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ВСТУП 

 

Ефективна підготовка фахівців з маркетингу вимагає вивчення ними такої 

дисципліни, як маркетинговий аналіз. В практичній діяльності підприємств 

його проведення є основою виявлення маркетингових резервів, використання 

яких дозволить фірмам зміцнити свої ринкові позиції, покращити 

обслуговування споживачів, розробляти стратегічні заходи. 

Тому можна стверджувати, що маркетинговий аналіз – це та база, яка 

забезпечує в подальшому обґрунтованість дій підприємства в ринковій стихії. 

З іншого боку необхідно констатувати, що можливості належного 

вивчення цієї навчальної дисципліни обмежуються недостатньою наявністю 

навчальної літератури з маркетингового аналізу, виданої на теренах України.  

Крім цього, у наукових статтях, що друкуються у виданих посібниках, 

висвітлення питань з даної навчальної дисципліни не носить комплексного 

характеру. Це стосується в певній мірі маркетингового аналізу 

мікросередовища фірми, ризиків у маркетинговій діяльності, інформаційного 

забезпечення тощо. 

Такий стан негативно відображається на підготовці кадрів з маркетингу, а 

тим більше і на результатах маркетингової діяльності підприємства. 

Фахівці інших економічних профілів вивчають таку навчальну 

дисципліну як аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, бо без 

знання цієї навчальної дисципліни  проблематичним є можливість виконання 

ними своїх функціональних обов’язків. 

В аналогічній мірі маркетинговий аналіз потрібен працівникам 

маркетингових служб фірм.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинговий аналіз» є 

виклад принципів, завдань і функцій управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, здійснення аналізу, розгляд алгоритмів, стратегій та політик 

організація, планування, реалізації та контролю цих процесів. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес аналізу, 

планування, реалізації та контролю за здійсненням заходів, спрямованих на 

встановлення та підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для 

досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед − отримання 

запланованого рівня прибутку).  

Навчальна дисципліна «Маркетинговий аналіз» вивчається у 

безпосередньому зв’язку з  основними  методологічними  й  організаційно-

економічними  положеннями  теорії  маркетингу, менеджменту, макро- і 

мікроекономіки, а  також  з  іншими  навчальними дисциплінами, важливими 

для підготовки  фахівців  з  маркетингу.  

Завдання навчального курсу – з’ясування сутності маркетингового 

аналізу та його відмінностей від інших споріднених навчальних курсів; 

освоєння прийомів здійснення маркетингового аналізу; оволодіння методами 

проведення маркетингового аналізу за конкретними його напрямами; виявлення 

резервів маркетингової діяльності, в першу чергу, в розрізі елементів 

комплексу маркетингу; вміння розробляти заходи з удосконалення маркетингу 

на підприємстві за результатами проведеного аналізу; набуття навичок 

складання звітів за підсумками здійснення зазначеного аналізу.                     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

− функціонування і розвиток підприємства (організації) у конкурентному 

середовищі; 

− гармонізацію інтересів споживачів і продуцентів товарів (послуг); 

− створення (залучення) споживчих цінностей; 

− методику здійснення аналізу маркетингових програм; 

− адекватні визначення (передбаченим) потребам цільових ринків; 

   уміти: 

− проводити аналіз маркетингової діяльності; 

− аналізувати результати маркетингової діяльності; 

− здійснювати  комплексну та цілеспрямовану товарну політику; 
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− системно оцінювати адекватність головних показників споживчої цінності  

товарів (послуг) ринковим вимогам; 

− вивчати й впливати на поведінку споживачів товарів (послуг); 

− здійснювати сегментування ринку та вибір цільових ринків за різноманітними 

критеріями; 

− визначати вимоги споживачів до якісних характеристик  товарів та послуг, 

формувати споживчий попит, прогнозувати обсяги продаж; 

− готувати пропозиції щодо формування товарного асортименту; 

− здійснювати пошук та розроблення ідей нових товарів; 

− розроблювати концепції та рекомендації з організації виробництва нових 

товарів; 

− визначати стратегії розвитку товарних марок та упаковок; 

− створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Сутність та організація маркетингового аналізу 

Мета: закріпити теоретичні знання в опрацюванні сутності 

маркетингового аналізу, його завдань та принципів; забезпечити активну участь 

студентів в обговоренні місця маркетингового аналізу в системі споріднених 

економічних наук. 

Короткі теоретичні відомості 

Вихідним елементом в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємства є маркетинговий аналіз. Це відносно нова наука. Ряд питань 

маркетингового аналізу остаточно ще не вирішений (його сутність, предмет 

вивчення, місце в системі споріднених економічних наук). 

Отже, розкриваючи основи маркетингового аналізу, варто насамперед 

з’ясувати його сутність. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність маркетингового аналізу. 

2. Завдання й принципи маркетингового аналізу. 

3. Предмет маркетингового аналізу. 

4. Види маркетингового аналізу. 

5. Місце маркетингового аналізу в системі споріднених економічних наук. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Проведіть порівняльний аналіз (спільні риси і відмінності) 

вказаних видів маркетингу: 

− споживчий і промисловий маркетинг; 

− внутрішній і міжнародний маркетинг; 

− маркетинг матеріальних продуктів і маркетинг послуг. 
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Порівняння необхідно провести окремо для кожної із маркетингових 

функцій: аналіз маркетингового середовища, розробка товарної політики, 

цінової політики, політики розподілу,  комунікативної політики. 

Завдання 2. Складіть перелік маркетингових функцій аналізу, які мають 

виконуватись працівниками: 

− комерційного банку; 

− видавництва, що випускає навчальну літературу; 

− взуттєвої фабрики; 

− автомобільної корпорації; 

− туристичної фірми; 

− кондитерської фабрики. 

Тести 

1. Що є основою управління маркетинговою діяльністю на підприємстві? 

а) бізнес-планування; б) маркетингове планування; в) маркетинговий 

аналіз; г) визначення ринкових цілей. 

2. Аналіз як метод дослідження передбачає: 

а) поєднання частин в єдине ціле; б) встановлення подібності і 

розходження предметів та явищ дійсності; в) розкладання предмета на складові; 

г) уявне відволікання від несуттєвих властивостей і зв’язків предметів та 

одночасне виділення однієї чи кількох сторін, що становлять об’єкт 

дослідження. 

3. Комплексне вивчення роботи підприємств, об’єднань, інших 

організацій і установ з метою її глибокої оцінки і прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень – це зміст: 

а) маркетингового аналізу; б) економічного аналізу; в) стратегічного 

аналізу; г) управлінського аналізу. 

4. Чи правильним є твердження? Маркетинговий аналіз – це функція 

управління. 

а) так; б) ні. 

5. Цільовою орієнтацією маркетингового аналізу є: 
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а) виявлення неякісних товарів, що не можуть бути представлені на 

ринку; б) виявлення резервів підвищення ефективності маркетингової 

діяльності; в) виявлення відхилень фактичного рівня показників виробничої 

діяльності від запланованого; г) усі відповіді правильні; д) правильні відповіді 

а) та б). 

6. Чи правильними є твердження? Маркетинговий аналіз не проводиться 

за умови досягнення фірмою позитивних ринкових, водночас фінансових, 

результатів. 

а) так; б) ні. 

7. Одним із завдань маркетингового аналізу є: 

а) забезпечення організаційних маркетингових структур інформацією, 

необхідної їм для вироблення ефективних маркетингових рішень; б) розробка 

рекомендацій щодо реорганізації маркетингових структур; в) забезпечення 

керівництва інформацією, необхідної йому для прийняття ефективних рішень 

щодо зміни організаційної структури підприємства, зокрема, маркетингового 

відділу; г) усі відповіді правильніі. 

8. За способом виявлення розрізняють такі маркетингові резерви: 

а) поточні; б) втрачених можливостей; в) перспективні;                               

г) мікросередовище; д) вірні відповіді а) та в). 

9. Який із принципів маркетингового аналізу передбачає необхідність 

врахування всіх чинників, які визначають зміст маркетингової діяльності? 

а) послідовність; б) комплексність; в) системність; г) виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між маркетинговими показниками. 

10. За способом вимірювання результатів аналізу розрізняють такі види 

маркетингового аналізу: 

а) якісний; б) операційний; в) описовий; г) повний. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність маркетингового аналізу? Які його особливості 

як науки? 
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2. Який взаємозв’язок маркетингового аналізу з іншими видами аналізу, 

що здійснюється на підприємстві? Яке його місце в системі маркетингу 

підприємства? 

3. Поясніть значення основних принципів маркетингового аналізу з 

огляду на завдання, які перед ним ставляться? 

4. Що слід розуміти під резервами підвищення ефективності 

маркетингової діяльності підприємства? Як вони класифікуються? Наведіть 

приклади. 

5. Що є предметом маркетингового аналізу? Який часовий період 

береться до уваги при здійснення маркетингового аналізу? 

6. Назвіть основні види маркетингового аналізу. Які ознаки лежать в 

основі їх класифікації? 

Література: [1, с. 12–25; 2, с. 9–35; 5, с. 14–55; 6, с. 18–44; 10, с. 290]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового 

аналізу 

Мета: ознайомлення студентів з основами інформаційної бази 

маркетингового аналізу та етапністю проведення маркетингового аналізу; 

основними характеристиками прийомів маркетингового аналізу.  

Короткі теоретичні відомості 

В основі проведення будь-якого виду аналізу, в т.ч. і маркетингового, 

знаходиться достовірна, надійна та точна інформація. Від характеристик 

останньої в великій мірі залежить якість проведеного аналізу та отриманих 

результатів. Деякі автори не даремно вважають інформацію стратегічно 

важливою конкурентною перевагою. Так, американський маркетолог П. Тернер 

зазначає, що інформація – це не тільки основа для прийняття управлінських 

рішень, але й ресурс, який дає можливість підприємству забезпечити 

стратегічно важливу перевагу над конкурентами. 
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Розгляд питання стосовно інформаційної бази маркетингового аналізу 

доцільно розпочати зі з’ясування поняття інформації в цілому 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Інформаційна база маркетингового аналізу.  

2. Етапність проведення маркетингового аналізу.  

3. Характеристика прийомів маркетингового аналізу. 

4. Організація маркетингового аналізу. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. За допомогою АВС-аналізу проаналізувати структуру 

товарного асортименту торговельного підприємства «Омега-S». 

Таблиця №1 Асортимент товарів підприємства 

Товарна група Товарна одиниця Середньозважена 
закупівельна 

ціна, грн. 

Обсяг 
реалізації, 

од. 
Зошит Зошит клітинка 12 стор. 0,85  

Зошит клітинка 18 стор. 1,11  
Зошит клітинка 48 стор. 3,09  
Зошит клітинка 60 стор. 3,60  
Зошит клітинка 24 стор. 1,86  
Зошит клітинка 96 стор. 6,74  
Зошит лінійка 60 стор. 3,73  
Зошит А4 клітинка 48 стор. 8,67  
Зошит А4 клітинка 60 стор. 7,47  

Ручка  Ручка шарикова синя 1,35  
Ручка шарикова синя 2,28  
Ручка шарикова синя 4,91  
Ручка шарикова синя 5,66  
Ручка шарикова синя 7,91  
Ручка шарикова чорна 1,39  
Ручка шарикова чорна 2,32  
Ручка шарикова чорна 4,86  
Ручка шарикова чорна 5,70  
Ручка шарикова чорна 7,85  
Ручка шарикова чорна 13,53  
Ручка шарикова червона 3,06  
Набір кольорових ручок 12,54  
Набір кольорових ручок 17,03  
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Продовження таблиці №1 

Папка Папка-швидкозшивач в асорт. 1,50  
Папка-конверт 3,52  
Папка з файлами 10 шт. 5,41  
Папка з файлами 20 шт. 8,63  
Папка-зажим 2,33  
Папка кутова 2,22  
Папка на резинках 6,76  

Інше Степлер  6,86  
Степлер  12,76  
Дирокол  18,03  
Дирокол  41,04  
Папір офісний  25,52  
Папір офісний  28,91  
Папір офісний  35,67  
Папір офісний  38,67  
Набір кольорових олівців  13,59  
Лінійка  0,43  
Набір кольорових олівців 19,36  

 

Завдання 2. У таблиці наведено дані щодо регіонального ринку 

будівельних матеріалів. За допомогою матриці БКГ проаналізуйте портфель 

компанії «Марін-К» і запропонуйте стратегію для кожної СБО. 

