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ВСТУП 

 

Становлення ринкових відносин в Україні супроводжується активним 
використанням маркетингової концепції в управлінні підприємствами, 
галузями, регіонами та національною економікою загалом. Маркетинг є одним 
з видів управлінської діяльності та впливає на розширення сфери 
підприємництва шляхом виявлення запитів споживачів і їхнього задоволення. 
Він передбачає ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності і являє 
собою роботу з ринком для здійснення обмінів, метою яких є задоволення 
потреб споживачів. Тому оволодіння сучасними знаннями з маркетингу 
допомагає керівникам і фахівцям підприємств раціонально організувати їх 
діяльність, розробити ефективні товарні, цінові та інші політики, спрямовані на 
конкретні сегменти споживачів, сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
як товарів, так і підприємств загалом. 

Виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «Маркетинг» є 
одною з форм самостійної роботи студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 
7.03050401 – «Економіка підприємства» (перепідготовка), напряму підготовки 
6.030504- «Економіка підприємства» з даного курсу.  

Мета контрольної роботи – закріплення знань студентів, розвиток навичок 
самостійної та творчої роботи. Контрольні завдання складено згідно з робочою 
програмою навчальної дисципліни «Маркетинг». 

Загальний курс навчальної дисципліни «Маркетинг» розділено на два 

змістових модулі, у відповідності з міжсесійним контролем студентів.  
Максимальна кількість балів ставиться у випадку, коли: 
- завдання виконано у повному обсязі у відповідності до встановлених 

вимог; 
- всі розрахунки зроблено вірно; 
- чітко та послідовно викладено відповідь на папері; 
- зроблено необхідні висновки та пояснення. 
Мінімальна кількість балів ставиться у випадку, коли: 
- недостатня повнота викладання матеріалу; 
- нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної 

послідовності при викладанні матеріалу; 
- невірне розв'язання поставлених завдань або наявність грубих, 

принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 «СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 
МАРКЕТИНГУ» 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

 

Питання для контролю знань:  
1. Назвіть відомі Вам визначення маркетингу. Яке, на Ваш погляд, 

найбільш повно розкриває сутність цього поняття? 

2. Охарактеризуйте чотири концептуальних підходи щодо трактування 
категорії “маркетинг”. 

3. У якому з трактувань маркетинг є синонімом збутової діяльності? 

4. Яке трактування включає у маркетинг організаційно-технічні та 
комерційні функції? Перелічіть їх. 

5. Що являє собою маркетинг як ринкова концепція управління? 

6. Охарактеризуйте суть основних шкіл маркетингу, що існують у 
сучасних умовах. 

7. Розкрийте сутність мікро-, макро-, мета- , некомерційного маркетингу. 
Чим обумовлено виникнення цих понять? 

8. Визначте основні характеристики ринку продавця і ринку покупця. 
9. Які передумови викликали необхідність переходу на сучасну 

маркетингову концепцію управління? 

10. Перелічіть основні риси сучасного маркетингу. 

11. Наведіть визначення таких понять, як “нужда”, “потреба”, “попит”, 
“обмін”, “угода”, “ринок”, “комерційна діяльність”. 

12. Хто є суб’єктами маркетингу? 

 

Тестові питання до теми 1 

 

1. Яка концепція маркетингу базується на припущенні, що продаж товарів 
повинен супроводжуватися заходами його стимулювання: 

а) збутова; 
б) власне маркетингова; 
в) концепція соціального маркетингу. 
 

2. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано зі зростанням досліджень 
проблем ринкового оточення: 

а) школи системного підходу; 
б) школа макромаркетингу; 
в) школа консюмеризму. 
 

3. Сутність “товарної орієнтації” маркетингу проявляється в тому, що: 
а) споживач постійно хоче мати повний набір товарів першої необхідності;  
б) споживач постійно хоче мати товар кращої якості або повніше 

задовольняти свої запити; 
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в) споживач постійно хоче мати повний набір існуючих на ринку товарів. 
 

4. На ринку, де функціонує магазин, пропозиція товарів перевищує попит 
на них. Продавці змушені бути дуже активними, щоб продати товари. Описані 
характеристики властиві для одного з наступних видів ринку: 

а) ринок продавця; 
б) кваліфікований ринок; 
в) ринок покупця. 
 

5. При якому попиті цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в товарі 
або байдужними до нього: 

а) при схованому попиті; 
б) при відсутності попиту; 
в) при негативному попиті. 
 

6. Сутність “збутової орієнтації” маркетингу проявляється в тому, що: 
а) споживач не купуватиме товарів, якщо виробник не буде вживати 

заходів у сфері збуту та стимулювання;  
б) споживач постійно хоче мати товар кращої якості або повніше 

задовольняти свої запити; 
в) споживач купуватимуть товарів за будь-яких умов. 
 

7. Особливість прояву концепції “збутової орієнтації” маркетингу: 
а) у забезпеченні зростання продажу за допомогою монополізації ринку;  
б) у забезпеченні стабільного обсягу продажу на даному ринку; 
в) у забезпеченні зростання продажу за допомогою реклами та заходів 

стимулювання покупця.  
 

8. Якщо підприємство ввійшло на ринок, де попит значно перевищує 
пропозицію, то найдоцільніше для компанії буде застосування концепції: 

а) удосконалення товару; 
б) удосконалення виробництва; 
в) інтенсифікації збуту. 
 

9. Наукова система надання послуг і одержання взаємної вигоди 
виробником, продавцем і покупцем, споживачем товару – це: 

а) маркетинг;  
б) концепція маркетингу; 
в) маркетингові дослідження.  
 

10. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами – це: 
а) товар; 
б) угода; 
в) обмін. 
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11. При якому попиті багато споживачів не можуть задовольнити свої 
бажання за допомогою пропонованих на ринку товарів і послуг: 

а) при схованому попиті; 
б) при відсутності попиту; 
в) при негативному попиті. 
 

12. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано з прагненням 
використати в маркетингу методи кількісного аналізу ринкових явищ: 

а) школи системного підходу; 
б) школи макромаркетингу; 
в) школи консюмеризму. 
 

13. Відчуття людини  в необхідності чогось, що має пряму залежність від 
загальної культури, рівня освіченості та особистих особливостей людини – це: 

а) пропозиція;  
б) потреба; 
в) попит.  
 

14. Концепцію фірми “Олімп” можна сформулювати так: успіху на ринку 
можна досягнути лише, якщо пропонувати споживачам товари, які мають 
найвищу якість, найкращі експлуатаційні властивості та характеристики. 
Названа фірма сповідує концепцію: 

а) маркетингу; 
б) соціально-етичного маркетингу; 
в) удосконалення товару. 
 

15. Матеріальна категорія, яка виражається щодо людини можливістю 
задоволення потреб, нужд або попиту  і має певний набір властивостей, здатних 
надати йому споживчої цінності – це: 

а) товар;  
б) пропозиція; 
в) попит.  
 

16. Господарські суб’єкти, які застосовують концепцію, інструменти 
маркетингу аби викликати бажані з боку клієнтів ринку дії є: 

а) суб’єктами маркетингу;  
б) об’єктами маркетингу;  
в) середовищем маркетингу.  
 

17. Яке поняття визначає діяльність системи підприємств у процесі 
виготовлення та доставки до кінцевих споживачів товарів у межах всієї країни: 

а) багатонаціональний маркетинг; 
б) макромаркетинг; 
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в) мікромаркетинг. 
 

18. На якому етапі свого розвитку маркетинг розглядався лише як збутова 
діяльність: 

а) інформаційний маркетинг; 
б) збутовий маркетинг; 
в) функціональний маркетинг. 
 

19. Спеціалісти вважають, що в основі успіхів фірми “Мілан” є визначення 
потреб цільових ринків та забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими і 
продуктивнішими, ніж у конкурентів способами. Названа фірма дотримується 
концепції: 

а) соціально-етичного маркетингу; 
б) маркетингу; 
в) інтенсифікації збуту. 
 

