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ВСТУП 

 

В умовах формування ринкових відносин важливе значення має розвиток 

у промислових підприємств активності, орієнтованої на кінцевого споживача 

товарів і послуг. 

Для формування запасу конкурентної міцності, забезпечення 

конкурентоспроможності товарів і послуг, промислове підприємство розв’язує 

практичні маркетингові задачі, пов’язані з комплексним дослідженням ринку та 

економічної кон’юнктури, оцінюванням науково-виробничих, ресурсних і 

експортних можливостей, а також товарної, цінової, комунікаційної та збутової 

політики. 

Маркетингова концепція має пронизувати всю діяльність промислового 

підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про можливість, 

доцільність створення нових перспективних і конкурентоспроможних 

технологій, товарів та послуг, і закінчуючи своєчасною відмовою від них, якщо 

останні вичерпали свої ринкові можливості та не дозволяють промисловому 

підприємству отримати запланований прибуток. 

Важливе значення під час вивчення цієї навчальної дисципліни мають 

практичні роботи. На практичні роботи винесені теми, які потребують 

детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту 

навчального матеріалу. 

Ураховуючи значний обсяг матеріалу з навчальної дисципліни, значну її 

частину студенти вивчають самостійно. Розпочинаючи вивчення навчальної 

дисципліни, насамперед, необхідно ознайомитися з програмою та її змістом, 

основними питаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення. 

Отримання комплексних знань можливе лише з постійною значною 

самостійною роботою студента. Для кращого засвоєння навчальної дисципліни 

студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, який 

доповнить конспект з навчальної дисципліни.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 
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– вивчення теорії промислового маркетингу; 

– вивчення методології маркетингових досліджень; 

– розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація 

промисловими підприємствами; 

– опанування сучасних методів управління маркетинговою та комунікаційною 

діяльністю у сферах купівлі, збуту, розподілу промислової продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– основні категорії промислового маркетингу; 

– переваги та недоліки конкурентних позицій промислового підприємства; 

– способи здійснення цінової, товарної, комунікаційної політики; 

– сукупність операцій щодо підвищення ефективності управління 

маркетинговою діяльністю уміти; 

– проводити комплексне дослідження ринку; 

– визначати основні вимоги споживачів до товару; 

– прогнозувати кон’юнктуру ринку; 

– проводити аналіз фінансових можливостей підприємства; 

– проводити аналіз стратегії промислового підприємства; 

– володіти методологією оцінювання конкурентних позицій промислового 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (VІІ СЕМЕСТР) 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Сутність, завдання і концепції промислового маркетингу 

Мета: розуміти сучасну сутність промислового маркетингу, його 

відмінності від споживчого. 

Короткі теоретичні відомості 

Промисловий маркетинг – це вид діяльності у сфері матеріального 

виробництва і промислових послуг, спрямованої на задоволення потреб 

підприємств, установ та організацій у сировині, матеріалах, комплектувальних 

виробах, устаткуванні, послугах унаслідок обміну, а також на підвищення 

ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) 

завдяки дослідженню і задоволенню попиту на промислову продукцію та 

промислові послуги. 

Основні завдання промислового маркетингу: 

– виявлення наявного і формування потенційного попиту на товари 

промислового призначення; 

– організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

(НДДКР) для створення нової чи модифікації наявної промислової продукції; 

– планування і обґрунтування виробничої, збутової та фінансової 

діяльності; 

– розробка і реалізація маркетингової політики цін щодо промислової 

продукції та промислових послуг; 

– організація розподілу і переміщення товарів промислового 

призначення; 

– створення ефективної системи маркетингових комунікацій; 

– аналіз і контроль результативності маркетингової діяльності. 

Для правильного розуміння маркетингу як основи ефективного 

підприємництва слід розглянути п’ять альтернативних концепцій, на яких 
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можуть бути засновані взаємовідносини між виробниками і споживачами (див. 

рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Концепції маркетингу 

Завдання до теми 

Завдання 1. Обґрунтуйте структуру маркетинг-мікс для таких товарів: 

1) фрезерний верстат; 2) електроінструмент; 3) металообробне 

устаткування; 4) будівельні матеріали; 5) бензин; 6) шини. 

Завдання 2. На підставі вивчення рекламної інформації українських 

промислових підприємств підберіть приклади орієнтації на різні концепції 

бізнесу. Під час відповіді використовуйте табл. 1. 

Таблиця 1 

Концепція управління підприємством  Рекламний текст 

(слоган) 

Концепція удосконалення виробництва  

Концепція удосконалення товару  

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль  

Концепція маркетингу  

Концепція соціально-етичного маркетингу  
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Визначите, яка концепція превалює серед українських підприємств. 

Контрольні питання 

1. Сутність і значення промислового маркетингу. 

2. Основні поняття промислового маркетингу. 

3. Управління маркетингом на підприємстві. 

4. Концепція управління маркетингом. 

5. Основні принципи і методи промислового маркетингу. 

6. Функції та зміст маркетингової діяльності на підприємстві. 

Теми рефератів 

1. Основні завдання промислового маркетингу. 

2. Сучасна концепція промислового маркетингу. 

Література: [1, с. 12; 2, с. 166; 4, с. 9; 7, c. 1; 16, с. 38; 19, с. 7]. 

 

Практична робота № 2 

Тема 2 Промислові товари. Ринок промислових товарів та 

особливості маркетингової діяльності 

Мета: розуміти сутність промислового ринку; визначати характеристики 

промислового ринку та його учасників. 

Короткі теоретичні відомості 

Промисловий ринок – це сукупність економічних відносин між 

виробниками та споживачами товарів виробничо-технічного призначення у 

сфері товарно-грошового чи бартерного обміну, які забезпечують реалізацію 

відповідних технологій добування і переробки сировини, виробництва 

матеріалів і обладнання, перепродажу промислової продукції чи здавання її в 

оренду. 

Учасники промислового ринку: 

 – підприємства, які купують для власних потреб, перепродують чи 

здають в оренду ТВП, і без розвитку цих підприємств неможливе ефективне 

функціонування ринкової економіки; 
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– державні установи, які закуповують чи орендують товари, необхідні для 

виконання основних функцій управління (як у цивільному, так і у військовому 

секторі); 

– некомерційні організації (школи, лікарні, в'язниці, спортивні заклади, 

молодіжні організації тощо). 