Таблиця №2 Дані щодо регіонального ринку будівельних матеріалів 
Показники «Марін-К» «Ексмі» «Фарма» 

Обсяг реалізації на 
01.08.19р., тис. грн 920 1100 1380 

Металочерепиця 300 410 505 
Фарба 380 350 200 
Плитка 

облицювальна 200 150 395 

Ламінат 40 190 280 
Обсяг реалізації на 
01.09.19р., тис. грн 960 1390 1200 

Металочерепиця 300 470 500 
Фарба 400 410 160 
Плитка 

облицювальна 200 170 370 

Ламінат 60 340 170 
Середня 

собівартість, грн    

Металочерепиця 215 230 245 
Фарба 44 49 53 
Плитка 

облицювальна 131 135 140 
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Продовження таблиці №2 
Ламінат 114 118 123 

Середня ціна, грн    
Металочерепиця 235 260 272 

Фарба 55 58 56 
Плитка 

облицювальна 150 174 170 

Ламінат 130 133 145 
Кількість виробів в 

асортименті    

Металочерепиця 15 23 27 
Фарба 32 28 16 
Плитка 

облицювальна 30 34 50 

Ламінат 10 15 8 
Витрати на 

рекламу, % від 
прибутку 

5 10 6 

 

Тести 

1. Сукупність відомостей, які можуть виступати в формі цифр, фактів,  

оцінок тощо, які зменшують невизначеність в процесі прийняття рішення, 

називаються: 

а) звітністю; б) знаннями; в) інформацією; г) повідомленням. 

2. Відповідність інформації генеральній меті, що стоїть перед аналізом, є 

однією з вимог до неї, що визначається як: 

а) актуальність; б) релевантність; в) достовірність; г) цілеспрямованість. 

3. За періодом дії розрізняють такі види інформації: 

а) планово-облікову; б) разову; в) повну; г) недостовірну. 

4. Який етап є наступним за етапом визначення прийомів аналізу підчас 

проведення маркетингового аналізу? 

а) визначення мети аналізу, об’єкту й предмету; б) виявлення міри 

відхилення фактичних показників від запланованого рівня; в) інтерпретація 

інформації та встановлення факторів, що вплинули на відхилення фактичних 

показників. 

5. За можливістю оцінювання розрізняють наступні види інформації: 

а) проміжну;  б) якісну; в) графічну; г) зовнішню. 
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6. Предмет маркетингового аналізу – це: 

а) те, що породжує проблемну ситуацію; б) товарна політика;                    

в) маркетингова діяльність; г) найбільш значущі властивості об’єкту, що 

потребують вивчення. 

7. АВС-аналіз належить до групи таких прийомів: 

а) порівняння; б) ланцюгові підстановки; в) групування; г) відносні 

величини. 

8. Прийом, який використовується для підсумкової оцінки маркетингової 

діяльності та факторів макросередовища й служить для коригування цілей,  

стратегій та маркетингових заходів в умовах швидкозмінюваного зовнішнього 

середовища, називають: 

а) АВС-аналізом; б) SWOT-аналізом; в) портфоліо-аналізом. 

9. Аналітична частина звіту про проведення маркетингового аналізу 

містить: 

а) предмет та прийоми аналізу; б) джерела інформації; в) інформацію про 

результати; г) рекомендації. 

10. Розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні 

групи за певними суттєвими для них ознаками є одним з найбільш широко 

поширених прийомів, що використовується для будь-якого виду аналізу, в тому 

числі і маркетингового. Такий прийом називають: 

а) порівнянням; б) семантичним диференціалом; в) систематизацією;        

г) групуванням. 

Контрольні питання 

1. Яке значення інформації для проведення маркетингового аналізу? Які 

вимоги до неї висуваються? 

2. Як можна класифікувати інформацію? Яким чином класифікація 

інформація може допомогти у проведенні маркетингового аналізу? 

3. Які основні етапи проведення маркетингового аналізу? Чим вони 

характеризуються? 
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4. У чому полягає сутність основних прийомів маркетингового аналізу? 

Наведіть приклади певних предметів аналізу, по відношенню до яких є 

можливим застосування таких прийомів. 

5. Яким чином може бути організоване проведення належного 

маркетингового аналізу на підприємстві? Які при цьому ознаки потрібно взяти 

до уваги? Які умови необхідно для цього створити? 

Література: [1, с. 59–80; 3, с. 85–97; 4, с. 72–95, 7, с. 65–81; 15, с. 120]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства 

Мета: визначити в якій послідовності здійснюється процес 

маркетингового аналізу постачальників, конкурентів та клієнтів фірми;  які цілі 

мають складові аналізу мікросередовища підприємства; за допомогою яких 

інструментів здійснюється зовнішній та внутрішній аналіз мікросередовища 

підприємства;  які вимоги ставляться до маркетингового аналізу контактних 

аудиторій. 

Короткі теоретичні відомості 

Важливою ланкою маркетингового аналізу є аналіз мікросередовища 

фірми, яке підрозділяється на дві групи: внутрішнє середовище та зовнішнє 

середовище. До внутрішнього мікросередовища відносяться суб’єкти, сили і 

ситуаційні фактори, які діють всередині фірми. Воно є контрольованим з боку 

служби маркетингу підприємства. Зовнішнє мікросередовище представляє 

собою сукупність суб’єктів, сил і ситуаційних факторів, які здійснюють прямий 

вплив на маркетингову діяльність фірми. На відміну від внутрішнього 

мікросередовища підприємства воно є неконтрольованим з боку 

функціональних підрозділів фірми. На рис. 3.1 наводиться склад факторів 

зовнішнього мікросередовища, в розрізі яких і здійснюється його аналіз.. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність, складові аналізу мікросередовища підприємства й його цілі.  
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2. Маркетинговий аналіз постачальників. 

3. Маркетинговий аналіз конкурентів фірми. 

4. Маркетинговий аналіз клієнтів фірми. 

5. Маркетинговий аналіз контактних аудиторії. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. На основі вторинних даних проведіть аналіз 

конкурентоспроможності різних марок ноутбуків, представлених на 

українському ринку. Самостійно визначте параметри конкурентоспроможності 

та розподіліть їх на технічні й економічні. 

Завдання 2. Оцінити конкурентоспроможність електричної праски 

Philips відносно інших торговельних марок. Самостійно визначити вагомість 

параметрів. 

Таблиця №1 Конкурентоспроможність електричної праски Philips 

відносно інших торговельних марок 
Параметри Braun Tefal Gorenje Philips 

Потужність, Вт  2000 2400 2400 2200 
Паровий удар, г/хв 120 130 130 110 
Постійна подача пари, 
г/хв 30 40 50 35 

Авто відключення є немає є є 
Система самооочищення є є є є 
Вага, кг 1,45 1,5 1,3 1,18 
Колір білий/ 

блакитний білий/ рожевий білий/чорний білий/металік 

Ціна, грн 1300 1300 1308 1060 
Тести 

1. Які фактори та сили відносять до зовнішнього мікросередовища фірми? 

а) постачальники; б) економічна політика держави; в) відділ постачання 

підприємства; г) кадрове забезпечення підприємства; д) усі, крім б). 

2. Чи правильним є твердження? Усе мікросередовище підприємства є 

ним контрольованим. 

а) так; б) ні. 

3. Дистриб’ютори, джобери, комісіонери, торгові агенти, консигнатори 

належать до мікросередовища фірми як представники: 
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а) постачальників; б) контактних аудиторій; в) маркетингових 

посередників; г) клієнтів; д) конкурентів. 

4. Оцінювання рівня виконання плану матеріально-технічного 

забезпечення, стану забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, 

ритмічності постачання є завданням: 

а) маркетингового аналізу постачальників; б) аналізу забезпеченості 

фірми матеріальними ресурсами. 

5. Конкуренція між фірмами-виробниками за співпрацю з кращими 

постачальниками є предметом аналізу: 

а) конкурентів; б) постачальників; в) контактних аудиторій. 

6. Фірми, для яких у конкурентній боротьбі є характерним надання 

переваги стратегії збереження своєї ринкової частки та, коли це можливо, 

використання стратегій розширення поля своєї діяльності при умові, що вона не 

буде викликати спротиву з боку конкурентів, називають: 

а) ринковими лідерами; б) ринковими претендентами; в) ринковими 

послідовниками; г) діючими в ринковій ніші. 

7. Споживчі властивості товару, упаковка, матеріально-технічне 

забезпечення, сервіс, частка ринку, ціна, виробничі потужності є факторами 

конкурентоспроможності: 

а) товару; б) підприємства. 

8. Покупців, обсяг закупівлі товарів яких (в розрахунку на одного клієнта 

– юридичну особу) та рівень рентабельності перевищують середні показники по 

підприємству, називають: 

а) реальними клієнтами; б) актуальними клієнтами;  в) потенційними 

клієнтами; г) пріоритетними клієнтами. 

9. Для ідентифікації пріоритетних клієнтів використовують такі 

показники: 

а) обсяг продажу та питома вага обсягу продажу відповідним клієнтам;      

б) обсяг продажу та кількість контактів клієнта з фірмою за певний період;       

в) частка фірми на ринку споживачів та період взаємовідносин з клієнтом. 
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10. Джерелом інформації для проведення аналізу контактних аудиторій 

може бути: 

а) плани матеріально-технічного постачання; б) офіційні звіти про 

виробничо-господарську та маркетингову діяльність фірм-конкурентів;             

в) виступи представників кіл громадськості на радіо, телебаченні; г) книга 

відгуків і пропозицій; д) усі відповіді правильні. 

Контрольні питання 

1. Що таке внутрішнє й зовнішнє мікросередовища фірми? У чому 

полягає головна відмінність між ними, яку необхідно враховувати при 

здійсненні маркетингового аналізу? 

2. Назвіть основні типи ринків споживачів та наведіть приклади для 

кожного з них. 

3. У чому полягає сутність аналізу постачальників?  Чим він відрізняється 

від аналізу забезпеченості підприємства предметами праці та їх використання? 

4. До якого етапу маркетингового аналізу відноситься встановлення 

важливості постачальників? Яким чином це можливо зробити? 

5. Які завдання маркетингового аналізу конкурентів? Що може слугувати 

інформаційним джерелом для його проведення? 

6. Яким чином здійснюється бальне оцінювання конкурентоздатності 

фірм-суперників? Яке значення для підприємства матимуть результати такого 

оцінювання? 

7. За якими характеристиками споживачів поділяють на групи актуальних 

і пріоритетних клієнтів? Які показники можна використати для їх 

ідентифікації? 

8. Яке значення для загальних результатів маркетингового аналізу 

мікросередовища фірми має проведення аналізу контактних аудиторій? Які 

завдання такого аналізу щодо кожного типу контактної аудиторії?  

Література: [1, с. 88–99; 8, с. 86–107; 11, с. 90; 15, с. 166]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Покупці як предмет маркетингового аналізу 

Мета: сформувати чинники, які впливають на формування структури 

бізнес-плану; яка інформація є обов’язковою для бізнес-плану; впровадження 

структури бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій, логіку 

опрацювання бізнес-плану, основні правила складання й оформлення бізнес-

плану; призначення резюме бізнес-плану та вимоги до його складання. 

Короткі теоретичні відомості 

Покупці – це сукупність фізичних та юридичних осіб, які купують товари 

або одержують послуги з певною метою (для власного чи виробничого 

споживання, перепродажу та ін.). В маркетингу не існує стандартної програми 

вивчення покупців (фізичних та юридичних осіб), оскільки вони відрізняються 

великою кількістю ознак і характеристик. Виробник продукції повинен знати 

хто споживає його товар, в яких магазинах (чи у яких посередників) його 

купують, коли саме купують (місяць, день, час), періодичність покупок, в якій 

кількості, в якій упаковці, з якими іншими товарами тощо. Не менш важливою 

інформацією є інформація про місце, час, а також про звички щодо 

використання купленого товару. Отже предметом аналізу покупців можуть 

бути класифікація покупців, окремі  цільові групи покупців, їх потреби, мотиви, 

поведінка і фактори впливу. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Ринок індивідуальних покупців. 

