
Тема уроку  5.2. Застосування 
основ маркетингу на 

підприємстві, в установі, 
організації



Мета:

Навчальна: відпрацювати з учнями практичні навички щодо 
основ маркетингу на піприємстві, в установі, організації.
Розвиваюча: розвивати логічну пам'ять і мислення, увагу; 
спостережливість, уміння планувати свою діяльність; надавати 
можливості вдосконалення навичок.
Виховна: виховувати в учнів охайність, доброзичливість, 
ввічливість, тактовність, дисциплінованість, етичність та ділові – 
організаторські здібності, культуру поведінки і комунікативність.

Мета:

Навчальна: відпрацювати з учнями практичні навички щодо 
основ маркетингу на піприємстві, в установі, організації.
Розвиваюча: розвивати логічну пам'ять і мислення, увагу; 
спостережливість, уміння планувати свою діяльність; надавати 
можливості вдосконалення навичок.
Виховна: виховувати в учнів охайність, доброзичливість, 
ввічливість, тактовність, дисциплінованість, етичність та ділові – 
організаторські здібності, культуру поведінки і комунікативність.



•Актуалізація  знань та досвіду учнів, 
необхідних їм для подальшої роботи на уроці.

Що таке реклама?
Які різновиди реклами ви запам’ятали? 
Білборд - це?
Охарактеризуйте програму PowerPoint.
Охарактеризуйте програму Publisher.



Суть і принципи маркетингу
Маркетинг — це сукупність технічних прийомів вивчення 
ринку, розробки товару, стимулювання попиту. Маркетинг 

— це філософія управління в умовах ринку, що 
проголошує орієнтацію на задоволення потреб 

конкретних споживачів.
         Маркетинг — система управління виробничо-
збутовою діяльністю підприємства, спрямована на 

досягнення прибутку або інших цілей підприємства за 
допомогою обліку ринкових умов і процесів, а також 

активної дії на них.
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З суті маркетингу витікають принципи 
(вимоги) :
-ретельне вивчення потреби і ринкової 
кон’юнктури при ухваленні господарських 
рішень;
-створення умов для максимального 
пристосування виробництва до структури 
попиту;
-активна дія на ринок, тобто на 
споживачів за допомогою різних 
інструментів (реклама, стимулювання 
попиту, цінова політика, вдосконалення 
товару і так далі).



Отримувати прибуток прагне кожна компанія, однак тільки деякі з них в повній 

мірі розуміють, як і чому ця прибуток утворюється. Щоб добитися цього 

компанії, її лідерові треба подолати стандартність мислення. Як протягом 

тривалого часу залишатися в зоні прибутку? В даний час проблемою номер 

один в бізнесі є - прибутковість. За допомогою організації маркетингової 

служби на підприємстві, керівництво, у прийнятті рішень має отримати 

відповіді:

- Де дозволять прибуток в тій галузі бізнесу, якою займаються сьогодні?

- Де сьогодні розташовується зона прибутку?

- Де вона опиниться завтра?
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П. Ф. Друкер вважав, що «мета маркетингу - зробити зусилля по збуту 
непотрібними. Його мета - так добре пізнати та зрозуміти клієнта, що 
товар і послуга будуть точно підходити останньому і продаватимуть себе 
самі».



Аналітична функція містить такі складові:
- вивчення ринку як такого;

- вивчення споживачів;
- вивчення фірмової структури ринку;

- вивчення товару;
- аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція містить такі складові:

- організація виробництва нових товарів;

- організація матеріально-технічного забезпечення;

- управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Збутова функція містить такі складові:

- організація системи товароруху;

- впровадження цілеспрямованої товарної політики;

- організація сервісу;

- впровадження цілеспрямованої збутової політики.



Функція управління
Управління маркетингом - це систематичний цілеспрямований вплив на 

маркетингову діяльність через планування, організацію, мотивацію і контроль для 
досягнення маркетингових цілей підприємства.
Управління маркетингом включає такі складові:

- планування маркетингової діяльності;
- організація маркетингової діяльності;

- інформаційне забезпечення;
- контроль маркетингової діяльності.