Попит на промислові товари має характерні ознаки, що відрізняють його 

від попиту на споживчі товари: 

– нееластичність (зміни цін на промислові товари неістотно змінюють 

попит на них); 

– нестійкість (пов’язана з динамічнішою зміною технічних процесів 

виробництва, постійним оновленням засобів виробництва); 

– парність (зумовлена тим, що здебільшого попит на один промисловий 

товар водночас зумовлює попит на інший, який використовують у комбінації з 

першим. Наприклад, придбання транспортних засобів передбачає відповідно 

наймання водіїв і купівлю пального, придбання токарних верстатів — наймання 

токарів відповідної кваліфікації та використання електроенергії); 

- вторинність (попит на промислові товари визначається попитом на 

споживчі товари, тобто є похідним. Дослідження попиту на промислові товари 

потребують великих витрат, оскільки необхідно вивчати тенденції змін у попиті 

на споживчому ринку. Збільшення попиту на споживчому ринку в середньому 

на 10 % спричинює збільшення попиту на промисловому щонайменше у 5 

разів). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Оцініть твердження: «Технічно досконалий товар продається 

сам». Чи Ви згодні з ним? Аргументуйте свою думку. 

Завдання 2. Проаналізуйте твердження: «Попит на ТПП має нижчу цінову 

еластичність, ніж попит на ТКС». Чи Ви згодні з ним? Аргументуйте свою 

думку. 

Завдання 3. Які існують основні відмінності між споживчим і 

промисловим маркетингом? Під час відповіді дотримуйтеся табл. 2. 
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Таблиця 2 

 

 Споживчий 

маркетинг 

Промисловий 

маркетинг 

Споживачі   

Поведінка організацій-споживачів під час 

ухвалення рішення про придбання товару 

  

Відносини «покупець–продавець»   

Товар   

Ціна   

Просування   

Канали збуту   

 

Теми рефератів 

1. Оцінювання рівня конкурентоздатності продукції. 

2. Життєвий цикл товару. 

3. Відмінності ринку промислових від ринку споживчих товарів. 

4. Критерії класифікації промислових товарів і послуг. 

Контрольні питання 

1. Який ринок називається промисловим? 

2. Основні відмітні ознаки промислового та споживчого ринків. 

3. Підприємства яких галузей промисловості є на промисловому ринку 

України? 

4. Основні чинники, що впливають нині на стан промислового ринку України. 

Перспективи цього ринку. 

5. Різновиди промислового ринку. 

6. Що таке ринок засобів виробництва? 

7. Основні організаційні форми ринку засобів виробництва. 

Література: [1, с. 43, c. 151, 7, с. 103; 13, с. 101; 16, с. 242; 19, с. 143]. 
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Практична робота № 3 

Тема 3 Стратегії промислового маркетингу 

Мета: навчитися складати стратегічні плани підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Розрізняють стратегії ринкового лідера, челенджерів і послідовників, а 

також стратегії ринкової ніші. 

Реалізація стратегії становить процес трансформації стратегії 

маркетингу в конкретні дії унаслідок розроблення маркетингового плану і 

бюджету. Цей процес може передбачати зміни у діловій культурі, структурі та 

системі управління підприємством (фірмою). 

Стратегія – це загальні методи, вибрані для досягнення цілей маркетингу. 

Маркетингові стратегії – це засоби, якими досягаються цілі маркетингу. Вони 

пов’язані з усім комплексом маркетингових стратегій, а саме з товарами, 

ціноутворенням, рекламою, просуванням і розподілом. Можна виокремити 

кілька різновидів стратегії: залежно від терміну реалізації конкурентних 

переваг, конкурентного становища фірми а її конкурентів, 

конкурентоспроможності фірми і привабливості ринку, виду диференціації, 

ступеня сегментування ринку, за елементами маркетингового комплексу, 

станом ринкового попиту та ін. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Складіть послідовну схему з таких етапів стратегічного 

планування: 

а) аналіз господарського «портфеля» підприємства; 

б) формування місії підприємства; 

в) вибір стратегії розвитку підприємства; 

г) визначення цілей та завдань підприємства. 

Завдання 2. Проаналізуйте господарський «портфель» підприємства. 

Підприємство «Керамік» здійснює свою діяльність за трьома напрямами, які 

подані такими стратегічними бізнес-одиницями (СБО): 

– СБО «А» – виробництво цегли; 
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– СБО «Б» – виробництво майолікових виробів; 

– СБО «В» – виробництво черепиці. 

Дані про обсяги продаж цих СБО підприємства та їх конкурентів наведені 

в табл. 3. 

Таблиця 3 

 

 

Проаналізуйте господарський «портфель» видів діяльності методом 

«Бостон Консалтинг груп» і запропонуйте свою оцінку стану підприємства. Що 

Ви можете порекомендувати підприємству за результатами Вашого аналізу? 

Яку стратегію слід вибрати для кожного зі СБО? 

Завдання 3. Використовуючи інформацію про зовнішнє середовище 

приладобудівного підприємства (табл. 4), визначте вплив (прояв) чинників 

макросередовища на це підприємство. Подайте результати у вигляді таблиці. 

Запропонуйте конкретні дії підприємства, ураховуючи вплив наведених 

чинників. 
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Таблиця 4 – Чинники макросередовища підприємства 

 

 

Завдання 4. Використовуючи інформацію про мікросередовище 

приладобудівного підприємства (табл. 3), визначте вплив на нього чинників 

мікросередовища. Результати наведіть у вигляді таблиці. Запропонуйте 

конкретні дії підприємства, ураховуючи із вплив наведених чинників. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Таблиця 5– Чинники мікросередовища підприємства 

 

Група чинників Чинник Тенденція зміни чинника 

1. Постачальники  1.1 Постачання 

енергоносіїв, матеріалів 

Подорожчання матеріалів, 

енергоносіїв 

1.2 Постачання 

фінансових ресурсів 

Підвищення ставок за 

кредит 

2. Клієнти 2.1 Великі підприємства 

України та Росії з 

будування космічних 

апаратів  

Зростання попиту 

2.2 Ринок товарів 

народного споживання  

Зменшення попиту через 

наявність досконалих 

зарубіжних аналогів 

2.3 Ринок 

приладобудування  

Стабільний та зростаючий 

попит  

3. Конкуренти 3.1 Конкуренція на 

зовнішньому та 

внутрішньому ринку 

галузі ракетобудування 

Невелика конкуренція  

3.2 Конкуренція при 

виробництві товарів 

народного споживання 

Значна конкуренція  

3.3 Конкуренція на 

ринку товарів 

приладобудування  

 Невелика конкуренція 

4. Кредитори Внутрішні кредитори  Підвищення ставок на 

кредит 

 

Теми рефератів 

1. Специфіка стратегічного планування на промисловому ринку. 

