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ВСТУП 

 

Навчальні завдання для практичних занять, індивідуальної та 

самостійної роботи відповідають змісту робочої програми по дисципліні. 

Методичний матеріал призначений для поточного контролю успішності 

студентів в міжсесійний період.  

Завдання укладені таким чином, що студент має змогу підготувати 

теоретичний матеріал у вигляді відповідей на поставлені питання, написати 

реферати з проблемних питань, розв’язати практичні завдання.  

Метою практичних занять є: 

- закріпити та поглибити знання студентів відповідно до лекційного курсу 

та робочої програми; 

- ознайомити студентів із теорією і практикою системного та 

ситуаційного аналізу, аналізу господарської діяльності підприємства; 

- навчитися аналізувати елементи маркетингу-міксу (товари, ціни, 

дистрибуції і комунікації); 

- вміти проводити аналіз товару (споживчої цінності товару, марки товару, 

упаковки товару, життєвого циклу товару, нового товару, асортименту товарів); 

- здійснювати маркетинговий аналіз ціни (з позиції оточення, покупців, 

посередників і конкурентів; з точки зору підприємства; цін асортименту; цінової 

еластичності попиту); 

- проводити аналіз дистрибуції (послідовність аналізу, системи і канали 

дистрибуції, дистрибуції через Інтернет); 

Практичні заняття проходять у формі семінарського обговорення, 

розгляду ситуаційних вправ (кейсів), виконання самостійних творчих робіт. 

Найбільш складні завдання та практичні ситуації розраховані на аудиторну 

роботу студентів під керівництвом викладача. 

Поточний контроль здійснюється у формі опитування, проведення 

контрольних робіт за темами, тестів, виконання індивідуальних і групових 

проектів. 

Підготовка рефератів передбачена по питанням, які потребують 

поглибленого ознайомлення з додатковою літературою.  

Виконання практичних завдань допоможе студентам поглибити свої 

знаннями з найбільш важливих аспектів маркетингового аналізу. Отримані 

знання та навички повинні допомагати майбутнім фахівцям у розв'язанні 

практичних завдань по аналізу методів управління маркетинговою діяльністю та 

виявленню резервів підвищення її ефективності. 
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ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ  
 

Тема 1. Теоретичні засади маркетингового аналізу 

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. 
 

Основні поняття 

Маркетинговий аналіз – це прикладна наука, що являє собою систему 

спеціальних знань, які дозволяють оцінити ринкову ситуацію, в якій діє 

господарюючий суб'єкт, визначити його конкурентну позицію і на основі цього 

розробити стратегію і тактику його поведінки на ринку. 

Основна задача маркетингового аналізу полягає у здобутті інформації 

про стан зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, його зміни, 

вивчення величини, характеру і причин цих змін, а також їх впливу на результати 

функціонування і розвиток цього підприємства. 

Перспективний аналіз проводять до здійснення маркетингових дій, він 

необхідний для обґрунтування маркетингових рішень і планів-прогнозів, 

запобігання небажаним результатам. 

Ретроспективний аналіз здійснюють після здійснення маркетингових 

дій, він необхідний для вивчення тенденції розвитку, контролю за виконанням 

планів, об'єктивної оцінки і діагностики результатів маркетингової діяльності 

підприємства та рівня ризиків. 

Оперативний аналіз проводять одразу після здійснення маркетингових 

дій або зміни ситуації на ринку за короткі відрізки часу (доба, декада).  

Проводячи підсумковий аналіз, вивчають результати роботи за звітний 

період (місяць, квартал, рік).  

Стратегічний – застосовують для вироблення маркетингової стратегії та 

довгострокової маркетингової політики підприємства. 

Тактичний – застосовують для вироблення поточних планів і програм 

маркетингу на короткостроковий період часу.  

Контрольний аналіз результатів маркетингової діяльності проводиться 

після виконання прийнятих стратегічних чи тактичних планів маркетингу з 

метою оцінки ступеня їх виконання, виявлення причин відставання та їх 

коригування. 

Ситуаційний аналіз призначений для вирішення конкретних і 

управлінських завдань в умовах ситуації, що змінилася (економічної, правової, 

політичної, природної і т. д.).  

Порівняльний аналіз призначений для вивчення тенденцій та 



6 

 

закономірностей, що склалися в теперішньому періоді у порівнянні з попереднім, 

або для порівняння об'єктів чи суб'єктів маркетингу у просторі та часі.  

Якісний аналіз – це метод дослідження, що базується на якісних 

порівняльних характеристиках та експертних оцінках маркетингових проблем, 

ситуацій та подій, які вивчаються.  