2. Технологія аналізу покупців. 

3. Аналіз сегментації покупців. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. На основі зазначених даних визначте пріоритетних та 

актуальних клієнтів: 
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Таблиця № 1 Характеристики покупців (за варіантами) 

Покупці Середні обсяги продажу Рентабельність товарообігу, % 
В1 В2 В3 В4 В5 В1 В2 В3 В4 В5 

Ділові люди з 
високим рівнем 

доходу 
10000 7000 3250 2200 4700 22 20 16,5 14,9 23 

Туристи 3000 5400 2500 1300 6300 21 17 18,9 19,8 16,4 
Любителі 

кейтерингових 
послуг 

2500 6300 5500 3200 3000 25,3 19,3 22 18,1 13,2 

Романтичні 
побачення 2800 8100 4550 5000 2900 18,7 19,5 21 16,1 19,8 

Офісні 
робітники, 

обідня перерва 
8700 3000 7100 1200 1100 16,4 17,8 25,3 13,2 18 

Любителі суші 6300 2900 6000 5600 5100 13,2 10,2 25 19,5 20,5 
Родини з дітьми 5100 5600 8700 3000 1200 19,8 12,5 20,2 17,8 12,6 

Студенти 1200 1100 4700 9400 8700 18,1 13 22,2 10,5 19,3 
Спортсмени 2500 1800 6300 10000 6400 16,1 14,9 17,6 11 17,7 
Вегетаріанці 3100 2600 6900 2500 6300 13,2 16 15 20 17 

Усього           
Завдання 2. За даними таблиці надати загальну оцінку ставлення клієнтів 

до торгового підприємства на основі показників середньорічної кількості 

відвідувачів та їх питомої ваги в чисельності населення, яке проживає на 

територіях, що прилягають до торгового закладу. 

 

Таблиця №2 Аналіз показників, які характеризують поведінку споживачів 

торгового підприємства 

Показники Роки 
2017 2018 2019 

1. Середньорічна чисельність відвідувачів: 
– тис. чол; 5070 4090 4960 

– в % до попереднього року − 98,4 99,4 
2. Середньорічний обсяг продажу товарів в розрахунку на 1 клієнта: 

– тис. грн; 7500 7340 7250 
– в % до попереднього року − 97,9 98,8 

3. Середній разовий обсяг закупівель товарів на 1 клієнта: 
– тис. чол; 62,0 68,0 71,0 

– в % до попереднього року − 109,7 104,4 
4. Питома вага відвідувачів, які не здійснили 
закупок товарів, % 
 

0,45 0,70 1,3 
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Продовження таблиці №2 
5. Частота відвідувань клієнтами торгової точки, у % від їх загальної кількості 

– 1 раз на день; 29,0 28,3 28,1 
– 1 раз на три дні; 43,0 44,1 44,0 

– 1 раз на тиждень; 19,0 20,2 19,8 
– рідше 1 разу на тиждень 9,0 7,4 8,1 

6. Питома вага покупців в чисельності 
дорослого населення, яке проживає на території, 
що прилягає до торгової точки, % 

21,5 20,9 20,0 

 

Тести 

1. Покупців, обсяг закупівлі товарів яких (в розрахунку на одного клієнта 

– юридичну особу) і рівень рентабельності перевищують середні показники по 

підприємству, називають: 

а) реальними клієнтами; б) актуальними клієнтами; в) потенційними 

клієнтами; г) пріоритетними клієнтами. 

2. Для ідентифікації пріоритетних клієнтів використовують такі 

показники: 

а) обсяг продажу й питома вага обсягу продажу відповідним клієнтам;    

б) обсяг продажу й кількість контактів клієнта з фірмою за певний період;            

в) частка фірми на ринку споживачів і період взаємовідносин з клієнтом. 

3. Джерелом інформації для проведення аналізу контактних аудиторій 

може бути: 

а) плани матеріально-технічного постачання; б) офіційні звіти про 

виробничо-господарську та маркетингову діяльність фірм-конкурентів;              

в) виступи представників кіл громадськості на радіо, телебаченні; г) книга 

відгуків і пропозицій; д) усі відповіді правильні. 

4. За допомогою якого показника можна оцінити стабільність розвитку 

ринку? 

а) коефіцієнт детермінації; б) коефіцієнт конкордації; в) коефіцієнт 

апроксімації; г) коефіцієнт випередження. 

5. Маркетингову інформацію традиційно поділяють на: 
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а) основну й допоміжну; б) безперервну й дискретну; в) повну й часткову; 

г) первинну й вторинну. 

6. Система маркетингової інформації включає в себе: 

а) три підсистеми; б) чотири підсистеми; в) п’ять підсистем; г) шість 

підсистем. 

7. Споживча панель – це: 

а) періодичне опитування одних і тих же споживачів; б) різновид 

сфокусованого групового інтерв’ю; в) спосіб контакту з аудиторією; г) метод 

розробки анкети. 

8. В якому з нижченаведених випадків доцільно провести фокусоване 

групове інтерв’ю? 

а) вибір дизайну впакування для нової торговельної марки; б) визначення 

ступеня задоволеності споживачів рівнем якості продукції; в) виявлення 

основних переваг марок-конкурентів; г) визначення рівня обізнаності 

споживачів щодо основних брендів компанії. 

9. Період проведення короткострокових панелей: 

а) кожен тиждень; б) два-три тижні; в) декілька місяців; г) один рік;         

д) правильної відповіді немає. 

10. Контактні аудиторії – це: 

а) фінансово-кредитні установи, громадські організації, ЗМІ, державні 

установи; б) споживачі, на яких орієнтована продукція підприємства;                 

в) постійні групи респондентів, які використовуються при проведенні панелей;        

г) кількість респондентів, необхідна для проведення опитування. 

Контрольні питання 

1. Що таке покупці, та які їх види прийнято розрізняти у маркетингу? 

2. Що може бути предметом аналізу покупців? 

3. Які розрізняють потереби покупців? 

4. Що таке біогенні потреби? 

5. Що таке психогенні потреби? 

6. Як ще можна класифікувати потреби покупців? 
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7. Як класифікують мотиви покупців? 

8. Що таке емоційні мотиви? 

9. Що таке раціональні мотиви? 

10. Які технології вивчення мотивів покупців використовує практика 

маркетингу? В чому їх зміст? 

11. Які фактори впливають на поведінку покупців? 

12. Методи яких наук використовуються для вивчення поведінки 

покупців? 

13. В чому зміст концепції поведінки покупців «стимул-організм-

реакція»? 

14. Які питання і яку форму накопичення інформації використовує 

технологія аналізу покупців? 

15. Чому в основі аналізу покупців лежіть сегментація ринку? 

16. Що таке сегментація, сегмент, цільовий сегмент ринку? 

17. Які признаки сегментації ринку індивідуальних і промислових 

покупців Ви знаєте? 

18. Як оцінити і вибрати цільовий сегмент ринку? 

19. Наведіть приклад аналізу сегментації покупців? 

20. Через які елементи і заходи можна здійснити маркетинговий вплив на 

поведінку покупців? 

Література: [1, с. 187–194; 2, с. 177–204; 3, с. 188–197; 7, с. 155–168; 20, 

с. 186]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Сутність і значення SWOT-аналізу 

Мета: дослідити  цілі й логіку заходів щодо здійснення SWOT стратегій з 

групуванням методом ABC; визначити послідовність етапів матриці SWOT-

аналізу. 
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Короткі теоретичні відомості 

Для того щоб одержати зрозумілу оцінку сил вашого підприємства й 

ситуації на ринку, існує SWOT-аналіз. SWOT-аналіз дозволяє компанії вивчити 

існуючі на ринку можливості й зважити свої здатності з їхнього використання. 

Також при цьому вивчаються загрози, здатні підірвати позиції фірми. Сильні й 

слабкі сторони розглядаються з позиції покупців, що підводить реальні засади 

під рішення про розподіл ресурсів і допомагає компанії дістати максимум 

користі з наявних у неї можливостей. SWOT-аналіз дозволяє визначити, які 

кроки можуть бути зроблені для подальшого розвитку підприємства, а також 

які проблеми необхідно терміново вирішити. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Заходи щодо здійснення SWOT стратегій з групуванням методом ABC. 

2. Сильні й слабкі сторони підприємства. 

3. Визначення ринкових можливостей і загроз підприємства. 

4. Матриця SWOT-аналізу. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1 Охарактеризуйте конкурентні сили, які впливають на 

діяльність газетних видавництв.   

Завдання 2. Проведіть SWOT-аналіз друкованих та електронних видань. 

Тести 

1. До якої складової SWOT-аналізу можна віднести наступний набір 

показників, які характеризують положення фірми? 

а) загрози; б) можливості; в) слабкі сторони; г) сильні сторони.  

2. Процес комплексного аналізу внутрішніх ресурсів і можливостей 

підприємства, який направлений на оцінювання поточного стану бізнесу, його 

сильних та слабких сторін, виявлення стратегічних проблем – це:  

а) SТEP- аналіз; б) SWOT-аналіз; в) проблемний аналіз;  г) управлінський 

аналіз. 

3. На якій сходинці ситуаційного аналізу відбувається SWOT-аналіз?  
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а) 1-й; б) 2-й; в) 3-й; г) 4-й.  

4. Форма представлення результатів ситуаційного аналізу містить: 

а) думку фахівців;  б) аналіз конкурентної сили; публікації з проблем 

організації; індикатори стратегічної діяльності; в) висновки відносно 

конкурентної позиції; головні стратегічні дії (проблеми), які компанія повинна 

враховувати; г) матриця «Внутрішні сильні сторони – внутрішні слабкості, 

зовнішні можливості – зовнішні загрози  

5. Фактори, які визначають конкурентну силу постачальника  

підприємства: 

а)  підвищення доходів нижче середнього; б) рівень спеціалізації 

постачальника;  послідовність в розробці товарів; в) темпи інфляції та норми 

оподаткування;  г) сконцентрованість  постачальника  на роботі з конкретними 

клієнтами. 

6. У абревіатурі  SWOT «S» − це: 

а)   сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;              

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

7. У абревіатурі  SWOT «W» − це: 

а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

8. У абревіатурі  SWOT «О» − це: 

а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

9. У абревіатурі  SWOT «Т» − це: 

а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

10. В матриці конкурентних стратегій заходів, які необхідно провести, 

для того, щоб використати сильні сторони для збільшення можливостей фірми, 

позначаються такими літерами:  

а) WO; б) WТ; в) ST; г) SО. 

Контрольні питання 
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1. Яке поле матриці SWOT-аналізу потребує стратегій розвитку 

підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення. 

2. Про які складові стратегічного набору йде мова? Внутрішні 

можливості чи ресурси, що можуть зумовити формування конкурентної 

переваги. 

3. Про які складові стратегічного аналізу йде мова? Альтернативи, що їх 

може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей. 

4. Який метод стратегічного аналізу середовища дає змогу формувати 

загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей? 

5. Який вплив SWOT-аналізу на зміст процесу стратегічного управління? 

6. З чого починається розробка нового товару і які рівні проходить? 

Література: [1, с. 205–290; 2, с. 198–284; 4, с. 157–953; 7, с. 139–144; 8, 

с. 283]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства 

Мета: ознайомитись з основними завданнями аналізу товарної політики 

фірми; визначити послідовність складових елементів товару, його асортименту 

та номенклатури. 

Короткі теоретичні відомості 

Центральне місце у формуванні комплексу маркетингу займає товарна 

політика. Під нею розуміють комплекс заходів, що здійснює підприємство 

стосовно забезпечення сталості відповідних характеристик товарів, які 

впроваджені на ринок, оптимізації товарного асортименту, розробки нових 

товарів, елімінації товарів з метою досягнення відповідних цілей. Основні 

завдання, що ставляться й вирішуються в рамках товарної політики стосуються 

як окремо взятого товару, так і їх сукупності, тобто товарного асортименту. З 

точки зору кінцевого споживання товари бувають як споживчі, які купуються 

для власного або сімейного використання, так і виробничо-технічного 

призначення, які купуються з метою подальшої переробки та використання в 
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процесі виробництва. В якості товарів виступають і послуги, які мають свої 

відмінні характеристики та особливості. Останнім часом широкого поширення, 

як зазначають фахівці, набули такі види маркетингу як територіальний та 

публічний, при яких товаром виступають окремі території чи ідеї. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність та основні завдання аналізу товарної політики фірми. 

