань. 

Менеджер – це керівник або управляючий, що займає постійну посаду на 

контрактній основі та наділений повноваженнями в галузі прийняття рішень 

щодо конкретних видів діяльності фірми. 

Згідно ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна 

отримати такі тлумачення менеджменту: 

■ спосіб, манера спілкування з людьми; 

■ влада та мистецтво управління; 

■ особливого роду вміння та адміністративні навички; 

■ орган управління, адміністративна одиниця. 

Американські підручники для студентів дають таке визначення: 

―Менеджмент – це процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових 

ресурсів для досягнення організаційної мети‖. 

Менеджмент як наука виникла і розвивається у зв’язку з необхідністю 

пояснити, чому та внаслідок чого процвітають чи руйнуються організації. 
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Завдання менеджменту полягає в створенні організаційної культури, 

творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення. 

Наукові підходи до управління: 

1) підхід до управління як до процесу (розглядається не як одночасна дія, а 

як серія безперервних взаємопов’язаних дій - функцій); 

2) системний підхід (керівники повинні розглядати організацію як 

сукупність взаємозалежних елементів, таких як люди, структура, завдання й 

технологія); 

3) ситуаційний підхід (керівники повинні зрозуміти, які методи і засоби 

найкраще застосувати, щоб досягти мети організації в конкретній ситуації). 

В управлінській діяльності виділяють суб’єкт і об’єкт управління. 

За сферами управління виділяють: менеджмент персоналу; виробничий 

менеджмент; менеджмент маркетингу; інноваційний менеджмент; фінансовий 

менеджмент; стратегічний менеджмент; менеджмент соціальної сфери; 

банківський менеджмент; податковий менеджмент; організаційний 

менеджмент; міжнародний менеджмент. 

За характером дії методи умовно можна поділити на методи матеріальної, 

соціальної і владної мотивації, або економічні, організаційно-розпорядницькі та 

соціально-психологічні, організаційно-стабілізуючі, дисциплінарні. 

Функції менеджменту – відносно відокремлені напрями управлінської 

діяльності (трудові процеси у сфері управління), які забезпечують управлінську 

дію. 

Головні функції процесу управління: 

– планування; 

– організація; 

– мотивація; 

– контроль. 

Практичний менеджмент передбачає необхідність реалізації на рівні 

підприємства і таких функцій управління: функція обліку; функція аналізу та 

оцінки; функція координації; функція регулювання; функція прийняття рішень; 
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функція планування; функція організації; функція мотивації; функція 

контролю. 

Міжнародні стандарти усувають обмеженість, різнорідність, 

суперечливість національних норм і правил різних країн. З цією метою 

функціонує спеціально створена Міжнародна організація стандартизації (ISO 

– InternationalOrganisation for Standardisation). 

Прийняття рішень – це процес, який відбувається впродовж певного 

часового періоду й здійснюється в кілька етапів. 

Рішення – це результат вибору з кількох альтернатив, який фіксується 

письмово чи усно й містить програму дій для досягнення поставленої мети. 

До управлінських рішень ставлять такі вимоги, як: всебічна 

обґрунтованість, своєчасність, необхідна повнота змісту, узгодженість з 

прийнятими раніше рішеннями. 

Рішення класифікуються за рядом ознак, а саме: 

– за функціональним змістом; 

– за характером завдань; 

– за рівнем ієрархії; 

– за характером організації розробки; 

– за характером мети; 

– за причиною виникнення; 

– за вихідними методами розробки; 

– за організаційним оформленням. 

У теорії прийняття рішень виділяють два основні напрями досліджень: 

нормативний та описовий. Представники нормативного підходу концентрують 

увагу на розробці організаційних, інформаційних та методологічних засад 

прийняття раціонального рішення. Описовий підхід має на меті визначення 

закономірності формування в процесі взаємодії вихідних параметрів проблеми, 

що вирішується, та характеристик суб’єкта, який приймає рішення. 

Вихідні методи розробки рішень: 

– графічні; 
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– математичні; 

– евристичні. 

Тестові завдання 

1. У чому полягає сутність менеджменту: 

а) управління – це особливий вид діяльності, що перетворює малоефективну 

працю у високоефективну; 

б) управління – це група людей, яка керує діяльністю підприємства; 

в) управління – це процес планування, організації, мотивації та контролю, 

спрямованого на досягнення мети організації; 

г) управління – це особливий вид діяльності, який спрямований на отримання 

прибутку? 

2. Що є об’єктом управління: 

а) технологія;  б) люди; 

в) виробництво; г) збут? 

3. Менеджери це: 

а) усі господарські працівники; 

б) інженерно-технічні робітники; 

в) керівники, які знають основи сучасного управління, володіють його 

методами і засобами; 

г) безпосередні виробники матеріальних благ. 

4. Особі менеджера найбільш відповідають такі риси: 

а) консерватизм;  в) поміркованість; 

б) новаторство;  г) інертність. 

5. Для ефективної праці робітників менеджер не повинен впливати на їх: 

а) смаки і вподобання;  в) потреби; 

б) організацію праці;  г) зарплату. 

6. Продуктом праці менеджера є: 

а) товари і матеріальні послуги; в) наукові рішення; 

б) управлінські рішення;  г) нематеріальні послуги. 

7. Фундаментом школи ―людських відносин‖ є ідея про те, що: 
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а) для ефективного управління людьми необхідно розширювати спілкування 

між виконавцями і керівниками; 

б) продуктивність праці залежить від моральних та матеріальних стимулів; 

в) працю виконавців необхідно науково проектувати, нормувати та 

стандартизувати; 

г) головну увагу слід приділяти вирішенню соціальних проблем усіх 

працівників. 

8. Зіставлення попередньо визначеної мети та фактично досягнутого результату 

називається: 

а) контролем;  в) плануванням; 

б) організацією;  г) мотивацією. 

9. Контроль буває: 

а) поточний;  б) попередній; 

в) завершальний;  г) усі відповіді вірні. 

10. Процес спонукання себе або інших до діяльності заради досягнення спільної 

мети організації називається: 

а) плануванням;  б) мотивацією; 

в) менеджментом; г) контролем. 

11. Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення: 

а) попередній, оперативний, наступний, перспективний; 

б) системний, оперативний, порівняльний, перспективний; 

в) попередній, оперативний, прогнозний; 

г) оперативний, наступний, прогнозний? 

12. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох 

споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих 

підприємств галузі: 

а) оперативний;  в) порівняльний; 

б) прогнозний;  г) системний? 

