
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 – «МАРКЕТИНГ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «маркетинговий менеджмент» для студентів заочної форми 

навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладач   д. е. н., проф. О. А. Кратт 

 

 

Рецензент   д. е. н., проф. І. М. Труніна 

 

Кафедра  маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від  ____  _________ 2018 року 

Голова методичної ради ________________ проф. В. В. Костін 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

ЗМІСТ 
 

Вступ ............................................................................................................................4 

1 Основні поняття та терміни ....................................................................................6 

2 Рекомендації щодо виконання й оформлення контрольної роботи ..................8 

3 Перелік тем контрольних робіт ……………………………………………........11 

Тема № 1 Змістовні положення маркетингового менеджменту ………....12 

Тема № 2 Процес маркетингового менеджменту.........................................12 

Тема № 3 Організація маркетингового менеджменту .................................12 

Тема № 4. Створення організаційних структур маркетингу  

на підприємстві..........................................................................................................12 

Тема № 5 Сутність і система маркетингового планування ........................13 

Тема № 6 Стратегії маркетингу...........................................…......................13 

Тема № 7  Маркетингове стратегічне планування.......................................13 

Тема № 8 Маркетингове стратегічне планування........................................14 

Тема № 9 Тактичне й оперативне планування маркетингу.........................14 

Тема № 10 Контроль та аналіз маркетингової діяльності.........................14 

4 Практична частина контрольної роботи...............................................................15 

5 Питання до іспиту ……………………..............................…………....................19 

6 Критерії оцінювання знань і вмінь студентів.................…………....................27 

Список літератури.....................................................................................................28 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи ...........30 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

ВСТУП 

У системі підготовки магістра з маркетингу важливе місце посідає 

вивчення маркетингового менеджменту, знання якого дозволяють підприємству 

утримувати та розвивати конкурентні позиції на цільовому ринку.  

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.  

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є опанування 

теоретичних основ управління маркетинговою діяльністю підприємства та 

набуття вмінь і навичок аналізу її ефективності.  

Предмет навчальної дисципліни – методи та інструментарій управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. Відповідно до чинного галузевого 

стандарту та освітньо-професійної програми підготовки магістра, у результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

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 система 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; 

         - обирати та застосовувати інструментальні засоби для оцінювання 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. 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Маркетинговий менеджмент» дають можливість розкрити 

теоретичні положення та здатність їх практичної реалізації.  

У результаті виконання контрольної роботи та вивчення навчальної 

дисципліни студенти повинні оволодіти ключовими питаннями теорії та 

практики управління маркетинговою діяльністю підприємства, аналізу потреби 

у менеджменті та маркетинзі разом; розробки, планування, практичної 

реалізації заходів маркетингового характеру та контролю їх ефективності. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ 

 

Ознайомлення з навчальною дисципліною «Маркетинговий менеджмент» 

доцільно розпочати з визначення та засвоєння термінів і понять, які 

використовуються у маркетинговій діяльності, що сприятиме прискореному 

оволодінню маркетинговою термінологією та самою навчальною дисципліною: 

Абсорбуюча стратегія – повна імітація дій лідерів на ринку, передбачає 

спрямування основних зусиль підприємства на забезпечення виробничого 

процесу. 

Конкурентні стратегії – стратегії, які втілюються у бізнес-планах та 

ілюструють, як підприємство конкуруватиме  на конкретному товарному ринку, 

кому, за якими цінами буде збувати товари, як буде їх рекламувати, як 

досягатиме перемоги в конкурентній боротьбі. 

Контроль маркетингу – заключний етап маркетингового планування, що 

має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики 

реальним ринковим процесам. 

Корпоративна культура – система особистих і колективних цінностей, 

які сприймаються і поділяються працівниками, а також набір прийомів і правил 

розв’язання проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції 

персоналу, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність 

отепер. 