2. Стратегічні зони господарювання. 

Контрольні питання 

1. Поняття стратегічного планування. 

2. Завдання стратегічного планування. 

3. Процес стратегічного планування. 

4. Оцінювання сприятливих і несприятливих чинників. 
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Література: [1, с. 180; 2, с. 143; 3, с. 93; 4, с. 248; 7, с. 239; 13, с. 43; 16,   

с. 57; 19, с. 120]. 

 

Практична робота № 4 

Тема 4 Планування маркетингової діяльності на підприємстві 

Мета: оволодіти навичками маркетингового планування на 

промисловому підприємстві. 

Короткі теоретичні відомості 

Управління маркетинговою діяльністю передбачає стратегічне 

планування і планування програми маркетингу. 

Маркетингове планування – це управлінський процес створення і 

підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними 

можливостями у процесі ринкової діяльності. Планувати маркетинг фірми – це 

розробляти чітку програму дій, яка дозволить керувати швидкістю, 

послідовністю і результатами змін для отримання бажаних результатів у 

визначений період. 

Предметом маркетингового планування є вивчення можливостей 

використовування у практичній діяльності щодо складання маркетингових 

прогнозів, проектів програм і планів, розробка методології та методики 

розв'язання різноманітних проблем маркетингового планування, а також 

організації його розробки і здійснення. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Згідно з планом маркетингу передбачається збільшити обсяги 

виробництва продукції. Визначте оптимальний обсяг виробництва продукції, 

оптимальні ціни, за яких гранична виручка перевищуватиме граничні витрати 

підприємства. Базова ціна передбачає рентабельність виробництва продукції 

10%. Підприємство може виробляти продукцію в обсягах,  наведених у табл. 5. 
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Таблиця 5 

 

Обсяг виробництва, т Собівартість продукції, грн. 

1,420 42000 

2,430 42570 

3,440 43120 

4,450 43650 

5,500 46500 

6,600 51140 

 

 

Завдання 2. Фірма 3 діє на монополістичному ринку і займає третє місце за 

якісними показниками та обсягом реалізації продукції, тобто є аудсайдером 

ринку. Її становище небезпечне, і тому керівництво розробило маркетинговий 

план щодо збільшення обороту та скорочення непродуктивних витрат 

сировини. Сировина становить 61 % у загальних утратах на виробництво з 

урахуванням утрат. Дані для розрахунку наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 

Базові показники діяльності фірм 

Показники Од. виміру Фірма 1 Фірма 2 Фірма 3 

Обсяг реалізації товарів млн грн 8,4 6,8 4,5 

Собівартість продукції млн грн 5,8 4,2 3,4 

Прибуток від реалізації млн грн 2,2 2,1 1,1 

Непродуктивні витрати 

сировини (утрати, брак) 

% 17 18 19 

 

Ураховуючи небезпечне становище на ринку фірми 3, вона розробила 

план скорочення браку і втрат сировини у виробництві. Завдяки виконанню 
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заходів плану обсяг реалізації продукції збільшився на 12 %, непродуктивні 

витрати і втрати скоротилися на 13 %. Зробіть розрахунки прибутку, витрат на 

1 грн та рентабельності реалізованої продукції. 

 

 

Контрольні питання 

1. Які основні етапи планування? 

2. Назвіть методи розробки планів. 

3. Назвіть основні завдання управління маркетингом. 

4. Визначте поняття маркетингового планування та його головні 

завдання. 

5. За якими показниками поділяють плани маркетингу? 

Література: [1, с. 66; 3, с. 15; 4, с. 204; 7, с. 53; 13, с. 68; 16, с. 125; 19, 

с.62]. 

 

Практична робота № 5 

Тема 5 Маркетингові дослідження на промисловому ринку  

Мета: розуміти особливі маркетингових досліджень на товари 

виробничого призначення. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетингові дослідження – це систематизований процес збору та 

аналізу об’єктивної  інформації для прийняття конкретних управлінських 

рішень. Об’єктивність  – це найбільш суттєва ознака досліджень, що забезпечує 

достовірність інформації способом визначення можливих помилок 

дослідження, вибору методу дослідження, розрахунку розміру вибірки, вибору 

техніки аналізу даних. 

Основними методами збору первинної інформації на промисловому 

ринку є опитування, спостереження, експеримент, аналіз господарських 

ситуацій (кейс-аналіз).  
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Завдання до теми 

Завдання 1. У чому полягають позитивні і негативні сторони письмового 

опитування порівняно з усним анкетуванням респондента? Відповіді оформіть 

у вигляді таблиці. 

 

Таблиця 7 

Критерії Опитування 

Письмові Усні 

Об’єм вибірки   

Витрати на організацію   

Витрати на інтерв’ю   

Вплив на респондента   

Тактика опитування   

Контрольованість   

Тривалість поведінки   

 

Завдання 2. Наведіть відмінності маркетингових досліджень на 

промисловому і споживчому ринках 

Таблиця 8 

Показники Ринок кінцевих 

споживачів 

Промисловий ринок 

Розмір вибірки   

Доступність респондентів   

Визначення респондентів   

Кооперація з 

респондентами 

  

Інтерв’юєри   

Вартість дослідження   
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Завдання 3. Комерційна фірма з обслуговування побутової техніки 

провела дослідження у своїх 6 філіях. Об’єкт дослідження – рентабельність 

роботи з чотирьох видів послуг. Окрім цього, були виконані розрахунки 

потреби населення у цих послугах на рік. Завдання: 

а) на підставі даних про потенційну кількість послуг на рік складіть план 

раціонального розподілу послуг філіями фірми в ринкових сегментах; 

б) установіть, якої концепції маркетингу дотримується фірма; 

в) запропонуйте маркетингові заходи щодо поліпшення стійкості фірми в 

умовах розвитку концепції та зростання попиту на ці види послуг. 

Таблиця 9 

№ 

філії 

Потенційний 

обсяг 

надання 

послуг 

філіями 

фірми ум. 

одиниць за 

рік 

Рентабельність послуги за виглядом побутової 

техніки, % 

Холодильники Електроприлади Телерадіо 
Цифрова 

апаратура 

1 23500 28 20 35 63 

2 28300 22 19 41 68 

3 32200 30 22 38 60 

4 18000 25 18 33 59 

5 35800 24 24 36 52 

6 27100 18 18 33 85 

Розрахункові потреби 

населення за видами 

послуг, ум. один./рік 

43000 65700 71000 17800 

 

Теми рефератів 

1. Етапи маркетингових досліджень. 