20. На ринку все більш популярними стають ті підприємства, які 
пропонують екологічно нешкідливі товари. Ці фірми застосовують концепцію: 

а) соціально-етичного маркетингу; 
б) маркетингу; 
в) інтенсифікації збуту. 
 

21. Концепцію підприємства “Кентавр” можна визначити як “соціально-

етичний маркетинг”, якщо його діяльність передбачає досягнення наступних 
цілей: 

а) задоволення потреб споживачів, отримання прибутку та збереження 
добробуту людства; 

б) удосконалення заходів щодо стимулювання збуту та задоволення потреб 
споживачів; 

в) отримання прибутку, розробка екологічно нешкідливих товарів та 
удосконалення заходів щодо стимулювання збуту. 

 

22. Місткість ринку будь-якого товару виражається: 
а) лише у грошових одиницях; 
б) лише в натуральних одиницях; 
в) як у грошових, так і в натуральних одиницях. 
 

23. Магазин продає дефіцитні товари. Дане твердження дозволяє зробити 
висновок, що ринок, на якому працює це підприємство, визначають як: 

а) ринок покупця; 
б) ринок продавця; 
в) кваліфікований ринок. 
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24. Виникнення якої школи маркетингу пов’язано з намаганням оцінити 
роль бізнесу в суспільстві: 

а) школи системного підходу; 
б) школа макромаркетингу; 
в) школа консюмеризму. 
 

25. Який попит характеризується негативним відношенням покупців до 
товару або послуг: 

а) відсутній попит; 
б) нераціональний попит; 
в) негативний попит. 
 

26. Певна потреба в певному обсязі товарів, які споживач бажає і має 
можливість купити або одержати за допомогою обміну – це: 

а) пропозиція;  
б) потреба; 
в) попит.  
 

27. “Виробнича орієнтація” маркетингу застосовується в ситуаціях: 
а) коли попит на товар перевищує пропозицію; 
б) коли пропозиція товарів перевищує попит на них; 
в) коли попит на товар дорівнює пропозицію 

 

28. На якому етапі свого розвитку маркетинг містив організаційно-технічні 
та комерційні функції фірми, пов’язані з реалізацією товарів та послуг, та ті 
види діяльності, які безпосередньо не пов’язані з процесом виробництва, але 
обслуговують його: 

а) інформаційний маркетинг; 
б) збутовий маркетинг; 
в) функціональний маркетинг. 

 

29. Яка концепція маркетингу полягає у визначенні потреб та запитів 
цільових ринків і пристосуванні підприємств до задоволення їх потреб більш 
ефективно, ніж це робить підприємство-конкурент: 

а) збутова концепція; 
б) власне маркетингова концепція; 
в) концепція соціального маркетингу. 
 

30. Якщо рівень попиту вище, ніж можливість підприємства його 
задовольнити, то це: 

а) схований попит; 
б) нераціональний попит; 
в) надмірний попит. 
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Тема 2. Система й характеристики маркетингу 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

 

Питання для контролю знань:  
 

1. Що являє собою маркетингова концепція “4Р”? Який зв’язок між її 
окремими елементами? 

2. Як ви гадаєте, із чим пов’язано різну кількість елементів “маркетинг-

міксу” у трактуваннях різних економістів? 

3. У чому полягає значення “маркетинг–мікс”? 

4. Поясніть необхідність сегментації. Що являє собою цільовий сегмент? 

5. Назвіть основні елементи макросередовища функціонування 
підприємств. Охарактеризуйте їх. 

6. Назвіть основні чинники мікросередовища. Як вони впливають на 
маркетинг підприємств? 

7. Яка мета та методи аналізу зовнішнього середовища? 

8. У чому полягає необхідність проведення маркетингових досліджень 
для успішної діяльності на ринку? 

9. Що є предметом маркетингових досліджень. Яка їх цільова настанова? 

10. Які питання вирішуються в ході маркетингових досліджень? 

11. Перелічіть основні проблеми, що стоять на шляху впровадження 
маркетингу на вітчизняних підприємствах. 

 
 

Тестові питання до тем 2 та 3 

1. Сутність даного принципу маркетингу полягає в тому, що з метою 
досягнення переваг порівняно з підприємствами та фірмами – конкурентами, 
підвищення ефективності та цілеспрямованості своїх дій, уникнення конфліктів 
та загострення прямої конкурентної боротьби на ринку підприємство повинне 
виявити для себе найбільш відповідний своєму профілю та можливостям 
сегмент ринку, конкретну групу споживачів, відносно до яких і 
проводитиметься інтенсивна дослідна робота та робота з просування товару – 

це: 
а) сегментація ринку;  
б) гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги  активного та 

потенційного попиту;  
в) інновація. 
 

2. Маркетингові посередники, які допомагають компанії підшукувати 
клієнтів і безпосередньо продавати їм її товари – це: 

а) торгові посередники; 
б) фірми-фахівці з організації товароруу; 
в) агентства з надання маркетингових послуг. 
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3. Маркетинг, який представляє собою форму досліджень міжнародного 
ринку для забезпечення високоефективних закупівель товарів і послуг – це: 

а) багатонаціональний маркетинг;  
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

4. Яка функція маркетингової діяльності визначає потреби ринку, 
співставляючи вимоги та запити ринку із власними можливостями і 
перспективами розвитку підприємства: 

а) аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) організація маркетингової діяльності. 
 

5. Середовище, що представлено силами широкого соціального плану, 
такими, як фактори демографічного, економічного, природного, екологічного, 
технічного і культурного характеру – це: 

а) маркетингове середовище фірми; 
б) мікросередовище; 
в) макросередовище. 
 

6. Даний принцип маркетингу передбачає побудову виробничо-збутових 
маркетингових програм, основаних на розробці ринкових та кон’юнктурних 
прогнозів: 

а) сегментація ринку;  
б) планування;  
в) інновація. 
 

7. Маркетингові посередники, які допомагають фірмі фінансувати угоди і 
застрахувати себе від ризику в зв’язку з покупкою чи продажем товарів – це: 

а) агентства з надання маркетингових послуг; 
б) кредитно-фінансові установи; 
в) торгові посередники. 
 

8. До елементів комплексу маркетингу за концепцією “4P” продавця 
відносять: 

а) продукт, ціна, місце реалізації, просування;  
б) планування, ціна, місце реалізації, просування;  
в) виробництво, ціна, місце реалізації, просування. 

 

9. Сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства і 
впливають на можливості керівництва, служби маркетингу встановлювати і 
підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва – це: 

а) маркетингове середовище підприємства;  

б) ринкове середовище підприємства;  
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в) зовнішнє макросередовище підприємства. 

 

10. Яке поняття визначає діяльність підприємств по дослідженню нових 
закордонних ринків збуту, створенню закордонних збутових служб: 

а) багатонаціональний маркетинг; 
б) макромаркетинг; 
в) експортний маркетинг.  
 

11. На яку функцію маркетингової діяльності покладено складення 
стратегічних і тактичних планів виробничо – збутової діяльності підприємства: 

а) аналіз виробничо – збутових можливостей підприємства; 
б) розробка маркетингової стратегії та програми; 
в) здійснення комунікаційної політики. 
 

12. Створення системи маркетингової інформації на підприємстві 
передбачає організацію: 

а) збору внутрішньої та зовнішньої вторинної інформації; 
б) збору зовнішньої первинної інформації; 
в) усе назване вище, а також аналізу зібраної інформації. 
 

13. Якщо підприємство пропонує різним сегментам споживачів продукцію, 
розроблену з урахуванням потреб даних сегментів, то такий маркетинг 
називають: 

а) концентрованим. 
б) диференційованим. 
в) цільовим. 
 

14. Сегмент ринку характеризується: 
а) стабільною конкурентоспроможністю продуктів; 
б) однорідним попитом споживачів; 
в) диференційованим попитом споживачів. 
 