Кількісний аналіз ґрунтується на кількісних зіставленнях і дослідженні 

ступеня чутливості маркетингових дій до зміни різноманітних факторів. 

Експрес-аналіз – це метод діагностики стану маркетингу на підприємстві 

на основі типових ознак, характерних для певних маркетингових ситуацій.  

Фундаментальний аналіз – це поглиблене комплексне дослідження суті 

маркетингових явищ і процесів, що вивчаються, з використанням математичного 

апарату та іншого складного інструментарію. 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

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

науки?  

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? 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Місце та роль маркетингового аналізу в системі управління маркетингом. 

2. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів. 

3. Особливе значення аналітичної функції маркетингу. 

3. Методологічні принципи маркетингового аналізу. 

5. Стадії прийняття управлінських рішень з використанням інструментів 

маркетингового аналізу. 

6. Маркетинговий аналіз як повноправний елемент управлінського процесу? 

7. Етапи проведення маркетингового аналізу. 
 

Тестовий контроль 

1. Що є основою управління маркетинговою діяльністю на підприємстві?  

а) бізнес-планування;  

б) маркетингове планування;  
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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 вірним 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:  

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 вірні.  

8. За способом виявлення розрізняють такі маркетингові резерви:  

а) поточні;  

б) упущених можливостей;  
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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.  
 

Тема 2. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового аналізу 

1. Інформаційна база маркетингового аналізу. 

2. Етапність проведення маркетингового аналізу. 

3. Характеристика прийомів маркетингового аналізу. 

4. Організація проведення маркетингового аналізу. 
 

Основні поняття 

Маркетингова інформація – сукупність даних, повідомлень, відомостей, 

які характеризують маркетингове середовище, об'єкти, явища, процеси, зв'язки 

тощо, які необхідно збирати, передавати, накопичувати та обробляти для 

прийняття управлінських рішень. 

Постійна інформація зберігає своє значення протягом тривалого часу 

без змін (наприклад, рекомендовані значення неокруглених цін, дані 

математичних таблиць); кількість такої інформації обмежена. 

Умовно-постійна – це така інформація, що протягом певного часу не 

змінюється і багаторазово використовується одним чи кількома спеціалістами 

при розв'язанні відповідних задач.  

Змінна інформація - це інформація фактична, облікова, що постійно 

змінюється в якісних і кількісних показниках.  

Внутрішня інформація – це сукупність даних, що виникають на самому 

об'єкті і характеризують його діяльність.  

Зовнішня інформація виникає за межами об'єкта і має безпосереднє 

відношення до теми аналізу.  

Вхідна інформація реєструється у місці її збирання чи виникнення і 

вводиться у ПЕОМ без попередньої обробки. 
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Вихідна інформація – це результат обробки даних у внутрішньому 

середовищі об'єкта.  

Достатня – це інформація, що необхідна для розв'язання певних задач, 

досить конкретна за змістом, тобто враховує усі фактори, що характеризують 

ситуацію, і є достатньою для прийняття маркетингових рішень. 

Недостатня інформація не містить усіх необхідних даних, може 

призвести до неможливості розв'язання задачі або до отримання результату 

низького рівня вірогідності. 

Надлишкова інформація – це дані, що дублюються або не 

використовуються у процесі управління маркетингом.  

До релевантної інформації належать дані, які можуть бути змінені 

внаслідок прийняття маркетингового рішення (наприклад, рішення щодо обсягів 

виробництва, встановлення цін на товари, розробки нових товарів тощо). 

Нерелевантна інформація не може бути змінена на підставі рішень 

управлінського персоналу і не залежить від них (наприклад, політична ситуація, 

законодавча нестабільність, попит на товари, загальна економічна ситуація, дії 

конкурентів тощо).  

Актуальна інформація дає реальне відображення стану, процесу, явища і 

забезпечує процес прийняття рішень.  

Неактуальна інформація не є суттєвою за сьогоденного прийняття 

рішень, хоча може використовуватися при розв'язанні задач у майбутньому 

(наприклад, дослідження темпів продажу товарів за декілька років). 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

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?  

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 слід взяти до уваги? Які умови 

необхідно для цього створити? 
 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Формування маркетингової системи інформаційного забезпечення на 

промислових підприємствах. 

2. Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу. 
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3. Інформаційне забезпечення міжнародної маркетингової діяльності.  

4. Формування інформаційного забезпечення прогнозування збуту продукції. 

5. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 

маркетингового управління підприємствами 
 

Тестовий контроль 

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 слідує за етапом визначення прийомів аналізу при проведенні 

маркетингового аналізу?  