2. Методи збору маркетингової інформації. 

Контрольні питання 

1. Прийняття рішення щодо виробництва промислових товарів. 

2. Процес прийняття управлінського рішення. 

3. Переваги й недоліки методології збирання інформації. 
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4. Відмінності між кінцевим споживачем і промисловим підприємством. 

Література: [1, с. 66; 3, с. 15; 4, с. 204; 7, с. 53; 13, с. 68; 16, с. 125; 19, 

с.62]. 

 

Практична робота № 6 

Тема 6 Конкуренція на промислових ринках 

Мета: ознайомитися з методами визначення конкуренції на промислових 

ринках. 

Короткі теоретичні відомості 

Конкуренція – притаманне товарному виробництву змагання між 

окремими господарськими суб’єктами (конкурентами), заінтересованими у 

більш вигідних умовах виробництва і збуту товарів, а також у задоволенні 

різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку. 

Розрізняють такі основні функції конкуренції: регулювальну, 

інноваційну, адаптаційну, розподільчу та контролюючу. 

На сучасному ринку розрізняють такі види конкуренції: 

– функціональна – конкуренція технічних засобів, які призначені для 

виконання однакових функцій (обробка металів можлива декількома методами, 

наприклад, різанням, куванням, тисненням, штампуванням); 

– видова – конкуренція товарів, які призначені для задоволення таких 

самих потреб, але розрізняються параметрами (автомобілі з різною потужністю, 

взуття – повсякденне і святкове тощо); 

– предметна – конкуренція ідентичних товарів, але різної якості. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Завод «Одескабель» – підприємство, що випускає особливий 

електропровід. Цю продукцію використовують у багатьох галузях 

промисловості. Цей сектор виробництва охоплює, окрім «Одескабеля», ще        

20 конкурентів з сукупним річним обігом 6000 тис. грн. Річний обіг компанії 

«Одескабель» становить 700 тис. грн. Розрахуйте частку ринку, якою володіє 

підприємство «Одескабель». Які маркетингові заходи можна б 
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порекомендувати підприємству для збільшення своєї частки ринку і 

підвищення конкурентоспроможності? 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність поняття «конкурентоспроможність 

підприємства»? 

2. Види конкуренції. 

3. Охарактеризуйте підхід до визначення конкурентоспроможності 

підприємства з огляду конкурентних переваг. 

4. У чому полягає сутність аналізу сильних і слабких сторін 

підприємства? 

5. У чому полягає сутність загальних і базових стратегій 

конкурентоспроможності? 

Література: [1, с. 66; 3, с. 15; 4, с. 204; 7, с. 53; 13, с. 68; 16, с. 125; 19, 

с.62]. 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (VІІІ СЕМЕСТР) 

 

Практична робота № 1 

Тема 1 Кон’юнктура ринку промислових товарів 

Мета: оволодіти основними методами дослідження кон’юнктури 

промислового ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Кон’юнктура ринку – це реальна економічна ситуація, яку характеризують 

співвідношення між попитом і пропозицією, рівень і динаміка цін, товарних 

запасів, а також інші показники та чинники (історичні, національні, природно-

кліматичні, політичні). У процесі маркетингових досліджень вивчається як 

загальноекономічна кон’юнктура, так і кон’юнктура конкретних товарних 

ринків. 

Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку передбачають збирання, 

обробку, аналіз даних про макро-, мікросередовище та можливості розвитку 
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товаровиробника для прийняття науково-обґрунтованих маркетингових рішень. 

Дослідження кон’юнктури ринку передбачає: аналіз масштабу та потенціалу 

ринку; аналіз ємності (місткості) ринку; аналіз збалансованості ринку; 

оцінювання і аналіз циклічності й сезонності ринку.  

Місткість ринку – це обсяги продажу товарів на конкретному ринку 

(продажу конкретній групі споживачів даного регіону в заданий проміжок часу 

в тому самому бізнес-середовищі в рамках конкретної маркетингової 

програми). 

Завдання до теми 

Завдання 1. ВАТ «Електрозавод» виробляє електролічильники. 

Підприємство здійснило пробний продаж товару в різних регіонах України, 

результати якого наведені в таблиці: 

Таблиця 1 

Ціна, грн./од. Обсяг продажу, од. 

127 

129 

131 

133 

135 

137 

637 

799 

776 

697 

753 

822 

 

Ураховуючи результати маркетингового дослідження, оцініть 

еластичність попиту за ціною на товар  (під час розрахунку еластичності 

враховуйте лише граничні дані пробного продажу). Зробіть висновки. Які ще 

чинники, крім ціни, можуть впливати на зміну обсягу продажу? 

 

Завдання 2. АТ «СВЕМА» виготовляє комп’ютерні чисті диски для бази 

даних і планує отримати цільовий прибуток у розмірі 350 тис. грн. Досвід 

роботи на цьому ринку та аналіз діяльності за попередні роки надали 
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можливість менеджерові АТ встановити оптимальну ціну на товар 2,5 грн/од. 

Річні постійні витрати на виробництво і збут товару становлять 375 тис. грн, а 

змінні витрати – 0,57 грн/од. Розрахуйте точку беззбитковості для цього товару 

та обсяг продажу, за якого товариство зможе отримати цільовий прибуток у 

запланованому обсязі. Під час розрахунків вважайте річні постійні витрати 

незалежними від обсягів продажу. 

Завдання 3. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з 

урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 20 тис. шт. Продажна ціна 

одиниці продукції становить 25 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю 

продукції складають 14 грн, а постійні витрати на весь річний випуск продукції 

– 80 тис. грн. 

Розрахуйте: 

– точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний та 

графічний методи розрахунків; 

– додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови 

скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20 тис. грн. 

 

Завдання 4. Підприємство «Фотон» випускає 15000  моніторів для 

комп’ютерів за ціною 2100 грн за одиницю. Показник еластичності попиту на 

продукцію – 1,3. Собівартість одиниці продукції 1900 грн. Співвідношення між 

постійними і змінними витратами 20:80. Підприємство для збільшення збуту 

хоче знизити ціну на 100 грн. Як це вплине на прибуток підприємства? 

 

Завдання 5. ЗАТ «Промкомплект» домінує на ринку ремонту роликів для 

прокатних станів і контролює 40 % цього ринку, на якому працюють ще            

4 фірми. За допомогою індексу Херфіндаля-Хіршмана оцініть рівень 

монополізації ринку. 