15. Маркетингові посередники, які допомагають компанії точніше 
націлювати і просувати її товари на підхожі для них  ринки – це: 

а) агентства з надання маркетингових послуг; 
б) кредитно-фінансові установи; 
в) торгові посередники. 
 

16. Якщо компанія проводить розподіл ринку споживачів на чіткі групи, 
для кожної з яких пропонує різні послуги, то компанія здійснила: 

а) регулювання ринку; 
б) сегментацію ринку; 
в) класифікацію ринку. 
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17. Факторами, що впливають на поведінку покупця, є: 
а) комплекс маркетингу підприємства; 
б) комплекс факторів середовища; 
в) комплекс особистісних характеристик і мотивів споживача, а також усі 

названі. 
 

18. Якщо у магазині продаються англо-українські словники для 
економістів, то магазин застосовує: 

а) концентрований маркетинг; 
б) недиференційований маркетинг; 
в) диференційований маркетинг. 
 

19. До елементів комплексу маркетингу за концепцією “4Р” споживача 
відносять: 

а) продукт, ціна, місце, просування;  
б) товарні потреби, витрати споживача, зручність, комунікації;  
в) виробництво, витрати споживача, зручність, комунікації. 
 

20. Яка функція маркетингової діяльності полягає у складанні стратегічних 
і тактичних оперативних планів виробничо-збутової діяльності підприємства: 

а) аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 
 

21. До суб’єктів мікросередовища відносять: 
а) постачальників та маркетингових посередників; 
б) конкурентів та контактні аудиторії; 
в) усі відповіді вірні. 
 

22. Маркетинг товарів й послуг за межами країни, де знаходиться 
організація – це: 

а) міжнародний маркетинг; 
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

23. Маркетингу, який стосується організацій, які здійснюють маркетингові 
операції в багатьох іноземних державах одночасно – це: 

а) багатонаціональний маркетинг;  
б) імпортний маркетинг; 
в) експортний маркетинг. 
 

24. До якого типу факторів макромаркетингового середовища відносять 
обмеженість природних ресурсів, енергоносіїв, корисних копалин, води, вплив 
виробничих, технологічних процесів на навколишнє середовище: 
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а) фактори природного характеру; 
б) політичні фактори; 
в) економічні фактори. 
 

25. Середовище, що представлено суб’єктами, що мають безпосереднє 
відношення до самої фірми та її можливостей з обслуговування клієнтури, 
тобто постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, 
конкурентами і контактними аудиторами – це: 

а) маркетингове середовище фірми; 
б) мікросередовище; 
в) макросередовище. 
 

26. Даний принцип маркетингу передбачає адаптивність і мобільність 
управління виробничо – збутовою діяльністю підприємства залежно від 
змінюваних вимог ринку та конкретних запитів кінцевих споживачів, 
еластичності попиту і пропонування як за ціною, так і за іншими умовами: 

а) сегментація ринку;  
б) гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги  активного та 

потенційного попиту;  
в) інновація. 
 

27. Яка функція маркетингової діяльності полягає в процесі реалізації 
маркетингових програм, тобто на протязі всієї маркетингової роботи, у вигляді 
контролю за виконанням планів фірми: 

а) організація маркетингової діяльності; 
б) контроль маркетингової діяльності; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 
 

28. Маркетингові посередники, які допомагають компанії створювати 
запаси своїх виробів і просувати їх від місця виробництва до місця призначення 
– це: 

а) торгові посередники; 
б) фірми-фахівці з організації товароруу; 
в) агентства з надання маркетингових послуг. 
 

29. До якого типу факторів макромаркетингового середовища відносять 
систему оподаткування, приватизаційні процеси, інвестиційну діяльність, 
загальний життєвий рівень населення, його доходи, складові доходів, 
соціальний захист населення: 

а) фактори природного характеру; 
б) політичні фактори; 
в) економічні фактори. 
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30. Яка функція маркетингової діяльності передбачає створення 
спеціальних структурних підрозділів в системі управління виробничо-збутової 
та науково-технічної діяльності фірми: 

а) організація маркетингової діяльності; 
б) комплексне дослідження ринку; 
в) розробка маркетингової стратегії та програми. 
 

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

 

Питання для контролю знань:  
1. Які основні блоки формують структуру товарної політики? 

Охарактеризуйте кожний з них. 
2. У чому полягають особливості товарної політики торговельного 

підприємства? 

3. Що таке товар? Яка його основна класифікація? 

4. Які групи товарів відносять до товарів промислового призначення? 

5. Назвіть і охарактеризуйте чотири основні альтернативні товарні 
стратегії. 

6. Що входить до поняття “товарно-знакова символіка”? 

7. Назвіть типи торгових марок. 
8. В чому полягає суть багатомарочної стратегії? 

9. Що таке конкурентоспроможність продукції? Які критерії її оцінки 
Вам відомі? 

10. Охарактеризуйте поняття “новий продукт”. 
11. Що являє собою модифікація продукту? Які види модифікації Вам 

відомі? 

12. Які види ліцензій Вам відомі? 

13. Що таке життєвий цикл товару? Які підходи до розгляду його стадій 
Ви знаєте? 

14. Схарактеризуйте нетрадиційні випадки кривої життєвого циклу 
товару. 

15. Які маркетингові дії відповідають кожному етапу ЖЦТ? 

16. Що являє собою товарна номенклатура? Які її головні показники? 

17. Надайте визначення товарного асортименту. За якими параметрами 
його можна схарактеризувати? 

 

Тестові завдання до теми 4 

1. Товарна стратегія, яка передбачає випуск одноманітної, однорідної 
номенклатури товарів, що реалізуються однотипно на всіх ринках – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
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2. Товарна стратегія, яка передбачає випуск та реалізацію одноманітної, 
стандартизованої продукції тільки для одного сегмента ринку – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
 

3. Яка крива життєвого циклу характеризує збут товару, що, здавалося б, 
застарів, але знову одержує популярність: 

а)  крива “поновлення чи ностальгії”; 
б) крива “сезонності чи моди”; 
в) крива “бума”. 
 

4. Товарна стратегія, яка передбачає випуск та реалізацію різної 
номенклатури товарів, яка має різноплановий характер, тобто кожний товар 
націлена на задоволення потреб конкретного сегмента споживачів з певними 
характеристиками – це: 

а) сегментація (позиціонування) товару;  
б) концентрований маркетинг;  
в) недиференційований маркетинг. 
 

5. У вітчизняній практиці споживчі товари поділяються на три групи:  
а) вироби тривалого використання, вироби короткострокового 

використання, послуги; 
б) вироби тривалого використання, вироби середньострокового 

використання, вироби короткострокового використання; 
в) товари, продукти, послуги. 
 

6. Продукти, які придбаються для виробництва інших продуктів або для 
використання у виробничій діяльності організацій – це: 

а)  товари промислового призначення; 
б) товари споживчого призначення; 
в) послуги. 
 

7. Яка крива життєвого циклу відноситься до товарів, які добре 
продаються і мають плин періодів, рознесених у часі: 

а)  крива “бума”; 
б) крива “поновлення чи ностальгії”; 
в) крива “сезонності чи моди”. 
 

8.Ім’я, знак, малюнок, які необхідні для того, щоб розрізнити товари різних 
виробників – це: 

а)  товарний знак; 
б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 
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9. Буква, слово, група букв або слів, які пов’язуються у свідомості 
споживачів з певною фірмою або товаром  виробників – це: 

а)  товарний знак; 
б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 

 

10. Символ, малюнок, колір або поєднання кількох кольорів, а також якась 
інша відмінність - це: 

а) товарний знак; 
б) фірмовий знак; 

в) товарна марка. 

11. Товарна марка або її частина, яка захищена чинним законодавством – 

це: 
а) товарний знак; 

б) фірмове ім’я; 
в) товарна марка. 

 

12. Сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує 
задоволення конкретної потреби покупця – це: 

а) якість товару; 
б) цінність товару; 
в) конкурентоспроможність товару. 
 