Корпоративна стратегія – стратегія, яка передбачає розподіл ресурсів 

між стратегічними господарськими під розділами на засадах портфельного 

аналізу, зміну структури корпорації, єдину стратегічну орієнтацію підрозділів  

та рішення  про злиття, придбання, входження до фінансово-промислових груп 

або інших інтеграційних структур. 

Маркетингове планування – поетапне досягнення маркетингових цілей, 

за допомогою якого підприємство відслідковує і контролює багато чинників, 
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що впливають на отримання прибутку, завдяки систематичному використанню 

маркетингових ресурсів. 

Маркетинговий менеджмент – процес планування і реалізації концепцій 

ціноутворення, просування й розподілу ідей, виробів і послуг, направлений на 

здійснення обмінів, які задовольняють індивідуальні й організаційні потреби. 

Маркетинговий план – документ, що містить відомості про ринок, 

маркетингові стратегії та конкретні заходи, що пропонуються використовувати 

для досягнення цілей підприємства (маркетингових, фінансових тощо). 

Організаційна структура маркетингу підприємства – певна системна 

конструкція різноманітних ланок, між якими формуються і підтримуються 

зв’язки , що забезпечують злагодженість, погодженість і  високу 

продуктивність  спільної маркетингової діяльності. 

Ревізія маркетингу – перелік робіт зі стратегічного контролю, що означає 

комплексне, системне, неупереджене й регулярне дослідження маркетингового 

середовища фірми, її завдань, стратегій та оперативної діяльності з метою 

виявлення проблем і можливостей, що відкриваються, та розроблення 

рекомендацій щодо плану дій з удосконалювання маркетингової діяльності. 

Стратегії маркетингу – принципові середньо- та довгострокові рішення з 

відповідними способами та засобами, які намічають орієнтири та спрямовують 

окремі за ходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, що охоплюють 

елементи комплексу маркетингу: продукт,  ціну, місце та просування. 

Стратегічний маркетинговий план – план, що розробляється для 

створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями і маркетинговими 

можливостями, а також для визначення генеральних напрямків діяльності та 

вироблення корпоративних і конкурентних стратегій , зазвичай, на 3 -5 років. 

Цілі – це конкретний стан окремих характеристик підприємства, 

досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його 

діяльність. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальності 075 – «Маркетинг», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий 

менеджмент» мають виконати контрольну роботу. Контрольна робота є 

важливим засобом самоконтролю студента, основою поглибленого засвоєння 

навчального матеріалу, сприяє успішній підготовці до іспиту та його складання. 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати 

рекомендовані літературні джерела й інші матеріали, необхідні для 

повноцінного розкриття теми, провести якісне оброблення накопиченого 

матеріалу. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Відповідно до вибраного варіанта студенти розв’язують задачу з 

використанням методичних і додаткових матеріалів. Робота має бути виконана 

з дотриманням нормативних вимог до навчальної документації. Орієнтований 

обсяг контрольної роботи – 15–18 сторінок. Зразок оформлення титульної 

сторінки наведено у додатку А. 

Виконану й оформлену роботу надсилають або здають на кафедру 

маркетингу (39600, м. Кременчук, б-р Пушкіна, 3, КрНУ, корпус № 5, ауд. 

5401), не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Контрольну роботу оформляють відповідно до вимог стандартів з одного 

боку аркуша форматом А4 (210X297 мм).  

Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: 

зліва – 30 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм. 

Сторінки роботи нумеруються у правому верхньому куті поля. Шрифт: 

гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), 

міжрядковий інтервал – 1,0. Текст вирівнюється на ширину аркуша. 
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Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері 

(сканований матеріал не допускається; таблиці повинні бути зроблені в MS 

Word за допомогою табличного редактора (слово «Таблиця» пишеться з великої 

літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). 