а) визначення мети аналізу, об’єкту та 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.  

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.  
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7. АВС-аналіз відносять 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 і служить для коригування цілей, 

стратегій та маркетингових заходів в умовах швидко змінюваного 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.  
 

Тема 3. Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства 

1. Сутність, складові аналізу мікросередовища підприємства та його цілі 

2. Маркетинговий аналіз постачальників. 

3. Маркетинговий аналіз конкурентів. 

4. Маркетинговий аналіз клієнтів. 

5. Маркетинговий аналіз контактних аудиторій. 
 

Основні поняття 

Мікросередовище - частина середовища, в якому фірма без посередньо 

функціонує у процесі маркетингової діяльності. До складових мікросередовища 

належать: постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, громадськість. 

Макросередовище - це фактори, якими фірма не може безпосередньо 

керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До них належать: 

економічне, політико-законодавче, науково-технічне, демографічне, соціально-

культурне і природне середовища. 
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Роль постачальників як фактора мікросередовища визначається тим, що 

матеріально-технічні ресурси та комплектуючі вироби є вхідними елементами 

процесу виробництва товарів. 

Маркетингові посередники – це організації, які беруть участь у тому чи 

іншому напрямку маркетингової діяльності підприємства (маркетингові 

дослідження, збут, реклама тощо). 

Споживачі являють собою не тільки фактор мікросередовища, який 

впливає на маркетингову діяльність підприємства, не тільки суб'єкт котрий бере 

участь у процесі маркетингу, а й об'єкт, на який спрямована вся маркетингова 

діяльність підприємства. 

Конкуренція являє собою боротьбу за ринкову частку між 

підприємствами, товари яких мають схожі властивості і задовольняють ідентичні 

потреби споживачів. 

Громадськість – це люди та організації, які становлять реальний чи 

потенційний інтерес для підприємства або впливають на можливість досягнення 

його цілей. 

Внутрішнє середовище підприємства – це сукупність постійно 

взаємодіючих функціональних підрозділів підприємства. 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

1. Що таке внутрішнє і 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. Які цілі проведення маркетингового середовища фірми?  

4. У чому полягає сутність аналізу постачальників? Чим він відрізняється від 

аналізу забезпеченості підприємства предметами праці та їх використання?  

5. До якого етапу маркетингового аналізу відноситься встановлення важливості 

постачальників? Яким чином це можливо зробити?  

6. Які завдання маркетингового аналізу конкурентів? Що може слугувати 

інформаційним джерелом для його проведення?  

7. Яким чином здійснюється бальна оцінка конкурентоздатності фірм-

суперників? Яке значення для підприємства матимуть результати такої оцінки?  

8. За якими характеристиками споживачів відносять до групи актуальних і 

пріоритетних клієнтів? Які показники можна використати для їх ідентифікації?  

9. Яке значення для загальних результатів маркетингового аналізу 

мікросередовища фірми має проведення аналізу контактних аудиторій? Які 

завдання такого аналізу щодо кожного типу контактної аудиторії?  
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Теми рефератів та доповідей: 

1. Характеристика показників, які використовуються для аналізу 

мікросередовища підприємства. 

2. Вплив факторів мікросередовища на маркетингову діяльність підприємства.  

3. Основні етапи аналізу маркетингового середовища підприємства.  

4. Методи прогнозування можливого впливу зміни факторів маркетингового 

середовища на діяльність підприємства. 

5. Внутрішнє середовище: складові елементи, їх характеристика та взаємодія. 

6. Діагностика внутрішнього середовища підприємства. 

7. Джерела інформації та методи діагностики внутрішнього середовища 

підприємства. 
 

Тестовий контроль 

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 вірним 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:  

а) постачальників;  

б) контактних аудиторій;  

в) маркетингових посередників;  

г) клієнтів;  

д) конкурентів.  

4. Оцінка 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 
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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.  

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.  
 

Тема 4. Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства 

1. Сутність та основні завдання аналізу. 

2. Аналіз маркетингових складових елементів товару. 

3. Аналіз товарного асортименту та номенклатури. 

4. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 
 

Основні поняття 

Маркетингова товарна політика – це маркетингова діяльність, 

спрямована на управління товарним пропонуванням підприємства, направленого 
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на максимальне задоволення потреб споживачів та підвищення 

конкурентоспроможності продукції, впровадження нових продуктів та 

елімінацію економічно неефективних видів продукції з метою одержання та 

підвищення прибутку. 

Внутрішній аналіз МТП передбачає оцінку окремого виду товару та його 

складових, а також асортименту з позицій підприємства та досягнення ним 

економічних результатів: обсягу та динаміки продажу; прибутку та його 

динаміки; рентабельності.  