2. Аналіз маркетингових складових елементів товару. 

3. Аналіз товарного асортименту й номенклатури. 

4. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. На основі даних таблиці необхідно оцінити 

конкурентоспроможність пральної машини Candy відносно інших пральних 

машин. 

Таблиця №1 Оцінювання конкурентоспроможності пральної машини 

Candy  (з врахуванням ваги параметрів) 
Параметри Ariston Zanussi Indesit Candy 

Висота, см 85 85 85 85 
Ширина, см 59 60 59,5 60 
Глибина, см 40 54 40 33 
Швидкість віджиму, об. хв 1000 1000 1000 1000 
Завантаження, кг 5 5,5 5 4 
Дизайн, функції, балів (з 10 
можливих) 7 8 7 10 

Витрати енергії за годину, кВт 0,69 0,7 0,7 0,68 
Витрати води, л 46 44 44 45 
Ціна, $ 330 332 327 330 

 

Завдання 2. Проаналізуйте на основі вторинних даних щодо розвитку 

українського ринку, на якому етапі життєвого циклу знаходяться такі товари: 

 послуги мобільного зв’язку; ноутбук; персональний комп’ютер; білий 

шоколад; пральна машина; флеш-носій. 

Тести  

1. Під шириною товарного асортименту розуміють: 
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а) загальну кількість товарних груп; б) загальну кількість окремих видів 

товарів; в) варіанти пропозицій окремих видів товарів у рамках асортиментної 

групи; г) ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп. 

2. Диференціація товару й зміцнення позиції марки є доцільним 

завданням товарної політики на такому етапі життєвого циклу товару: 

а) впровадження; б) зростання; в) зрілості; г) спаду. 

3. Вирішення якого комплексу проблем передбачає розробка 

маркетингової товарної політики? 

а) управління товарним асортиментом, вибір товарної марки, упаковки, 

визначення сервісної політики; б) визначення конкурентоздатності продукції, її 

технічних, економічних, нормативних, і патентно-правових показників; в) 

управління товарним асортиментом, сегментування ринку, позиціонування 

товару, пошук постачальників; г) управління товарним асортиментом, вибір 

товарної марки, упаковки, маркування, аналіз маркетингового середовища,  

визначення сервісної політики; д) управління товарним асортиментом, вибір 

товарної марки, упаковки, визначення сервісної політики, складання плану 

маркетингу. 

  4. Показниками товарного асортименту є: 

а) ширина, довжина, оновлюваність, насиченість; б) насиченість, 

постійність, інноваційність, гармонійність; в) ширина, глибина, насиченість, 

гармонійність; г) довжина, глибина, раціональність, інноваційність. 

5. Знайдіть правильний вираз: 

а) товарна марка – це зареєстрований товарний знак; б) упаковка товару 

складається з двох елементів; в) найбільший обсяг прибутку підприємство 

отримує на стадії зростання життєвого циклу; г) товари екстрених покупок є 

різновидом групи товарів попереднього вибору.  

6. Який з методів аналізу товарного портфеля підприємства передбачає 

поділ товарів за ступенем однорідності аналізованих параметрів? 

а) АВС-аналіз; б) XYZ-аналіз; в) метод «Маркон»; г) метод BCG; д) метод 

Дібба-Сімкіна. 
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7. Одним із принципів ефективної організації сервісної політики 

підприємства є його еластичність, а саме: 

а) постійне зниження рівня цін на додаткові послуги порівняно з 

пропозиціями конкурентів; б) розширення кількості додаткових послуг, що 

надає підприємство; в) надання послуг в тому місці і в той час, які є 

максимально зручними для споживачів; г) Визначення найбільш затребуваних 

видів додаткових послуг та включення їх вартості до відпускної ціни основного 

продукту. 

8. Низькими темпами росту продажів та високою часткою в обсязі 

продажів компанії у матриці BCG характеризується така група товарів: 

а) дикі кішки; б) зірки; в) дійні корови; г) собаки. 

9. Товари споживчого призначення можна розділити на такі групи: 

а) товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари 

пасивного попиту, товари особливого попиту; б) товари широкого попиту, 

товари обмеженого попиту, товари селективного попиту, товари адаптивного 

попиту; 3) товари активного попиту, товари пасивного попиту, товари 

селективного попиту, товари екстенсивного попиту; 4) товари первинного 

вибору, товари попереднього вибору, товари вторинного вибору, товари 

особливого попиту.  

10. Коефіцієнт оновлення продукції розраховують як: 

а) відношення обсягу випуску нової продукції до сукупного обсягу 

продукції; б) відношення сукупного обсягу продукції до обсягу випуску нової 

продукції; в) відношення обсягу випуску нової продукції поточного року до 

обсягу випуску нової продукції попереднього року. 

Контрольні питання 

 1. Які основні завдання аналізу товарної політики підприємства? Що 

може бути об’єктом та предметом такого аналізу? 

 2. Які показники характеризують економічну результативність товару? 
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 3. Які цілі аналізу життєвого циклу товару? Яка інформація для цього 

потрібна? Які рішення щодо товарної політики може рекомендувати аналітик 

на основі аналізу життєвого циклу товару? 

 4. Що таке споживча цінність товару? Які аналітичні моделі можна 

застосувати для її оцінювання? 

 5. У чому полягає сутність семантичного диференціалу та карти 

перцепції як методів аналізу позиціонування марки товару? Які їхні переваги та 

недоліки? 

 6. Якими показниками визначається лояльність до торгової марки? 

 7. Що таке капітал бренду? Яка мета його аналізу? Які методи при 

цьому використовують? 

 8. Яке значення аналізу упаковки товару? Які елементи та аспекти її 

використання потрібно проаналізувати з метою врахування інтересів різних 

суб’єктів ринку?  

 Література: [1, с. 254–296; 2, с. 154–196; 4, с. 123–155; 9, с. 214–222]. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства 

Мета: ознайомитись з напрямами маркетингового цінової політики; яку 

інформацію треба включати у цінову політику з позицій підприємства; 

найзручніші способи маркетингового аналізу кредитної, фінансової та 

преміальної політики фірми через призму цін. 

Короткі теоретичні відомості 

Сучасний маркетинг під ціновою політикою розуміє мистецтво 

управління цінами й ціноутворенням так, щоб забезпечити 

конкурентноздатність продукції компаній і маркетингової системи, 

інтегрованої фірмою. Цінова політика носить комплексний характер. Вона 

включає політику ціноутворення, фінансову, преміальну та кредитну політики. 

Змістом політики ціноутворення є механізм встановлення ціни до якого 

відносяться цінові стратегії, методи ціноутворення та тактичні заходи в цій 
 

 
30 



сфері. Вона є одним із важливих важелів реалізації підприємством його 

маркетингової стратегії. Політика ціноутворення в найбільшій мірі впливає на 

рівень рентабельності фірми.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Завдання та напрями маркетингового аналізу цінової політики. 

2. Маркетинговий аналіз політики ціноутворення з позицій підприємства. 

3. Маркетинговий аналіз кредитної, фінансової та преміальної політики 

фірми через призму цін. 

4. Маркетинговий аналіз цін з позицій мікросередовища. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Фірма «Мона», яка виробляє молочну продукцію, планує 

вивести на ринок новинку – біфідо-йогурт з натуральними фруктовими 

добавками. Плановий обсяг інвестицій складає 1,5 млн. грн. Плановий випуск 

нової продукції – 50 000 виробів на рік. Змінні витрати на одиницю продукції 

12 грн., постійні витрати на виробництво і збут продукції 320 тис. грн. на 

місяць. Визначте ціну нового товару за допомогою таких методів 

ціноутворення:  

1. Метод «витрати+» за умови, що фірма хоче встановити 20% надбавки:  

1) від собівартості товару; 2) від відпускної ціни товару;  

2. Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо 

фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій щомісячно. 

Завдання 2. Еластичність попиту за ціною на продукцію фірми «Бета» 

дорівнює «-0,75». Визначте наслідки зниження ціни на 1 грн., якщо до цього 

зниження обсяг реалізації складав 10 тис. од за ціною 17,5 грн/од, а загальні 

витрати дорівнювали 120 000 грн (у тому числі постійні – 20 000 грн) на весь 

обсяг виробництва. 

Тести 

1. Цілі ціноутворення 
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а) забезпечення виживання фірми на ринку; б) розширення обсягу 

виробництва; в) отримання максимального поточного прибутку; г) підвищення 

ефективності виробництва. 

2. Вияснення цінової ситуації на фірмі та визначення предмета 

маркетингового аналізу цінової політики й окреслення часового періоду, за 

який він буде здійснюватися, є завданнями наступного етапу маркетингового 

аналізу цінової політики: 

а) вступного аналізу щодо політики ціноутворення; б) аналізу цілей 

ціноутворення, використовуваних цінових стратегій та методів розрахунку цін; 

в) аналізу впливу рівня цін на величину кінцевих показників підприємства. 

3. Стратегія збереження рівня цін належить до групи цінових стратегій 

для: 

а) нових товарів; б) модернізованих товарів; в) товарів, що традиційно 

випускаються. 

4. Відношення проценту зміни попиту до проценту зміни ціни є 

формулою розрахунку: 

а) точкової еластичності; б) дугової еластичності. 

5. Якщо підвищення цін по певної міри не призводить до зменшення 

попиту, то слід говорити про: 

а) еластичний попит; б) нееластичний попит; в) попит з одиничною 

еластичністю; г) незмінний попит. 

6. Етап життєвого циклу товару належить до наступних факторів впливу 

на величину цін: 

а) внутрішніх; б) зовнішніх. 

7. Якщо величина цін стабілізується і знаходиться в певному діапазоні, то 

товар перебуває на такому етапі життєвого циклу: 

а) виведення на ринок; б) зростання; в) зрілості; г) виведення з ринку. 

8. Значне число продавців і покупців товарів, які можуть продаватися за 

неоднаковими цінами за рахунок пропонування споживачам різних варіантів 

виробів, характерне для ринку: 
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а) монополістичного; б) олігополістичного; в) монополістичної 

конкуренції; г) чистої конкуренції. 

9. Основним інструментом фінансової політики в контексті 

ціноутворення є: 

а) комерційний кредит; б) знижки з цін;  в) додаткові винагороди. 

10. Розрахунок цін для конкретних контрагентів у формі торгових знижок 

до кінцевої ціни із врахуванням величини прибутку тих торгових організацій, 

які несуть найвищі затрати, здійснюється при: 

а) брутто-ціноутворенні; б) нетто-ціноутворенні. 

Контрольні питання 

1. Яке відношення до ціноутворення на підприємстві має фінансова, 

кредитна та преміальні політики? Чому вони виступають предметом 

маркетингового аналізу? 

2. Які основні завдання маркетингового аналізу цінової політики? Які 

джерела інформації можуть бути використані для виконання кожного з них? 

3. Окресліть етапи здійснення маркетингового аналізу цінової політики з 

позицій підприємства. У чому полягає їхній зміст? Якою є головна мета 

проведення такого аналізу? 

4. Що таке точкова та дугова цінові еластичності? Яким чином їх 

розраховують? Які завдання маркетингового аналізу цінової еластичності? 

5. Які показники можна розглядати як результати маркетингового аналізу 

кредитної політики підприємства? 

6. Що є інструментами фінансової та преміальної політики на 

підприємстві в контексті ціноутворення? 

7. Для чого потрібно проводити маркетинговий аналіз цінової політики із 

позицій мікросередовища? Що включає такий аналіз?  

