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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» 

є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок 

щодо організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності 

підприємств усіх галузей економіки з урахуванням принципів сталого розвитку. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Маркетинговий менеджмент» є: 

        - вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою 

діяльністю на підприємстві; 

       - опанування маркетингового планування, організаційної структури 

маркетингових підрозділів, контролю й аналізу маркетингової діяльності; 

       - набуття вмінь творчого пошуку напрямів і резервів удосконалення 

процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства; 

      - розв’язання конкретних маркетингових завдань. 

У результаті виконання практичних робіт і вивчення навчальної 

дисципліни згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

      - методологічні та науково-практичні засади концепції маркетингового  

управління підприємством;  

     - складові процесу маркетингового менеджменту підприємства;  

     - принципи, методи і форми організації маркетингового менеджменту;  

     - правила побудови організаційних структур маркетингу на підприємстві;  

     - сенс і систему маркетингового планування. 

уміти:  

      - визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю 

підприємства; 

      - здійснювати вибір стратегічних рішень щодо оцінювання і вибору 

цільових ринків; 
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        - використовувати сучасні технології та методики розробки і прийняття 

маркетингових рішень; 

- вільно володіти методами та інструментарієм управління 

маркетинговою діяльністю підприємства; 

- використовувати сучасні технології та методичні прийоми організації 

маркетингової діяльності, планування та контролю маркетингу; 

- вибирати та застосовувати інструментальні засоби для оцінки і аналізу 

даних по ринку; 

- проводити вибір цільового ринку і виконувати його обґрунтування; 

          - здійснювати аналіз результатів і формулювати висновки та рекомендації 

стосовно управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. 

Види самостійної роботи: 

   - самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 

літературних джерел; 

        - реферати. 

 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни проводиться згідно 

з методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки  згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

 Під час виконання самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних і методичних посібників. 

 Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної та заочної 

форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навчальної дисципліни 

здійснюватиметься один раз протягом семестру, відповідно до графіка 

навчального процесу в тестовій формі. 
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Консультації 

 Якщо під час вивчення навчальної дисципліни у студента виникли 

труднощі, необхідно звернутися за консультацією до викладача, який читає 

лекції та проводить практичні заняття. 

 Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу.

 Консультації проводяться викладачем згідно з графіком. 

 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  
у тому числі 

Усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади маркетингового менеджменту 

Тема 1 Змістовні 

положення 

маркетингового 

менеджменту 

14 2 2   10 13 1    12 

Тема 2 Процес 

маркетингового 

менеджменту 

14 2 2   10 13 1    12 

Тема 3 Організація 

маркетингового менедж 

- 

менту 

14 2 2   10 16 1 1   14 

Тема 4 Створення 

організаційних структур 

маркетингу на 

підприємстві 

16 4 2   10 15 1    14 
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Тема 5 Сутність і 

система маркетингового 

планування 

16 4 2   10 18 1 1   `16 

Усього за змістовим 

модулем 1 
74 14 10   50 75 5 2   68 

Змістовий модуль 2 Науково-практичні засади маркетингового менеджменту 

Тема 6 Стратегії 

маркетингу 
14 2 2   10 13 1    12 

Тема 7 Маркетингове 

стратегічне планування 
16 4 2   10 17 1    16 

Тема 8 Маркетингові 

програми 
14 2 2   10 17 1    16 

Тема 9 Тактичне й 

оперативне планування 

маркетингу 

16 4 2   10 14 1 1   12 

Тема 10 Контроль та 

аналіз маркетингової 

діяльності 

16 4 2   10 14 1 1   12 

Усього за змістовим 

модулем 2 
76 16 10   50 75 5 2   68 

Семестровий контроль 

(іспит) 
            

Усього годин:  150 30 20   100 150 10 4   136 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовний модуль 1 

Науково-методичні 

засади маркетингового менеджменту 

 

 

Тема 1 Змістовні положення маркетингового менеджменту 

 

Еволюція маркетингового менеджменту. Сутність, зміст, мета і завдання 

маркетингового менеджменту. Необхідні заходи і проблеми впровадження 

маркетингового менеджменту в ринкових умовах. 

Література: [1; 2; 3; 13]. 

Термінологічний словник 

Історичний аспект еволюції маркетингового менеджменту. Практичний 

аспект еволюції маркетингового менеджменту. Етапи розвитку маркетингового 

менеджменту. Маркетинговий менеджмент. Управління організацією, 

побудоване на принципах маркетингу. Маркетинговий менеджмент розглядає 

маркетинг і менеджмент нероздільно.  Маркетинг і менеджмент проникають і 

доповнюють один одного. Мета маркетингового менеджменту. Маркетингова 

спрямованість управління. Головне завдання маркетингового менеджменту. 