Зовнішній аналіз МТП передбачає, в першу чергу, оцінку товарної 

пропозиції з позицій покупця, посередника, інших зацікавлених структур. 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

1. Які основні завдання аналізу товарної політики підприємства? Що може бути 

об’єктом та предметом такого аналізу?  

2. Які показники характеризують економічну результативність товару?  

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 оцінки?  

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 слід проаналізувати з метою врахування інтересів різних суб’єктів 

ринку?  

9. Яка мета та послідовність проведення АВС- та XYZ-аналізів? У чому перевага 

їх одночасного застосування?  

10. Які особливості використання методу "Маркон" для аналізу асортиментного 

товарного портфеля?  

11. За якими показниками класифікують товари у матриці BCG та Дібба-

Сімкіна? Які управлінські рішення доцільно прийняти щодо кожної категорії 

товарів даних матриць?  

12. Які основні напрями аналізу товарної інноваційної політики? Що спільного 

та відмінного в аналізі нового товару, що знаходиться у процесі розробки, та 

таким, що вже виведений на ринок?  
 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Аналіз товарної політики і управління асортиментом продукції (послуг). 
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2. Сутність маркетингового аналізу товарної політики підприємства на 

міжнародному ринку. 

3. Аналіз асортименту та структури продукції. 

4. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 

5. Аналіз процесу формування та просування бренду. 

6. Маркетинговий аналіз упаковки товару. 
 

Тестовий контроль 

1. Відношення різниці між ціною одиниці товару і змінними витратами в 

розрахунку на одиницю товару до ціни одиниці товару є показником:  

А) прибутковості одиниці товару;  

Б) маржинального прибутку;  

В) рівня беззбитковості продажів товару;  

Г) приросту продажу товару.  

2. Диференціація товару і зміцнення позиції марки є доцільним завданням 

товарної політики на такому етапі життєвого циклу товару:  

А) впровадження;  

Б) зростання;  

В) зрілості;  

Г) спаду.  

3. Який із методів аналізу товару первинно передбачав оцінювання 

споживачами товару з погляду придатності для задоволення їхніх потреб?  

А) модель Розенберга;  

Б) модель з ідеальною точкою;  

В) карта перцепції;  

Г) семантичний диференціал.  

4. До методів багатомірних шкал, що не базуються на атрибутах, первинно 

відносять:  

А) семантичний диференціал;  

Б) карту перцепції.  

5. Марочна ціна – це:  

А) ціна на престижний товар;  

Б) різниця між цінами на марочний та немарочний товари;  

В) ціна на товар, що має марку.  

6. Який із 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. Які три основні параметри використовують при аналізі асортименту за 

методом "Маркон"?  

А) валовий дохід, валова маржа на одиницю продукції, відсоток валової маржі;  

Б) загальна валова маржа, середні змінні витрати, відсоток валової маржі;  

В) загальна валова маржа, валова маржа на одиницю продукції, відсоток валової 

маржі;  

Г) ціна одиниці продукції, середні змінні витрати на одиницю продукції, 

кількість проданих одиниць 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. Яка категорія асортименту у матриці Дібба-Сімкіна є для підприємства 

найціннішою, товари якої можуть служити еталонами при виборі нового 

товару для включення в асортимент?  

А) А;  

Б) В1;  

В) В2;  

Г) С.  

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.  
 

Тема 5. Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства 

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. 
 

Основні поняття 

Маркетингова цінова політика – це сукупність принципів та методів 

ціноутворення, полягає у створенні оптимального рівня та структури цін по 

товарам і ринкам. 

Маркетингова стратегія ціноутворення – це довгостроковий алгоритм 

формування стартової ціни та її зміни в залежності від прогнозованої дії 

маркетингових чинників. 
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Маркетингова тактика ціноутворення – це сукупність заходів разового 

та короткострокового характеру, які доповнюють стратегічні наміри з метою 

більш гнучкої адаптації до непрогнозованих змін маркетингового середовища 

(підвищення цін, зниження цін, знижки й надбавки до цін). 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

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 слід проводити маркетинговий аналіз цінової політки з позицій 

мікросередовища? Що включає такий аналіз? 
 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Фактори, що визначають цінову політику підприємства.  

2. Порівняльний аналіз рівня цін. 

3. Маркетинговий аналіз ціноутворення на підприємстві. 

4. Маркетинговий підхід до управління ціновою політикою на підприємстві. 

5. Маркетинговий аудит цінової політики підприємства. 

6. Вплив цінової політики та маркетингового аналізу на життєдіяльність 

підприємства. 
 

