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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Маркетинг» належить до обов’язкових дисциплін, 

вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

наукового світогляду і глибоких знань з теорії маркетингу, набуття здатності 

використовувати маркетингові інструменти в практичній діяльності  підприємств. 

Завдання дисципліни: 

 ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, 

категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; 

 опанування методологічним апаратом організації маркетингової 

діяльності на підприємствах; 

 виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення 

маркетингової діяльності . 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

наукової програми: вивчення змісту дисципліни базується на освоєнні курсів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка»,  «Економічна психологія», «Основи наукових досліджень». 

Результатом вивчення дисципліни   є набуття  здобувачами таких 

компетентностей: 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

Вивчення дисципліни має забезпечити отримання здобувачами таких 

програмних результатів навчання: 

 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 
  Розвиток маркетингу – одна з головних умов виходу підприємства на 

світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: 

концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, 

інституційний, національний та управлінський. 

  Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, товарний, 

збутовий та соціально-етичний маркетинг. Основні поняття маркетингу: потреби, 

цінності, побажання, попит, товар, вартість, задоволення, обмін та ринок. Досвід 

впровадження соціально-етичного маркетингу в країнах ЄС.  

 

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу 

  Принципи маркетингу: свобода вибору мети, завдань, стратегії і тактики; 

спрямованість на споживачів; спрямованість на кінцевий результат діяльності; 

активна ринкова політика; науковий підхід до розв’язання маркетингових проблем; 

комплексність дій оптимальне поєднання централізації та децентралізації 

управління маркетинговою діяльністю; наявність відповідної інфраструктури та 

фахівців. 

  Найважливіші стратегічні завдання маркетингу: генеральна програма дій 

підприємства, визначення і освоєння цільових ринків, орієнтація виробництва на 

задоволення потреб споживачів. Досвід Японії та США. 

  Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. Види 

сучасного маркетингу. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.  

 

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація 
  Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи та 

завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика: кабінетні, польові, 

пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів. Алгоритм процесу 

маркетингового дослідження. 

  Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної та 

вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Алгоритм 

процесу збирання та інтерпретації маркетингової інформації. Навколишнє бізнес-

середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових 

досліджень. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції. Маркетингові 

дослідження підприємства. Світовий досвід дослідження ринків. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика  

  Маркетингова товарна політика підприємства та її структура. Концепція та 

життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. 

Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Управління товарним 

асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Аналіз беззбитковості та 

збільшення випуску товарів. Горизонтальна, вертикальна та латеральна 

диверсифікація виробничої програми. Проблеми управління продукцією 

підприємства. Європейська практика та досвід.  

 

Тема 5. Планування нових товарів 
  Сутність поняття „новий товар”. Класифікація нових товарів. Продукція 

першого, другого та третього рівнів. Алгоритм планування нових товарів. 

Рейтингова оцінка нових товарів. Позиціонування продукції. Торгова марка, знак 

та назва. Упаковка товару. Пробний маркетинг. Причини невдач нових товарів. 

Досвід країн ЄС.  

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 
Маркетингова цінова політика підприємства та її види. Алгоритм 

маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та його 

еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії (політики) 

ціноутворення. Ціноутворення на підприємствах країн ЄС.  

 

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення 
  Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та характеристика. Метод 

простих формул. Метод „середні витрати + прибуток”. Розрахунок цін на підставі 

маржинальних витрат. Методика встановлення цін на підставі попиту та з 

урахуванням умов конкуренції. Методика розрахунку цін за географічною 

ознакою.  

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій 
  Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи цього 

процесу. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань маркетингової 

комунікації. Засоби комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, 

персональний продаж, прямий маркетинг, товар, система розподілу. Вибір засобів 

впливу. Бюджет маркетингових комунікацій. Європейський досвід.  

 

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій 
  Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм процесу прийняття 

рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звертання. Носії реклами. 