Предмет маркетингового менеджменту. Об’єкт маркетингового менеджменту. 

Обсяг і структура попиту. Проблем використання маркетингового менеджменту 

на  підприємствах. 

Питання для самоперевірки 

1. Як американська маркетингова школа розглядає маркетинговий менедж-  

мент?  

2. Коли має місце маркетинговий менеджмент? 

3. Як можна розглядати маркетинговий менеджмент?  
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4. Маркетинговий менеджмент як управління діяльністю. 

5. Що розуміється під маркетинговим менеджментом? 

6. Підходи, що становлять методологічну базу маркетингового менеджменту. 

7. Мета маркетингового менеджменту. 

8. Головне завдання маркетингового менеджменту. 

9. Предмет маркетингового менеджменту.  

10. Об’єкт маркетингового менеджменту. 

11. На що орієнтована концепція  маркетингового менеджменту?  

12. На чому ґрунтується концепція маркетингового менеджменту?  

13. Сутність концепції маркетингового менеджменту. 

14. Що є відмінною рисою маркетингового менеджменту? 

15. Статус упровадження маркетингового менеджменту в умовах ринку.  

16. Потребу у яких заходах зумовлює впровадження маркетингового  

менеджменту? 

17. Що передбачають організаційні заходи маркетингового менеджменту? 

18. Що юридично закріплюють адміністративно-правові заходи 

маркетингового менеджменту? 

19. З чим пов’язана реалізація науково-методичних заходів маркетингового 

менеджменту? 

20. Проблеми використання маркетингового менеджменту на 

підприємствах. 

 

 

Тема 2 Процес маркетингового менеджменту 

Завдання процесу маркетингового менеджменту. Основні процедури 

процесу управління маркетингом підприємства. 

Література: [3; 5; 9; 10; 14]. 

Термінологічний словник 

Види завдань маркетингового менеджменту. Завдання виконання у 

маркетингу. Завдання управління у маркетингу. Концептуальне завдання у 
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маркетингу. Якісні підприємницькі цілі. Кількісні підприємницькі цілі. 

Процедури процесу управління маркетингом підприємства. Аналіз 

внутрішнього та зовншнього середовища. Формування маркетингової 

інформаційної системи. Відбір цільових сегментів. Розробка комплексу 

маркетингу. Організація системи маркетингового планування. Побудова 

організаційної структури. Формування і   реалізація маркетингових програм. 

Організація системи маркетингового контролю. 

Питання для самоперевірки 

1. Якісні підприємницькі цілі. 

2. Чи є фірмовий ідеал стимулом та ідентифікаційною ознакою персона -

лу фірми? 

3. Джерело поліпшення якості та продуктивності фірми. 

4. Кількісні підприємницькі цілі.  

5. Що виражають кількісні підприємницькі цілі?  

6. Загальні кількісні цілі підприємництва.  

7. Кількісні результативні цілі підприємництва. 

8. Кількісні балансові цілі підприємництва. 

9. Кількісні продуктивні цілі підприємництва. 

10. Кількісні цілі підприємництва відносно обороту. 

11. Кількісні цілі підприємництва відносно ринку. 

12. Термін завдань управління і виконання у маркетинговому менедж -

менті. 

13. Концепції маркетингу (концепції управління підприємством в умовах 

ринку). 

14. Процедури процесу управління маркетингом підприємства. 

15. Що передбачає відбір цільових ринків?  

16. Етапи процесу відбору цільових ринків, 

17. Які напрями діяльності передбачає відбір цільових сегментів ринку? 

18. Управлінські дії щодо реалізації складових процесу маркетингового 

менеджменту. 
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19. Характеристики аналізу досягнення цілей. 

20. Завдання розроблення технології управління. 

 

Тема 3 Організація маркетингового менеджменту 

Концептуальне підґрунтя організації маркетингового менеджменту під- 

приємства. Ділова етика в організації маркетингового менеджменту. Репутація 

та імідж підприємства. 

Література: [1; 3; 4; 11; 16]. 

Термінологічний словник 

Концептуальна база підприємства. Сукупність суспільних і 

підприємницьких правил. Корпоративна філософія. Корпоративна культуру. 

Професійна культура. Ділова етика. Основні принципи ділової етики. Принцип 

справедливості. Принцип права. Принцип практицизму. Репутація 

підприємства. Формування іміджу підприємства. Діловий етикет. Стиль 

поведінки. 

Питання для самоперевірки 

1. Загальна концептуальна база підприємства. 

2. Основні елементи концептуальної бази підприємства. 

3. Корпоративна філософія підприємства. 

4. Що визначає корпоративна філософія підприємства? 

5. Чи ідентифікована і багатопланова корпоративна філософія 

підприємства? 