Тестовий контроль 

1. Цілі ціноутворення  

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;  
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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:  

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 
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несуть найвищі затрати, здійснюється при:  

А) брутто-ціноутворенні;  

Б) нетто-ціноутворенні. 
 

Тема 6. Маркетинговий аналіз дистрибуції 

1. Завдання аналізу дистрибуції та 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. 
 

Основні поняття 

Дистрибуція – це поняття у логістиці, іноді позначається як 

дистрибуційна (розподільча) логістика, яке означає комплекс взаємопов'язаних 

функцій, які реалізуються в процесі розподілення матеріального потоку між 

різними, як правило, гуртовими покупцями. 

Логістика – наука про оптимальне управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах 

із синергічними зв'язками. Галузь або функція в корпорації, завданням якої є 

забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення 

виробництва та продажу. 

Канали розподілу (збуту) – це сукупність фірм чи окремих осіб, які 

виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і 

перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на 

шляху їх просування від виробника до споживача. 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

1. Які завдання аналізу дистрибуції? 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? Яким чином це може бути 

використано при здійсненні маркетингового аналізу систем розповсюдження?  

6. Чи відрізняється аналіз оптових посередників від аналізу роздрібних 

посередників? На що орієнтоване проведення такого аналізу?  

7. Що таке маркетинг-логістика? Яке значення в аналізі маркетинг-логістики має 

такий показник як величина товарних запасів?  
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Теми рефератів та доповідей: 

1. Аналіз дистрибуції через Інтернет. 

2. Аналіз системи і каналів дистрибуції. 

3. Аналіз ефективності використання каналів розподілу. 

4. Дистрибуційна логістика і маркетинг. 

5. Маркетинговий аналіз та логістика дистрибуції енергетичних потоків 

підприємств. 

6. Дослідження ролі та значення маркетингової політики розподілу в діяльності 

підприємства. 

7. Використання каналів розподілу у збутовій політиці підприємств. 

8. Економічна роль каналів товароруху. 

9. Політика розповсюдження в маркетингу. 

10. Планування розподільно-збутової політики фірми та її особливості. 

11. Логістичний аналіз у правління збутовою діяльністю промислового 

підприємства. 
 

Тестовий контроль 

1. Першим етапом рекомендованої послідовності проведення маркетингового 

аналізу дистрибуції є такий:  

А) оцінка маркетингових систем розповсюдження та їх впливу на ефективність 

розподільчих процесів в цілому;  

Б) оцінка ефективності дистрибуції фірми в порівнянні з конкурентами;  

В) аналіз ефективності використовуваних фірмою каналів розподілу та 

обґрунтованості їх вибору.  

2. Чи вірним є твердження? Аналіз товароруху не є завданням маркетингового 

аналізу розподілу?  

А) так;  

Б) ні.  

3. У випадках концентрації ринку споживачів та вузькоспеціалізованого 

характеру товару або виготовлення продукції за специфікаціями покупця 

доцільно обрати такий канал розподілу:  

А) прямий;  

Б) опосередкований.  

4. Вияснити 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.  
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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. Який шлях 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.  

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:  

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 та 
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екстенсивного завантаження транспортного засобу;  

В) як добуток коефіцієнтів інтенсивного використання транспортних засобів та 

екстенсивного завантаження транспортного засобу. 
 

Тема 7. Аналіз маркетингових комунікацій підприємства 

1. Сутність аналізу та його основні завдання. 

2. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій. 

3. Оцінка результативності та ефективності системи маркетингових комунікацій. 

4. Особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 
 

Основні поняття 

Маркетингова комунікація або просування – один з чотирьох елементів 

маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що 

застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції 

до його цільових ринків. 

Медіаплан – це документ, що містить інформацію та економічне 

обґрунтування всіх можливих заходів необхідних для проведення ефективної 

рекламної кампанії певного підприємства. 

Медіапланування –діяльність, що забезпечує контакт цільової аудиторії з 

рекламним повідомленням, підрозділ маркетингу. Це відбувається через 

закупівлю рекламних місць у медіа і розміщення там реклами. 

Реклама – популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою 

привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення 

інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та 

інша медіа-продукція 

Стимулювання збуту – різні види маркетингової діяльності, що на 

визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо 

стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і 

торгового персоналу. 

Зв'язки з громадськістю, також public relations, PR – діяльність, 

спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними 

групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування 

громадської думки та управління нею. 