Завдання до теми 

1. Обґрунтуйте основні функції, які повинен реалізувати Ваша розробка. 
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Для цього виділіть головну, основну функцію (їх може бути декілька) та 

допоміжні функції. 

2. Побудуйте позитивно-негативну матрицю, у якій укажіть переваги і 

недоліки розглянутих вище функцій (варіантів реалізацій) проекту. Обов’язково 

виключіть зайві функції (ті функції, які мають суттєві недоліки). 

3. Працівники відділу збуту і відділу реклами не можуть прийти до 

єдиної думки з питання, що вимагає спільних зусиль. Вони приходять до 

керівника та описують йому ситуацію, що склалася. Починається довга 

дискусія з переконливими аргументами з обох боків. Скоро всі учасники бесіди 

розуміють, що кінцевою її метою є не вироблення оптимального рішення, а 

відстоювання власної точки зору. Як у даній ситуації поступити керівникові, 

аби прийняти правильне рішення? 

4. Вам, як керівникові, пропонують вирішення важливої проблеми в 

короткий термін, та ще в результаті і здобуття прибутку, але сама 

реалізація даного рішення є вельми рискованою. Як Ви будете діяти в даній 

ситуації? 

Теми рефератів 

1. Теоретико-методологічні основи розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

2. Система управління проектами: мета, функції, структура. 

3. Автоматизація процесів управління проектами. 

4. Планування проекту у часі. 

Контрольні питання 

1. Сутність, мета та завдання сучасного менеджменту. 

2. Методи менеджменту та механізм їх застосування. 

3. Назвіть та прокоментуйте наукові підходи до управління. 

4. Хто є суб’єктом управління і що належить до об’єкта управління? 

5. Які Ви знаєте методи менеджменту? Прокоментуйте їх тлумачення. 

6. Назвіть головні функції процесу управління. 

7. Дайте пояснення організації та планування управлінської діяльності. 
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8. Що таке контроль і яка його мета в процесі управлінської діяльності? 

9. Чим характеризується прийняття рішень керівником? 

10. Розкрийте необхідність міжнародних стандартів. 

11. Охарактеризуйте особливість стандартів ISO. 

12. Що таке ―рішення‖ і якими ознаками його можна охарактеризувати? 

13. У чому полягає процес прийняття й реалізації рішень? 

14. Охарактеризуйте два основні напрями досліджень у теорії прийняття рішень. 

15. У чому полягають інтуїтивна та раціональна технології прийняття 

управлінських рішень? 

Література: 1; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 [11 - 20, 28, 45 - 51]; 15; 16 [5, 34, 47, 

85]; 20 [14 - 27, 120 - 137, 283]; 29 [18]; 30; 33; 35; 36; 39. 
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Практичне заняття № 3 

Тема Сутність маркетинґу та його сучасна концепція 

Мета: розкрити сутність маркетинґу, його концепції, розглянути види, 

функції та комплекс маркетинґу та його основні елементи. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін ―маркетинґ‖ (від англійського market – ринок) з’явився в 

економічній літературі США на межі XIX і XX ст. і буквально означає ―ринкова 

діяльність‖, ―робота з ринком‖. 

Маркетинґ як наукова дисципліна займається вивченням діяльності, 

спрямованої на підвищення ефективності обміну та підтримки зв’язку між 

виробником і споживачем. 

Маркетинґова концепція – це процес або спрямованість сукупності дій 

та інструментів у сфері бізнесу. 

1. Концепції маркетинґової діяльності підприємства: 

2. Концепція вдосконалення виробництва. 

3. Концепція вдосконалення товару. 

4. Концепція збуту (концепція інтенсифікації комерційних зусиль). 

5. Концепція маркетинґу. 

6. Концепція соціально-етичного маркетинґу. 

Види маркетинґу: 

1) залежно від виду попиту розрізняють маркетинґ: 

а) демаркетинґ; 

б) конверсійний; 

в) стимулюючий; 

г) розвиваючий; 

д) ремаркетинґ; 

е) синхромаркетинґ; 

ж) підтримуючий; 

и) протидіючий. 

2) залежно від міри охоплення ринку виділяють: 
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а) мікромаркетинґ; 

б) мегамаркетинґ; 

в) макромаркетинґ. 

3) залежно від сфери застосування розрізняють: 

а) внутрішній; 

б) експортний; 

в) імпортний; 

г) міжнародний. 

4) залежно від мети маркетинґової діяльності: 

а) комерційний; 

б) маркетинґ у некомерційній сфері діяльності (маркетинґ некомерційних 

організацій). 

Функції маркетинґу – взаємопов’язаний комплекс завдань, які 

необхідно здійснити для досягнення поставленої мети. 

1. Комплексне дослідження ринку. 

2. Розробка стратегії маркетинґу. 

3. Товарна політика фірми. 

4. Цінова політика. 

5. Політика розподілу. 

6. Комунікаційна політика. 

7. Контроль маркетинґової діяльності. 

Комплекс маркетинґу – це набір засобів та інструментів маркетинґу, 

сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, 

маючи на меті досягти бажаного реагування. 

Найважливішими елементами маркетинґу є: товар, ціна, розподіл, 

просування, дизайн, довговічність, надійність, функціональність, можливості, 

асортимент, сервіс, комунікація, маркетинґ-мікс. 

Тестові завдання 

1. До комплексу маркетинґу належать: 

а) дослідження ринку, розподіл продукції та ціна продукції; 
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б) товар, ціна товару, розподіл продукції, просування; 

в) ціна товару; паблік-рілейшнз, перший рівень товару та реклама; 

г) товар; ціна, просування та прямий маркетинґ. 

2. Маркетинґове середовище – це: 

а) сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють за межами фірми і здатні 

вплинути на її маркетинґову діяльність; 

б) сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють усередині фірми і здатні 

вплинути на її маркетинґову діяльність; 

в) сукупність умов та сил, які сприяють впливу зовнішнього середовища; 

г) сукупність суб’єктів, умов внутрішнього середовища, які діють усередині 

фірми. 

3. Сутність концепції соціально-етичного маркетинґу полягає в наступному: 

а) попитом користуються товари з низькою ціною та широким 

розповсюдженням; 

б) якість товару - головна умова успіху в бізнесі; 

в) суспільний добробут - обов’язковий чинник бізнесу; 

г) необхідне виробництво тільки тих товарів, на які вже існує або може бути 

сформований попит. 