6. Сукупністю яких компонентів є корпоративна культура підприємств? 

7. Корпоративна культура підприємства. 

8. Блоки інструментарію формування і розвитку корпоративної культури 

підприємств. 

9. Як використовується загальноприйнята типологія корпоративних куль 

тур?  

10. На чому базується корпоративна ринкова культура підприємства? 

11. На чому ґрунтується корпоративна бюрократична культура підпри –
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ємства? 

12. За яких обставин підприємства схильні до корпоративної технічної 

культури?  

13. Основні принципи  вираження ділової етики. 

14. Принцип справедливості ділової етики. 

15. Принцип права ділової етики. 

16. Принцип утилітаризму (практицизму) ділової етики. 

17. Основні напрями в етиці бізнесу (в управлінні маркетингом). 

18. Напрями оцінування поведінки працівників щодо репутації 

підприємства. 

19. Специфічні інструменти корпоративної культури підприємств.  

20. Основні складові ділової етикеті. 

 

Тема 4 Створення організаційних структур  

маркетингу на підприємстві 

Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу. 

Еволюція організаційних структур маркетингу. Способи організації 

маркетингових структур. Сучасні тенденції розвитку організаційних структур 

маркетингу. Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур 

на підприємстві. 

Література: [2; 3; 6; 8; 17]. 

Термінологічний словник 

Організаційна структура маркетингу на підприємстві. Злагодженість 

маркетингової діяльності. Погодженість маркетингової діяльності. 

Продуктивність маркетингової діяльності. Теорія маркетингового 

менеджменту. Практика маркетингового менеджменту. Способи організації 

маркетингових організаційно-управлінських структур. Вертикальна ознака 

організаційної побудови марке- тингу на підприємстві. Горизонтальна ознака 

організаційної побудови марке-тингу на підприємстві. Дворівнева ознака 

організаційної побудови маркетингу на підприємстві. Змішані організаційні 
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структури маркетингу на підприємстві (функціонально-товарні, функціонально-

територіальні, функціонально-споживацькі). Організація маркетингу з 

урахуванням сучасних тенденцій його розвитку. Принципи організації 

маркетингових служб. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність організаційної структури маркетингу на підприємстві. 

3. Цілі служби маркетингу на підприємстві. 

4. Функції маркетингових організаційних структур підприємства.  

5. Завдання маркетингової служби підприємства. 

6. Рівні менеджерів і спеціалістів у сфері маркетингу. 

7. Етапи еволюції організаційної структури маркетингу. 

8. Функціональний спосіб організації маркетингових структур. 

9. Товарний спосіб організації маркетингових структур. 

10. Ринковий спосіб організації маркетингових структур. 

11. Товарно-ринковий спосіб організації маркетингових структур. 

12. Територіальний спосіб організації маркетингових структур. 

13. Орієнтований на споживача спосіб організації маркетингових структур. 

14. Програмний спосіб організації маркетингових структур. 

15. Матричний спосіб організації маркетингових структур. 

16. Інтегровані маркетингові оргструктури.  

17. Неінтегровані маркетингові оргструктури. 

18. Ситуації, у яких найбільш ефективні жорсткі організаційні структури. 

19. Принципи організації маркетингових структур. 

20. Етапи алгоритму створення маркетингового підрозділу на 

підприємстві. 

Тема 5 Сутність і система маркетингового планування 

Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового 

планування. Система маркетингового планування. Маркетинговий план як 

результат  маркетингового планування. 

Література: [1; 3; 7; 9; 15]. 
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Термінологічний словник 

Маркетингове планування. Маркетингові цілі. Чинники отримання 

прибутку. Маркетингові ресурси. Система планування маркетингової 

діяльності. Рівень централізації планування й управління. Стан організації та 

особливості діяльності на ринку. Особливості діяльності підприємства. 

Життєвий цикл продукції (послуг). Горизонт планування. Маркетинговий план. 

Ринок. Маркетингові стратегії. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність маркетингового планування. 

2. Основні функції планування в маркетинзі. 

3. Принципи процесу маркетингового планування. 

4. Зв'язок між системою маркетингу та підфункцією планування. 

5. Етапи процесу маркетингового планування. 

6. Чинники, що обумовлюють зміст планування загалом і маркетингової 

діяльності зокрема. 

7. Як визначається вибір горизонту планування.  

8. Вимоги для досягнення остаточного вигляду системи маркетингового 

планування. 

9. Результат послідовного процесу маркетингового планування. 

10. Сутність маркетингового плану. 

11. Чи є маркетинговий план  інструментом планування і реалізації мар-

кетингової діяльності підприємства? 

12. Чи забезпечує маркетинговий план безперервний процес аналізу, 

управління і контролю? 