Висновки

Маркетинг сьогодні називають «філософією бізнесу», оскільки як філософія є наукою про 

знання, так маркетинговий спосіб мислення є основою здійснення будь-яких 

комерційних операцій. Він охоплює велике коло завдань, які стають перед керівниками 

фірм : розробка тактики фірми і здійсненням товарної, цінової, збутової політики і 

стратегії просування товару на ринку.

Виявлено, що маркетинг- це один з найбільш важливих і дієвих інструментів збільшення 

ефективності діяльності підприємств. Цьому сприяє робота маркетингових служб, які 

працюють у таких напрямках: по-перше, маркетингові служби досліджують різні сторони 

ринку, з якими стикається підприємство в процесі функціонування, по-друге, розробляє і 

здійснює тактику поведінки фірми на ринку.

Роль маркетингу також полягає в тому, що його інструментарій - єдиний фактор впливу 

на поведінку споживача задля стимулювання збуту власної продукції підприємства. 

Таким чином його може формувати та реалізовувати безпосередньо підприємство.

Функції виступають засобами реалізації маркетингової дальності. Вони мають значний 

вплив на формування та визначення стратегічних напрямків діяльності відділу 

маркетинга на підприємстві та його основних задач. Виділено чотири основних блоки 

маркетингових функцій: аналітична, виробнича, збутова та функція управління.
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КАРТКА ЗАВДАНЬ No 1

Уявіть, що ви маєте своє підприємство, яке реалізує на ринку один з 

наступних напрямків: 

• власна кав’ярня;

• бренд одягу;

• мережа закладів швидкого харчування;

• спортивний центр;

• спа-салон;

• курортний готель;

• будь-які курси (іноземних мов, підготовка до ЗНО, сфера IT, 3D 

модулювання, послуг краси, психології та інше)

Оберіть напрямок, який сподобався найбільш та дотримуючись 

маркетингової стратегії створіть свій бренд й презентуйте цю послугу, 

використовуючи інструктивно – технологічну картку No1.



Інструктивно – технологічна картка No 1

Створіть свій власний бренд та презентуйте за такими умовами:

1)Що представляє собою ваш продукт/послуга:

- дайте назву;

- підберіть декілька картинок, які б візуалізували ваш бренд;

- скільки людей та які саме працюють з вами в одній команді.

2)Основна ідея вашого бренду.

3)Опишіть цільову аудиторію по кожній наведеній групі за наступними критеріями:

-Вік

-Стать

-Місто

-Сімейний стан

-Професія, освіта

-Річний дохід

-Вподобання, захоплення, хобі

-Як проводить вільний час

-Спосіб життя



4)Які проблеми цільової аудиторії вирішує ваш продукт? Яку саме 

вигоду отримує споживач отримуючи продукт/послугу? 

5)Враховуючи вашу цільову аудиторію, де саме, ви будете робити 

рекламу вашого бренду? Які методи просування будете 

використовувати?

6)Проаналізуйте ваших трьох основних конкурентів за параметрами:

-Назва

-Сильні сторони

-Слабкі сторони

-Унікальність

-Як довго конкурент знаходиться на ринку.

Вирішить в чому унікальність вашого бренду. Чому клієнт повинен 

обрати саме вас, а не ваших конкурентів?
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7)Як часто споживач буде користуватися вашими послугами? Чи існує 

сезонність? Чи можливі повторні продажі?

8)Складна або проста покупка. Проаналізуйте скільки кроків повинен 

зробити споживач, для здійснення покупки вашої пропозиції. Як 

мінімізувати ці кроки, щоб клієнт міг, якнайшвидше отримати ваш 

продукт/послугу?

9)Розробіть анкету для свого клієнта, яку він зможе заповнити після 

користування вашими послугами/продуктами. Анкета повинна містити 

питання, які допоможуть отримати зворотній зв’язок споживачів та 

підвищити рівень сервісу.



10) Опишіть інструменти, які допоможуть підтримувати прибуток 

вашої компанії.

11) Тепер уявіть, що справи вашої компанії різко погіршилися: клієнтів 

стало набагато   менше, а нові з’являються рідко. 

Пофантазуйте, чому так сталося, та запропонуйте рішення, як повернуть 

минулий прибуток.



Електронні пошти майстрів:

a.nerazik94@gmail.com

julia.n95@ukr.net