4. Маркетинґове середовище фірми – це: 

а) суб’єкти й фактори, що впливають на маркетинґову діяльність фірми; 

б) відділи маркетинґової служби фірми; 

в) інформація, на основі якої працює маркетинґ фірми; 

г) комунікаційні канали фірми, її референтні групи. 

5. Витрати на проведення маркетинґових досліджень найбільше залежать від 

таких факторів: 

а) об’єктивності досліджень, системності інформації; 

б) обсягу необхідної інформації, глибини досліджень, складності аналізу; 

в) вартості досліджень, тривалості аналізу, методів збирання інформації; 

г) внутрішнього, зовнішнього середовища підприємства. 

6. Якими вихідними поняттями характеризуються маркетинґ і ринок: 
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а) потреба, попит, товар, обмін, угода; 

б) попит, реклама, просування, тактика; 

в) товар, ціна, попит, товарорух; 

г) ціна, товар? 

7. Об’єктами маркетинґових досліджень є: 

а) зовнішнє середовище підприємця та покупці; 

б) ринки, реклама, організація збуту, система товароруху, товари, покупці, 

конкуренти тощо; 

в) цінова політика, товарна політика, збутова політика; 

г) збут, конкуренти, ціна. 

8. Як класифікують товари виробничого призначення: 

а) основне устаткування, допоміжні матеріали, сировина, вузли та агрегати; 

б) за рівнем прийняття рішень, необхідних для здійснення покупки; за 

швидкістю споживання; за значенням у процесі виробництва тощо; 

в) виробничі запаси, готові деталі, сировина, устаткування; 

г) обладнання, товари широкого вжитку, споживчі товари? 

9. Які бувають види маркетингу: 

а) конверсійний, стимулюючий, концептуальний, диференціальний, 

конгломератний, ремаркетинґ, протидіючий, протилежний; 

б) протидіючий, демаркетинг, підтримуючий, синхромаркетинґ, ремаркетинґ, 

розвиваючий, стимулюючий, конверсійний; 

в) інтегральний, диверсифікаційний, диференціальний, ремаркетинґ, 

протидіючий, протилежний, вертикальний, горизонтальний; 

г) монопольний, інтегрований, конкурентний? 

10. Що розуміють під поняттям ―товарна номенклатура‖: 

а) сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує покупцеві 

конкретний виробник; 

б) міру спорідненості між товарами різних асортиментних груп щодо їх 

кінцевого призначення; 

в) загальне число окремих товарів, які складають товарний асортимент 
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підприємства; 

г) група товарів, об’єднаних за однією ознакою? 

11. Просування – це: 

а) будь-яка форма повідомлення, використовувана підприємством для 

інформації, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, образи, 

ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство; 

б) будь-яка форма інформації, яку використовує підприємство для переконання 

споживача в необхідності зробити покупку; 

в) будь-яка форма повідомлення, яку використовує підприємство для 

нагадування споживачам про основні властивості, якість пропонованого товару; 

г) це будь-яка форма продажу товару. 

12. Що головне у визначенні маркетинґу: 

а) збут товару; 

б) зменшення витрат виробництва; 

в) задоволення потреб споживачів; 

г) підвищення якості життя; 

д) установлення ціни товару? 

Завдання до теми 

1. У магазині техніки менеджер запропонував пов’язати в набір для 

продажу два товари: комп’ютер і мобільний телефон. Кожна з моделей має 

імідж якісного товару і розрахована на фінансово забезпечену частину 

населення. Як свідчить отримана інформація, кількість споживачів, готових 

сплатити за дані товари певну суму наступні (табл. 2.1): 

Таблиця 2.1 – Кількість потенційних споживачів запропонованих товарів 

(у відсотках) 

Комп’ютери Мобільні телефони 

1600 у.о. – 40 % 500 у.о. – 50 % 

1800 у.о. – 40 % 600 у.о. – 30 % 

2000 у.о. – 20 % 800 у.о. – 20 % 

 

Для кожного окремого клієнта різне співвідношення (табл. 2.2): 



18 

 

Таблиця 2.2 – Максимально прийнятні ціни на товари 

 

Товари Клієнт 1 Клієнт 2 Клієнт 3 

Комп’ютер 1800 у.о. 1600 у.о. 2000 у.о. 

Мобільний 

телефон 

500 у.о. 600 у.о. 800 у.о. 

Бюджет 2300 у.о. 2200 у.о. 2800 у.о. 

 

Яка ціна за набір “комп'ютер + мобільний телефон” повинна бути 

встановлена? 

2. Розгляньте основні концепції маркетингу. Визначте сутність кожної з 

них відповідно до використовуваного маркетингового інструментарію, 

основного об ’єкта уваги та ринкових орієнтирів. 

3. Наведіть приклад використання на ринку України конверсійного, 

стимулюючого, розвиваючого, підтримуючого маркетингу, ремаркетинґу, 

демаркетингу, синхромаркетинґу та протидіючого маркетингу. Сформулюйте 

мету маркетингової діяльності в кожному випадку. 

Теми рефератів 

1. Основні принципи, види і типи маркетинґової діяльності. 

2. Формування маркетинґової товарної політики фірми. 

3. Маркетинґове середовище підприємства. 

4. Організація маркетинґової діяльності на підприємстві. 

5. Система управління якістю на підприємстві. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте зміст основних понять і визначень маркетинґу. 

2. У чому полягає концепція маркетинґу? 

3. Назвіть та поясніть види маркетинґу. 

4. У чому полягає мета, завдання та принципи маркетинґу? 

5. Що належить до основних функцій маркетинґу? 

Література: 9; 13; 17 [3 - 21]; 18 [6 - ЗО]; 19; 21 [10 - 38]; 22 [13 - 19]; 23 

[27-36]; 25; 29; 32; 33; 38 
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Практичне заняття № 4-5 

Тема Інформаційне забезпечення менеджменту та маркетингу. Аналіз 

і оцінка привабливості українського ринку інформаційних 

технологій 

Мета: розглянути класифікацію, характеристику та носії інформації, а 

також її структуру, особливості отримання та обробки інформації; 

визначити завдання і предмет маркетинґових досліджень; 

дослідити сутність міжнародних досліджену у менеджменті та 

маркетинґу в мережі Internet; розглянути методику вибору 

цільового ринку; здійснити комплексне оцінювання конкурентних 

позицій фірми; визначити поняття бенчмаркінґу; проаналізувати 

порядок вибору стратегії при реалізації виробу за кордоном. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетингова інформаційна система – сукупність процедур і методів, 

розроблених для проведення аналізу та поширення інформації для 

маркетинґових рішень. 