13. Принципи класифікації маркетингових планів. 

14. Класифікація маркетингових планів за строком. 

15. Класифікації маркетингових планів за формуванням документа. 

16.  Класифікації маркетингових планів за рівнем управління. 

17. Призначення стратегічних маркетингових планів. 

18. На який термін розробляються оперативні маркетингові плани? 
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19. Класифікації маркетингових планів за методами розроблення. 

20. Класифікації маркетингових планів за організацією планування 

Змістовий модуль 2 

Науково-практичні 

засади маркетингового менеджменту 

Тема 6 Стратегії маркетингу 

Теоретичні засади формування стратегії підприємства. Корпоративні 

стратегії: зміст і види. Конкурентні стратегії. Сутність і зміст стратегій 

маркетингу. 

Література: [2; 3; 5; 10; 12]. 

Термінологічний словник 

Стратегія. Довгострокові цілі. Координація і розподіл ресурсів 

підприємства. Ознаки класифікації стратегії маркетингу. Корпоративна 

стратегія. Розподіл ресурсів між підрозділами. Портфельний аналіз. Структура 

корпорації. Єдина стратегічна орієнтація підрозділів. Рішення про злиття. 

Рішення про придбання. Рішення про входження до фінансово-промислових 

груп або інших інтеграційних структур. Конкурентні стратегії. Бізнес-план. 

Збут товару. Перемога в конкурентній боротьбі. Стратегія маркетингу. 

Принципові середньо - та довгострокові рішення. Елементи комплексу 

маркетингу (продукт, ціну, місце та просування). 

Питання для самоперевірки 

1. Ознаки класифікації стратегії. 

2. Класифікація стратегій за спрямованістю. 

3. Класифікація стратегій за масштабами. 

4. Класифікація стратегій за рівнями. 

5. Складові корпоративної стратегії. 

6. Сутність конкурентних стратегій зростання.  

7. Стратегії, що належать до групи конкурентних стратегій.  

8. Сутність конкурентних стратегій цілеспрямованого скорочення. 
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9. Стратегії, що належать до групи стратегій цілеспрямованого скоро-

чення. 

10. Стратегія «цінового лідерства». 

11. Стратегія «продуктового лідерства». 

12. Стратегія «лідерство в ніші». 

13. Які риси визначають стратегію? 

14. Сутність стратегії маркетингу. 

15. Стратегії маркетингової діяльності залежно від галузі діяльності фір -

ми. 

16. Стратегія маркетингової діяльності у галузі продукту. 

17. Стратегія маркетингової діяльності у галузі ціноутворення. 

18. Стратегія маркетингової діяльності  у галузі розподілу та збуту то -

варів. 

19. Стратегія маркетингової діяльності у галузі просування продукту.  

20. Стратегії маркетингової діяльності. 

 

 

Тема 7 Маркетингове стратегічне планування 

Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення  

та особливості. Етапи маркетингового стратегічного планування. 

Література: [3; 6; 8; 11; 20]. 

Термінологічний словник 

Стратегічне планування. Функції стратегічного управління. Стратегічне 

передбачення (формування стратегій). Розподіл ресурсів. Адаптації до 

зовнішнього середовища. Процес утворення і практичної реалізації генеральної 

програми дій підприємства. Модель стратегічного планування маркетингу. 

Основні етапи стратегічного планування маркетингу. Стратегічний аналіз. 

Визначення місії та цілей. Розробка, вибір та оцінювання стратегії. Складання 

стратегічного плану. Розробка бюджету маркетингу та маркетингової програми. 

Виконання стратегії. Оцінювання і контроль виконання стратегії. 
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Питання для самоперевірки 

1. Сутність стратегічного планування фірми. 

2. Завдання реалізації генеральної програми дій підприємства. 

3. Мета стратегічного планування. 

4.  Предмет стратегічного планування. 

5. Значення маркетингового планування підприємства. 

6. Основні моменти стратегічного планування підприємства. 

7. Етапи моделі стратегічного планування. 

8. Сутність стратегічного аналізу. 

9. Які функції виконує стратегічний аналіз? 

10. Необхідні елементи стратегічного аналізу. 

11. Які вимоги висовуються до стратегічного аналізу? 

12. Методи стратегічного аналізу. 

13. Складові аналізу середовища підприємства. 

14. З яких стадій складається установлення місії та цілей? 

15.Роль місії підприємства. 

16. Місія підприємства. 

17. Цілі підприємства. 

18. Що є основними методами визначення цілі? 

19. Чинники, що обумовлюють вибір стратегії підприємства  

20. Критерії перевірки стратегії. 

 

Тема 8 Маркетингові програми 

Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм. 

Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу. 

Література: [2; 3; 7; 10; 19]. 