13. Традиційна крива життєвого циклу продукту  включає 4 стадії:  
а) впровадження (вихід, виведення) товару на ринок; ріст; зрілість; спад 

(відхід з ринку, дегенерація); 
б) виробництво товару; ріст; зрілість; спад (відхід з ринку, дегенерація); 
в) впровадження (вихід, виведення) товару на ринок; зрілість; спад (відхід 

з ринку, дегенерація); закінчення виробництва. 
 

14. Набір товарних одиниць (товарів), тісно пов’язаних між собою через 
схожість їх функціонального призначення, технології використання і 
маркетингової політики – це: 

а) кількість товару; 
б) товарна номенклатура; 

в) товарний асортимент. 

 

15. Яка крива життєвого циклу характерна для товару, який одержує  
швидке визнання ринку і таке ж швидке падіння популярності: 

а)  крива “захоплення”; 
б) крива “бума”; 
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в) крива “поновлення чи ностальгії”. 
 

16. Сукупність всіх асортиментних груп (продуктових ліній), які пропонує 
фірма – це: 

а)  кількість товару; 
б) товарна номенклатура; 

в) товарний асортимент. 

 

17. Конкурентоспроможність підприємства це: 
а) ступінь відповідності конкретного товару в кожен певний момент часу 

вимогам обраного ринку за технічними, економічними та іншими; 
б) реальна і потенційна можливість за існуючих умов проектувати, 

виготовляти, збувати товари, які за ціновими й неціновими характеристиками 
привабливіші для споживачів, ніж товари їх конкурентів; 

в) досягнення високих, дедалі зростаючих стандартів життя нації з 
максимально можливим рівнем зайнятості на стабільній основі. 

 

18. Виберіть найбільш повне, на Вашу думку, визначення поняття «товар»: 
а) сукупність споживчих властивостей, яких потребують споживачі; 
б) все, що може задовольнити певну потребу і пропонується на ринку з 

метою продажу, привертання уваги тощо; 
в) продукт фізичної чи інтелектуальної праці. 
 

19. споживач зайшов до магазину, щоб купити молоко та хліб. Втім, 
побачивши біля каси сирок «Дитячий», він придбав і його. У даному випадку 
сирок слід віднести до: 

а) товар пасивного попиту; 
б) товар особливого попиту; 
в) товар імпульсивної купівлі. 
 

20. Яка крива життєвого циклу товару складається з послідовного ряду 
циклів, породжуваних відкриттям нових характеристик товару, нових способів 
його  чи використання нових користувачів: 

а)  крива “сезонності чи моди”; 
б) крива “поновлення чи ностальгії”; 
в) “гребішкова” крива. 
 

21. Сім’я Василенко перед купівлею автомобіля зібрала необхідну 
інформацію щодо бажаних варіантів із усіх можливих джерел. У цьому випадку 
автомобіль для сім’ї Василенко є товаром: 

а) попереднього вибору; 
б) пасивного попиту; 
в) особливого попиту. 
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22. Група компаній «Верес» запатентувала емблему, на якій зображений 
орнамент та оригінальний шрифт написання назви підприємства. Відтепер 
поєднання описаних елементів є: 

а) товарним знаком; 
б) маркою; 
в) марочною назвою та марочним знаком. 
 

23. Пакет йогурту «Баланс» має певні розміри, вагу, ціну тощо. Вказані 
елементи характеризують: 

а) номенклатурну одиницю; 
б) товарну одиницю; 
в) товар з підкріпленням. 
 

24. Яка крива життєвого циклу товару описує стабільний збут надзвичайно 
популярних продуктів протягом тривалого часу: 

а)  крива “захоплення”; 
б) крива “бума”; 
в) “гребішкова” крива. 
 

25. Магазин взуття реалізує чоловіче взуття 16 – ти моделей та жіноче 
взуття 20-ти моделей, таким чином: 

а) ширина асортименту взуття дорівнює 36; 
б) глибина асортименту взуття дорівнює 36; 
в) насиченість асортименту взуття дорівнює 36. 
 

26. Товарний асортимент має високу гармонійність, якщо: 
а) товари доповнюють один одного у використанні; 
б) товари мають спільну технологію зберігання; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

27. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар фірми, якщо ця 
фірма має мізерний прибуток, невеликий збут, максимальні затрати на 
маркетинг та невелику кількість конкурентів: 

а) етапі виведення на ринок; 
б) етапі зростання; 
в) етапі спаду. 
 

28. Керівництво підприємства відзначило високі темпи зростання обсягів 
реалізації чайників, швидке збільшення прибутку, постійно зростаючу кількість 
конкурентів, а також високі затрати на маркетинг. Все це ознаки: 

а) етапу виведення на ринок; 
б) етапу зростання; 
в) етапу зрілості. 
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29. До групи співставних оціночних показників конкурентоспроможності 
товару відносять: 

а) функціональні, надійності у споживанні, ергономічні, естетичні; 
б) екологічні, безпеки, патентно-правові, взаємозамінності та сумісності; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

30. Яка крива життєвого циклу товару описує збут продукту, що узагалі не 
мав успіху на ринку: 

а)  крива “сезонності чи моди”; 
б) крива “провалу”; 
в) “гребішкова” крива. 
 

Практичні завдання до тем 1, 2, 3, 4 

 

Завдання 1 

Розрахувати на скільки зміниться розмір загальної виручки, визначити 
еластичний чи не еластичний попит в приведеному діапазоні цін: ціна 
збільшилась з 10 грн. до 12 грн. Величина попиту знизилась з 22 тис. шт. до 18 

тис. шт. (нееластичний). 
 

Завдання 2 

Підприємство “Страдекс” випускає 2 виду прального порошку - “Лотос”, 
“Арена”. Ринкова ціна на товари конкуренти коливається в межах від 12,3 до 
14,7 грн. за 1 кг. На основі інформації, яка подана у таблиці 1 розрахувати 
границі можливої ціни реалізації кожного виду продукції.  

За даними таблиці зробити розрахунково обґрунтований висновок про 
можливість проведення різних видів цінової політики підприємства-виробника.  

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

Назва 
продукту 

Собівартість 
1кг 

Планова 
рентабельність, 

% до собівартості 

Оптова знижка при 
продажу, % 

Прибутковість  
роздрібної 

торговельної 
ланки, % 

до 

100кг 

від 

100 кг 

“Лотос” 10,2 10 - 2 10 

“Арена” 11,1 10 - 2 15 

 

Завдання 3 

Виробниче підприємство планує розширити нішу ринку. Інформація про 
ціни та реалізацію виробленої продукції міститься у таблиці 1. Обґрунтувати 
(на основі необхідних розрахунків) можливість проведення цінової політики 
“збиткового лідера”. Оцінити рентабельність реалізації. 
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Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

 

Назва 
продукту 

Питома 
вага, % 

Собівартість 
1кг 

Планова 
рентабельність, 

% до собівартості 

Прибутковість  
роздрібної 

торговельної 
ланки, % 

“А” 70 2,2 10 15 

“Б” 20 2 10 20 

“В” 10 2,5 10 15 

Усього 100    

 

Завдання 4 

На підприємстві виробляється 3 типи продукції: А, Б, В. Постійні витрати 
складають 30 тис. грн. На підприємстві було прийняте рішення у майбутньому 
році припинити випуск товару А.  

Визначити чи є доцільним рішення про припинення випуску продукції А, 
якщо постійній витрати розподіляються пропорційно до обсягу випуску 
продукції. Данні для розрахунків приведено в таблиці. 

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

 

Завдання 5 

Необхідно виконати оцінку конкурентоспроможності товарів, 
характеристики яких наведено в таблиці. 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

Товар Показник 
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а 
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у,
 

м 

СПУ 5/6 65000 1500 300 10 4,5 97 6,0 

СТВ 12/6 68000 1400 300 10 4,0 95 5,4 

«Оризон» 57000 1200 200 9 3,5 93 5,0 

Товар Кількість виготовлених 
виробів, 
тис.грн 

Ціна одного 
виробу, 

грн. 