Персональний (особистий) продаж – інструмент комплексу просування, 

який передбачає індивідуальне спілкування працівника підприємства з 

потенційним покупцем 

Спонсорство – діяльність як фізичних, так і юридичних осіб, з метою 

отримання якої-небудь матеріальної вигоди або прибутку для себе, або в обмін 

на рекламу. 

 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

1. Чим обумовлена багатоаспектність маркетингового аналізу комунікацій 
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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 фактори визначають оптимальну структуру системи маркетингових 

комунікацій? Наведіть приклади, які ілюструють значимість кожного фактору.  

6. Як слід розуміти комунікаційну та економічну результативність 

комунікаційної діяльності? Які показники використовують для їх оцінки?  

7. Яким чином особливості інструментів маркетингових комунікацій впливають 

на методику маркетингового аналізу, предметом якого ці інструменти 

виступають?  
 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Аналіз маркетингових комунікацій та реклами підприємства. 

2. Аналіз комунікаційної політики підприємства. 

3. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної 

економіки. 

4. Маркетингові комунікації як фактор впливу на конкурентоспроможність 

підприємства. 

5. Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. 

6. Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному 

підприємстві. 
 

Тестовий контроль 

1. 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.  

2. Виявити причини недостатньої результативності та незадовільної 

ефективності комунікаційної діяльності підприємства є завданням аналізу:  

А) ефективності та результативності системи комунікацій підприємства;  

Б) ефективності та результативності окремих інструментів комплексу 

комунікацій;  
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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 ціллю підприємства є збільшення маржинального 

прибутку, то відповідною ціллю комунікацій є:  

А) інформування;  

Б) переконання;  

В) стимулювання до покупки.  

5. Для товарів виробничо-технічного призначення придатнішими є такі 

інструменти маркетингових комунікацій:  

А) реклама і стимулювання збуту;  

Б) реклама і 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 і зв’язки з громадськістю;  

Б) реклама і стимулювання збуту;  

В) особистий продаж і прямий маркетинг;  

Г) особистий продаж і зв’язки з громадськістю.  

7. Співвідношення між досягнутими результатами і затраченими ресурсами 

називають:  

А) результативністю;  

Б) ефективністю.  

8. Частка ринку є показником:  

А) економічної результативності;  

Б) комунікативної результативності.  

9. AIDA – це модель ієрархії:  

А) потреб людини;  

Б) цілей маркетингу;  

В) ієрархії комунікаційних ефектів.  

10. 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. 
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Тема 8. Аналіз маркетингових ризиків 

1. Сутність маркетингових ризиків та завдання їх аналізу. 

2. Аналіз видів, факторів та джерел маркетингових ризиків. 

3. Аналіз втрат від маркетингового ризику. 

4. Аналіз ефективності системи антиризикових заходів. 
 

Основні поняття 

Маркетинговий ризик – це ймовірність настання ситуацій в ринковій 

діяльності підприємства, зумовлених їх невизначеністю, які приводять до 

понесення фірмою можливих втрат або одержання додаткового прибутку. 

Ризик у маркетингу – загроза понесення збитків або недоотримання 

прибутків у результаті реалізації конкретних рішень чи видів виробничо-збутової 

діяльності, що спираються на рекомендації маркетингу. 

Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику. 
 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки 

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?  

5. Яка мета проведення маркетингового аналізу антиризикованих заходів? Які 

заходи відносять до антиризикових? Як вони класифікуються?  

6. Яким чином можна визначити економічний ефект від впровадження 

антиризикованих заходів? 
 

Теми рефератів та доповідей: 

1. Маркетингові ризики промислового підприємства. 

2. Управління маркетинговими ризиками на підприємстві 

3. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. 

4. Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів. 

5. Система ризиків в маркетинговій діяльності підприємства. 

6. Сутність маркетингових ризиків та їх класифікація. 
 

Тестовий контроль 

1. Ризик завжди приводить до:  

А) негативних результатів;  
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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 із 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 та 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:  

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 відносять до таких антиризикованих заходів, як:  

А) превентивні;  

Б) обмежуючі;  

В) компенсуючі.  
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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 та її зворотний обмін у майбутньому періоді 

називається:  

А) валютний ф’ючерс;  

Б) валютний опціон;  

В) валютний "своп". 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Теоретичні засади маркетингового аналізу 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

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. 
 

Тема 2. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового 

аналізу 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Інформаційна база маркетингового аналізу. 

2. Етапність проведення маркетингового аналізу. 

3. Характеристика прийомів маркетингового аналізу. 

4. Організація проведення маркетингового аналізу. 
 

Тема 3. Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Сутність, складові аналізу мікросередовища підприємства та його цілі 

2. Маркетинговий аналіз постачальників. 