Термінологічний словник 

Маркетингова програма. Планомірне здійснення. Єдина мета. Комплекс 

взаємопов’язаних завдань. Адресні заходи соціального, економічного, науково-

технічного, виробничого, організаційного характеру. Ресурси, що 
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використовуються. Джерела одержання ресурсів. Типи програм маркетингової 

діяльності. Програма переведення підприємств на маркетинг у цілому. 

Програма з окремих комплексів маркетингової діяльності. Програма освоєння 

певних ринків. Програма освоєння певних товарів. Програма освоєння окремих  

елементів маркетингової діяльності. Комплексна проблема. Організація 

випуску нового продукту. Завоювання нового ринку (сегменту). Методика 

розробки маркетингової програми. Комплекс маркетингу (4Р). Цільові 

сегменти. Позиція фірми. Основні потреби покупців. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність маркетингової програми. 

2. Кількість типів програм маркетингової діяльності. 

3. На що, зазвичай, спрямована маркетингова програма? 

4. Кількість розділів маркетингової програми. 

5. Сутність Розділу 1 маркетингової програми.  

6. Сутність Розділу 2 маркетингової програми. 

7. Сутність Розділу 3 маркетингової програми.  

8. Сутність Розділу 4 маркетингової програми. 

9. Сутність Розділу 5 маркетингової програми.  

10. Сутність Розділу 6 маркетингової програми. 

11. Сутність Розділу 7 маркетингової програми. 

12. Сутність Розділу 8 маркетингової програми. 

13. Сутність Розділу 9 маркетингової програми.  

14. Сутність Розділу 10 маркетингової програми. 

15. Чи передбачає маркетингова програма підвищення кваліфікації 

персоналу фірми? 

16. Сутність методики розробки маркетингової програми. 

17. На що розрахована маркетингова програма? 

18. Завдяки чому досягається  виконання завдань маркетингової програми? 

19. Чи доцільно розробляти кілька варіантів програм? 

20. Від чого залежить зміст маркетингових програм, порядок і механізм їх 
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здійснення? 

 

 

 

Тема 9 Тактичне і оперативне планування маркетингу 

Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст 

маркетингового тактичного плану. Сутність і характерні риси маркетингового 

оперативного планування. Порядок розробки маркетингових оперативних 

планів. 

Література: [4; 6; 9; 11; 17]. 

Термінологічний словник 

План маркетингу підприємства. План маркетингу структурного підрозділу. 

План маркетингу для продуктової лінії. План маркетингу для виду продукту. 

План маркетингу для окремого ринку. План маркетингу, орієнтований на групи 

споживачів. Тактичний (оперативний) план маркетингу. Стратегічний план   

маркетингової діяльності. Поточні програми дії. Оперативний контроль за 

виконанням плану маркетингу. Поточні програми і бюджети. Планом 

прибутків. Рентабельність поточних операцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Для кого розробляється план маркетингу?  

2. На кого орієнтовані маркетингові плани?  

3. Що охоплюють маркетингові плани?  

4. Розділи формальної структури плану маркетингу. 

5. Чи можуть тактичний та оперативний план мати однакові розділи? 

6. Чи відмінне оперативне планування від стратегічного? 

7. Що уточнюється в оперативному плані? 

8. Сутність розділу маркетингового плану «бюджет маркетингу». 

9. Сутність розділу маркетингового плану «контроль». 

10. Сутність розділу маркетингового плану «небезпеки і можливості». 

11 Сутність розділу маркетингового плану «маркетингові цілі». 
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12. Сутність розділу маркетингового плану «маркетингові стратегії» 

13. Сутність розділу маркетингового плану «програма дій». 

14. Сутність розділу маркетингового плану «анотація для керівництва». 

15. Сутність розділу маркетингового плану «поточна маркетингова ситуація». 

16. Основні завдання оперативного планування маркетингу: 

17. Що містить річний оперативний план? 

18. Структура оперативних планів маркетингу. 

19. Послідовність розділів оперативних планів маркетингу. 

20. Кількість розділів оперативних планів маркетингу. 

 

Тема 10 Контроль та аналіз маркетингової діяльності 

Сутність і процес контролю маркетингової діяльності. Контролінг у 

маркетингу. Ревізія у маркетингу. Маркетинговий аудит: сутність і процес. 

Література: [1; 3; 4; 9; 18]. 

Термінологічний словник 

Контроль маркетингової діяльності. Перевірка маркетингової діяльності 

фірми. Система маркетингового контролю. Види маркетингового контролю. 

Контроль за виконанням річних планів. Оперативний (поточний) контроль. 

Контроль результатів. Стратегічний контроль. Ревізія маркетингу.  Комплексне 

дослідження маркетингового середовища фірми. Системне дослідження 

маркетингового середовища фірми. Неупереджене дослідження маркетингового 

середовища фірми. Регулярне дослідження маркетингового середовища фірми. 