Інформацію класифікують за різними ознаками: 

– за формою передачі: цифрова, буквена, кодована, візуальна; 

– за джерелом отримання: зовнішня, внутрішня, вхідна, вихідна; 

– за рівнем обробки: первинна, вторинна; 

– за часом використання: прогнозна, нормативна, оперативна; 

– за значенням у процесі управління: планова, звітна, контрольна; 

– за змістом: статистична, бухгалтерська, кадрова тощо. 

Згідно з Міжнародним процесуальним кодексом маркетингових та 

соціальних досліджень (ICC/ESOMAR), маркетинґові дослідження – це 

системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення 

даних щодо поведінки, вимог, відносин, вражень, мотивацій окремих осіб і 

організацій у контексті їхньої економічної, політичної, суспільної та побутової 

діяльності. 

Значення маркетинґових досліджень полягає в оцінюванні 
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маркетинґових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення 

ефективної маркетинґової програми підприємства. 

У ході маркетинґових досліджень можуть використовуватись такі 

джерела маркетингової інформації: 

– друковані видання; 

– спеціальні дослідження; 

– довідки офіційних організацій, експортерів, представників фірм; 

– балансові звіти, каталоги, проспекти інших підприємств; 

– виставки, ярмарки, конференції, презентації; 

– узагальнені думки покупців, замовників, клієнтів, постачальників, 

посередників, фінансових організацій; 

– неформальні джерела. 

Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетинґової інформації 

зображено на рис. 3.1: 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетинґової 

інформації 

Алгоритм процесу маркетинґового дослідження включає певну 

послідовність кроків (етапів), показану на рис. 3.2: 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм процесу маркетинґової інформації 

 

Інформаційні технології – це машинізовані способи обробки, 

збереження, передачі, використання інформації у вигляді знань. Вони 

включають два основні елементи – апаратний та людський, останній з яких є 

головним. 

Великого значення в зібранні різної маркетинґової інформації мають 

телекомунікаційні мережі, такі як Internet, Tymnet, Sprintnet, NSFnet, Infonet, 

IBIS, EDGAR, EVnet та ін. 

Інтернет-маркетинґ – це процес, спрямований на задоволення потреб 

споживачів із застосуванням інтернет-технологій та управління інструментами 

маркетинґу. 

Дедалі більше компаній виходять на інтернет-ринок з метою надати 

покупцям індивідуальні послуги чи запропонувати індивідуальні товари. На 

такому рівні сегментування проводять кастомізований маркетинґ. 

Інтеґровані маркетинґові комунікації – це концепція планування 

маркетинґових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінювання 

стратегічного завдання її окремих напрямів (реклами, стимулювання збуту, 

зв’язків громадськістю тощо) та пошуку їх оптимального поєднання для 



22 

 

забезпечення чіткості, послідовності та максимізації дії комунікативних 

програм посередництвом інтеграції всіх дискретних звернень. 

Цільовий ринок – це найбільш вигідна для підприємства група сегментів 

ринку (або один сегмент), на яку спрямовується його діяльність. 

Вибір цільових ринків – пошук групи (груп) замовників, на задоволення 

вимог яких фірма орієнтуватиметься. 

Сегментація ринку – це поділ ринку на окремі сегменти для збуту 

товарів; 

Сегмент ринку – сукупність замовників (споживачів), які мають високу 

однорідність ринкової поведінки, чітко відмінної від інших на даному ринку, і 

яка вимагає специфічного комплексу маркетингу. 

Формування конкурентної переваги – це процес створення 

конкурентної позиції підприємства. Конкурентна позиція підприємства - це 

підхід підприємства до конкуренції в цілому. 

Позиція підприємства в галузі визначається конкурентною перевагою. 

Конкурентну позицію підприємства слід розглядати як похідну від 

конкурентних переваг підприємства, які складають природну форму існування 

підприємств. Існує своєрідний ланцюжок: конкурентоспроможність втілюється 

в конкурентну перевагу, а потім оформлюється як конкурентна позиція. 

Підприємство конкурентоспроможне, якщо воно має конкурентні 

переваги і здатне захистити свою конкурентну позицію на ринку. Під 

конкурентоспроможністю фірми розуміють динамічну характеристику 

спроможності фірми адаптуватися до змін зовнішнього середовища і 

забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг. 

Показники конкурентоспроможності підприємства: 

– ринкові показники (частка збуту продукції); 

– показники інноваційної діяльності підприємства; 

– показники виробничої діяльності підприємства; 

– показники маркетинґової діяльності підприємства; 

– показники фінансової діяльності підприємства. 
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Алгоритм розрахунку рівня конкурентоспроможності підприємства на 

рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Алгоритм розрахунку рівня конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Сервісне обслуговування – консультації та проведення робіт 

спеціалістами компанії щодо підтримки працездатності техніки, обладнання, 

комп’ютерів клієнта. Менеджери розглядають обслуговування як бонус, тобто 

як додаткову неоплачену послугу, яку компанія додає до покупки виключно з 

власної щедрості. SMS-сервіс (SMS-маркетинґ) - швидкий, низьковитратний і 

найбільш ефективний інструмент для проактивного спілкування з клієнтами, 

партнерами, співробітниками та цільової аудиторії, а також підвищення 

лояльності клієнтів. До SMS-маркетинґу належать різноманітні акції та заходи, 

прив’язані до масової розсипки повідомлень на мобільні телефони існуючих і 
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потенційних клієнтів, а також отримання від них зворотного зв’язку. 

Бенчмаркінґ (англ. Benchmarking) - це процес пошуку стандартного чи 

еталонного економічно більш ефективного підприємства-конкурента з метою 

порівняння з власним та переймання їх найкращих методів роботи. 

Сутність сьогоднішнього трактування бенчмаркінґу – ―безупинний 

систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що призведуть дії 

організації до більш досконалої форми‖. 

Основний зміст та мета бенчмаркінґу полягає в ідентифікації 

відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих 

відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення об’єктів 

бенчмаркінґу. Об’єктами бенчмаркінґу можуть бути: методи, процеси, 

технології, якісні параметри продукції, показники фінансово-господарської 

діяльності підприємств (структурних підрозділів). 

Розрізняють три види бенчмаркінґу: 

– внутрішній; 

– орієнтований на конкурентів; 

– функціональний. 