Література: [3, с. 211–224; 7, с. 101–212; 12, с. 236–254; 14, с. 140]. 
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Практична робота № 8 

Тема. Маркетинговий аналіз величини продажу 

Мета: розглянути основні завдання величини продажу й джерела 

інформації для його проведення; принципи визначення маркетингових систем 

розповсюдження; яку інформацію про посередників в розподільчій політиці 

слід навести в маркетингових систем розповсюдження. 

Короткі теоретичні відомості 

Величина продажу (розподіл) – це процес, який включає в себе 

планування, реалізацію та контроль переміщення товарів від виробника до 

кінцевого споживача. Вона має на меті задоволення потреб споживачів і 

одержання фірмою прибутку. Цей елемент комплексу маркетингу є вкрай 

важливим, оскільки він фіксує завершення в межах певного часового періоду 

маркетингової діяльності, яка циклічно повторяється. Саме через дистрибуції 

підприємство досягає поставлених перед ним цілей. Це й обумовлює роль і 

значення їх маркетингового аналізу. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Завдання аналізу величини продажу й джерела інформації для його 

проведення. 

2. Аналіз ефективності каналів розподілу. 

3. Аналіз маркетингових систем розповсюдження. 

4. Аналіз посередників в розподільчій політиці. 

5. Аналіз маркетинг-логістики. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Фірма «Імпекс» знаходиться в м. Вінниця, що займається 

вирощуванням та реалізацією зернової продукції – пшениці й кукурудзи. 

Середньомісячний обсяг реалізації складає 14 млн. грн, з них 60 % приходиться 

на пшеницю. Фірма планує розширити свою діяльність і відкрити збутовий 

філіал на півдні України. Запропонуйте місце для відкриття філіалу, оберіть 

конкретне місто й адресу, розрахуйте точку беззбитковості (мінімальний обсяг 
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продажів) та строк окупності філіалу. При цьому, необхідно обґрунтувати вибір 

способу транспортування продукції та розрахувати відповідну суму витрат. 

Завдання 2.  В таблиці наведені дані щодо динаміки економічних 

показників компанії «ДІНА». За допомогою кореляційно-регресійного аналізу 

необхідно розробити модель прогнозування обсягів продажів для компанії 

«ДІНА» залежно від ціни та обсягів витрат на рекламу. 

 

Таблиця №1 Динаміка економічних показників компанії «ДІНА» 

Період Обсяги реалізації, 
тис. од 

Ціна одиниці 
продукції, грн 

Витрати на 
рекламу, тис. грн 

Січень 2019 1 110 900 162,5 
Лютий 2019 1 270 900 190 

Березень 2019 1225 900 201 
Квітень 2019 1295 900 380 
Травень 2019 1332 830 345,7 
Червень 2019 1590 830 350 
Липень 2019 1679 830 201 
Серпень 2019 1770 830 197 
Вересень 2019 1780 830 208 
Жовтень 2019 1745 830 120 
Листопад 2019 1650 800 115 
Грудень 2019 1700 800 135 

 

Тести 

1. Першим етапом рекомендованої послідовності проведення 

маркетингового аналізу величини продажу є такий: 

а) оцінювання маркетингових систем розповсюдження та їх впливу на 

ефективність розподільчих процесів в цілому; б) оцінювання ефективності 

дистрибуції фірми в порівнянні з конкурентами; в) аналіз ефективності 

використовуваних фірмою каналів розподілу та обґрунтованості їх вибору. 

2. Чи правильним є твердження? Аналіз товароруху не є завданням 

маркетингового аналізу величини продажу? 

а) так; б) ні. 

3. У випадках концентрації ринку споживачів і вузькоспеціалізованого 

характеру товару або виготовлення продукції за специфікаціями покупця 

доцільно обрати такий канал розподілу: 
 

 
35 



а) прямий; б) опосередкований. 

4. Визначити  значимість певних рівнів каналів продажу для підприємства 

можна через показник: 

а) довжини каналу розподілу; б) ширини каналу розподілу;                        

в) рентабельності продажів підприємства; г) обсягів продажу товарів у розрізі 

різних каналів розподілу. 

5. За умов, коли в ланцюгу просування товару на ринок один із його 

учасників є достатньо потужним і має високу репутацію, та існує потреба в 

координації функцій розподілу, яка викликана необхідністю покращення 

збутової діяльності кожного із учасників системи, доцільним є створення такої 

системи розподілу товару: 

а) традиційної; б) вертикальної; в) горизонтальної; г) багатоканальної. 

6. Яке вирішення конфлікту в маркетинговій системі розподілу, 

причиною якого є виконання лідером функцій розподілу, що покладені на 

інших посередників, варто запропонувати аналітику? 

а) обмін співробітниками між учасниками каналів розподілу з метою 

кращого розуміння точок зору сторін; б) вдосконалення розподілу загального 

прибутку та його узгодження між учасниками системи; в) розробка механізму 

контролю за дотриманням виконання умов договірних зобов’язань;                     

г) висування учасниками системи із свого середовища бізнесменів, які б 

стежили за появою конфліктів для своєчасного їх усунення. 

7. Відношення обсягу продажу посередником товарів певного 

підприємства до загального обсягу продажу відповідного посередника – це 

розрахунок показника: 

а) частки продажу товарів фірми певним оптовикам; б) питомої ваги 

посередників у збуті виробів певних виробників. 

8. Показник, що розраховується як відношення кількості магазинів 

певного типу, в яких продаються товари фірми, до загальної кількості магазинів 

певного типу, називається: 
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а) коефіцієнтом охоплення роздрібної торгівлі; б) коефіцієнтом 

інтенсивності дистрибуції; в) мережевою часткою; г) коефіцієнтом поширення 

мережі. 

9. Відношення фактичного часу використання транспортних засобів до 

часу використання транспортних засобів згідно планових розрахунків є 

прикладом розрахунку: 

а) коефіцієнта інтенсивного використання транспортних засобів;               

б) коефіцієнта екстенсивного завантаження транспортного засобу. 

10. Показник використання транспорту за потужністю розраховується як: 

а) відношення коефіцієнта інтенсивного використання транспортних 

засобів до коефіцієнта екстенсивного завантаження транспортного засобу; б) як 

сума коефіцієнтів інтенсивного використання транспортних засобів й 

екстенсивного завантаження транспортного засобу; в) як добуток коефіцієнтів 

інтенсивного використання транспортних засобів й екстенсивного 

завантаження транспортного засобу. 

Контрольні питання 

1. Які завдання аналізу величини продажу? У якій послідовності його 

варто здійснювати? 

2. Назвіть види каналів розподілу. У яких випадках є доцільним 

використання кожного з них для збуту підприємством своєї продукції на ринку. 

На основі яких критеріїв здійснюється оцінка обґрунтованості вибору каналу 

розподілу? 

3. Яка мета проведення аналізу обсягів продажу товарів в розрізі різних 

каналів розподілу? Які показники для цього можуть бути використані? 

4. Чим зумовлене виділення як окремого напряму аналізу каналів 

розподілу аналізу інтернет-магазинів? У чому полягає його сутність? 

5. Які переваги та недоліки різних систем розподілу?  

6. Чи відрізняється аналіз оптових посередників від аналізу роздрібних 

посередників? На що орієнтоване проведення такого аналізу? 
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7. Що таке маркетинг-логістика? Яке значення в аналізі маркетинг-

логістики має такий показник як величина товарних запасів? 

Література: [4, с. 165–238; 14, с. 156–169; 15, с. 176]. 

 

Практична робота № 9 

Тема. Аналіз маркетингових комунікацій підприємства 

Мета: визначити сутність аналізу маркетингових комунікацій 

підприємства та його основні завдання;  надати оцінку ступеню 

результативності та ефективності системи маркетингових комунікацій; 

обґрунтувати особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 

Короткі теоретичні відомості 

Завдання сучасного маркетингу не обмежуються лише розробкою 

необхідних товарів, встановленням відповідних цін та забезпеченням широкої 

доступності товарів в торгівельних мережах. Для повноцінного існування й 

розвитку підприємству необхідно постійно спілкуватися зі складовими свого 

навколишнього середовища: реальними та потенційними покупцями, 

посередниками, постачальниками. Це спілкування здійснюється за допомогою 

використання інструментів маркетингових комунікацій, які слугують 

підприємству в налагодженні обміну інформацією з ринком збуту та 

дозволяють йому адаптуватись до ринкових умов, що змінюються, і досягати 

поставлених цілей. Серед основних інструментів маркетингових комунікацій 

виділяють: рекламу, стимулювання збуту, прямий маркетинг, персональний 

продаж, паблік рілейшнз, мерчандайзинг, виставки, спонсорство тощо.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність аналізу маркетингових комунікацій підприємства і його 

основні завдання. 

2. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій. 

3. Оцінка результативності та ефективності системи маркетингових 

комунікацій. 
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4. Особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. За ІV кв. 2018 р. обсяг реалізації продукції фірми «Альфа-М» 

склав 900 тис. грн. Ціна одиниці продукції – 85 грн, змінні витрати на одиницю 

– 31 грн, сума постійних витрат – 142 тис. грн щомісячно. Наприкінці 2018 р. 

було проведено рекламну кампанію. Визначити ефективність проведеної 

рекламної кампанії, якщо протягом І декади 2019 р. фірма реалізувала 

продукцію на суму 140 тис. грн, а бюджет рекламної кампанії – 15 тис. грн. 

Завдання 2. Фірма, яка надає послуги з організації свят, хоче подати 

рекламне оголошення розміром 1/8 полоси в одній з регіональних газет про 

організації дитячих вечірок. Необхідно прийняти рішення щодо розміщення 

реклами за допомогою середнього коефіцієнта одного перегляду одного 

номеру. Характеристики газет наведені у таблиці №1. 

Таблиця №1 Характеристики газет 
Періодичне 

видання Тираж Вартість Періодичність 
виходу 

Цільова 
аудиторія 

«Aviso» 24500 138,6 грн один раз на 
тиждень від 20 до 55 

Бульвар 
Мистецтва 10000 625грн один раз на 

місяць 23-40 

Час спорту 15000 312,5грн один раз на 
тиждень 18-35 

Автосалон 11500 600грн один раз на 
тиждень 18-50 

Фаворит удачі 10000 200 у.е один раз на 
тиждень 25-40 

Маклер 13000 450грн один раз на 
тиждень 18-60 

Ділове 
середовище 10000 180 у.е два рази на 

місяць 25-50 

Весільний салон 
DE-Luxe 12000 12500грн три рази на рік 22-60 

Автопарк 10000 165грн один раз на 
тиждень 25-40 

Ярмарка 
кросвордів 18000 200грн один раз на 

місяць 16-70 

 

Тести 

1. Хто належить до цільової аудиторії маркетингових комунікацій? 
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а) клієнти (минулі, сьогоднішні, майбутні); б) торгові посередники;          

в) конкуренти; г) громадські організації; д) персонал підприємства; е) усі 

відповіді правильні, крім «в»; є) усі відповіді правильні. 

2. Виявити причини недостатньої результативності й незадовільної 

ефективності комунікаційної діяльності підприємства є завданням аналізу: 

а) ефективності та результативності системи комунікацій підприємства; 

б) ефективності та результативності окремих інструментів комплексу 

комунікацій; в) методичної відповідності побудови системи маркетингових 

комунікацій. 

3. Одним із методичних підходів, що дозволяє визначити відповідність 

цілей комунікацій актуальним вимогам ринку, є: 

а) карта Отессона; б) перцепційна карта; в) стратегічна карта. 

4. Якщо маркетинговою метою підприємства є збільшення 

маржинального прибутку, то відповідною метою комунікацій є: 

а) інформування; б) переконання; в) стимулювання до покупки. 

5. Для товарів виробничо-технічного призначення придатнішими є такі 

інструменти маркетингових комунікацій: 

а) реклама й стимулювання збуту; б) реклама й особистий продаж;            

в) особистий продаж і стимулювання збуту; г) особистий продаж і зв’язки з 

громадськістю. 

6. Для досягнення комунікативної мети – інформування, найкращими є 

такі інструменти комунікативного комплексу: 

а) реклама й зв’язки з громадськістю; б) реклама й стимулювання збуту;   

в) особистий продаж і прямий маркетинг; г) особистий продаж і зв’язки з 

громадськістю. 