Завдання маркетингу. Стратегії маркетингу. Оперативна діяльність маркетингу. 

План дій з удосконалювання маркетингової діяльності. Аудит маркетингу. 

Комплекс маркетингу. Адекватна маркетингова стратегія фірми. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність контролю маркетингової діяльності. 

2. Принципи класифікації маркетингового контролю.  

3. Які є рівні контролю маркетингу? 

4. Контроль маркетингу на рівні фірми. 
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5. Контроль маркетингу на рівні підрозділу. 

6. Контрольно-аналітичні елементи аналізу та контролю маркетингу на    

різних етапах. 

7. Сутність контрольно-аналітичного елемента «ситуаційний аналіз». 

8. Сутність контрольно-аналітичного елемента «контроль маркетингу». 

9. Сутність контрольно-аналітичного елемента «ревізія маркетингу». 

10. Сутність контрольно-аналітичного елемента «аудит маркетингу». 

11. Сутність маркетингового контролю за виконанням річних планів. 

12. Сутність оперативного (поточного) маркетингового контролю.  

13.  Що містить контроль результатів?  

14.  Сутність стратегічного маркетингового контролю. 

15. Сутність ревізії маркетингу. 

16. Сутність аудиту у маркетингу. 

17. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «всеосяжність». 

18. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «систематичність». 

19. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «незалежність». 

20. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «періодичність». 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

1. Як американська маркетингова школа розглядає маркетинговий ме-

неджмент?  

2. Коли має місце маркетинговий менеджмент? 

3. Як можна розглядати маркетинговий менеджмент?  

4. Маркетинговий менеджмент як управління діяльністю. 

5. Що розуміється під маркетинговим менеджментом? 

6. Підходи, що становлять методологічну базу маркетингового менедж-

менту. 

7. Мета маркетингового менеджменту. 

8. Головне завдання маркетингового менеджменту. 

9. Предмет маркетингового менеджменту.  

10. Об’єкт маркетингового менеджменту. 

11. На що орієнтована концепція  маркетингового менеджменту?  

12. На чому ґрунтується концепція маркетингового менеджменту?  

13. Сутність концепції маркетингового менеджменту. 

14. Що є відмінною рисою маркетингового менеджменту? 

15. Статус впровадження маркетингового менеджменту в умовах ринку.  

16. Потребу у яких заходах зумовлює впровадження маркетингового ме-

неджменту? 

17. Що передбачають організаційні заходи маркетингового менеджменту? 

18. Що юридично закріплюють адміністративно-правові заходи 

маркетингового менеджменту? 

19. З чим пов’язана реалізація науково-методичних заходів маркетингового 

менеджменту? 

20. Проблеми використання маркетингового менеджменту на 

підприємствах. 

21. Якісні підприємницькі цілі. 

22. Чи є фірмовий ідеал стимулом та ідентифікаційною ознакою персоналу 

фірми? 
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23. Джерело поліпшення якості та продуктивності фірми. 

24. Кількісні підприємницькі цілі.  

25. Що виражають кількісні підприємницькі цілі?  

26. Загальні кількісні цілі підприємництва.  

27. Кількісні результативні цілі підприємництва. 

28. Кількісні балансові цілі підприємництва. 

29. Кількісні продуктивні цілі підприємництва. 

30. Кількісні цілі підприємництва відносно обороту. 

31. Кількісні цілі підприємництва відносно ринку. 

32. Термін завдань управління і виконання у маркетинговому менедж-

менті. 

33. Концепції маркетингу (концепції управління підприємством в умовах 

ринку). 

34. Процедури процесу управління маркетингом підприємства. 

35. Що передбачає відбір цільових ринків?  

36. Етапи процесу відбору цільових ринків, 

37. Які напрями діяльності передбачає відбір цільових сегментів ринку? 

38. Управлінські дії щодо реалізації складових процесу маркетингового 

менеджменту. 

39. Характеристики аналізу досягнення цілей. 

40. Завдання розроблення технології управління. 

41. Загальна концептуальна база підприємства. 

42. Основні елементи концептуальної бази підприємства. 

43. Корпоративна філософія підприємства. 

44. Що визначає корпоративна філософія підприємства. 

45. Чи ідентифікована і багатопланова корпоративна філософія 

підприємства? 

46. Сукупністю яких компонентів є корпоративна культура підприємств? 

47. Корпоративна культура підприємства. 

48. Блоки інструментарію формування і розвитку корпоративної культури 
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підприємств. 

49. Як використовується загальноприйнята типологія корпоративних 

культур? 

50. На чому базується корпоративна ринкова культура підприємства? 