Тестування реклами. Європейський досвід рекламування.  
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  Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, 

переваги та недоліки. Персональний продаж та його типи. Процес персонального 

продажу та підбір продавців. Мотивування покупця. Прямий маркетинг та засоби 

інформаційного спілкування. Досвід США та Японії. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

 

Тема 10. Маркетингова політика розподілу 

  Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх 

функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. Три 

типи щільності розподілу товарів. Процес формування каналу. Рівні каналів 

розподілу: європейський та світовий досвід. Структура каналу та методи його 

формування. Економічні чинники вибору структури каналу розподілу. Комбіновані 

та множинні канали розподілу. 

 

Тема 11. Управління каналами розподілу 
  Процес управління каналами розподілу та його особливість. Оцінка 

збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу. Типи 

вертикальних маркетингових систем та їх характеристика. Посередницька 

діяльність у каналах розподілу. Посередницькі підприємства. Типи торговельних 

посередників: агенти, брокери, повірені, комісіонери, оптовики, відділи продажу, 

сервісні фірми, асемблери, торгові доми. Маркетингові функції посередника. 

Логістичні системи розподілу. Досвід країн ЄС та Японії в управлінні каналами 

розподілу.  

 

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на 

підприємстві 

  Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм 

формування маркетингової організаційної структури підприємства. 

Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. Модель, 

орієнтована на ринки. Практика організації маркетингу в країнах ЄС. 

  Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення. 

Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, прибутковості. 

Системи контролю маркетингової діяльності підприємств у Німеччині та Франції. 

Досвід США та Японії. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

Усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна 

концепція. 
9 2 1 - - 6 

Тема 2. Система та характеристика сучасного 

маркетингу. 
9 2 1 - - 6 

Тема  3. Маркетингові дослідження та інформація 9 2 1 - - 6 

Разом за змістовним 

модулем 1 
27 6 3 - - 18 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема  4. Маркетингова товарна політика. 13 2 1 - - 10 

Тема 5. Планування нових  товарів. 9 - - - - 9 

Тема  6. Маркетингова цінова політика. 13 - - - - 13 

Тема  7. Методи маркетингового ціноутворення. 9 - - - - 9 

Тема  8. Маркетингова політика комунікацій.  13 - - - - 13 

 Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій. 9 - - - - 9 

Разом за  змістовним  модулем 2 66 2 1 - - 63 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Тема 10. Маркетингова політика розподілу. 9 - - - - 9 

Тема 11. Управління каналами розподілу. 9 - - - - 9 

Тема 12. Організація та контроль маркетингу.  9 - - - - 9 

Разом за змістовним  модулем 3 27 - - - - 27 

Усього годин  120 8 4 - - 108 
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ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 (2 ГОД) 

1. Питання для обговорення: 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. 

1. Походження та розуміння маркетингу. 

2. Основні поняття маркетингу. 

3. Концепції маркетингу. 

Тема 2. Система та характеристика сучасного маркетингу. 

1. Принципи, завдання та функції маркетингу 

2. Система засобів маркетингу 

3. Види сучасного маркетингу 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Модульний контроль№1, Модульний контроль№2) 

3. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач. 

 

Методи навчання: 

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

Методи контролю:  

а)відповідь з теоретичних питань семінарських і практичних занять – 0-2 

бали.  

б) виконання практичних завдань  – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна відповідати 

таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання. 

Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань в 

системі дистанційної освіти Мoodle, де сума набраних балів є пропорційною 

кількості правильних відповідей. Модульний контроль №1 – 32 (по 0,25 балів за 

кожну правильну відповідь), модульний контроль №2 – 32 (по 0,25 балів за кожну 

правильну відповідь). 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 (2 ГОД) 

1. Питання для обговорення: 

Тема  3. Маркетингові дослідження та інформація 

1. Сутність та система маркетингових досліджень 

2. Маркетингова інформація 
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3. Навколишнє бізнес-середовище та маркетингове середовище 

4. Маркетингове дослідження ринку 

5. Маркетингове дослідження підприємства 

Тема  4. Маркетингова товарна політика. 