7. Співвідношення між досягнутими результатами й затраченими 

ресурсами називають: 

а) результативністю; б) ефективністю. 

8. Частка ринку є показником: 

а) економічної результативності; б) комунікативної результативності. 
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9. AIDA – це модель ієрархії: 

а) потреб людини; б) цілей маркетингу; в) ієрархії комунікаційних 

ефектів. 

10. Визначити обізнаність споживачів з іміджем підприємства й їхнє 

ставлення до нього у порівнянні (за тими ж параметрами) з конкурентами на 

ринку дає можливість наступний метод: 

а) семантичний диференціал; б) карта ринку Оссетона; в) карта перцепції. 

Контрольні питання 

1. Чим обумовлена багатоаспектність маркетингового аналізу 

комунікацій підприємства? У чому полягають труднощі в його проведенні? Які 

його завдання? 

2. Охарактеризуйте два основні напрями здійснення маркетингового 

аналізу системи комунікацій підприємства. Які інформаційні джерела можуть 

бути використані для кожного з напрямів аналізу? Назвіть основні результати, 

які може отримати підприємство при реалізації кожного з напрямів такого 

аналізу. 

3. Яким чином співвідносяться цілі маркетингу та цілі комунікаційної 

політики?  

4. Яке значення карти ринку Отессона для постановки комунікаційних 

цілей? У чому полягає її сутність? 

5. Які чинники визначають оптимальну структуру системи маркетингових 

комунікацій? Наведіть приклади, які ілюструють важливість кожного чинника. 

6. Як потрібно розуміти комунікаційну та економічну результативність 

комунікаційної діяльності? Які показники використовують для їх оцінювання? 

7. Яким чином особливості інструментів маркетингових комунікацій 

впливають на методику маркетингового аналізу, предметом якого ці 

інструменти виступають? 

Література: [5, с. 240–258; 7, с. 247–259; 13, с. 325; 14, с. 201]. 

 

 
 

41 



Практична робота № 10 

Тема. Аналіз маркетингових ризиків 

Мета: ознайомитися з сутністю маркетингових ризиків і завданням їх 

аналізу; визначити в якій послідовності та за допомогою яких інструментів 

здійснюється  аналіз ефективності системи антиризикованих заходів;  для чого і 

як опрацьовується аналіз втрат від маркетингового ризику. 

Короткі теоретичні відомості 

Приступаючи до маркетингового аналізу ризиків, треба, насамперед, 

з’ясувати, які його види мали місце в діяльності фірми. Це пов’язано з тим, що 

від різновидностей ризику залежать його фактори та джерела, в певній мірі 

розміри втрат і характер системи антиризикованих заходів. Зрозуміло, що вони 

обумовлюються змістом діяльності підприємства, його розмірами, ринками 

збуту, номенклатурою і асортиментом товарів і т.п. Проте існує загальна 

класифікація маркетингових ризиків. Її знання допомагає аналітику в 

проведенні цієї частини аналізу. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність маркетингових ризиків й завдання їх аналізу. 

2. Аналіз видів, факторів й джерел маркетингових ризиків. 

3. Аналіз втрат від маркетингового ризику. 

4. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. При виготовленні на експорт набору певних товарів 

прагнуть, щоб ризик банкрутства був не більшим, ніж 1/9. У справу вкладають 

власний капітал обсягом 2 млн. грн. Сподіваний (середній) рівень 

рентабельності дорівнює 10%. Обчислити, яким має бути значення 

середньоквадратичного відхилення рівня рентабельності від сподіваної 

величини. 

Завдання 2. Партію товару, яка була закуплена за 200 млн. грн, торгова 

фірма планує на майбутніх торгах продати значно дорожче й одержати на 
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цьому прибуток. Однак існує ризик, що занадто висока ціна продажу 

уповільнить, а можливо, і взагалі зупинить реалізацію цієї партії товару. 

Тоді фірма замість прибутку зазнає одних збитків. На думку експертів 

фірми, імовірність продажу товару по ціні вище 400 млн. грн. взагалі дорівнює 

нулю. Водночас зниження реалізованої  ціни заради прискорення збуту також 

повинно мати якусь розумну границю. Продаж даної партії товару, наприклад, 

по ціні нижче 200 млн. грн принесе торговій фірмі прямі збитки. Виникає 

питання, який рівень реалізаційної ціни за дану партію товару на майбутніх 

торгах можна вважати за таких умов оптимальним? 

Тести 

1. Ризик завжди приводить до: 

а) негативних результатів; б) позитивних результатів; в) як негативних, 

так і позитивних результатів. 

2. Чи вірним є твердження, що одним із основних завдань маркетингового 

аналізу ризиків є виявлення ризиків, пов’язаних з маркетинговою діяльністю 

підприємства у майбутньому: 

а) так; б) ні. 

3. Такі види ризиків, як доступний, критичний, катастрофічний відносять 

до ризиків, які класифіковані за ознакою: 

а) можливість страхування втрат; б) розміри втрат; в) рівень стабільності 

грошової одиниці й її вибір. 

4. Причини або рушійні сили, які породжують ризиковані ситуації, 

називають: 

а) факторами ризику; б) страхуванням ризику; в) джерелами ризику;          

г) антиризикованими заходами. 

5. Якщо виникнення ризиків зумовлене якістю прийняття управлінських 

маркетингових рішень, порушенням виконавчої дисципліни працівниками 

служби маркетингу та інших підрозділів підприємства, пов’язаних з 

маркетинговою діяльністю, хворобами співробітників і т.п., то це прояв впливу 

такого фактору ризику, як: 
 

 
43 



а) безгосподарність; б) суб’єктивний; в) політичний; г) ринковий. 

6. Які із перелічених показників найоб’єктивніше відображають динаміку 

втрат від маркетингових ризиків: 

а) абсолютні величини втрат; б) відносні величини втрат; в) питома вага 

розміру втрат в обсязі продажу. 

7. Антиризиковані заходи, спрямовані на недопущення ризикованих 

ситуацій, називають: 

а) превентивними; б) обмежуючими; в) компенсуючими. 

8. Різні види страхування належать до таких антиризикованих заходів, як: 

а) превентивні; б) обмежуючі; в) компенсуючі. 

9. Перегляд контрактної ціни – це приклад наступного виду страхування 

валютних ризиків: 

а) використання захисних застережень; б) здійснення хеджування. 

10. Угода між двома фірмами різних країн про обмін застереженою 

кількістю валюти в теперішньому часі й її зворотний обмін у майбутньому 

періоді називається: 

а) валютний ф’ючерс; б) валютний опціон; в) валютний «своп». 

Контрольні питання 

1. Що таке маркетинговий ризик? Назвіть основні його види. Яким 

чином, на Вашу думку, він співвідноситься з іншими ризиками господарської 

діяльності підприємства? 

2. Які завдання маркетингового аналізу ризиків? На основі якої 

інформації може бути здійснений аналіз ризиків? 

3. Яке значення аналізу факторів та джерел виникнення ризиків у 

маркетинговій діяльності? Назвіть ці фактори та джерела. 

4. Які особливості аналізу втрат від маркетингового ризику? Які 

показники доцільно використовувати для даного напрямку аналізу? 

Література: [8, с. 260–276; 9, с. 260–272; 10, с. 299–326; 11, с. 238–241; 

13, с. 256; 14, с. 271]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 

Вид контролю Бали 
Лекції Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів 
Наявність конспекту: 2 бали 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття:  
2 х 10 = 20 балів 
Відповідь на практичних – 2 х 10 = 20 балів 
Відповіді на тестові завдання – 1 бал 
(1 х 10 = 10 балів) 
Написання рефератів та їх презентація 
відповідно до тематики курсу – 10 балів 
Усього: 60 балів 

Поточний та 
підсумковий контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 
Усього: 30 балів 

Усього 100 балів 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82–89 В Добре  74–81 С 
64–73 D Задовільно  60–63 Е  

35–59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

 
 

45 



3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

І змістовий модуль  

1. Що є основою управління маркетинговою діяльністю на підприємстві? 

а) бізнес-планування; б) маркетингове планування; в) маркетинговий 

аналіз; г) визначення ринкових цілей. 

2. Аналіз як метод дослідження передбачає: 

а) поєднання частин в єдине ціле; б) встановлення подібності й 

розходження предметів та явищ дійсності; в) розкладання предмета на складові; 

г) уявне відволікання від несуттєвих властивостей і зв’язків предметів та 

одночасне виділення однієї чи кількох сторін, що становлять об’єкт 

дослідження. 

3. Комплексне вивчення роботи підприємств, об’єднань, інших 

організацій і установ з метою її глибокої оцінки та прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень – це зміст: 

а) маркетингового аналізу; б) економічного аналізу; в) стратегічного 

аналізу; г) управлінського аналізу. 

4. Чи правильним є твердження? Маркетинговий аналіз – це функція 

управління. 

а) так; б) ні. 

5. Цільовою орієнтацією маркетингового аналізу є: 

а) виявлення неякісних товарів, що не можуть бути представлені на 

ринку; б) виявлення резервів підвищення ефективності маркетингової 

діяльності; в) виявлення відхилень фактичного рівня показників виробничої 

діяльності від запланованого; г) усі відповіді вірні; д) вірні відповіді а) та б). 

6. Чи вірним є твердження? Маркетинговий аналіз не проводиться за 

умови досягнення фірмою позитивних ринкових, водночас фінансових, 

результатів. 

а) так; б) ні. 

7. Одним із завдань маркетингового аналізу є: 
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а) забезпечення організаційних маркетингових структур інформацією, 

необхідної їм для вироблення ефективних маркетингових рішень; б) розробка 

рекомендацій щодо реорганізації маркетингових структур; в) забезпечення 

керівництва інформацією, необхідної йому для прийняття ефективних рішень 

щодо зміни організаційної структури підприємства, зокрема, маркетингового 

відділу; г) усі відповіді правильні. 

8. За способом виявлення розрізняють такі маркетингові резерви: 

а) поточні; б) втрачених можливостей; в) перспективні;                               

г) мікросередовище; д) правильні відповіді а) та в). 

9. Який із принципів маркетингового аналізу передбачає необхідність 

врахування всіх чинників, які визначають зміст маркетингової діяльності? 

а) послідовність; б) комплексність; в) системність; г) виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між маркетинговими показниками. 

10. За способом вимірювання результатів аналізу розрізняють такі види 

маркетингового аналізу: 

а) якісний; б) операційний; в) описовий; г) повний. 

11. Сукупність відомостей, які можуть виступати в формі цифр, фактів,  

оцінок тощо, які зменшують невизначеність в процесі прийняття рішення, 

називаються: 

а) звітністю; б) знаннями; в) інформацією; г) повідомленням. 

12. Відповідність інформації генеральній меті, що стоїть перед аналізом, є 

однією з вимог до неї, що визначається як: 

а) актуальність; б) релевантність; в) достовірність; г) цілеспрямованість. 

13. За періодом дії розрізняють такі види інформації: 

а) планово-облікову; б) разову; в) повну; г) недостовірну. 

14. Який етап є наступним за етапом визначення прийомів аналізу підчас 

проведення маркетингового аналізу? 

а) визначення мети аналізу, об’єкту та предмету; б) виявлення міри 

відхилення фактичних показників від запланованого рівня; в) інтерпретація 
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інформації та встановлення факторів, що вплинули на відхилення фактичних 

показників. 

15. За можливістю оцінювання розрізняють наступні види інформації: 

а) проміжну;  б) якісну; в) графічну; г) зовнішню. 

16. Предмет маркетингового аналізу – це: 

а) те, що породжує проблемну ситуацію; б) товарна політика;                    

в) маркетингова діяльність; г) найбільш значущі властивості об’єкту, що 

потребують вивчення. 

17. АВС-аналіз відносять до групи таких прийомів: 

а) порівняння; б) ланцюгові підстановки; в) групування; г) відносні 

величини. 

18. Прийом, який використовується для підсумкового оцінювання 

маркетингової діяльності та факторів макросередовища й служить для 

коригування цілей,  стратегій та маркетингових заходів в умовах 

швидкозмінюваного зовнішнього середовища, називають: 

а) АВС-аналізом; б) SWOT-аналізом; в) портфоліо-аналізом. 