51. На чому ґрунтується корпоративна бюрократична культура 

підприємства? 

52. За яких обставин підприємства схильні до корпоративної технічної 

культури?  

53. Основні принципи  вираження ділової етики. 

54. Принцип справедливості ділової етики. 

55. Принцип права ділової етики. 

56. Принцип утилітаризму (практицизму) ділової етики. 

57. Основні напрями в етиці бізнесу (в управлінні маркетингом). 

58. Напрями оцінювання поведінки працівників щодо репутації 

підприємства. 

59. Специфічні інструменти корпоративної культури підприємств.  

60. Основні складові ділової етики. 

61. Сутність організаційної структури маркетингу на підприємстві. 

62. Функції  організаційної схеми маркетингу на підприємстві. 

63. Цілі служби маркетингу на підприємстві. 

64. Функції маркетингових організаційних структур підприємства.  

65. Завдання маркетингової служби підприємства. 

66. Рівні менеджерів і спеціалістів у сфері маркетингу. 

67. Етапи еволюції організаційної структури маркетингу. 

68. Функціональний спосіб організації маркетингових структур. 

69. Товарний спосіб організації маркетингових структур. 

70. Ринковий спосіб організації маркетингових структур. 

71. Товарно-ринковий спосіб організації маркетингових структур. 

72. Територіальний спосіб організації маркетингових структур. 

73. Орієнтований на споживача спосіб організації маркетингових структур. 
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74. Програмний спосіб організації маркетингових структур. 

75. Матричний спосіб організації маркетингових структур. 

76. Інтегровані маркетингові оргструктури.  

77. Неінтегровані маркетингові оргструктури. 

78. Ситуації, у яких найбільш ефективні жорсткі організаційні структури. 

79. Принципи організації маркетингових структур. 

80. Етапи алгоритму створення маркетингового підрозділу на 

підприємстві. 

81. Сутність маркетингового планування. 

82. Основні функції планування в маркетингу. 

83. Принципи процесу маркетингового планування. 

84. Зв'язок між системою маркетингу та підфункцією планування. 

85. Етапи процесу маркетингового планування. 

86. Чинники, що обумовлюють зміст планування в цілому і маркетингової 

діяльності зокрема. 

87. Як визначається вибір горизонту планування?  

88. Вимоги для досягнення остаточного вигляду системи маркетингового 

планування. 

89. Результат послідовного процесу маркетингового планування. 

90. Сутність маркетингового плану. 

91. Чи є маркетинговий план  інструментом планування і реалізації 

маркетингової діяльності підприємства? 

92. Чи забезпечує маркетинговий план безперервний процес аналізу, 

управління і контролю? 

93. Принципи класифікації маркетингових планів. 

94. Класифікація маркетингових планів за строком. 

95. Класифікації маркетингових планів за формуванням документа. 

96. Класифікації маркетингових планів за рівнем управління. 

97. Призначення стратегічних маркетингових планів. 

98. На який термін розробляються оперативні маркетингові плани? 
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99. Класифікації маркетингових планів за методами розроблення. 

100. Класифікації маркетингових планів за організацією планування. 

101. Ознаки класифікації стратегії. 

102. Класифікація стратегій за спрямованістю. 

103. Класифікація стратегій за масштабами. 

104. Класифікація стратегій за рівнями. 

105. Складові корпоративної стратегії. 

106. Сутність конкурентних стратегій зростання.  

107. Стратегії, що належать до групи конкурентних стратегій.  

108. Сутність конкурентних стратегій цілеспрямованого скорочення. 

109. Стратегії, що належать до групи стратегій цілеспрямованого 

скорочення. 

110. Стратегія «цінового лідерства». 

111. Стратегія «продуктового лідерства». 

112. Стратегія «лідерство в ніші». 

113. Які риси визначають стратегію? 

114. Сутність стратегії маркетингу. 

115. Стратегії маркетингової діяльності залежно від галузі діяльності 

фірми. 

116. Стратегія маркетингової діяльності у галузі продукту. 

117. Стратегія маркетингової діяльності у галузі ціноутворення. 

118. Стратегія маркетингової діяльності  у галузі розподілу та збуту 

товарів. 

119. Стратегія маркетингової діяльності у галузі просування продукту.  

120. Стратегії маркетингової діяльності. 

121. Сутність стратегічного планування фірми. 

122. Завдання реалізації генеральної програми дій підприємства. 

123. Мета стратегічного планування. 

124. Предмет стратегічного планування. 

125. Значення маркетингового планування підприємства. 
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126. Основні моменти стратегічного планування підприємства. 

127. Етапи моделі стратегічного планування. 

128. Сутність стратегічного аналізу. 

129. Які функції виконує стратегічний аналіз? 

130. Необхідні елементи стратегічного аналізу. 