Захист контрольної роботи 

Передбачений методичними вказівками обсяг варіантів завдань і 

розрахунків студент повинен виконувати та звітувати відповідно до термінів 

календарного плану. Цим він підтверджує систематичність і самостійність його 

виконання. 

Контрольна робота допускається до захисту після рецензії викладачем 

кафедри та його дороблення студентом відповідно до зроблених зауважень. 

Для захисту контрольної роботи авторові необхідно знати та вміти 

лаконічно пояснити зміст теоретичних питань. Також студент повинен вільно 

орієнтуватися у матеріалах розрахунків задач. 

За результатами захисту контрольної роботи виставляється оцінка: 

− «відмінно» – студент у повному обсязі, без неточностей робить усну 

коротку інформацію про виконану контрольну роботу і відповідає на 

теоретичні та практичні запитання, дає повний аналіз і робить досконалі 

висновки. 

− «добре» – студент грамотно і послідовно виконує захист контрольної 

роботи (п. «відмінно»), але мають місце неістотні неточності та похибки, які не 

вплинули принципово на відповідь та висновки. 

− «задовільно» – завдання взагалі виконано студентом з розробки та 

захисту контрольної роботи, але на низькому інформаційному рівні, допущені 

суттєві помилки або незадовільні відповіді на частину запитань, мають місце 

аналіз і висновки з роботи загалом. 

− «незадовільно» – студент не може дати інформацію про виконану 

контрольну роботу, мають місце істотні помилки або незадовільні відповіді на 
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запитання з розробок, тобто не прослідковується зв’язок рівня знання студента 

з його роботою. 

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи: 

Вид контролю Максимальний бал 

виконання контрольної роботи,  

у т.ч: 

наповнюваність змісту, правильність 

виконання 

якість оформлення 

захист роботи 

60 

 

30 

 

10 

20 

 

Студенти, які не подали контрольну роботу на рецензію та захист у 

відведений термін, оцінюються «не атестовано». 

Окрім того, на рівень оцінки впливає: 

       - виконання термінів календарного плану розробки контрольної роботи; 

       - відповідність розробок вимогам методичних вказівок; 

       - охайність оформлення та брошурування. 

Варіант роботи позначається двома символами: перший – буква, з якої 

починається прізвище, другий – остання цифра залікової книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають за допомогою 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Перша літера 

прізвища студента 

Номери питань контрольного завдання 

перша цифра –  тема, друга цифра –  питання з цієї теми 

А, Ф 1.1 7.2 4.1 

Б 1.2 8.1 4.2 

В 1.3 8.2 4.3 

Г 2.1 9.1 4.4 

Д 2.2 9.2 4.5 

Е, Х 3.1 9.3 5.1 

Є, Ц 3.2 9.4 5.2 

Ж, Ч 3.3 10.1 5.3 

З 4.1 10.2 6.1 

І 4.2 10.3 6.2 

К 4.3 10.3 6.3 

Л 4.4 10.4 7.1 

М 4.5 1.1 7.2 

Н 5.1 1.2 8.1 

О, Ш 5.2 1.3 8.2 

П, Щ 5.3 2.1 9.1 

Р 6.1 2.2 9.2 

С, Ю 6.2 3.3 9.3 

Т 6.3 3.2 9.4 

У, Я 7.1 3.3  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ  

ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема № 1 Змістовні положення маркетингового менеджменту. 

 

1.1 Еволюція маркетингового менеджменту.  

1.2 Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту.  

1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового 

менеджменту в ринкових умовах. 

Література: [1; 2; 3; 13]. 

 

Тема № 2 Процес маркетингового менеджменту 

2.1 Завдання процесу маркетингового менеджменту.  

2.2 Основні процедури процесу управління маркетингом підприємства. 

Література: [3; 5; 9; 10; 14]. 

 

Тема № 3 Організація маркетингового менеджменту 

3.1 Концептуальні засади організації маркетингового менеджменту 

підприємства.  

3.2 Ділова етика в організації маркетингового менеджменту.  