Під товарно-ринковою стратегією фірми, що планує свою закордонну 

діяльність, розуміють комплекс стратегічних рішень, які визначають 

номенклатуру, асортимент, обсяг продукції, а також її реалізацію на 

міжнародному ринку. 

Конкурентний потенціал підприємства – це систематизований 

комплекс взаємоузгоджених можливостей і ресурсів внутрішнього середовища 

підприємства, який забезпечує отримання переваг в умовах змінюваного 

зовнішнього середовища та обмежених ресурсів, сприяє досягненню 

поставленої мети та при раціональному використанні забезпечує підприємству 

високий рейтинг. 

Конкурентний потенціал підприємства як інтеґральний показник є 

результатом сукупної дії локальних потенціалів. 

Можливість контролювання частки закордонного ринкового потенціалу 
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досягається поєднанням високих техніко-економічних характеристик виробу з 

престижем та іміджем його виробника. Велике значення мають також ціна 

товару, витрати на його рекламу, а також досягнення відповідності 

пропонованого на закордонному ринку виробу міжнародним стандартам. 

Міжнародні стандарти усувають обмеженість, різнорідність, суперечливість 

національних норм і правил різних країн. З цією метою функціонує спеціально 

створена Міжнародна організація зі стандартизації (ISO — International 

Organisation for Standardisation). 

Тестові завдання 

1. Об’єктами маркетингових досліджень є: . 

а) зовнішнє середовище підприємця та покупці; 

б) ринки, реклама, організація збуту, система товароруху, товари, покупці, 

конкуренти тощо; 

в) цінова політика, товарна політика, збутова політика; 

г) збут, конкуренти, ціна. 

2. Без забезпечення якого процесу маркетингова діяльність фірми втрачає для 

неї будь-який сенс: 

а) виявлення потреб; 

б) пошуку нових способів задоволення традиційних потреб; 

в) обміну; 

г) створення потреб. 

3. Виділяють такі види маркетингових досліджень: 

а) первинні та вторинні; 

б) кабінетні та цехові; 

в) фундаментальні та базові; 

г) систематичні та спеціальні. 

4. Метою будь-якого маркетингового дослідження є: 

а) оцінка наявної кон’юнктури ринку; 

б) прогнозування тенденцій розвитку ринку; 

в) зниження фінансового ризику підприємства; 
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г) удосконалення системи управління персоналом фірми. 

5. Аналіз даних на основі наявної інформації - це: 

а) гіпотеза; 

б) кабінетні дослідження; 

в) припущення; 

г) польові дослідження. 

6. Збирання інформації шляхом запитань до респондентів називається: 

а) експеримент; 

б) спостереження; 

в) опитування; 

г) панель. 

7. Сегментування споживчого ринку за групами споживачів виконують на 

основі факторів: 

а) географічних і демографічних; 

б) психологічних; 

в) поведінки споживачів; 

г) всіх перелічених. 

8. Розробка прототипу товару передбачає: 

а) рішення про параметри виробу; 

б) рішення про упаковку і торгову марку; 

в) рівень конкурентоспроможності виробу; 

г) перша і друга відповіді є вірними. 

Завдання до теми 

1. Відвідайте декілька торговельних закладів м. Кременчука. 

А) Чи має кожен з конкуруючих закладів своє обличчя і чи можливо 

замінити один на інший без будь-яких наслідків? 

Б) Чи помітною для вас була відмінність у типі та поведінці споживачів, 

що відвідували ці заклади? 

В) Основна мета маркетинґу – це максимальне задоволення споживачів. 

Проаналізуйте діяльність торговельних закладів, які ви відвідали, і визначте, у 
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якій мірі вони реалізують цю мету. 

2. Зробіть опис елементів ринку, які необхідно включити до аналізу 

ринкової кон’юнктури, здійснений університетом, що розробляє 

маркетинговий план, який ставить за мету – збільшення набору студентів. 

3. Зробіть аналіз ринку проектованого продукту (інформаційної системи 

чи комп’ютерної мережі) та його аналогів, існуючих на ринку, і подайте 

викладачу звіт щодо виконаної роботи (методика виконання звіту наведена в    

4 п.). 

Теми рефератів 

1. Маркетинґові дослідження: основні види та принципи їх проведення. 

2. Маркетинґові інформаційні системи. 

3. Реклама, її основні види та ефективність. 

4. Маркетинґова діяльність у мережі Internet. 

5. Аналіз конкурентоспроможності виробу. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте необхідність інформації в системі менеджменту та маркетинґу. 

2. Перерахуйте можливі носії інформації та дайте їхню характеристику. 

3. У чому полягають маркетинґові дослідження? 

4. Охарактеризуйте міжнародні дослідження у менеджменті та маркетинґу в 

мережі Internet. 

5. Дайте пояснення наступних термінів: ―цільовий ринок‖ і ―сегментація 

ринку‖. 

6. У чому полягає методика сегментації ринку? 

7. Поясніть принцип вибору цільового ринку. 

8. У чому полягає поняття конкурентної позиції фірми? 

9. Як визначається ринкова частка підприємства? 

10. Як Ви розумієте поняття конкурентоспроможності? Що таке 

―конкурентоспроможність фірми‖? 

11. За якими показниками визначають конкурентоспроможність фірми? 

12. Прокоментуйте існуючі методи оцінювання конкурентоспроможності фірми. 
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13. Поясніть значення сервісного обслуговування у випадку реалізації 

продукції. 

14. Розкрийте поняття промислового маркетинґу. 

15. Що таке ―бенчмаркінґ‖? Поясніть види та фази бенчмаркінґу. 

16. У чому полягає товарно-ринкова стратегія фірми? Охарактеризуйте основні 

етапи формування даної стратегії. 

17. Дайте визначення конкурентного потенціалу фірми. 

Література: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 15; 17 [83 – 101; 129 – 163; 228 – 234]; 

18 [95 – 139; 187 – 234]; 20 [337; 621 – 703]; 21 [147 –- 159; 260 – 272];              

22 [248 – 267]; 23 [67 – 94; 186 – 201 ]; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 

35; 36; 37; 38. 
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Практичне заняття № 6 

Тема Правове забезпечення новітніх розробок у галузі інформаційних 

технологій. Політика проникнення на міжнародні ринки 

Мета: розглянути особливості патентно-правового забезпечення і 

патентної чистоти нової розробки; проаналізувати правове 

забезпечення товарних та марочних знаків у маркетинґу; 

визначити особливості форм організації міжнародного 

підприємництва. 

Короткі теоретичні відомості 

Застосування високих технологій передбачає широке використання 

патентних інновацій (винаходів, промислових зразків, корисних моделей). 