Собівартість 
одного виробу, 

грн. 
А 1000 90 80 

Б 1000 100 90 

В 1000 110 100 
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Завдання 6  

Необхідно виконати оцінку конкурентоспроможності відцентрових 
насосів різних товаровиробників. Ці насоси призначені для перекачування 
хімічно слабоактивних і нейтральних забруднених рідин. Застосовуються у 
водовідвідних установках вугільних шахт, нафтопереробній і нафтодобувній 
промисловості, для подачі води в системи живлення і т.п. Визначити 
конкурентні позиції насосів ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе». Запропонувати 
заходи щодо їх поліпшення. 

Таблиця – Характеристика товарів-конкурентів 
Показники Товаровиробники 

ПАТ «СМНВО ім. 
М.В.Фрунзе» Україна 

«Ясногорський машинобудівельній 
завод» Росія 

Якісні:   

- матеріал сталь 20X13   низьколегована сталь 
- середній термін 

служби, років; 
3-4   0,6-0,7 

напрацювання на 
відмову, нормо-час  

8000    1000-1200 

 

- відповідність 
стандартам 

міжнародним   національним(Росії)  

Технічні: 
 

  

- подача, м3/год;  410  300 
- напір, м; 455  480 

- частота обертання, 
об/хв; 

1500 2950 

- потужність 
електродвигуна, 

кВт; 

 800   216 

 

- габарити, мм: 
 

  

- довжина; 2345 1445 

- ширина; 1050 625 

- висота; 1040 740 

- маса, кг; 3430 1830 
- температура 

рідини, яку 
перекачують 

 85  45 

Сервісні показники:   

- доводка, 
модифікація і 
комплектація 

  так  ні 

на вимоги 
замовника, бали; 

  

- забезпечення 
запчастинами, бали 

так ні 

- гарантії. так ні 
Економічні 
показники: 

  

- Ціна, дол. США  24100 12100 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ТА 
КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Тема 5. Маркетингова цінова політика 

 

Питання для контролю знань:  
1. Яка роль ціни і маркетингової політики в умовах ринкової економіки? 

2. Як Ви розумієте суть цінової політики? 

3. Які недоліки зустрічаються у процесі вироблення та практичного 
застосування цінової політики? 

4. Якими принципами варто керуватися в управлінні цінами? 

5. Які чинники впливають на формування цін? 

6. Якою є послідовність (алгоритм) розрахунку цін? 

7. Які цілі переслідуються у процесі ціноутворення? 

8. Як створюються цінові конкурентні переваги на основі різниці в 
витратах? 

9. Які методи розрахунку цін Ви знаєте? 

10. Яким чином визначається ціна за методом “витрати плюс прибуток” і 
на основі цільового прибутку? 

11. Накресліть графік беззбитковості виробництва і збуту товару. 
12. Як формується ціна на основі споживчої оцінки? 

13. Як  установлюється ціна на основі ринкової конкуренції? 

14. Якими є особливості встановлення цін за товарною номенклатурою і 
географічним принципом? 

15. Які види кредитування застосовуються у практиці бізнесу і які їх 
особливості? 

16. Які види знижок можуть бути запропоновані оптовим та роздрібним 
покупцям? 

 

Тестові завдання до теми 5 

 

1. Суть даного методу ціноутворення полягає в тому, що до собівартості 
або витрат на товар додають націнку з метою одержання прибутку:  

а)  метод надбавок (націнок); 
б) метод розрахунку ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку; 
в) непрямий метод ціноутворення. 

 

2. Якщо товар продається різним покупцям за різними цінами без обліку 
розходжень у витратах, то це: 

а) гнучкі ціни; 
б) єдині ціни; 
в) роздрібні ціни. 
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3. При якій ціновій стратегії відносно невисока ціна товару визначається 
бажанням виробника відшкодувати витрати, пов’язані з його створенням, 
виробництвом і збутом, або невпевненістю у тривалому комерційному успіху: 

а) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
б) стратегія пільгових цін 

в) стратегія швидкого відшкодування витрат. 
 

4. Завданням якої функції ціни є розподіл або перерозподіл національного 
доходу між галузями економіки, регіонами, формами власності, 
підприємствами і соціальними групами: 

а) раціонального розміщення виробництва; 
б) балансуюча; 
в) розподільна. 
 

5. До методів непрямого ціноутворення відносять:  
а) метод надбавок (націнок); 
б) метод розрахунку ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку; 
в) метод споживчої оцінки. 

 

6. Знижки, які надаються постійним покупцям, якщо вони за певний період  
купують обумовлену кількість товару – це: 

а) святкові знижки; 
б) бонусні знижки; 
в) сезонні знижки. 
 

7. Дана цінова стратегія передбачає співвідношення фірмою свого рівня 
цін з рухом та характером цін лідера на ринку або в галузі: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія гнучких, еластичних цін; 
в) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
 

8. Знижки, які надаються покупцям, які здійснюють позасезонні закупівлі 
товарів та послуг, тобто в період відсутності попиту на них – це: 

а) святкові знижки; 
б) бонусні знижки; 
в) сезонні знижки. 
 

9. Дана цінова стратегія передбачає встановлення різного рівня цін і 
їхнього співвідношення, знижок і пільг, являючи собою дуже складну і копітку 
роботу щодо узгодження загальної товарної, ринкової та цінової політики: 

а) стратегія диференційованих цін; 
б) стратегія престижних цін; 
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в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару. 

10. За допомогою якої функції ціни здійснюється перерозподіл капіталів на 
користь тих секторів, галузей або виробництв, які мають найбільшу норму 
прибутку: 

а) розподільна; 
б) раціонального розміщення виробництва; 
в) балансуюча. 
 

11. Дана цінова стратегія полягає у встановленні максимально високої ціни 
при виході на ринок із принципово новим (піонерним) товаром, який не має 
близьких аналогів, у розрахунку на споживачів, готових купити цей товар за 
такою ціною: 

а) стратегія „зняття вершків”; 
б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

12. До короткотермінових цілей ціноутворення відносять: 
а) максимізацію поточного прибутку; 
б) максимізацію частки ринку; 
в) завоювання лідерства за показниками якості продукції. 
 

13. Дана цінова стратегія полягає в тому, що підприємство-виробник 
спочатку встановлює на новий товар найвищі ціни, розраховані тільки на деякі 
сегменти ринку: 

а)  стратегія „зняття вершків”; 
б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
 

14. Кафе встановлює ціни, орієнтуючись переважно на ціни конкурентів, 
мало звертаючи увагу на попит. Кафе використовує метод ціноутворення, який 
має назву: 

а) середні витрати плюс прибуток; 
б) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
в) ціноутворення на основі розрахунку точки беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку. 
 

15. Дана цінова стратегія передбачає первісний продаж товарів, які не 
мають патентного захисту, за низькими цінами з метою стимулювання попиту, 
витіснення конкурентів, завоювання частки масового ринку, що існує, і 
наступного підвищення цін на свої товари: 

а) стратегія „зняття вершків”; 
б) стратегія поступового зниження цін; 
в) стратегія проникнення (прориву) на ринок. 
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16. Яка функція ціни відображає у вартісній формі різні по своїй 
натуральній формі ресурси, витрати, результати виробництва: 

а) балансуюча; 
б) обліково-інформаційна; 
в) розподільна. 
 

17. Яка цінова стратегія передбачає зміну рівня цін залежно від 
можливості  покупця торгуватися і його купівельної сили: 

а) змінна спадна ціна; 
б) стратегія гнучких, еластичних цін; 
в) стратегія швидкого відшкодування витрат. 
 

18. До довгострокових цілей ціноутворення відносять: 
а) максимізацію поточного прибутку; 
б) виживання на ринку; 
в) завоювання лідерства за показниками якості продукції. 
 