3.3 Репутація та імідж підприємства.  

Література: [1; 3; 4; 11; 16]. 

 

Тема № 4 Створення організаційних структур  

маркетингу на підприємстві 

4.1 Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур 

маркетингу.  
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4.2 Еволюція організаційних структур маркетингу.  

4.3 Способи організації маркетингових структур.  

4.4 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу.  

4.5 Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур на 

підприємстві. 

Література: [2; 3; 6; 8; 17]. 

 

Тема № 5 Сутність і система маркетингового планування 

5.1 Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового 

планування.  

5.2 Система маркетингового планування.  

5.3 Маркетинговий план як результат маркетингового планування. 

Література: [1; 3; 7; 9; 15]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ  

ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема № 6 Стратегії маркетингу 

6.1 Теоретичні засади формування стратегії підприємства.  

6.2 Корпоративні стратегії: зміст і види. Конкурентні стратегії.  

6.3 Сутність і зміст стратегій маркетингу. 

Література: [2; 3; 5; 10; 12]. 

 

Тема № 7 Маркетингове стратегічне планування 

7.1 Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, 

значення й особливості.  

7.2 Етапи маркетингового стратегічного планування. 



 

 

 

 

 

14 

Література: [3; 6; 8; 11; 20]. 

 

Тема № 8 Маркетингові програми 

8.1 Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових 

програм. 

8.2 Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу. 

Література: [2; 3; 7; 10; 19]. 

 

Тема №  9 Тактичне й оперативне планування маркетингу 

9.1 Сутність тактичного маркетингового планування.  

9.2 Структура та зміст маркетингового тактичного плану.  

9.3 Сутність і характерні риси маркетингового оперативного планування.  

9.4 Порядок розробки маркетингових оперативних планів. 

Література: [4; 6; 9; 11; 17]. 

 

Тема № 10 Контроль та аналіз маркетингової діяльності 

10.1 Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.  

10.2 Контролінг у маркетингу.  

10.3 Ревізія у маркетингу. 

10.4 Маркетинговий аудит: сутність і процес. 

Література: [1; 3; 4; 9; 18]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15 

4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Загальна інформація 

Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни (слухання 

лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) 

студенти аналізують рекламну інформацію, вивчають діяльність учасників 

товарного ринку та бізнесу, у чому полягає основна цінність товару, основні 

маркетингові поняття, терміни та визначення, інструменти менеджменту, та як 

управлінські рішення правильно сформулювати, подати, упровадження 

креативних технологій та ефективних прийомів менеджменту у сфері 

маркетингу. 

Кожен студент повинен виконати практичне завдання. Студент вибирає 

варіант задачі відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.  

 

Задача 1 (остання цифра номера залікової книжки 1 і 3) 

Фірма, розташована у м. Кременчук, виготовляє молокопродукти (сири, 

масло, сметана, кефір) протягом 21 року. У зв’язку зі зростанням рівня 

конкуренції компанія вирішила розширити свої ринкові можливості так: 

- збільшення обсягу випуску товарів, не змінюючи «умови продажу»; 

- пошук нових ринків збуту існуючих товарів ; 

- випуск нового товару, не пов’язаного з молокопродуктами; 

 - виявлення товарів, що продаються на привабливому для фірми ринку, і 

оцінювання обсягів їх продажу та поточного та перспективного попиту; 

- характеристика мотивації покупців під час покупки; 

       - виділення напрямів діяльності у певному сегменті ринку; 

- розробка комплексу як маркетингу, так і комплексу допоміжних систем; 

- заходи щодо перевтілення в життя маркетингових заходів. 

Завдання 

1. Проаналізуйте маркетингові можливості розширення підприємства. 
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Задача 2 (остання цифра номера залікової книжки 2 і 4) 

ТОВ «Українська патока» є стабільним партнером на ринку постачання 

кондитерських фабрик крохмальною  патокою. Окрім того, серед споживачів – 

підприємства харчової промисловості, тваринницькі та птахівницькі агрофірми. 