Патентно-правова інформація – це технічна та правова інформація, що 

міститься в офіційних періодичних публікаціях відомств інтелектуальної 

власності, які є в усіх країнах, де законодавством передбачена правова охорона 

об’єктів права інтелектуальної власності. 

Найважливіша частина патентної інформації складається з офіційних 

публікацій відомств, відповідальних за правову охорону об’єктів промислової 

власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для 

товарів і послуг у кожній державі та регіональних і міжнародних організацій з 

охорони інтелектуальної власності. Такими публікаціями є офіційні бюлетені та 

описи до патентів на винаходи й корисні моделі. 

Патентна чистота – поняття юридичне. Це властивість розробки не 

порушувати чиїсь права на об’єкт промислової власності, який захищено 

охоронним документом на певній території, у певний час. Відповідно до 

чинного законодавства в Україні застосовується поняття ―ПОРУШЕННЯ 

ПРАВ‖, а не ―ПАТЕНТНА ЧИСТОТА‖. 

Патентна чистота об’єкта патентування — це поняття, властиве патентній 

системі охорони промислової власності. 

Юридичний термін ―патентна чистота‖ означає, що машину, прилад, 

технологічний процес, матеріал, продукт тощо можна використовувати в даній 
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державі без порушення прав патентовласника. 

Товарна марка – це ім’я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання, 

призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і диференціації 

їх від товарів конкурентів. 

Товарний знак – це товарна марка, що зареєстрована у встановленому 

порядку і має юридичний захист. 

Товарний знак є об’єктом промислової власності, його юридичний захист 

здійснюється на основі Закону України ―Про охорону прав на знаки для товарів 

та послуг‖, прийнятого 15 грудня 1993 р. Офіційну реєстрацію товарних знаків 

(ТЗ) виконує Держпатент України. Зареєстрований товарний знак, як звичайно, 

супроводжується буквою R у колі (®), іноді — позначенням ТМ (від англ. 

назви – ―Trade Mаrk‖ що часом дослівно перекладають як ―торгова марка‖) 

при цьому мова іде виключно про ―Знак для товарів і послуг‖. Позначка ―ТМ‖ – 

це не торгова марка. Така позначка означає, що на знак для товарів і послуг 

подано заявку до патентного відомства та щодо цієї заявки ведеться 

діловодство. 

З огляду на те, хто є власником марок, розрізняють марки виробників і 

марки торговельних посередників (дилерські марки або приватні марки). 

Як на товарний знак, так і на торговельну марку видається охоронний, 

правовий документ – Свідоцтво на знак для товарів і послуг. 

Згідно із вказаним вище Законом України офіційно зареєстрованими 

елементами ТЗ можуть бути: 

– герби і прапори держав; 

– емблеми, скорочення чи повні найменування міжнародних організацій; 

– родові назви товарів. 

Створення товарних знаків – це поєднання науки й мистецтва, адже 

вони повинні одночасно відповідати багатьом вимогам, основні з яких: 

– новизна ідеї; 

– асоціативність; 
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– естетичність; 

– лаконічність; 

– зручність вимови; 

– легке запам’ятовування; 

– гармонія кольорів; 

– а головне: можливість миттєвого розпізнання. 

Закон передбачає такі види знаків для товарів і послуг: 

–словесні; 

–зображувальні; 

–об’ємні; 

–комбіновані. 

У міжнародній практиці існують два спеціальні види знаків: колективні 

та сертифікатні. Колективний знак належить групі або асоціації підприємств і 

користуватися ним можуть тільки члени цієї групи або асоціації. Сертифікатні 

знаки мають те саме призначення, що і колективні, але користуються ними не 

лише члени певної групи або асоціації підприємств, а й інші виробники, якщо 

вони дотримуються встановлених вимог. 

Товарні знаки залежно від об’єкта, інформацію про який вони містять, 

підрозділяються на підгрупи - фірмові й асортиментні (іменні), а останні на 

типи - видові та марочні. 

Якщо товарні знаки є власністю фірми, то вони можуть мати знак ©. 

Оскільки чинне законодавство України ще дозволяє назвати поняття 

―знак для товарів і послуг‖ і поняття ―товарний знак‖ взаємозамінними, то з 

поняттям ―фірмове найменування‖ складніше, оскільки воно абсолютно не 

може бути заміненим поняттям ―товарний знак‖. Фірмове - це найменування чи 

власне ім’я, під яким підприємство виступає в цивільному обороті та яке 

дозволяє відрізняти це підприємство від інших учасників цивільного обороту. 

На рис. 4.1 наведено типи (види) маркетингу, а також вказані форми 

міжнародного маркетингу. 
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Міжнародний технологічний обмін – це сукупність економічних 

відносин між іноземними контрагентами з приводу використання результатів 

науково-технічної діяльності, що мають наукову і практичну цінність. 

 

Рисунок 4.1 – Типи маркетинґу та форми міжнародного маркетинґу 

 

Поняття ―передача технологій‖ – трансфер технологій. 

Світовий ринок технологій можна підрозділити на чотири сегменти: 

1) ринок патентів і ліцензій; 

2) ринок науково- і технологічноємної продукції; 

3) ринок високотехнологічного капіталу; 

4) ринок науково-технічних фахівців. 

Поряд зі зростанням частки технологічної продукції в міжнародному 

господарському обміні поширюється торгівля фальсифікованими виробами, яка 

пов’язана з технічним удосконаленням засобів запису й відтворення звуку, 

зображення, копіювання та передачі інформації. Тому в сучасних умовах 

міжнародна передача технології забезпечується правовим захистом. 

Світовий ринок технологій має специфічну нормативно-правову базу 
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свого функціонування (Міжнародний кодекс поводження в галузі передачі 

технологій), а також міжнародні органи регулювання (Угода всесвітньої 

торговельної організації за аспектами прав на інтелектуальну власність – 

ТРИПС, комітет з передачі технології Конференції ООН по торгівлі і розвитку 

– ЮНКТАД, Всесвітня організація інтелектуальної власності – ВОІВ, 

координаційний комітет з контролю за експортом – КОКОМ, Нарада фахівців з 

безпеки технології – СТЕМ). 

Відповідно до Конвенції ВОІВ система інтелектуальної власності 

об’єднує: 

– титули промислової власності; 

– авторські права, які охоплюють наступні об’єкти; 

– ноу-хау. 