19. Фірма «Спецвузавтоматика» пропонує нову модифікацію комп’ютера, 
на яку існує достатній попит, за максимальну ціну, знижуючи її у міру 
насичення ринку. Тут мова йде про стратегію: 

а) престижних цін; 
б) зняття вершків; 
в) завоювання ринку. 
 

20. Центральний універмаг дав оголошення про зниження цін на посуд. 
Про незначне підвищення цін на решту господарських товарів не 
оголошувалось. Універмаг застосував стратегію: 

а) збиткового лідера; 
б) комплексного збуту; 
в) обидві відповіді вірні. 
 

21. Яка цінова стратегія передбачає залежність ціни від ситуації на ринку, 
попиту споживачів або витрат виробництва та продажу самої фірми: 

а) стратегія швидкого відшкодування витрат; 
б) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару; 
в) стратегія нестабільних, мінливих цін. 
 

22. Суть якого методу ціноутворення полягає в тому, що до собівартості 
або витрат на товар додають націнку з метою одержання прибутку: 

а) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
б) методу надбавок (націнок); 
в) ціноутворення, орієнтованого на витрати виробництва. 
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23. Метод ціноутворення при якому установлюються ціни вище власних 
витрат підприємства, але нижче валових витрат основних конкурентів, має 
назву: 

а) методу надбавок (націнок); 
б) ціноутворення на основі рівня поточних цін; 
в) ціноутворення, орієнтованого на витрати виробництва. 
 

24. Яка цінова стратегія передбачає продаж товарів за незмінними цінами 
протягом тривалого періоду: 

а) стратегія стабільних, стандартних цін; 
б) стратегія швидкого відшкодування витрат; 
в) стратегія збутового лідера на ринку. 
 

25. Якщо всі споживачі платять ту саму ціну за однакові набори товарів і 
послуг, такі ціни називаються: 

а) гнучкими; 
б) єдиними; 
в) оптовими. 
 

26. Які знижки виробники пропонують фірмам і агентам каналів збуту, які 
виконують певні функції обліку і реалізації товарів:  

а) знижка із спеціального приводу; 
б) бонусні знижки; 
в) функціональні знижки. 
 

27. Дана цінова стратегія передбачає продаж товарів дуже високої якості, 
які мають якісь особливі властивості, за високими цінами, розрахованими на 
сегменти ринку, у яких звертається особлива увага на якість товарів і товарну 
марку, еластичність попиту низька і які чутливо реагують на чинник 
престижності: 

а) стратегія престижних цін; 
б) стратегія диференційованих цін; 
в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару. 
 

28. Дана цінова стратегія передбачає встановлення цін на рівні, що 
відповідає якості продукції й образу, який формується фірмою у покупців щодо 
її товарів: 

а) стратегія престижних цін; 
б) стратегія диференційованих цін; 
в) стратегія тісного узгодження рівня цін із якістю товару.  
 

29. Компанія «Торчін продукт» вивела на ринок кетчуп за мінімальною 
ціною. З часом, поступово удосконалюючи продукт, підвищувала ціну. 
Компанія реалізувала стратегію: 
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а) дешевих товарів; 
б) зняття вершків; 
в) завоювання ринку. 
 

30. Дана цінова стратегія передбачає, що пільгові ціни встановлюються на 
товари та для покупців, у яких фірма-продавець має певну зацікавленість. Крім 
того, політика пільгових цін може проводитися як тимчасовий  захід 
стимулювань продажу, наприклад для  залучення покупців на розпродаж: 

а) стратегія збутового лідера на ринку; 
б) стратегія стабільних, стандартних цін; 
в) стратегія пільгових цін. 

 

Тема 6. Маркетингова політика комунікацій  
 

Питання для контролю знань:  
1. Що містить у собі поняття “маркетингова політика комунікацій”? 

2. Назвіть цілі комунікаційної політики. 
3. Які елементи входять до складу маркетингової політики комунікацій? 

4. Назвіть види каналів особистої та неособистої комунікації. 
5. Охарактеризуйте канали особистої та неособистої комунікації. 
6. Які переваги маркетингового плану? 

7. Назвіть складові моделі процесу комунікацій. 
8. Як здійснити  вибір, зміст, структуру та форму звернення? 

9. Охарактеризуйте основні характеристики реклами як засобу 
маркетингової політики комунікацій. 

10. Назвіть види реклами. 
11. Класифікація реклами залежно від засобів поширення. 
12. У чому полягає економічна роль реклами? 

13. Вкажіть алгоритм прийняття рішень щодо реклами (його основні 
етапи). 

14. Назвіть поняття та інструменти пропаганди. 
15. Які якості пропаганди можуть надати їй притягальної сили? 

16. Назвіть стратегічні, специфічні та одноразові цілі стимулювання 
збуту. 

17. Що являє собою стимулюваня збуту? 

18. Які засоби стимулювання збуту може використовувати підприємство? 

19. Що являє собою персональний продаж? 

20. Які комунікаційні особливості має персональний продаж? 
 

Тестові завдання до теми 6 

 

1. Основними елементами комплексу маркетингових комунікацій є: 
а)  реклама; стимулювання збуту; пропаганда; загальний продаж; 
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б) підвищення виробництва; стимулювання збуту; пропаганда; особистий 
продаж; 

в) реклама; стимулювання збуту; пропаганда; особистий продаж. 
 

2. Який елемент комунікації представляє собою процес уявлення думки в 
символічній формі: 

а)  звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
 

3. Завданням якого виду реклами є переконання покупця купити саме 
даний конкурентний товар (послугу), а не товари (послуги) конкурентів: 

а) напутлива реклама; 
б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

4. Яка форма прямого маркетингу передбачає безпосередню взаємодію з 
одним або декількома потенційними покупцями з метою організації 
презентацій, відповіді на питання й одержання замовлень: 

а) персональні  продажі; 
б) продажу по каталогах; 
в) інтерактивний  маркетинг. 
 

5. Будь-яка платна форма неособистого висування та просування ідей, 

товарів або послуг від імені певного спонсора – це: 
а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

6. Який канал поширення комунікації передбачає звернення в умовах 
відсутності особистого контакту і зворотного зв’язку: 

а) канали особистої комунікації;   
б) канали неособистої комунікації; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

7. Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі або продажу 
товару чи послуги – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

8. Неособисте і неоплачуване спонсором стимулювання попиту на товар, 
послугу або ділову організаційну одиницю за допомогою поширення про них 
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комерційне важливих відомостей у друкованих засобах інформації або 
доброзичливого презентування по радіо, телебаченню або зі сцени – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) пропаганда. 
 

9. Який елемент комунікації представляє собою набір символів, які 
передаються відправником: 

а)  звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
 

10. Який вид стимулювання збуту включає розміщення товарів на 
виносних прилавках або візках, що розміщені у проходах або на перетині 
торговельних ліній: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

11. Яка характерна риса персонального продажу сприяє встановленню 
найрізноманітніших стосунків — від формальних відносин до міцної дружби: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
 

12. Усна презентація товару комівояжерами в ході бесіди одному або 
кільком потенційним покупцям з метою здійснення продажу – це: 

а)  реклама;  
б) стимулювання збуту; 
в) особистий продаж. 
 

13. Яка форма прямого маркетингу здійснюється за допомогою послуг 
комп’ютерного зв’язку в реальному масштабі часу: 

а) продажу по каталогах; 
б) інтерактивний  маркетинг; 
в) прямий маркетинг поштою. 
 

14. Який канал поширення комунікації передбачає участь двох чи більше 
осіб, які спілкуються безпосередньо один з одним: 

а) канали особистої комунікації;   
б) канали неособистої комунікації; 
в) обидві відповіді правильні. 
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15. Який стан купівельної готовності характеризується рівнем 
поінформованості споживачів не лише про назву, але й про властивості товару 
або організації: 

а) знання; 
б) переконаність; 
в) обізнаність. 
 