Контрольні питання 
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1. Поняття «ринкова ситуація». 

2. НТП і «довгі хвилі кон’юнктури». 

3. Рівновагові стани плинності економічних процесів. 

4. Особливості сучасних циклів. 

Теми рефератів 

1. Нециклічні кон’юнктуроутворювальні чинники. 

2. Особливості сучасних циклів і їх відображення в розвитку економічної 

кон’юнктури. 

3. Методи кон’юнктурного аналізу. 

Література: [1, с. 80; 2, с. 317; 3, с. 19; c. 197]. 

 

Практична робота № 2 

Тема 2 Ринкове сегментування і позиціонування товару 

Мета: навчитися виокремлювати сегменти ринку за основними 

критеріями. 

Короткі теоретичні відомості 

Сегмент ринку – сукупність споживачів (фізичних і юридичних осіб), які 

однаково реагують на той самий набір стимулів маркетингу: ціну, якість, 

споживчі характеристики товару, система продажів і стимулювання збуту. 

Промисловий ринок потребує сегментування за таких умов: 

– зменшення обсягів збуту конкретної промислової продукції або 

промислових послуг; 

– значного спаду потенційного (прогнозованого) попиту на відповідний 

промисловий товар; 

– значного підвищення рівня конкуренції; 

– суттєвої відмінності щодо вимог споживачів до конкретного товару 

промислового призначення. 

Критеріями сегментування промислового ринку є: галузева приналежність 

виробника; тип підприємства та його імідж; розмір підприємства; географічне 
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розташування виробника; структура закупівельного центру; особисті 

характеристики покупців, їх мотиви здійснити покупку. 

Позиціонування – це засіб оцінювання товару з боку споживачів 

порівняно з товарами конкурентів. Це визначає специфічні конкурентні риси 

товарів на ринку. Розрізняють види позиціонування: за технологією, за ціною, 

за якістю, за іміджем, за послугами. 

 

Завдання до теми 

Завдання 1. ТОВ «Електроприлад» виробляє верстати з числовим 

програмним управлінням (ЧПУ). Визначіть місткість ринку цього виробу за 

допомогою методу ланцюгових підстановок, якщо задані такі дані з галузі: 

– кількість підприємств-споживачів верстатів з ЧПУ, Д = 852; 

– середній розмір річного прибутку одного підприємства, Пр = 19,6 млн 

грн; 

– частка прибутку, яка в середньому витрачається підприємством галузі 

на технічне переоснащення і реконструкцію свого виробництва, К1 = 10 %; 

– питома вага витрат на машини та обладнання у частці прибутку, що 

визначається коефіцієнтом К1, К2 = 19 %; 

– питома вага витрат на металообробне обладнання у сумі витрат, 

які визначаються коефіцієнтом К2, К3 = 60 %; 

– питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, які 

визначаються коефіцієнтом К3, К4 = 37 %. 

Завдання 2. На ринку кабельно-провідникової продукції в певному 

географічному регіоні функціонують три виробничі підприємства – 

«Тіара», «Адоніс» та «Ольга». Вони є конкурентами і витрачають на 

маркетингові заходи за рік відповідно М1 = 15000 грн, М2 = 8000 грн, М3 = 

13500 грн з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,9, Е2= 1,2, Е3 

= 0,75. 
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Визначте частку ринку, якою володіє кожне з підприємств, 

ураховуючи, що частка ринку розподіляється пропорційно до витрат на 

маркетинг та ефективності їх використання. 

Оцініть, якими стануть ці частки, якщо маркетингова чутливість 

попиту ринку дещо знижується і коефіцієнт маркетингової чутливості 

попиту буде em = 0,8. 

Завдання 3. Дослідіть доцільність збільшення продажу товарів АТ «САЕ» 

на певному сегменті, ураховуючи з такі умови: 

–  місткість сегмента становить М = 82 тис. грн; 

–  фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному році  

N1 = 10,7 тис. грн; 

– запланований обсяг збуту в наступному році N2 = 16,2 тис. грн; 

– ціна продажу товару у звітному та наступному роках не змінюється і 

становить Ц = 10 грн; 

– собівартість виробництва та продажу товару (не враховуючи 

витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і 

становить  С = 6,3 грн. 

Щоб досягти запланованих обсягів збуту в наступному році, необхідно 

витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис. грн, у той час як у звітному році 

витрачалось на маркетинг лише В1 = 1,1 тис. грн. 

Необхідно: 

– визначити частку ринку, яку займало підприємство «САЕ» у звітному 

році та частку ринку, яку планується зайняти у наступному році; 

– визначити фактично отриманий балансовий прибуток та очікуваний 

прибуток у наступному році; 

– зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

ураховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних 

прибутків. 

Завдання 4. Дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на 

певному сегменті ринку з урахуванням умов: 
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– місткість сегменту становить М = 193 тис. грн; 

– фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47,05 тис. грн.; 

– запланований обсяг збуту товарів в наступному році Q2  = 5 2,96 тис.грн; 

– ціна продажу товарів у звітному та наступному році не змінюється і 

становить Ц = 9,7 грн/од.; 

– собівартість виробництва та продажу товарів (не враховуючи витрати 

на маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 

6,3 грн/од. 

– для досягнення запланованого обсягу збуту в наступному році, 

необхідні витрати на маркетинг у розмірі В2 = 12 тис. грн, тоді як у звітному 

році витрачалось на маркетинг у сумі В1 = 7 тис. грн. 

Визначте: 

1) частку ринку, яку зайняло підприємство у звітному році Ч1, та 

частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч2; 

2) фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний 

прибуток у наступному році П2; 

3) зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

ураховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних 

прибутків. 

Завдання 5. Розрахуйте річний економічний ефект і ефективність  від 

сегментування цільового ринку, якщо норма прибутку від кожного виробу 

складає 1000 грн, а кількість додатково реалізованих у результаті 

сегментування виробів – 5000, витрати на проведення відповідних 

маркетингових досліджень – 5000, а всі інші, пов’язані із сегментуванням – 

10000. Річний обсяг реалізації – 18000 од. 

Теми рефератів 

1. Сегментація на промисловому ринку. 

2. Типи конкурентних стратегій. 

Контрольні питання 

1. Відмінності сегментації на ринку промислового товару. 
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2. Вимоги до підвищення ефективності сегментації. 

3. Чинники впливу на вибір сегмента. 

4. Пошук ринкових ніш. 