Міжнародний бізнес здійснюється в певних формах. Серед них назвемо 

такі: експорт-імпорт товарів і послуг; кооперація в галузі науково-технічної, 

виробничої, збутової та сервісної діяльності; інвестиційна діяльність; спільне 

підприємництво; транснаціональні корпорації. 

Найбільш поширеною формою міжнародного бізнесу є здійснення 

експортно-імпортних операцій, лізингу, різних посередницьких, 

консультаційних та маркетингових послуг. 

За сучасних умов помітно зросло значення міжнародної інвестиційної 

діяльності як форми міжнародного бізнесу. Вона є сукупністю дій юридичних 

та фізичних осіб щодо реалізації інвестиційних проектів. 

Більш високим рівнем інтернаціоналізації характеризується така форма 

міжнародного бізнесу, як спільне підприємництво. Воно становить собою 

діяльність, що грунтується на співпраці юридичних та фізичних осіб різних 

країн, спільному розподілі прибутків та ризиків від її здійснення. 

Основними видами міжнародного підприємництва є ліцензування, 

управління за контрактом, створення і функціонування спільних підприємств 

тощо. 

Міжнародне спільне підприємство – форма співробітництва партнерів 
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різних країн стосовно інвестування, управління, виробництва продукції, 

реалізації товарів та послуг, розподілу прибутків та ризиків. 

Країни, на території яких базується спільне підприємство, мають 

можливість збільшувати свої матеріальні та фінансові ресурси, розвивати 

національну науково-дослідну базу, запозичувати передові технології та 

управлінський досвід, збільшувати експортні надходження у вигляді податків 

на прибутки спільних підприємств, підвищувати кваліфікацію працюючих. 

Досить важливою формою міжнародного бізнесу є міжнародні 

корпорації. 

Тестові завдання 

1. Типи марки: 

а) марка виробника і приватна марка; 

б) ліцензійна, спільна марка, безмарочні товари; 

в) марки-винищувачі; 

г) усі перелічені. 

2. Етап, що є імітацією виходу фірми на ринок з новим товаром, мета якого 

полягає у визначенні за реальних умов шансів товару на успіх: 

а) генерація ідей; 

б) випробування товару в ринкових умовах; 

в) виробництво товару; 

г) реалізація товару. 

3. Управління товаром здійснюється на рівні: 

а) марки;    в) номенклатури товару; 

б) товарного асортименту; г) усіх перелічених рівнів. 

4. Залежно від сфери застосування розрізняють такі види (типи) маркетинґу: 

а) промисловий, банківський; 

б) споживчий, локальний; 

в) аграрний, інвестиційний, маркетинґ послуг; 

г) вірними є відповіді а) і в). 
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Завдання до теми 

1. Спираючись на власний життєвий досвід, наведіть приклад стратегій 

використання товарних марок виробниками споживчих товарів. 

Проаналізуйте переваги і недоліки кожної стратегії. 

Теми рефератів 

1. Особливості техніко-економічного аналізу. 

2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу. 

Контрольні питання 

1. Прокоментуйте такі терміни, як: ―винахід‖, ―промисловий зразок‖, ―корисна 

модель‖. 

2. Що таке патентно-правова інформація? 

3. Що належить до патентної інформації? 

4. Чим характеризується таке юридичне поняття, як ―патентна чистота‖? 

5. Охарактеризуйте поняття товарної (торгової) марки, товарного знака, 

марочної назви та марочного знака. 

6. Чим характеризуються фірмові й асортиментні товарні знаки? Наведіть їх 

приклади. 

7. Поясніть символи товарних знаків: © і ®. 

8. Назвіть та прокоментуйте типи маркетингу згідно з класифікацією. 

9. У яких формах існує міжнародний маркетинг? 

10. Укажіть, що таке ―міжнародний технологічний обмін‖. 

11. На які сегменти поділяють світовий ринок технологій? 

12. Проаналізуйте форми організації міжнародного підприємництва. 

13. Що відносять до основних видів міжнародного підприємництва? 

14. Які можуть бути види спільних підприємств? 

15. У чому полягає особливість створення спільного підприємства? 

Література: 1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17 [97 – 101; 197 – 220; 

228 – 234]; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 40; 41; 42. 
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З МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Студенти обов’язково повинні здійснити аналіз ринку і подати на 

кафедру звіт з практичного заняття № З “Інформаційне забезпечення 

менеджменту та маркетинґу. Аналіз і оцінка привабливості українського 

ринку інформаційних технологій”. 

 

Необхідність аналізу ринку інформаційних технологій (програмних 

продуктів, інформаційних систем чи комп’ютерних мереж) полягає в отриманні 

об’єктивної інформації про реальну ситуацію продуктів, існуючих на ринку, 

виявлення та оцінювання сили впливу основних чинників на стан і розвиток 

ринку та його секторів у таких напрямах: 

 вивчення місткості (ємності) ринку, його обсягів у регіональному і 

товарному розрізах; 

 визначення якості продукту, його властивостей, відповідності вимогам 

ринку; 

 всебічний аналіз замовника, його намірів, мотивацій, вимог, потреб і 

попиту; 

 вивчення основних форм і методів організації збуту і використання 

продукту. 

Виконуючи пояснювальну записку звіту з практичного заняття, потрібно 

обов’язково вказати: 

– об’єкт, мету та завдання аналізу ринку, на якому можлива реалізація 

продукту, що проектується; 

– охарактеризувати інформаційну базу; 

– необхідність проведення ринкового дослідження; 

– розкрити наукове та прикладне значення нової розробки. 

Аналізуючи ринок, необхідно охарактеризувати розробників-конкурентів, 

їх місце та перспективи на даному товарному чи регіональному ринку. Оцінити 

сильні та слабкі місця конкурентів для розробки власної стратегії й тактики 
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конкурентної боротьби з метою посилення своїх позицій на ринках. Вказати 

існуючі аналоги проектованого продукту, а також його ті чи інші переваги і 

недоліки порівняно з наведеними аналогами. Визначаються також: 

– міра впливу (позитивний чи негативний) науково-технічного прогресу, 

організаційних чинників на результати ринкової діяльності; 

– форми організації збуту чи торгівлі, маркетинґові послуги (допродажне 

та післяпродажне сервісне обслуговування), інформаційну діяльність, реклама, 

обсяги товарообороту і пред’явлені вимоги замовників. 

Надається оцінка ефективності роботи сучасних сервісних служб щодо 

обслуговування замовників. 