16. Виберіть правильні відповіді. Для здійснення ефективної комунікації 
необхідно: 

а) визначити бажану відповідну реакцію споживачів; 
б) суттєво знизити рівень цін; 
в) виявити свою цільову аудиторію; 
г) підвищити якість продукції; 
д) підібрати засоби поширення інформації. 
 

17. Яка форма прямого маркетингу передбачає поштове розсилання листів, 
рекламних матеріалів, буклетів потенційним покупцям по адресах зі списків 
розсилання: 

а)  продажу по каталогах; 
б) інтерактивний маркетинг; 
в) прямий маркетинг поштою. 
 

18. Яка характерна риса персонального продажу примушує покупця 
відчувати себе якоюсь мірою зобов’язаним за те, що з ним провели комерційну 
бесіду: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
 

19. Який елемент комунікації представляє собою процес, у ході якого 
одержувач надає значення символам, переданим відправником: 

а) звернення; 
б) розшифрування; 
в) кодування. 
 

20. При якому стані купівельної готовності споживачі обізнані про фірму 
або її товар, але не мають ніяких інших знань: 

а) знання; 
б) переконаність; 
в) обізнаність. 
 

21. Завданням якого виду реклами є донесення до споживачів інформації 
про товар, послугу, підприємство та їх характеристики, переваги, нововведення: 

а)  напутлива реклама; 
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б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

22. Завданням якого виду реклами є переконання споживачів, які придбали 
товар, у правильності зробленого ними вибору, сподіваючись на повторну 
купівлю цього товару з їх боку: 

а) напутлива реклама; 
б) нагадувальна реклама; 
в) підкріплювальна реклама. 
 

23. Який вид ефективності рекламної діяльності спрямований на 
збільшення дохідності підприємства: 

а) економічна ефективність; 
б) соціальна ефективність; 
в) психологічна ефективність. 
 

24. Який вид стимулювання збуту об'єднує продаж за зниженими цінами, 
демонстрацію товару, дегустації, ігри, використання ряджених, прикрашання 
торговельних залів, афіші, таблички з поясненнями, яскраві рекламні 
оголошення, а також рекламну кампанію в пресі: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

25. Який вид стимулювання збуту включає розміщення товарів на 
виносних прилавках або візках, що розміщені у проходах або на перетині 
торговельних ліній: 

а) вибіркове стимулювання збуту; 
б) індивідуальне стимулювання збуту; 
в) загальне стимулювання збуту. 
 

26. Яка характерна риса персонального продажу передбачає жваве, 
безпосереднє і взаємне спілкування між двома або більшою кількістю осіб: 

а) спонукання до реакції у відповідь; 
б) особистісний характер; 
в) становлення стосунків. 
 

27. Яка з характеристик реклами полягає в умілому використанні шрифту, 
звуку та кольору, що відкриває можливості для яскравого, ефектного 
презентування фірми та її товарів: 

а)  експресивність; 
б) здатність до умовляння; 
в) знеособленість. 
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28. У якому стані купівельної готовності споживачі відчувають перевагу 
до конкретного товару, але не мають переконаності в необхідності його купівлі: 

а) перевага;  
б) переконаність; 
в) приязність.  
 

29. Завданням якого виду реклами є порівняння рекламованого товару 
(послуги) з товарами (послугами) конкурентів: 

а) напутлива реклама; 
б) порівняльна реклама; 
в) інформативна реклама. 
 

30. Який вид ефективності рекламної діяльності характеризується  
здатністю привертати до себе увагу споживачів: 

а) економічна ефективність; 
б) соціальна ефективність; 
в) психологічна ефективність. 

 
 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу 

 

Питання для контролю знань:  
1. Назвіть мету політики розподілу та способи її реалізації. 
2 Назвіть функції політики розподілу. 
3 Що таке канал розподілу? Які його головні характеристики? 

4 Охарактеризуйте види каналів розподілу.  
5 Які основні функції каналів розподілу? 

6 Дайте характеристику посередницьких структур. 
7 Що являють собою дилерські компанії? 

8 Хто такі дистриб’ютори і які їх види вам відомі? 

9 Виконання яких завдань передбачає планування збутової політики? 

10 Які переваги прямих каналів розподілу? 

11 Назвіть найпоширеніші групи агентів. 
12 Які основні завдання вирішуються в рамках розподільчого маркетингу? 

 

Тестові завдання до теми 7 

 

1. Шлях, який проходить товар від виробника до споживача – це: 
а)  канал розподілу;  
б) напрямок розподілу; 
в) особистий розподіл.  
 

2. Які методи прогнозування засновано на використанні знань фахівців-

експертів про об’єкт прогнозування й узагальненні їх думок про розвиток 
(поводження) об’єкта в майбутньому: 
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а) комбіновані методи; 
б) фактографічні методи; 
в) експертні (інтуїтивні) методи. 
 

3. Даний канал розподілу складається із виробника, який передає товар 
безпосередньо споживачам – це: 

а)  канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

4. Який вид логістики вирішує питання в межах підприємства, такі, як 
транспортно-складські, вантажно-розвантажувальні й ін: 

а) макрологістика; 
б) виробнича логістика; 
в) мікрологістика. 
 

5. Даний канал розподілу включає в себе одного посередника – це: 
а) канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

6. Дані збутові канали характеризуються управлінням матеріальними 
потоками без участі посередницьких торговельних структур – це: 

а) непрямі збутові канали;  
б) прямі збутові канали; 
в) ешеловані збутові канали.  
 

7. Магазин, що реалізує килимові вироби, має за мету створити 
максимальний сервіс для клієнтів. Для досягнення цього бажано: 

а) мати обмежені складські площі; 
б) підтримувати великі запаси товарів; 
в) обидві відповіді правильні. 
 

8. Який вид логістики вивчає й оптимізує всі потоки, що пов’язані з 
концентрацією, збереженням, переробкою і розподілом товарів між 
споживачами: 

а) виробнича логістика; 
б) заготівельна логістика; 
в) логістика складування.  
 

9. Дані збутові канали характеризуються переміщенням матеріальних 
потоків від виробників до споживачів через посередницькі структури – це: 

а)  непрямі збутові канали;  
б) прямі збутові канали; 
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в) ешеловані збутові канали.  
 

10. Мережа магазинів «Спорттовари» частково фінансується виробником 
спортивних товарів. Такі канали мають назву: 

а) прямі; 
б) змішані; 
в) непрямі. 
 

11. Співробітниця компанії «Avon» займається реалізацією обмеженого 
асортименту продукції, яку вона продає за готівку, доставляючи її 
безпосередньо споживачам. Такі функції виконує: 

а) комівояжер; 
б) брокер; 
в) дистриб’ютор. 
 

12. Взуттєва фабрика продає свою продукцію через оптові бази, роздрібні 
магазини, торговельних агентів та інших посередників, які в системі 
розповсюдження даного виробника є: 

а) рівнем каналу розповсюдження; 
б) об’єктами каналу розповсюдження; 
в) факторами каналу розповсюдження. 
 

 

13. Даний канал розподілу включає в себе двох посередників – це: 
а)  канал нульового рівня;  
б) канал одного рівня; 
в) дворівневий канал.  
 

14. Який вид логістики пов’язано з оптимізацією всіх потоків, що мають 
місце в процесі закупівлі і постачання сировини, матеріалів, палива й інших 
продуктів, необхідних для виробництва продукції: 

а) макрологістика; 
б) заготівельна логістика; 
в) мікрологістика. 
15. Чотири роздрібні магазини однакової спеціалізації об’єдналися в 

асоціацію з метою досягнення спільних цілей. Така система розповсюдження 
має назву: 

а) вертикальна; 
б) багатоканальна; 
в) горизонтальна. 
 

16. Франчайзингові системи відносять до: 
а) багатоканальних систем розповсюдження; 
б) горизонтальних систем розповсюдження; 
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в) вертикальних систем розповсюдження. 
 

17. Меблева фабрика продає меблі через власний салон, оптову базу та 
кілька роздрібних магазинів. Маркетингова система розподілу у даному 
випадку називається: 

а) багатоканальна; 
б) традиційна; 
в) горизонтальна. 
 