Маркетингова програма цього підприємства орієнтована на закупівлю 

кукурудзи-зерна та оптові поставки продуктів переробки кукурудзи на Заході 

України. На сьогодні налагоджені стійкі економічні зв’язки із забезпечення 

сировиною. Умови поставок сировини, обсяги партій, ціна та умови поставки 

обговорюються окремо. Практикується співробітництво з кількома покупцями 

на постійній основі. Послуги, що надаються споживачам: відвантаження товару 

на автотранспорт покупців; відвантаження товару залізничними вагонами та 

цистернами; повний комплект сертифікатів; вичерпна інформація про сировину 

та продукцію, консультації технологів; індивідуальний підхід до кожного по - 

купця; знижки постійним клієнтам, розстрочка платежів за відвантажену 

продукцію, гнучке ціноутворення. 

Завдання 

1. Опишіть проблеми, сильні та слабкі сторони роботи підприємства. 

2. Проаналізуйте можливий ринок збуту товару. 

3. Запропонуйте стратегію формування попиту 

 

Задача 3 (остання цифра номера залікової книжки 5 і 7) 

Ресторанний комплекс «Фестал» має недоліки у діяльності, що стосуються 

виконання планів. Директор бачив причину у відсутності спеціаліста з аналізу, 

планування та розробки стратегій. Він вирішує найняти аналітика, обов’язки 

якого складатиме аудиторський контроль і розробка адекватної маркетингової 

стратегії. На посаду аналітика прийняли особу зі стажем роботи на великому, 

відомому і рентабельному промисловому підприємстві. Аналітик розпочав 

роботу з ознайомлення з динамікою доходу, витрат, прибутку за попередні роки 
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діяльності комплексу. Проаналізував інформацію він розробив план на 

наступний рік, метою якого було підвищення рентабельності через зниження 

витрат. План був запущений у дію, але результати не відповідали очікуваним. 

Завдання 

1 Поясніть помилки, що буди допущені директором і аналітиком під час 

контролю та аналізу діяльності ресторанного комплексу. 

2 Запропонуйте і обґрунтуйте заходи щодо виправлення помилок. 

Визначте результати, що будуть досягнуті у разі правильного їх виконання. 

 

Задача 4 (остання цифра номера залікової книжки 6 і 8) 

Меблева компанія «К&О» існує протягом п’яти років. Особливий інтерес 

представляють тенденції попиту на домашні меблі за різними напрямами. 

Обсяг реалізації меблів компанії «К&О» за 2017 р., порівняно з минулим роком, 

знизився на 20 % і становить 800 тис. грн. Таке становище ніяк не задовольняє 

власників фірми. Зовнішня ситуація на меблевому ринку за останній рік суттєво 

змінилася. Майже рік у компанії працює енергійний менеджер зі збуту, 

маркетолог за фахом, добре обізнаний з методикою маркетингового контролю. 

З метою ухвалення рішень щодо подальших дій комерційної служби щодо 

асортименту меблів, а також коригування планів її виробництва протягом 

другого півріччя 2018 р. та складання плану на 2019 р., вирішено було провести 

докладний контроль реалізації меблів. 

Завдання 

1. Визначте систему, мету, завдання, об’єкт, період і методи контролю. 

2.Виберіть контролерів та запропонуйте перелік робіт щодо виконання 

контролю на цьому підприємстві. 

 

Задача 5 (остання цифра номера залікової книжки 9 і 0) 

ТОВ «Альянс-Агро» –фірма з переробки сільськогосподарської сировини і 
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виробу продуктів харчування широкого асортименту: борошна вищого ґатунку, 

комбікорму, хлібобулочних виробів. У зв’язку з високим попитом на продукти 

керівництво підприємства розраховує на зацікавленість усіх груп споживачів. 