1. Сутність маркетингової товарної політики 

2. Класифікація товарів і асортиментна політика 

3. Життєвий цикл товару 

4. Якість і конкурентоспроможність товару 

5. Товарні знаки й упаковка 

6. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства 

 

2. Проходження тестування в системі електронного забезпечення навчання в 

Moodle (Модульний контроль№3) 

3. Практичне завдання: розв’язання ситуаційних задач. 

Методи навчання: 

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

- метод навчальної дискусії – для обміну думками щодо проблемних питань 

дисципліни; 

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

- аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих 

ознак; 

Методи контролю:  

а)відповідь з теоретичних питань семінарських і практичних занять – 0-2 

бали.  

б) виконання практичних завдань  – 0-2 бали. 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 0-2 балів, повинна відповідати 

таким вимогам: 

3) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

4) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання. 

Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань в 

системі дистанційної освіти Мoodle, де сума набраних балів є пропорційною 

кількості правильних відповідей. Модульний контроль №3 – 32 (по 0,25 балів за 

кожну правильну відповідь). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА 

 КОНЦЕПЦІЯ (6 год) 

1. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: концептуальний, 

функціональний, товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний 

та управлінський. 

2. Досвід впровадження соціально-етичного маркетингу в країнах ЄС.  

3. Формування маркетингової стратегії. 

4. Внесок економістів–нобеліантів у теорії маркетингу. 

5. Становлення та розвиток маркетингу в Україні. 

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 7,12,14]. 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО 

МАРКЕТИНГУ (6 год) 

 

1. Досвід Японії та США. 

2. Система засобів маркетингу: суть та класифікація.  

3. Види сучасного маркетингу.  

4. Сучасні проблеми маркетингу. 

5. Ризики в маркетингу. 

Рекомендована література: [1, 2,  5, 6, 12,14]. 

 

 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ (6 год) 

 

1. Світовий досвід дослідження ринків. 

2. Маркетингова інформаційна система. 

3. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. 

4. Сфери маркетингових досліджень. 

Рекомендована література: [ 2, 3, 5, 6, 7,12,14]. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА (10 год). 

 

1. Товар в економіці. 

2. Ергономіка, дизайн та стайлінг. 

3. Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів.  
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4. Горизонтальна, вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої 

програми.  

5. Проблеми управління продукцією підприємства.  

6. Європейська практика та досвід.  

Рекомендована література: [1, 2,  4, 5, 7,14]. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ (10 год). 

 

1. Досвід країн ЄС.  

2. Продуктові інновації. 

3. Маркетингова стратегія планування продукту. 

4. Аналіз чинників економічної доцільності випуску нової продукції. 

5. Умови комерційного успіху нових товарів. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА (13 год). 

 

1. Система чинників ціноутворення.  

2. Попит та його еластичність.  

3. Види цін та механізм їх взаємодії під час реалізації продукції на ринку. 

4. Ціноутворення на підприємствах країн ЄС.  

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (9 год). 

 

1. Витратний підхід до формування ціни. 

2. Ціннісний підхід до формування ціни. 

3. Ризики та нормативно-правове регулювання процесів ціноутворення в Україні. 

4. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ (13 год). 

 

1. Вибір засобів впливу. 

2. Бюджет маркетингових комунікацій.  

3. Європейський досвід.  

4. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій. 

5. Ринок маркетингових комунікацій. 

6. Сучасні моделі комунікаційного процесу. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 9. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ (9 год) 
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1.Неформальні вербальні комунікації. 

2.Алгоритм процесу прийняття рішення з рекламування.  

3.Бюджет реклами.  

4.Тестування реклами. 

5.Європейський досвід рекламування.  

6.Досвід США та Японії.  

7.Мерчандайзинг. 

8.Івент-маркетинг. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

 

ТЕМА 10. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ (9 год) 
 

1. Рівні каналів розподілу: європейський та світовий досвід.  

2. Структура каналу та методи його формування.  

3. Фізичний розподіл як спільна функція маркетингу і логістики. 

4. Ритейлери. 