19. Аналітична частина звіту про проведення маркетингового аналізу 

містить: 

а) предмет та прийоми аналізу; б) джерела інформації; в) інформацію про 

результати; г) рекомендації. 

20. Розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні 

групи за певними суттєвими для них ознаками є одним з найбільш широко 

поширених прийомів, що використовується для будь-якого виду аналізу, в тому 

числі і маркетингового. Такий прийом називають: 

а) порівнянням; б) семантичним диференціалом; в) систематизацією;        

г) групуванням. 

21. Які фактори та сили належать до зовнішнього мікросередовища 

фірми? 

а) постачальники; б) економічна політика держави; в) відділ постачання 

підприємства; г) кадрове забезпечення підприємства; д) усі, крім б). 
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22. Чи правильним є твердження? Усе мікросередовище підприємства є 

ним контрольованим. 

а) так; б) ні. 

23. Дистриб’ютори, джобери, комісіонери, торгові агенти, консигнатори 

належать до мікросередовища фірми як представники: 

а) постачальників; б) контактних аудиторій; в) маркетингових 

посередників; г) клієнтів; д) конкурентів. 

24. Оцінювання рівня виконання плану матеріально-технічного 

забезпечення, стану забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, 

ритмічності постачання є завданням: 

а) маркетингового аналізу постачальників; б) аналізу забезпеченості 

фірми матеріальними ресурсами. 

25. Конкуренція між фірмами-виробниками за співпрацю з кращими 

постачальниками є предметом аналізу: 

а) конкурентів; б) постачальників; в) контактних аудиторій. 

26. Фірми, для яких у конкурентній боротьбі є характерним надання 

переваги стратегії збереження своєї ринкової частки та, коли це можливо, 

використання стратегій розширення поля своєї діяльності при умові, що вона не 

буде викликати спротиву з боку конкурентів, називають: 

а) ринковими лідерами; б) ринковими претендентами; в) ринковими 

послідовниками; г) діючими в ринковій ніші. 

27. Споживчі властивості товару, упаковка, матеріально-технічне 

забезпечення, сервіс, частка ринку, ціна, виробничі потужності є факторами 

конкурентоспроможності: 

а) товару; б) підприємства. 

28. Покупців, обсяг закупівлі товарів яких (в розрахунку на одного 

клієнта – юридичну особу) та рівень рентабельності перевищують середні 

показники по підприємству, називають: 

а) реальними клієнтами; б) актуальними клієнтами;  в) потенційними 

клієнтами; г) пріоритетними клієнтами. 
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29. Для ідентифікації пріоритетних клієнтів використовують такі 

показники: 

а) обсяг продажу й питома вага обсягу продажу відповідним клієнтам;      

б) обсяг продажу та кількість контактів клієнта з фірмою за певний період;       

в) частка фірми на ринку споживачів та період взаємовідносин із клієнтом. 

30. Джерелом інформації для проведення аналізу контактних аудиторій 

може бути: 

а) плани матеріально-технічного постачання; б) офіційні звіти про 

виробничо-господарської й маркетингової діяльності фірм-конкурентів;             

в) виступи представників кіл громадськості на радіо, телебаченні; г) книга 

відгуків і пропозицій; д) усі відповіді правильні. 

31. Покупців, обсяг закупівлі товарів яких (в розрахунку на одного 

клієнта – юридичну особу) і рівень рентабельності перевищують середні 

показники по підприємству, називають: 

а) реальними клієнтами; б) актуальними клієнтами; в) потенційними 

клієнтами; г) пріоритетними клієнтами. 

32. Для ідентифікації пріоритетних клієнтів використовують такі 

показники: 

а) обсяг продажу й питома вага обсягу продажу відповідним клієнтам;    

б) обсяг продажу й кількість контактів клієнта з фірмою за певний період;            

в) частка фірми на ринку споживачів і період взаємовідносин з клієнтом. 

33. Джерелом інформації для проведення аналізу контактних аудиторій 

може бути: 

а) плани матеріально-технічного постачання; б) офіційні звіти про 

виробничо-господарську й маркетингову діяльність фірм-конкурентів;              

в) виступи представників кіл громадськості на радіо, телебаченні; г) книга 

відгуків і пропозицій; д) усі відповіді правильні. 

34. За допомогою якого показника можна оцінити стабільність розвитку 

ринку? 
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а) коефіцієнт детермінації; б) коефіцієнт конкордації; в) коефіцієнт 

апроксімації; г) коефіцієнт випередження. 

35. Маркетингову інформацію традиційно поділяють на: 

а) основну і допоміжну; б) безперервну і дискретну; в) повну і часткову; 

г) первинну і вторинну. 

36. Система маркетингової інформації включає в себе: 

а) три підсистеми; б) чотири підсистеми; в) п’ять підсистем; г) шість 

підсистем. 

37. Споживча панель – це: 

а) періодичне опитування одних і тих же споживачів; б) різновид 

сфокусованого групового інтерв’ю; в) спосіб контакту з аудиторією; г) метод 

розробки анкети. 

38. В якому з нижченаведених випадків доцільно провести фокусоване 

групове інтерв’ю? 

а) вибір дизайну упаковки для нової торговельної марки; б) Визначення 

ступеня задоволеності споживачів рівнем якості продукції; в) виявлення 

основних переваг марок-конкурентів; г) визначення рівня обізнаності 

споживачів щодо основних брендів компанії. 

39. Період проведення короткострокових панелей: 

а) кожен тиждень; б) два-три тижні; в) декілька місяців; г) один рік;         

д) правильної відповіді немає. 

40. Контактні аудиторії – це: 

а) фінансово-кредитні установи, громадські організації, ЗМІ, державні 

установи; б) споживачі, на яких орієнтована продукція підприємства;                 

в) постійні групи респондентів, які використовуються при проведенні панелей;        

г) кількість респондентів, необхідна для проведення опитування. 

41. До якої складової SWOT-аналізу можна віднести наступний набір 

показників, які характеризують положення фірми? 

а) загрози; б) можливості; в) слабкі сторони; г) сильні сторони.  
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42. Процес комплексного аналізу внутрішніх ресурсів і можливостей 

підприємства, який направлений на оцінювання поточного стану бізнесу, його 

сильних та слабких сторін, виявлення стратегічних проблем – це:  

а) SТEP- аналіз; б) SWOT-аналіз; в) проблемний аналіз;  г) управлінський 

аналіз. 

43. SWOT-аналіз відбувається на якій сходинці ситуаційного аналізу?  

а) 1-й; б) 2-й; в) 3-й; г) 4-й.  

44. Форма представлення результатів ситуаційного аналізу включає: 

а) думку фахівців;  б) аналіз конкурентної сили; публікації з проблем 

організації; індикатори стратегічної діяльності; в) висновки відносно 

конкурентної позиції; головні стратегічні дії (проблеми), які компанія повинна 

враховувати; г) матриця «Внутрішні сильні сторони – внутрішні слабкості, 

зовнішні можливості – зовнішні загрози  

45. Фактори, які визначають конкурентну силу постачальника  

підприємства: 

а)  підвищення доходів нижче середнього; б) рівень спеціалізації 

постачальника;  послідовність в розробці товарів; в) темпи інфляції та норми 

оподаткування;        г) сконцентрованість  постачальника  на роботі з 

конкретними клієнтами. 

46. У абревіатурі  SWOT «S» − це: 

а)   сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;              

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

47. У абревіатурі  SWOT «W» − це: 

а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

48. У абревіатурі  SWOT «О» − це: 

а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

49. У абревіатурі  SWOT «Т» − це: 
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а) сильні сторони підприємства; б) слабкі сторони підприємства;               

в) потенційні загрози; г) потенційні можливості. 

50. В матриці конкурентних стратегій заходів, які необхідно провести, 

для того, щоб використати сильні сторони для збільшення можливостей фірми, 

позначаються такими літерами:  

а) WO; б) WТ; в) ST; г) SО. 

 

ІІ змістовий модуль 

1. Під шириною товарного асортименту розуміють: 

а) загальну кількість товарних груп; б) загальну кількість окремих видів 

товарів; в) варіанти пропозицій окремих видів товарів у рамках асортиментної 

групи; г) ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп. 

2. Диференціація товару й зміцнення позиції марки є доцільним 

завданням товарної політики на такому етапі життєвого циклу товару: 

а) впровадження; б) зростання; в) зрілості; г) спаду. 

3. Вирішення якого комплексу проблем передбачає розробка 

маркетингової товарної політики? 

а) управління товарним асортиментом, вибір товарної марки, упаковки, 

визначення сервісної політики; б) визначення конкурентоздатності продукції, її 

технічних, економічних, нормативних, і патентно-правових показників; в) 

управління товарним асортиментом, сегментування ринку, позиціонування 

товару, пошук постачальників; г) управління товарним асортиментом, вибір 

товарної марки, упаковки, маркування, аналіз маркетингового середовища,  

визначення сервісної політики; д) управління товарним асортиментом, вибір 

товарної марки, упаковки, визначення сервісної політики, складання плану 

маркетингу. 

  4. Показниками товарного асортименту є: 

а) ширина, довжина, оновлюваність, насиченість; б) насиченість, 

постійність, інноваційність, гармонійність; в) ширина, глибина, насиченість, 

гармонійність; г) довжина, глибина, раціональність, інноваційність. 
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5. Знайдіть правильний вираз: 

а) товарна марка – це зареєстрований товарний знак; б) упаковка товару 

складається із двох елементів; в) найбільший обсяг прибутку підприємство 

отримує на стадії зростання життєвого циклу; г) товари екстрених покупок є 

різновидом групи товарів попереднього вибору.  

6. Який з методів аналізу товарного портфеля підприємства передбачає 

поділ товарів за ступенем однорідності аналізованих параметрів? 

а) АВС-аналіз; б) XYZ-аналіз; в) метод «Маркон»; г) метод BCG; д) метод 

Дібба-Сімкіна. 

7. Одним із принципів ефективної організації сервісної політики 

підприємства є його еластичність, а саме: 

а) постійне зниження рівня цін на додаткові послуги порівняно з 

пропозиціями конкурентів; б) розширення кількості додаткових послуг, що 

надає підприємство; в) надання послуг в тому місці і в той час, які є 

максимально зручними для споживачів; г) Визначення найбільш затребуваних 

видів додаткових послуг і включення їх вартості до відпускної ціни основного 

продукту. 

8. Низькими темпами росту продажів та високою часткою в обсязі 

продажів компанії у матриці BCG характеризується така група товарів: 

а) дикі кішки; б) зірки; в) дійні корови; г) собаки. 

9. Товари споживчого призначення можна розділити на такі групи: 

а) товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари 

пасивного попиту, товари особливого попиту; б) товари широкого попиту, 

товари обмеженого попиту, товари селективного попиту, товари адаптивного 

попиту; 3) товари активного попиту, товари пасивного попиту, товари 

селективного попиту, товари екстенсивного попиту; 4) товари первинного 

вибору, товари попереднього вибору, товари вторинного вибору, товари 

особливого попиту.  

10. Коефіцієнт оновлення продукції розраховують як: 
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а) відношення обсягу випуску нової продукції до сукупного обсягу 

продукції; б) відношення сукупного обсягу продукції до обсягу випуску нової 

продукції; в) відношення обсягу випуску нової продукції поточного року до 

обсягу випуску нової продукції попереднього року. 

11. Цілі ціноутворення 

а) забезпечення виживання фірми на ринку; б) розширення обсягу 

виробництва; в) отримання максимального поточного прибутку; г) підвищення 

ефективності виробництва. 

12. Визначення цінової ситуації на фірмі та визначення предмета 

маркетингового аналізу цінової політики й окреслення часового періоду, за 

який він буде здійснюватися, є завданнями наступного етапу маркетингового 

аналізу цінової політики: 

а) вступного аналізу щодо політики ціноутворення; б) аналізу цілей 

ціноутворення, використовуваних цінових стратегій та методів розрахунку цін; 

в) аналізу впливу рівня цін на величину кінцевих показників підприємства. 

13. Стратегія збереження рівня цін належить до групи цінових стратегій 

для: 

а) нових товарів; б) модернізованих товарів; в) товарів, що традиційно 

випускаються. 