5. Підходи до стратегії маркетингу, пов’язаної із закріпленням позиції 

товару на ринку. 

Література: [2, с. 197, c. 329; 7, с. 87; 13, с. 185; 16, с. 200; 19, с. 113]. 

 

Практична робота № 3 

Тема 3 Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів 

Мета: оволодіти методами планування матеріально-технічного 

постачання. 

Короткі теоретичні відомості 

Одним із головних чинників діяльності будь-якого підприємства є 

необхідність забезпечення програми виробництва матеріальними ресурсами в 

потрібному асортименті, кількості та в установлений термін. Управління 

матеріально-технічним постачанням – складний процес, який вимагає від 

менеджерів, що його здійснюють, відповідних знань і практичного досвіду. 

Необхідно чітко усвідомлювати, що різноманітні товари та послуги в 

різних галузях господарства, у різних ситуаціях потребують у кожному випадку 

особливих підходів до прийняття рішень щодо принципів матеріально-

технічного постачання.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Промисловий комбінат «Явір» виготовляє меблі для 

навчальних закладів, для чого створює запаси ДСП. Розрахуйте загальну річну 

потребу в ДСП за такими даними:  

– потреба в ДСП на річну програму Мв = 1000 кв. м;   

– потреба  на впровадження нової продукції Мнп = 200 кв. м; 

– потреба на виправлення браку Мб = 40 кв. м; 

– незавершене виробництво на кінець року Нвк = 100 кв. м; 

– незавершене виробництво на початок року Нвп  = 100 кв. м; 
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– виробничі запаси на кінець року Зк = 150 кв. м; 

– виробничі запаси на початок року Зп = 150 кв. м; 

Завдання 2. Для фарбування продукції підприємство використовує фарбу 

МА-25. У попередньому році її було витрачено 20 т. Планується збільшення 

програми випуску продукції на 8 % і зниження норми витрати фарби на 4 %. 

Визначіть потребу підприємства у фарбі на плановий рік. 

Завдання 3. Підприємство виготовляє вироби  з вуглецевої сталі. Норма 

витрати на один виріб – 50 кг. У третьому кварталі необхідно виготовити      

200 виробів. На складі підприємства знаходиться 6,3 тонни вказаної сталі, а в 

червні вже було замовлено постачальнику (але ще не отримано) 3 тонни металу. 

Визначіть необхідний обсяг закупівлі сталі на третій квартал. 

Теми рефератів 

1. Визначення джерел покриття і закупівля матеріальних ресурсів. 

2. Планування матеріально-технічного забезпечення. 

Контрольні питання 

1. Потреба на основне виробництво. 

2. Матеріальний баланс підприємства. 

3. Ремонтно-експлуатаційні потреби. 

Література: [18, с. 58; 20, с. 79; 27, с. 52]. 

 

Практична робота № 4 

Тема 4 Товарна політика та управління асортиментом продукції на 

промислових підприємствах 

Мета: оволодіти методами формування товарної політики. 

Короткі теоретичні відомості 

Товарна політика – це визначений курс дій товаровиробника щодо 

формування товарного асортименту; його управління; забезпечення 

конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; знаходження для 

товарів цільових сегментів ринку; розробки і здійснення стратегії упаковки, 

маркування, сервісного обслуговування товару; модифікації та модернізації 
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товару і подовження унаслідок цього життєвого циклу товарів (ЖЦТ) і меж 

використання товару. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчіть і проаналізуйте дані табл. 1 та виконайте завдання: 1) 

розрахуйте рівень конкурентоспроможності Fiat до Nissan; 2) визначте заходи 

щодо підвищення конкурентоспроможності гіршої машини. 

Таблиця 2 

Параметри  Nissan  Fiat  

Технічні показники: 

вантажопідйомність, кг 

2750 2750 

Повна маса, кг 5200 5200 

Максимальна швидкість, 

км/ч 

198 197 

Пробіг шин, тис. км. 50 50 

Економічні показники: 

прейскурантна ціна 

25000 24000 

Паливо 6000 4950 

Змащувальні матеріали 700 594 

Шини, марка (рік) 1090 1080 

Технічне обслуговування 4750 4109 

Інші витрати 1000 990 

Амортизація 3444 3273 

 

Контрольні питання 

1. Визначте зміст товарної політики підприємства, її структуру. 

2. Назвіть завдання товарної політики підприємства. 

3. Як проводиться формування товарного асортименту на промисловому 

підприємстві? 

4. Визначте методику формування товарного асортименту. 

5. Етапи формування товарного асортименту. 
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Література: [2, с. 231; 3, с. 55; 4, с. 338; 7, с. 131; 13, с. 242; 16, с. 308; 

19, с. 196]. 

Практичне заняття № 5 

Тема 5 Цінова політика 

Мета: оволодіти методами установлення цін на промислові товари. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належать 

визначення ціни, знижок, умов оплати за товари для задоволення потреб 

споживачів і забезпечення прибутку фірми-товаровиробника, чи продавця. 

Чинники ціноутворення. Усі чинники відразу слід розділити на дві групи: 

внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх чинників належать витрати на виробництво і реалізацію, 

мету фірми, обсяг пропозиції, умови постачання, якість продукції, рівень 

новизни товару, етап життєвого циклу товару. 

До зовнішніх – тип ринку, кон'юнктура ринку, особливості та рівень 

попиту, стан конкурентного середовища, споживачі, торговельні посередники, 

рівень інфляції, обмеження, які визначаються чинним законодавством у сфері 

ціноутворення. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Оцініть доцільність придбання нових видів прокладок для 

вентилів котельні, якщо наявний вид прокладок з регулярним використанням 

вимагає заміни кожні три місяці. Ціна придбання прокладок старого зразка Ц1 = 

0,9 грн., а нового Ц2 = 4,4 грн. Кількість прокладок, що необхідна – 150 

одиниць. Під час замін прокладок котельня змушена призупиняти діяльність, 

унаслідок чого недоотримується 700 грн. Новий вид прокладок має удвічі 

довший термін експлуатації. 

Проведіть вартісний аналіз нового виду прокладок. 

Зробіть висновок щодо доцільності придбання нового виду прокладок за 

запропонованою ціною. 
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Завдання 2. Фірма «Лотос», що виготовляє світлотехнічну продукцію, 

запустила нову технологічну лінію для виробництва світильників, інвестувавши 

в неї 1,5 млн грн. Плановий випуск нової продукції N = 50000 світильників на 

рік. 

Змінні утрати на одиницю продукції V = 12 грн. Постійні витрати на 

виробництво і збут продукції F = 320 тис. грн. на рік. 