3. Маркетинговий аналіз конкурентів. 

4. Маркетинговий аналіз клієнтів. 

5. Маркетинговий аналіз контактних аудиторій. 
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Тема 4. Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Сутність та основні завдання аналізу. 

2. Аналіз маркетингових складових елементів товару. 

3. Аналіз товарного асортименту та номенклатури. 

4. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 
 

Змістовий модуль 2. 
 

Тема 5. Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

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. 
 

Тема 6. Маркетинговий аналіз дистрибуції 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Завдання аналізу дистрибуції та 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. 
 

Тема 7. Аналіз маркетингових комунікацій підприємства 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Сутність аналізу та його основні завдання. 

2. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій. 

3. Оцінка результативності та ефективності системи маркетингових комунікацій. 

4. Особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 
 

Тема 8. Аналіз маркетингових ризиків 
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Сутність маркетингових ризиків та завдання їх аналізу. 

2. Аналіз видів, факторів та джерел маркетингових ризиків. 

3. Аналіз втрат від маркетингового ризику. 

4. Аналіз ефективності системи антиризикових заходів. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання 1. Побудуйте схему "Роль маркетингового аналізу в системі 

управління маркетингом". 
 

Завдання 2. Класифікація маркетингового аналізу має важливе значення 

для правильного розуміння його змісту і завдань, для розробки методики 

проведення та для організації аналітичного процесу. Заповніть таблицю. 

Класифікаційна ознака Вид маркетингового аналізу 

  
 

Завдання 3. Зробіть розподіл факторів маркетингового середовища: 

Маркетингове середовище 

Некеровані фактори Керовані фактори 

  
 

Завдання 4. Для аналізу факторів макросередовища підприємства 

використовується система спеціальних показників. Заповніть таблицю. 

Фактор макросередовища Показник аналізу 

  
 

Завдання 5. Мікросередовище – частина середовища, в якому фірма 

безпосередньо функціонує у процесі маркетингової діяльності. Заповніть 

таблицю. 

Фактор мікросередовища Показник аналізу 

  
 

Завдання 6. Процес аналізу маркетингового середовища здійснюється у 

певній послідовності, яка включає наступні чотири етапи. Прокоментуйте їх. 
 

Завдання 7. Заповнити таблицю. Зміна функцій підсистем внутрішнього 

середовища підприємства у залежності від його концептуальної орієнтації 

Управлінський підрозділ 
Концептуальна орієнтація підприємства  

виробництво маркетинг 

Вище керівництво (стратегія 

управління) 

  

Фінанси   

НДЕКР   

Виробництво   

Матеріально-технічне забезпечення   

Маркетинг   

Збут   
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Завдання 8. Заповнити таблицю. Діагностика вищого керівництва підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Методологія  

Мета і завдання  

Стратегічний вибір  

Капіталовкладення  
 

Завдання 9. Заповнити таблицю. Діагностика фінансів підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Управління фінансовою діяльністю  

Балансовий і підсумковий звіти (прибутків і збитків)  

Джерела фінансування і розподіл коштів  

Фінансове планування і прогнозування  

Звіти ревізорів  
 

Завдання 10. Заповнити таблицю. Діагностика інноваційної діяльності 

підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Управління НДЕКР  

Персонал  

Можливості для нововведень  

Використання  
 

Завдання 11. Заповнити таблицю. Діагностика виробничої діяльності 

підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Управління виробництвом  

Виробничі підрозділи  

Виробничі потужності  

Застосовувана технологія  

Земельні ділянки і будівлі  

Обладнання  

Організація виробництва  

Функції контролю та підтримки  

Управління якістю  

Постачання  

Робітники, зайняті у сфері виробництва  

Забезпечення безпеки  

Продуктивність 

виробництва 
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Завдання 12. Заповнити таблицю. Діагностика системи маркетингу і збуту 

продукції підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Управління системою маркетингу і збуту  

Ринки (місцеві і зовнішні ринки)  

Споживачі  

Ціноутворення  

Збут  

Сервіс та обслуговування клієнтів  

Реклама  
 

Завдання 13. Заповнити таблицю. Діагностика забезпеченості кадрами 

підприємства 

Предмет діагностики Аналітичні питання 

Управління трудовими ресурсами  

Структура персоналу  

Комплектування і підбір  

Навчання і підвищення кваліфікації  

Мотивація персоналу  

Стосунки між працівниками і керівництвом  
 

Завдання 14. Порівняйте бенчмаркінг з іншими методами маркетингового 

аналізу 

Характеристика 

порівняння 

Зміст стратегічних методів аналізу 

Аналіз ринку Аналіз конкурентів Бенчмаркінг 

    
 

Завдання 15. Основними чинниками конкурентного середовища є: рівень 

"вхідного бар'єра" у галузь, інтенсивність конкуренції на ринку, сила впливу 

покупців і постачальників, а також товари-замінники. Заповніть таблицю. 