18. Кількість незалежних учасників розподілу, що перебувають на одному 
й тому самому етапі ланцюга по просуванню товарів від виробника до 
споживачів – це: 

а) довжина каналу розподілу; 
б) ширина каналу розподілу; 
в) кількість рівнів каналу розподілу. 
 

19. Який вид логістики пов'язано з дослідженням і оптимізацією потоків, 
що супроводжують процес розробки стратегії збуту (вибір шляхів, каналів і 
органів збуту продукції) і процес формування і функціонування системи 
фізичного переміщення товару за обраним каналом: 

а) логістика розподілу;  
б) заготівельна логістика; 
в) логістика складування.  
 

20. Пекарня продає випічку через універсами міста, мережу кіосків, 
застосовуючи при цьому: 

а) виняткове дилерство; 
б) інтенсивне розповсюдження; 
в) селективне розповсюдження. 
 

21. Оптове підприємство, яке закуповує товари у закордонного виробника 
з метою їх продажу місцевим виробникам – це: 

а) комівояжер; 
б) дистриб’ютор; 
в) брокер. 
 

22. Які методи прогнозування базуються на фактичному інформаційному 
матеріалі про минуле і сьогодення розвитку об’єкта прогнозування: 

а) комбіновані методи; 
б) фактографічні методи; 
в) експертні (інтуїтивні) методи. 
 

23. Який вид логістики вирішує питання, зв'язані з аналізом ринку 
постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, 
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розміщенням складів на полігоні обслуговування, організацією транспортного 
процесу, раціональних напрямків матеріальних потоків та ін: 

а) макрологістика; 
б) торговельна логістика; 
в) мікрологістика. 
 

24. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана зі збором інформації, 
необхідної для планування і полегшення обміну, має назву: 

а) організація товароруху; 
б) дослідницька робота;  
в) встановлення контактів. 
 

25. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана зі створенням і 
розповсюдження увіщувальних комунікацій про товар, має назву: 

а) організація товароруху; 
б) стимулювання збуту; 
в) встановлення контактів. 
 

26. Який вид логістики займається матеріальними, технологічними, 
енергетичними, інформаційними й іншими потоками усередині підприємства за 
виробництва продукції: 

а) виробнича логістика;  
б) заготівельна логістика; 
в) мікрологістика. 
 

27. Функція членів каналу розподілу, яка пов’язана з пошуком і 
використанням засобів для покриття витрат з функціонування каналу, має 
назву: 

а) фінансування; 
б) дослідницька робота;  
в) встановлення контактів. 
 

28. Які метод прогнозування включає методи роботи зі змішаною 
інформаційною основою, коли як первинна інформація поряд з експертною 
використовується і фактографічна: 

а) комбіновані метода 

б) фактографічні методи 

в) експертні (інтуїтивні) методи 

 

29. Іванов та Петров – торговельні посередники, діяльність яких полягає у 
тому, що вони підшукують партнерів для фірм, підписують з ними контракти, 
але не беруть на себе комерційних ризиків. Названі особи працюють: 

а) агентами (брокерами); 
б) комівояжерами; 
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в) дистриб’юторами. 
 

30. Який вид логістики здійснює оптимізацію всіх потоків, що має 
торговельне підприємство при організації закупівлі і збереженні товарів, 

придбаних у фірми-виробника, і постачанні цих товарів проміжному покупцеві 
або кінцевому споживачеві: 

а) виробнича логістика  
б) заготівельна логістика 

в) торговельна логістика  
 

Практичні завдання до змістового модуля 2 

 

Завдання 1 

Розрахувати базовий рівень ціни товару. Вихідні дані для розрахунку 
наведені в таблиці. 

 

Таблиця – Варіанти завдань для розрахунку 

Функції попиту 

О= f (Ц) 

Фіксовані 
витрати 
(ФВ),грн 

Змінні 
питомі 
витрати 

( питЗВ ),грн 

Максимальна 
ціна 

( maxЦ ),грн 

Мета 
ціноутворення 

О=50000-1000*Ц 40000 10 30 
Максимізація 

прибутку 

 

Завдання 2 

Необхідно визначити місткість ринку для зволожувального крему у місті, 
якщо населення міста складає 450 тис. осіб, з них 53% – жінки, з яких віком 20-

65 років – 68%. Серед останніх, як показали результати маркетингового 
дослідження ринку, зволожувальними кремами користуються 75%. 

Середньомісячний дохід на сім’ю з трьох осіб становить 6500 грн. На 
косметику за даними розрахунків на підставі соціологічного опитування жінки 
витрачають 6% середньомісячного доходу. Частка коштів, за які жінки купують 
креми становить 34% у сумі витрат на косметику, з них на зволожувальні креми 

припадає 51%.  
Під час розрахунків прийняти, що баночки крему (150 мл) жінці вистачає 

на 3 місяці. 
 

Завдання 3 

Необхідно визначити, за якою ціною підприємство має пропонувати 
меблеві гарнітури “Кабінет” (дотримуючись обраної стратегії ціноутворення), 
щоб отримати цільовий прибуток від їх реалізації у розмірі 49 тис. грн. за 
наступними умовами: 

1. Постійні витрати підприємства складають  222 тис.грн. 
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2. Змінні витрати з кожною проданою одиницею зростають в середньому 
на 300 грн. 

3. Виручка підприємства від реалізації меблевих гарнітурів “Кабінет” 
склала 33,09% від загального обсягу реалізації меблів. 

4. Виручка від реалізації меблів у 2006 році склала 915730 грн. 
5. Середньоринкова ціна меблевих гарнітурів “Кабінет” складає 3190 грн. 
 

Завдання 4 

Необхідно визначити у якій з газет промисловому підприємству 
доцільніше розмістити рекламне повідомлення фірми (інформація про газети 
подана в таблиці), якщо газети належать до однорідної групи? 

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

 

Видання 

 

Тариф за одну 
шпальту фА4 (1/4), 

грн. 
 

Наклад, тис. 
 

Коефіцієнт 
вторинних читачів 

 

Газета "А" 1750 65 2,3 

Газета "Б" 690 70 2,7 

Газета "В" 1600 28 2,1 

 

 

Завдання 5 

Необхідно визначити якою має бути конкурентна ціна нового набору для 
дачі «Дачний-3», при умові що ціна базового зразка дорівнює 680 грн.? 

 

Таблиця – Експертні оцінки якісних та економічних характеристик  
набору меблів для дачі 

 

Сумарна оцінка якісних показників,  

 яО  

Сумарна оцінка економічних показників,  

 e
О  

«Дачний-3» Конкурент «Дачний-3» Конкурент 

38 35,8 42 44 

 

Завдання 6 

За даними щодо діяльності ККЗ “Росинка” розрахуйте можливе значення 
ціни при виведенні на ринок нової мінеральної води “Софія Київська-2” за 
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умови реалізації “Стратегії глибокого проникнення на ринок” (плановий розмір 
націнки – не менше, німе 21 %). 

 

Вихідні дані для розрахунків: 

1. Реалізований попит продукції ККЗ “Росинка” складав у 2014р – 

1873451 дал, у 2015р – 1986830 дал, у 2016 р – 2122360 дал. 
2. Умовно-постійні витрати складають 145990 грн/рік. 
3. Змінні витрати дорівнюють 0,94 грн. 
4. Запланований обсяг виробництва та збуту – 40% від обсягів реалізації 

мінеральних вод ККЗ “Росинка”. 

 

Завдання 7 

Проаналізувати ступінь оновлення випуску продукції у звітному році за 

даними таблиці. 
 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 

 

Показник  План  Звіт  
Кількість видів продукції,  
в тому числі нових видів, шт.  
Обсяг виробництва  продукції в  оптових  

цінах підприємства, тис. грн.,  
у тому числі нових видів, тис. грн.  

86  

22 

  

4900  

1620  

94  

18 

  

5000  

1280  
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Навчальне видання 
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