Визначте ціну нового світильника, використовуючи методи витратної 

моделі ціноутворення: 

– метод надбавок, за умови, що фірма хоче встановити надбавку у розмірі 

20 %; 

– від собівартості товару; 

– від ціни його продажу. 

2) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо 

фірма хоче отримувати 20 % прибутку з інвестицій щорічно. 

Завдання 3. Приватне промислове підприємство «Тіара» закуповує для 

власних виробничих потреб Р = 190 мішків цементу на місяць. Ціна кожного 

мішка Ц = 18 грн/міш. Закупівельні та транспортні витрати на використання 

одного замовлення становлять Т = 75 грн. Розраховані складські витрати на 

місяць становлять С = 261 грн для даного матеріалу плюс П = 5 % середньої 

вартості складського запасу. Ураховуючи особливості технологічного процесу, 

цемент має зберігатися на складі підприємства не більше 1 місяця. 

Оцініть ефективність замовлення цементу підприємством двічі на місяць. 

Визначте оптимальний варіант частоти замовлень матеріалу, який надасть 

змогу мінімізувати витрати, пов’язані з його постачанням. 

Завдання 4. Питомі витрати виробництва товару становлять 70 у. о. За 

ціни 100 у. о. підприємство може виробити й реалізувати 7000 од. на місяць. 

Відтак завантаження виробничих потужностей становитиме 70 %. За ціни 90    

у. о. обсяги виробництва та реалізацій можуть зрости до 10000 од., а виробничі 

потужності будуть завантажені на 100 %. Яку ціну (100 у. о., 90 у. о. чи 
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диференційовану) має підприємство запропонувати ринку, щоб отримати 

максимальний прибуток? 

Теми рефератів 

1. Варіанти діяльності фірми на ринку. 

2. Цінові стратегії фірми. 

3. Значення чинника ціни в маркетингу. 

 

Контрольні питання 

1. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на визначення ціни. 

2. Варіанти діяльності фірми у сфері ціноутворення. 

3. Сутність витратного методу. 

4. Метод беззбитковості. 

Література: [2, с. 231; 3, с. 55; 4, с. 338; 7, с. 131; 13, с. 242; 16, с. 308; 

19, с. 196]. 

Практична робота № 6 

Тема 6 Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції 

Мета: оволодіти комплексним уявленням про особливості управлінської 

діяльності в галузі розподілу та збуту готової продукції. 

Короткі теоретичні відомості 

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та 

контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача для задоволення 

потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета політики 

розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції. 

Завдання розподілу продукції можна поділити на дві групи: 

– стратегічні; 

– тактичні. 

Стратегічні завдання, пов’язані з формуванням та організацією каналів 

збуту: 

– прогноз планування перспективних каналів збуту; 

– вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту; 
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– вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення 

складів. 

Тактичні завдання розподілу передбачають: 

– роботу з наявними клієнтами та залучення нових; 

– пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару; 

– організацію виконання замовлень і поставку товарів. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Виробничо-комерційна фірма RISO виробляє та пропонує в 

західному регіоні цифрові дублікати RISO, офсетні машини Ryobi, офісне та 

друкарське обладнання. Також фірма надає оперативні поліграфічні послуги. 

Фірма планує пропонувати свою продукцію у східному регіоні України. 

Оцініть, хто, з огляду витрат, є вигіднішим для фірми RISO: власний працівник 

відділу збуту чи промисловий агент.  

Умови їх оплати праці: 

– зарплата працівника становить 3ІІ = 1380 грн на місяць і премія у 

розмірі ПІІ = 2 % від обсягу реалізації; 

– оплата послуг промислового агента становить Па  = 6 % від обсягу 

реалізації. 

В окремих регіонах очікується місячний оборот у розмірі О = 318000 грн. 

Проаналізуйте, яким має бути місячний оборот, щоб витрати для фірми RISO в 

обох випадках були однаковими. 

Завдання 2. Мале приватне промислове підприємство «Ра-Дан» щомісяця 

має поставляти продукцію багатьом організаціям-споживачам і долати для 

цього маленькою вантажівкою близько L = 2000 км. Підприємство має 

вирішити, чи придбати новий транспортний засіб, чи укласти угоду з 

транспортним підприємством. 

Оплата послуг транспортного підприємства становить О = 1,95 грн за 1 

км. У разі використання власного транспорту виникають такі витрати: 

– придбання нового транспортного засобу – Ц = 92000 грн, вартість якого 

буде амортизована  з нормою амортизації a = 25 % річних; 
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– купівля нової вантажівки здійснена на 50 % на позичкові кошти, за які 

слід сплачувати 3 %  щомісяця і які повертаються через 2 роки; 

– на податки та страхування вантажівки використовується С = 1200 грн 

на рік; 

– оплата праці водія за місяць дорівнює З = 1480 грн на місяць; 

– витрати на бензин, технічне обслуговування і ремонт становлять V = 

10,75 грн на 1 км. 

Обґрунтуйте: яка альтернатива є вигіднішою за необхідності доплати L = 

2000 км на місяць? 

Завдання 3. Розрахуйте вартість організації прямого збуту на 

підприємстві та визначте, за якого обсягу збуту він доцільний, якщо фірма 

виробляє товари, які продають 15 тисячам фірм-споживачів. Представник 

служби збуту відвідує їх один раз на два тижні. Службовець за день може 

відвідати 10 клієнтів. Кожен службовець отримує за рік $3000. Для контролю за 

роботою на кожну групу з 50 представників цієї служби потрібен керівник 

групи, який отримує $5000 на рік. 

Теми рефератів 

1. Опосередковані канали збуту. 

2. Функції каналів товароруху. 

Контрольні питання 

1. Функції каналів товароруху. 

2. Основні характеристики каналів розподілу товарів промислового 

призначення. 

3. Методи прямого збуту. 

4. Умови вибору каналу збуту. 

5. Критерії визначення каналу розподілу. 

Література: [2, с. 76, c. 256; 3, с. 69, c.169; 7, с. 159; 13, с. 288; 16, с. 347; 

19, с. 304]. 
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Практична робота № 7 

Тема 7 Комунікаційна політика промислового підприємства 

Мета: оволодіти основними засобами маркетингової політики 

комунікацій. 

Короткі теоретичні відомості 

Маркетингова політика комунікацій – це комплекс заходів, який 

використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування 

споживачам про свої товари (послуги). 