131. Які вимоги висовуються до стратегічного аналізу? 

132. Методи стратегічного аналізу. 

133. Складові аналізу середовища підприємства. 

134. Установлення місії та цілей складається з трьох послідовних стадій: 

135.Роль місії підприємства. 

136. Місія підприємства. 

137. Цілі підприємства. 

138. Основними методами визначення цілі. 

139. Чинники, що обумовлюють вибір стратегії підприємства  

140. Критерії перевірки стратегії. 

141. Сутність маркетингової програми. 

142. Кількість типів програм маркетингової діяльності. 

143. На що, зазвичай, спрямована маркетингова програма? 

144. Кількість розділів маркетингової програми. 

145. Сутність Розділу 1 маркетингової програми.  

146. Сутність Розділу 2 маркетингової програми. 

147. Сутність Розділу 3 маркетингової програми.  

148. Сутність Розділу 4 маркетингової програми. 

149. Сутність Розділу 5 маркетингової програми.  

150. Сутність Розділу 6 маркетингової програми. 

151. Сутність Розділу 7 маркетингової програми. 

152. Сутність Розділу 8 маркетингової програми. 

153. Сутність Розділу 9 маркетингової програми.  

154. Сутність Розділу 10 маркетингової програми. 

155. Чи передбачає маркетингова програма підвищення кваліфікації 
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персоналу фірми. 

156. Сутність методики розробки маркетингової програми. 

157. На що розрахована маркетингова програма? 

158. Завдяки чому досягається  виконання завдань маркетингової 

програми? 

159. Чи доцільно розробляти кілька варіантів програм? 

160. Від чого залежить зміст маркетингових програм, порядок і механізм їх 

здійснення? 

161. Для кого розробляється план маркетингу.  

162. На кого орієнтовані маркетингові плани?  

163. Що охоплюють маркетингові плани?  

164. Розділи формальної структури плану маркетингу. 

165. Чи можуть тактичний та оперативний план мати однакові розділи? 

166. Чи відмінне оперативне планування від стратегічного? 

167. Що уточнюється в оперативному плані? 

168. Сутність розділу маркетингового плану «бюджет маркетингу». 

169. Сутність розділу маркетингового плану «контроль». 

170. Сутність розділу маркетингового плану «небезпеки і можливості». 

171 Сутність розділу маркетингового плану «маркетингові цілі». 

172. Сутність розділу маркетингового плану «маркетингові стратегії» 

173. Сутність розділу маркетингового плану «програма дій». 

174. Сутність розділу маркетингового плану «анотація для керівництва». 

175. Сутність розділу маркетингового плану «поточна маркетингова 

ситуація». 

176. Основні завдання оперативного планування маркетингу. 

177. Що містить річний оперативний план? 

178. Структура оперативних планів маркетингу. 

179. Послідовність розділів оперативних планів маркетингу. 

180 Кількість розділів оперативних планів маркетингу. 

181. Сутність контролю маркетингової діяльності. 
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182. Принципи класифікації маркетингового контролю.  

183. Рівні контролю маркетингу. 

184. Контроль маркетингу на рівні фірми. 

185. Контроль маркетингу на рівні підрозділу. 

186. Контрольно-аналітичні елементи аналізу і контролю маркетингу на 

різних етапах. 

187. Сутність контрольно-аналітичного елемента «ситуаційний аналіз». 

188. Сутність контрольно-аналітичного елемента «контроль маркетингу». 

189. Сутність контрольно-аналітичного елемента «ревізія маркетингу». 

190. Сутність контрольно-аналітичного елемента «аудит маркетингу». 

191. Сутність маркетингового контролю за виконанням річних планів. 

192. Сутність оперативного (поточного) маркетингового контролю.  

193.  Що містить контроль результатів? 

194.  Сутність стратегічного маркетингового контролю. 

195. Сутність ревізії маркетингу. 

196. Сутність аудиту у маркетинзі. 

197. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «всеосяжність». 

198. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «систематичність». 

199. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «незалежність». 

200. Принципова характеристика аудиту у маркетинзі «періодичність». 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 
Відвідування – 1бал за одну лекцію 

Усього: 10 балів 

Поточний та підсумковий 

контроль  

Опитування – 10 балів 

Графічні роботи – 5 балів 

Розрахункові роботи – 5 балів 

Наукові статті – 20 балів  

Тези – 10 балів 

Усього: 50 балів 

Робота на практичних 

заняттях 

Відвідування занять – 5 балів 

Підготовка до занять – 5 балів 

Наявність конспекту практичних занять – 5 балів 

Активність на практичних заняттях – балів 

Усього: 20 балів 

Іспит 
Іспит – 10 балів 

Усього 20 балів 

Усього: 100 
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