Аналіз ринку має включати вивчення усіх основних факторів, що 

впливають на стан і розвиток ринку, його секторів у таких напрямах: 

– вивчення місткості (ємності) ринку, його обсягів у регіональному і 

товарному розрізах; 

– визначення якості продукту, його властивостей, відповідності вимогам 

ринку; 

– всебічний аналіз замовників: їх намірів, мотивацій, вимог і попиту; 

– вивчення основних форм і методів організації збуту і використання 

продуктів (систем). 

Потрібно навести характеристику продукту (ІС чи КМ), ринку збуту, 

конкурентів. Характеризуючи ПП, що проектується, необхідно висвітлити 

наступні питання: 

1. Основні техніко-економічні та споживчі характеристики нового продукту. 

2. Чи є продукт, який пропонується, зовсім новим або є модифікацією вже 

існуючих ПП? 

3. Які потреби та вимоги замовників (покупців) повинен задовольнити 

пропонований продукт? 

4. Хто є потенційним замовником (покупцем)? 

5. Який очікується попит на проектований ПП? 

6. Яким методам продажу (реалізації) продукту слід віддати перевагу? 
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7. Як буде організоване сервісне обслуговування (допродажне та 

післяпродажне)? 

8. Хто є головними конкурентами на ринку аналогічних продуктів (ІС, КМ)? 

9. Що є собою продукти конкурентів: основні техніко-економічні та споживчі 

показники тощо? 

10. Який рівень цін на продукті конкурентів? 

11. Здійснюючи аналіз ринку, необхідно також оцінити можливий життєвий 

цикл нового проектованого продукту. 

Наявність отриманої в процесі аналізу ринку інформації дає змогу 

виробникам: 

 розробляти програми щодо забезпечення зменшення міри ризику, 

пов’язаного з прийняттям комерційних рішень; 

 уникнення помилок щодо розробки продуктів, невідповідних запитам і 

вимогам ринку та від ймовірності невірного визначення сегментів ринку 

або каналів збуту ПП (ІС, КМ); 

 спрямувати розробника на: розробку продукту, формування додаткових 

функцій, які найбільше відповідали б попиту замовників, мали переваги 

над конкурентами і забезпечили б максимальний прибуток. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти 

досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті системою 

комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної 

та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 

100-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів:  

- поточний;  

- підсумковий модульний;  

- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. 

Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час 

виконання завдань практичних робіт.  

Критерії поточного оцінювання знань студентів. 

Усний виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 
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4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

1 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 
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0 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 

Доповнення виступу:  

2 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 

визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 

виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають 

на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних положень даної 

теми.  

1 бал - отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 

доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 

думку.  

Суттєві запитання до доповідачів:  

2 бали отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і 

конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми.  

1 бал отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають 

додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається.  

Ведення опорного конспекту лекції:  

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного 

посібника, в якому у стисло і системно викладено основний теоретичний 

матеріал у формі основних понять і положень, що структурно й логічно 

пов’язані між собою. Дані поняття та положення є лише опорними сигналами, 

вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати студенти під час 

лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню навчального 

матеріалу, дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, 

положеннями, концепціями, проблемами, теоріями тощо. Кожен студент 

повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час 

аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези лекції та пояснення 
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викладача у визначеному в конспекті полі. Під час самостійної роботи 

рекомендується доповнити записи лекції та завершити виконання завдань, що 

були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ.  

2 бали нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо 

опрацювали всі питання лекції і вільно володіють її змістом.  

1 бал нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не 

достатньо вільно володіють її змістом.  

Підсумковий модульний контроль знань студентів. 

 Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 

стану успішності здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюється через 

проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного 

тестування.  

Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 

Письмова 

контрольна робота 

або тестування 

Критерії оцінювання 

25-30 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

20-24 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 
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Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

15-20 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

7-15 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

1-6 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

0 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 
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Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх 

видів поточних навчальних завдань (робіт) на практичних заняттях та на 

підсумковому модульному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним 

програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення. Протягом 

семестру студенти можуть набрати від 0 до 100 балів, що переводяться у 

національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів 

відповідає певному рівню засвоєння дисципліни: 
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5  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Сутність, зміст менеджменту та управління. 

2. Види менеджменту. 

3. Методи менеджменту. 

4. Планування проектів: його процес та етапи. 

5. Методологічні підходи до процесу стратегічного планування. 

6. Організація як об’єкт управління. 

7. Організаційна структура управління: її види та принципи побудови. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

9. Система матеріального стимулювання праці інженерів. 

10. Особливості контролю проектів та його методи. 

11. Методи контролю за якістю проекту. 

12. Система стандартів ISO. 

13. Зміст і види управлінських рішень. 

14. Технологія процесу прийняття рішень. 

15. Методи обґрунтування управлінських рішень. 

16. Сутність маркетинґу та його концепції. 

17. Види маркетинґу. 

18. Функції маркетинґу. 

19. Комплекс маркетинґу та його основні елементи. 

20. Інформаційна система менеджменту та маркетинґу. 

21. Класифікація, характеристика та носії інформації. 

22. Завдання і предмет маркетинґових досліджень. 

23. Види маркетинґових досліджень. 

24. Структура, особливості отримання та обробки інформації у менеджменті та 

маркетинґу в Україні. 

25. Міжнародні дослідження у менеджменті та маркетинґу в мережі Internet. 

26. Методика вибору цільового ринку та порядок його сегментації. 

27. Комплексне оцінювання конкурентних позицій фірми з урахуванням 

значущості критеріїв вибору. 
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28. Методи оцінювання конкурентоспроможності фірми. 

29. Забезпечення сервісу в маркетинґу. 

30. Товарна політика промислового маркетинґу. Бенчмаркінґ. 

31. Порядок вибору стратегії при реалізації виробу за кордоном. 

32. Оцінка конкурентного потенціалу бізнесів-партнерів на ринках. 

33. Модель порівняльних характеристик при оцінюванні 

конкурентоспроможності фірми на ринку. 

34. Патентно-правове забезпечення і патентна чистота нової розробки. 

35. Правове забезпечення товарних та марочних знаків у маркетинґу. 

36. Типи маркетинґу / форми міжнародного маркетинґу. 

37. Форми і засоби технологічного обміну. 

38. Форми організації міжнародного підприємництва. 

39. Особливості та етапи створення спільного підприємства. 
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http://www.refme.org.ua/page-cat-28-0.html
http://www.refine.org.ua/page-cat-31-0.html
http://polkaknig.narod.ru/econom/lazebn/24.htm
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