14. Відношення проценту зміни попиту до проценту зміни ціни є 

формулою розрахунку: 

а) точкової еластичності; б) дугової еластичності. 

15. Якщо підвищення цін по певної міри не призводить до зменшення 

попиту, то слід говорити про: 

а) еластичний попит; б) нееластичний попит; в) попит з одиничною 

еластичністю; г) незмінний попит. 

16. Етап життєвого циклу товару належить до наступних факторів впливу 

на величину цін: 

а) внутрішніх; б) зовнішніх. 
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17. Якщо величина цін стабілізується і знаходиться в певному діапазоні, 

то товар перебуває на такому етапі життєвого циклу: 

а) виведення на ринок; б) зростання; в) зрілості; г) виведення з ринку. 

18. Значна чисельність продавців і покупців товарів, які можуть 

продаватися за неоднаковими цінами за рахунок пропонування споживачам 

різних варіантів виробів, характерне для ринку: 

а) монополістичного; б) олігополістичного; в) монополістичної 

конкуренції; г) чистої конкуренції. 

19. Основним інструментом фінансової політики в контексті 

ціноутворення є: 

а) комерційний кредит; б) знижки з цін;  в) додаткові винагороди. 

20. Розрахунок цін для конкретних контрагентів у формі торгових знижок 

до кінцевої ціни із врахуванням величини прибутку тих торгових організацій, 

які несуть найвищі затрати, здійснюється підчас: 

а) брутто-ціноутворенні; б) нетто-ціноутворенні. 

21. Першим етапом рекомендованої послідовності проведення 

маркетингового аналізу величини продажу є такий: 

а) оцінювання маркетингових систем розповсюдження та їх впливу на 

ефективність розподільчих процесів в цілому; б) оцінювання ефективності 

дистрибуції фірми в порівнянні з конкурентами; в) аналіз ефективності 

використовуваних фірмою каналів розподілу та обґрунтованості їх вибору. 

22. Чи вірним є твердження? Аналіз товароруху не є завданням 

маркетингового аналізу величини продажу? 

а) так; б) ні. 

23. У випадках концентрації ринку споживачів та вузькоспеціалізованого 

характеру товару або виготовлення продукції за специфікаціями покупця 

доцільно обрати такий канал розподілу: 

а) прямий; б) опосередкований. 

24. Визначити значимість певних рівнів каналів продажу для 

підприємства можна через показник: 
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а) довжини каналу розподілу; б) ширини каналу розподілу;                        

в) рентабельності продажів підприємства; г) обсягів продажу товарів у розрізі 

різних каналів розподілу. 

25. За умов, коли в ланцюгу просування товару на ринок один із його 

учасників є достатньо потужним і має високу репутацію, та існує потреба в 

координації функцій розподілу, яка викликана необхідністю покращення 

збутової діяльності кожного із учасників системи, доцільним є створення такої 

системи розподілу товару: 

а) традиційної; б) вертикальної; в) горизонтальної; г) багатоканальної. 

26. Який спосіб вирішення конфлікту у маркетинговій системі розподілу, 

причиною якого є виконання лідером функцій розподілу, що покладені на 

інших посередників, варто запропонувати аналітику? 

а) обмін співробітниками між учасниками каналів розподілу з метою 

кращого розуміння точок зору сторін; б) вдосконалення розподілу загального 

прибутку та його узгодження між учасниками системи; в) розробка механізму 

контролю за дотриманням виконання умов договірних зобов’язань;                     

г) висування учасниками системи зі свого середовища бізнесменів, які б 

стежили за появою конфліктів для своєчасного їх усунення. 

27. Відношення обсягу продажу посередником товарів певного 

підприємства до загального обсягу продажу відповідного посередника – це 

розрахунок показника: 

а) частки продажу товарів фірми певним оптовикам; б) питомої ваги 

посередників у збуті виробів певних виробників. 

28. Показник, що розраховується як відношення кількості магазинів 

певного типу, в яких продаються товари фірми, до загальної кількості магазинів 

певного типу, називається: 

а) коефіцієнтом охоплення роздрібної торгівлі; б) коефіцієнтом 

інтенсивності дистрибуції; в) мережевою часткою; г) коефіцієнтом поширення 

мережі. 
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29. Відношення фактичного часу використання транспортних засобів до 

часу використання транспортних засобів згідно планових розрахунків є 

прикладом розрахунку: 

а) коефіцієнта інтенсивного використання транспортних засобів;               

б) коефіцієнта екстенсивного завантаження транспортного засобу. 

30. Показник використання транспорту за потужністю розраховується як: 

а) відношення коефіцієнта інтенсивного використання транспортних 

засобів до коефіцієнта екстенсивного завантаження транспортного засобу; б) як 

сума коефіцієнтів інтенсивного використання транспортних засобів та 

екстенсивного завантаження транспортного засобу; в) як добуток коефіцієнтів 

інтенсивного використання транспортних засобів та екстенсивного 

завантаження транспортного засобу. 

31. Хто належить до цільової аудиторії маркетингових комунікацій? 

а) клієнти (минулі, сьогоднішні, майбутні); б) торгові посередники;          

в) конкуренти; г) громадські організації; д) персонал підприємства; е) усі 

відповіді правильні, крім «в»; є) усі відповіді правильні. 

32. Виявити причини недостатньої результативності та незадовільної 

ефективності комунікаційної діяльності підприємства є завданням аналізу: 

а) ефективності й результативності системи комунікацій підприємства; б) 

ефективності й результативності окремих інструментів комплексу комунікацій; 

в) методичної відповідності побудови системи маркетингових комунікацій. 

33. Одним із методичних підходів, що дозволяє визначити відповідність 

цілей комунікацій актуальним вимогам ринку, є: 

а) карта Отессона; б) перцепційна карта; в) стратегічна карта. 

34. Якщо маркетинговою метою підприємства є збільшення 

маржинального прибутку, то відповідною метою комунікацій є: 

а) інформування; б) переконання; в) стимулювання до покупки. 

35. Для товарів виробничо-технічного призначення придатнішими є такі 

інструменти маркетингових комунікацій: 
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а) реклама й стимулювання збуту; б) реклама і особистий продаж;            

в) особистий продаж й стимулювання збуту; г) особистий продаж і зв’язки з 

громадськістю. 

36. Для досягнення комунікативної мети – інформування, найкращими є 

такі інструменти комунікативного комплексу: 

а) реклама й зв’язки з громадськістю; б) реклама й стимулювання збуту;   

в) особистий продаж і прямий маркетинг; г) особистий продаж і зв’язки з 

громадськістю. 

37. Співвідношення між досягнутими результатами і затраченими 

ресурсами називають: 

а) результативністю; б) ефективністю. 

38. Частка ринку є показником: 

а) економічної результативності; б) комунікативної результативності. 

39. AIDA – це модель ієрархії: 

а) потреб людини; б) цілей маркетингу; в) ієрархії комунікаційних 

ефектів. 

40. Визначити обізнаність споживачів із іміджем підприємства та їхнє 

ставлення до нього у порівнянні (за тими ж параметрами) з конкурентами на 

ринку дає можливість наступний метод: 

а) семантичний диференціал; б) карта ринку Оссетона; в) карта перцепції. 

41. Ризик завжди приводить до: 

а) негативних результатів; б) позитивних результатів; в) як негативних, 

так і позитивних результатів. 

42. Чи вірним є твердження, що одним із основних завдань 

маркетингового аналізу ризиків є виявлення ризиків, пов’язаних із 

маркетинговою діяльністю підприємства у майбутньому: 

а) так; б) ні. 

43. Такі види ризиків, як доступний, критичний, катастрофічний 

відносять до ризиків, які класифіковані за ознакою: 
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а) можливість страхування втрат; б) розміри втрат; в) рівень стабільності 

грошової одиниці та її вибір. 

44. Причини або рушійні сили, які породжують ризиковані ситуації, 

називають: 

а) факторами ризику; б) страхуванням ризику; в) джерелами ризику;          

г) антиризикованими заходами. 

45. Якщо виникнення ризиків зумовлене якістю прийняття управлінських 

маркетингових рішень, порушенням виконавчої дисципліни працівниками 

служби маркетингу та інших підрозділів підприємства, пов’язаних з 

маркетинговою діяльністю, хворобами співробітників і т.п., то це прояв впливу 

такого фактору ризику, як: 

а) безгосподарність; б) суб’єктивний; в) політичний; г) ринковий. 

46. Які із перелічених показників найоб’єктивніше відображають 

динаміку втрат від маркетингових ризиків: 

а) абсолютні величини втрат; б) відносні величини втрат; в) питома вага 

розміру втрат в обсязі продажу. 

47. Антиризиковані заходи, спрямовані на недопущення ризикованих 

ситуацій, називають: 

а) превентивними; б) обмежуючими; в) компенсуючими. 

48. Різні види страхування відносять до таких антиризикованих заходів, 

як: 

а) превентивні; б) обмежуючі; в) компенсуючі. 

49. Перегляд контрактної ціни – це приклад наступного виду страхування 

валютних ризиків: 

а) використання захисних застережень; б) здійснення хеджування. 

50. Угода між двома фірмами різних країн про обмін застереженою 

кількістю валюти в теперішньому часі та її зворотний обмін у майбутньому 

періоді називається: 

а) валютний ф’ючерс; б) валютний опціон; в) валютний «своп». 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Сутність маркетингового аналізу. 

2. Завдання і принципи маркетингового аналізу. 

3. Предмет маркетингового аналізу. 

4. Види маркетингового аналізу. 

5. Місце маркетингового аналізу в системі споріднених економічних наук. 

6. Інформаційна база маркетингового аналізу.  

7. Етапність проведення маркетингового аналізу.  

8. Характеристика прийомів маркетингового аналізу. 

9. Організація маркетингового аналізу. 

10. Сутність, складові аналізу мікросередовища підприємства та його цілі.  

11. Маркетинговий аналіз постачальників. 

12. Маркетинговий аналіз конкурентів фірми. 

13. Маркетинговий аналіз клієнтів фірми. 

14. Маркетинговий аналіз контактних аудиторії. 

15. Ринок індивідуальних покупців. 

16. Технологія аналізу покупців. 

17. Аналіз сегментації покупців. 

18. Заходи щодо здійснення SWOT стратегій з групуванням методом 

ABC. 

19. Сильні й слабкі сторони підприємства. 

20. Визначення ринкових можливостей і загроз підприємства. 

21. Матриця SWOT-аналізу. 

22. Сутність й основні завдання аналізу товарної політики фірми. 

23. Аналіз маркетингових складових елементів товару. 

24. Аналіз товарного асортименту та номенклатури. 

25. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 

26. Завдання та напрями маркетингового аналізу цінової політики. 

27. Маркетинговий аналіз політики ціноутворення з позицій 

підприємства. 
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28. Маркетинговий аналіз кредитної, фінансової та преміальної політики 

фірми через призму цін. 

29. Маркетинговий аналіз цін з позицій мікросередовища. 

30. Завдання аналізу величини продажу й джерела інформації для його 

проведення. 

31. Аналіз ефективності каналів розподілу. 

32. Аналіз маркетингових систем розповсюдження. 

33. Аналіз посередників в розподільчій політиці. 

34. Аналіз маркетинг-логістики. 

35. Сутність аналізу маркетингових комунікацій підприємства та його 

основні завдання. 

36. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій. 

37. Оцінка результативності й ефективності системи маркетингових 

комунікацій. 

38. Особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 

39. Сутність маркетингових ризиків та завдання їх аналізу. 

40. Аналіз видів, факторів та джерел маркетингових ризиків. 

41. Аналіз втрат від маркетингового ризику. 

42. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів. 

43. Охарактеризуйте два основні напрями здійснення маркетингового 

аналізу системи комунікацій підприємства. 

44. Антиризиковані заходи, спрямовані на недопущення ризикованих 

ситуацій. 

45. Внутрішні можливості чи ресурси, що можуть зумовити формування 

конкурентної переваги. 

46. Окресліть етапи здійснення маркетингового аналізу цінової політики з 

позицій підприємства. 

47. Особливості аналізу втрат від маркетингового ризику. 
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