Маркетингова політика комунікацій на промислових підприємствах 

складається з таких основних засобів впливу на чітко визначений ринок або 

конкретну його частину: 

– реклама; 

– стимулювання збуту; 

– популяризація; 

– участь у виставках: 

– формування суспільної думки; 

– ділове листування; 

– пряма поштова реклама та Internet. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Публікація оголошення у журналі «Тіmes», який читають     

10 млн чол., коштує рекламодавцю £ 50 тис. а аналогічне оголошення у 

«Bisiness week», який читають 2 млн чол., – £ 15 тис. Інші умови однакові. Де 

вигідніше розмістити оголошення? 

Завдання 2. Криворізький молокозавод збільшує обсяги виробництва. 

Розрахуйте річний економічний ефект і ефективність від застосування реклами, 

якщо додатковий річний прибуток за останні три роки склав відповідно 1,2; 1,6; 

1,5 млн грн, а загальні витрати на неї склали відповідно 720; 960; 920 тис. грн. 

Завдання 3. Фірма «Росава – плюс» пропонує на ринку Дніпра шини для 

легкових автомобілів. Для інтенсифікації повільного збуту керівництво хоче 

прорекламувати свій товар, але фінансові можливості фірми надто обмежені. 
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Проаналізуйте, які засоби розповсюдження краще вибрати фірмі для 

реклами своєї продукції з урахуванням: 

а) специфіки товару; 

б) достатнього охоплення цільової аудиторії; 

в) обмежених коштів. 

Теми рефератів 

1. Переваги й недоліки персонального продажу. 

2. Стимулювання збуту як метод просування товару. 

3. Пропаганда і створення позитивного іміджу. 

 

Контрольні питання 

1. Вплив форм просування на сталість положення фірми на ринку. 

2. Цілі реклами. 

3. Методи формування бюджету на просування товару. 

4. Процес формування комунікаційної моделі. 

5. Переваги й недоліки персонального продажу. 

6. Основні задачі пропаганди. 

Література: [2, с. 23, с. 246, с. 275; 3, с. 93, с. 112; 4, с. 3864 7, с. 181; 13, 

с. 329; 16, с. 421; 19, с. 245]. 

 

Практична робота № 8 

Тема 8 Планування і організація управління матеріальними 

запасами 

Мета: навчитися розраховувати обсяг запасів матеріальних ресурсів. 

Короткі теоретичні відомості 

До матеріальних запасів у сфері виробництва належать виробничі запаси 

матеріалів і незавершене виробництво. Оскільки продукція від постачальника 

до споживача постачається зазвичай періодично, а споживається у процесі 

виробництва безперервно, для забезпечення безперебійної роботи кожне 

підприємство повинно мати певні запаси необхідних йому матеріальних 
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ресурсів, розміри яких мають бути достатніми для безперебійного процесу 

виробництва й одночасно мінімальними.  

Виробничий запас – обсяг запасів матеріальних ресурсів, що забезпечує 

безперервність виробничого процесу. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Машинобудівельне підприємство використовує лист мідний 

холоднокатаний. Середньодобова витрата матеріалу – 0,5 т, період між двома 

суміжними поставками – 2 доби, сума часу на всі підготовчі операції, 

передбачена технологічним процесом, – 4 години. Розрахуйте максимальний 

поточний запас і величину підготовчого запасу. 

Завдання 2. Завод безалкогольних напоїв закуповує для технології 

вуглекислоту. Витрати на поставку 1 т кислоти – 8000 грн, річна потреба – 50 т, 

витрати на зберігання 1 т – 400 грн. Розрахуйте оптимальний розмір виконання 

замовлення та інтервал між виконанням замовлень у днях, якщо кількість 

робочих днів у році – 255. 

Теми рефератів 

1. Структура виробничих запасів. 

2. Запаси незавершеного виробництва. 

Контрольні питання 

1. Призначення виробничих запасів. 

2. Сутність запасу незавершеного виробництва. 

3. Складські, збутові та транспортні запаси. 

4. Показники, що характеризують запаси. 

5. Вплив транзитного і складського постачання на величину сукупного 

запасу. 

Література: [17, с. 31; 18, с. 22; 20, с. 9; 25]. 
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Практична робота № 9 

Тема 9 Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності 

Мета: вивчити структуру організації маркетингу на підприємстві та її 

ефективність. 

Короткі теоретичні відомості 

Організація маркетингу на підприємстві має ґрунтуватися на відповідних 

організаційних структурах. Саме в цих підрозділах мусять здійснюватися усі 

планові, оперативні й контрольні функції маркетингового менеджменту.  

Кожне підприємство самостійно формує свою маркетингову структуру, а 

тому існує безліч прикладів її побудови. Водночас можна виокремити кілька 

типових моделей. Насамперед слід зазначити, що вони можуть бути інтегровані 

та неінтегровані. 

Завдання до теми 

Витрати на маркетингову діяльність на ВАТ «Констар» складалися із 

загальних витрат на утримання відповідного персоналу – 1,5 млн у. о., 

проведення маркетингових досліджень – 0,7 млн у. о., упровадження комплексу 

маркетингу – 0,6 млн у. о. та інших – у розмірі 0,2 млн у. о. на рік. За цей час 

реалізовано продукції на 18 млн у. о., хоча прогноз за замовленням був              

12 млн у. о. Середній чистий прибуток з кожного мільйона складає 17 %. 

Розрахуйте сукупний річний економічний ефект і оцініть ефективність 

маркетингової діяльності ВАТ «Констар». 

Теми рефератів 

1. Ефективність маркетингової діяльності. 

2. Контроль маркетингової діяльності. 

Контрольні питання 

1. Принципи побудови організаційних структур. 

2. Завдання, розв’язання яких дозволяє створити ефективну організацію 

маркетингу. 

3. Умови ефективності управління маркетинговою службою. 

Література: [1, с. 97; 3, с. 82; 4, с. 134; 7, с. 154; 13, с. 329]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 балів; 

                       75 % – 6 балів; 

                       100 % – 8 балів. 

Наявність конспекту: 1 бали. 

Усього: 10 балів. 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 1 х 12 = 12 

балів. 

Відповідь на практичних – 2 бали. 

Написання рефератів та їх презентація відповідно 

до тематики навчальної дисципліни – 2 бали. 

Підготовка та опублікування тез доповіді на 

конференції з тематики навчальної дисципліни – 

10 балів. 

Усього: 40 балів. 

Поточний та 

підсумковий контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями: 

а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 

б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 

Усього: 30 балів. 

Іспит  Усього:20 балів 

Всього 100 
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 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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