Сильними конкурентами є державні підприємства з випічки хлібобулочних 

виробів, однак їх асортимент не повною мірою задовольняє смакові потреби 

покупців. Конкурентною перевагою ТОВ «Альянс-Агро» є гнучкість технології 

виробництва, від постачання сировини до виходу готової продукції, через що 

забезпечується швидке реагування  на запити споживачів. 

З метою підвищення професійного рівня та оперативності маркетингових 

рішень на фірмі побудовано малорівневу організаційну структуру управління з 

вільними горизонтальними комунікаційними зв’язками між функціональними 

зонами. Координаційний центр складають кваліфіковані фахівці усіх 

підрозділів підприємства. Їх головне завдання – розробка варіантів 

маркетингової стратегії та вибір ефективного варіанта з урахуванням ситуації 

на ринку і на підприємстві. Відповідальні за товар вирішують оперативні 

питання, пов’язані з реалізацією маркетингової стратегії щодо відповідного 

товару, і відповідальні за збут. Керуючий із загальних функцій маркетингу 

розробляє плани маркетингу з метою координації керуючих з товарів і 

контролює виконанням планів і реалізацію стратегії маркетингу. 

Завдання 

1. Визначте принципи побудови організаційної структури управління 

маркетингом підприємства. 

2. Сформулюйте цілі та вимоги ефективного функціонування 

маркетингових служб. 

3. Запропонуйте і обґрунтуйте напрями вдосконалення організаційної 

структури маркетингової служби. 

4. Запропонуйте і обґрунтуйте заходи щодо підвищення оперативності, які 

приймаються, у сфері маркетингової діяльності підприємства 
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5 ПИТАННЯ ДО  ІСПИТУ 

1. Як американська маркетингова школа розглядає маркетинговий 

менеджмент?  

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 

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. 

21. Якісні підприємницькі цілі. 
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22. Чи є фірмовий ідеал стимулом та ідентифікаційною ознакою персоналу 

фірми? 

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 

менеджменті. 

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 
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підприємства? 

46. Сукупністю яких компонентів є корпоративна культура підприємств? 

47. Корпоративна культура підприємства. 

48. Блоки інструментарію формування і розвитку корпоративної культури 

підприємств. 

49. Виокремлення загальноприйнятої типології корпоративної відповідно 

до культури типів 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 етикеті. 

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. 
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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. 

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 маркетинзі. 

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 загалом 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? 
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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? 

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. 



 

 

 

 

 

24 

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. 

126. Основні моменти стратегічного планування підприємства. 

127. Етапи моделі стратегічного планування. 

128. Функції стратегічного аналізу. 

130. Необхідні елементи стратегічного аналізу. 

131. Вимоги до стратегічного аналізу. 

132. Методи стратегічного аналізу. 

133. Складові аналізу середовища підприємства. 

134. Три послідовні стадії установлення місії та цілей. 

135. Роль місії підприємства. 

136. Місія підприємства. 

137. Цілі підприємства. 

138. Основні методи 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. 
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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 

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». 
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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. 

182. Принципи класифікації маркетингового контролю.  

183.  Які розрізняють три 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 елементу «ситуаційний аналіз». 

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

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

190. Сутність контрольно-аналітичного елементу «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. 
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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». 

 

6 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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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

з навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» 

Варіант № 

 

 

 

Студента(ки)___курсу______групи  

______________________________ 
                      (прізвище та ініціали) 

Номер залікової_____________ 

Перевірив ______________________ 

_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала_______________ 

Кількість балів:___Оцінка ECTS____ 

 

 

 

 

 

м. Кременчук 20___ р.



 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів  заочної форми 

навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач  д.е.н., проф. О.А. Кратт 

Відповідальний за випуск доц. кафедри маркетингу к. е. н. К. О. Латишев 

 

 

 

 

Підп. до др._______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №__________. 

Безкоштовно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

 вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  