Чинник конкурентного середовища Показник аналізу 

  
 

Завдання 16. Використовуючи показники збуту продукції підприємства, 

спрогнозувати обсяги продажу енергетичних напоїв з урахуванням сезонної 

специфіки їх реалізації. Обсяги продажів енергетичного напою Ред Бул в Україні 

у 20ХХ році, тис  літрів ( За даними компанії Nielsen), тис л 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обсяги продажів 347 288 306 326 342 371 427 463 458 428 386 384 
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Прогноз продажу енергетичних напоїв на наступний рік необхідно здійснити за 

допомогою побудови адекватної трендової моделі з урахуванням сезонних 

коливань. Це дозволить компанії спланувати обсяги реалізації продукції для 

забезпечення її ефективної роботи. Трендові моделі побудувати за допомогою 

засобів Excel, їх адекватність оцінити за допомогою коефіцієнтів кореляції та 

апроксимації. 
 

Завдання 17. За даними таблиці розрахувати конкуренцію на ринку 

мобільного звязку України. Зробити висновки. Основні оператори ринку 

мобільного зв'язку в Україні (2016 р.) 

Оператор Технології 
Кількість 

абонентів, млн 
Власники 

Київстар GSM, UMTS, LTE 25,3 
Vimpel Com Ltd. 

(100%) 

Vodafone Україна 
GSM, CDMA, 

UMTS, LTE 
20,7 

Мобільні Теле 

Системи (100%) 

lifecell GSM, UMTS, LTE 9,7 Turkcell (100%) 

Інтертелеком CDMA 1,450 

Odinaco Ltd (Кіпр, 

49  %), Віктор 

Гушан (35,7  %) 
 

Завдання 18. У результаті проведення маркетингових досліджень ринку 

було визначено статистично суттєві зв'язки між обсягом збуту вершкового масла 

"Смаковите" і факторами впливу:  

1) зовнішнього середовища (об'єктивні фактори):  

 рівень інфляції (К1);  

 купівельна спроможність споживачів (К2);  

 конкуренція (К3);  

2) суб'єктивні (внутрішні) фактори:  

 якість товару (К4);  

 рівень сервісу (К5);  

 стимулювання збуту (К6);  

 рівень технологій (К7).  

За допомогою пакета програм Excel були виконані розрахунки параметрів 

рівняння регресії та коефіцієнта кореляції (R = 0,95 — досить тісний зв'язок). 

Отримане рівняння регресії має такий вигляд:  

О = 3240,8 - 18,3*К1 + 760,4*К2 - 82,4*К3 + 605,8*К4 + 804,6*К5 + 340,3*К6 + 

120,5*К7,  

де О – обсяг збуту (т / р.).  

За наведеним вище рівнянням регресії розрахувати прогнозний обсяг збуту 

вершкового масла "Смаковите" методом кореляційно-регресійного аналізу. 
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Виявити фактори позитивного та негативного впливу на зміну обсягів продажу 

масла і проранжувати їх у спадному напрямі. 
 

Завдання 20. Зробіть аналіз портфеля напрямків діяльності (продукції і 

послуг) багатопрофільної фірми за допомогою матриці БКГ (Boston Consulting 

Group) 

 

Обсяг продажу, тис грн Обсяг продажу 

ключового конкурента 

за 2017 р., тис грн 
2016 р. 2017 р. 

Продукт А 2900 2500 1250 

Продукт B 590 649 413 

Продукт C 90 130 183 

Продукт D 1850 2405 1971 

Продукт E 280 448 299 
 

Завдання 21. Зробіть прогноз по продажах з урахуванням зростання і 

сезонності. Проаналізуйте продажу за 12 місяців попереднього року і побудуйте 

прогноз на 3 місяці наступного року за допомогою лінійного тренда. 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обсяг продажу, 

тис грн 
17 23 25 24 24 26 27 25 24 22 23 22 

 

Завдання 22. Провести оптимізацію товарного асортименту компанії за 

допомогою АВС-аналізу. Відомі такі дані по діяльності підприємства за 2017 рік. 

Товар Продано, шт Ціна одиниці, грн 

А 12 000 21 

B 10 000 37 

C 10 000 16 

D 11 699 12 

E 6 825 74 

F 7 053 67 

G 3 464 145 

H 5 368 275 

I 2 209 643 

J 6 146 35 
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