5 Економічні чинники вибору структури каналу розподілу.  

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ (9 год) 

 

1. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.  

2. Маркетингові потоки та витрати, пов’язані з ними. 

3. Досвід країн ЄС та Японії в управлінні каналами розподілу.  

Рекомендована література:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 

 

ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ (9 год) 
 

1. Модель, орієнтована на ринки.  

2. Практика організації маркетингу в країнах ЄС. 

3. Системи контролю маркетингової діяльності підприємств у Німеччині та 

Франції. 

4. Досвід США та Японії.  

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,14]. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

  

У відповідності з вимогами навчального плану здобувачі заочної форми 

навчання повинні виконати одну письмову контрольну роботу та складають іспит з 

дисципліни “Маркетинг”. Підготовка до складання іспиту полягає у вивченні 

матеріалів згідно з тематикою, що викладена у робочих програмах.  

Виконання контрольної робота є одним із заключних етапів вивчення курсу 

для заочної форми навчання. Метою виконання контрольної роботи є закріплення і 

поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, засвоєння загальних 

закономірностей, принципів і методів соціальної відповідальності.   

. Контрольна робота повинна висвітлити вміння здобувачів коротко і точно 

відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей 

необхідний матеріал. При цьому здобувач необхідно врахувати, що механічно 

переписані тексти з літературних джерел: монографій, учбових посібників та інше. 

не будуть зараховані, якщо вони будуть надані без логічної послідовності, повного 

висвітлення питання.  

Контрольна робота повинна містити три питання. Номер питання кожному 

здобувач визначається по таблиці в залежності від першої літери його прізвища. 

Кожне питання роботи висвітлюється здобувачем при обов’язковому посиланні, як 

найменше на трьох авторів (на три джерела). При цьому слухач порівнює погляди 

авторів джерел, що цитуються.  

Номера варіантів індивідуальних завдань 

Початкова буква 

прізвища 
А, П, Я, 

У, Ш 

Є, І, Н, О, 

Ж 

Л, Б, 

В,Ф, Ц 

Д, Р, Ч, 

Т, З 

Г, К, Х, 

Щ, Й 

М, Ю, Е, 

С 

О
ст

а
н

н
я

 ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
у

 

0 1,21,41 11,31,51 21,61,9 31,71,4 41,2,81 51,12,24 

1 2,22,42 12,32,52 22,62,8 32,72,5 42,3,82 52,13,23 

2 3,23,43 13,33,53 23,63,7 33,73,6 43,4,83 53,14,22 

3 4,24,44 14,34,54 24,64,6 34,74,7 44,5,84 54,15,21 

4 5,25,45 15,35,55 25,65,5 35,75,8 45,6,85 55,14,20 

5 6,26,46 16,36,56 26,66,4 36,76,9 46,7,86 56,13,19 

6 7,27,47 17,37,57 27,67,3 37,77,10 47,8,87 57,12,37 

7 8,28,48 18,38,58 28,68,2 38,78,11 48,9,88 58,11,36 

8 9,29,49 19,39,59 29,69,1 39,79,12 49,10,89 59,10,35 

9 10,30,50 20,40,60 30,70,3 40,80,13 50,11,90 60,9,34 
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Питання для контрольних робіт 

 

1. Стратегічні завдання маркетингу. 

2. Система засобів маркетингу.  

3. Маркетингова суміш та її елементи.  

4. Види сучасного маркетингу.  

5. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.  

6. Роль, мета і предмет маркетингових досліджень. 

7. Принципи маркетингових досліджень 

8. Завдання маркетингових досліджень 

9.  Види маркетингових досліджень та їх характеристика. 

10.  Алгоритм процесу маркетингового дослідження. 

11. Маркетингова інформація та її класифікація. 

12.  Методи збирання первинної та вторинної маркетингової інформації.  

13. Джерела маркетингової інформації. 

14.  Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетингової інформації.  

15. Навколишнє бізнес-середовище.  

16. Маркетингове середовище підприємства.  

17. Маркетингові дослідження ринку. 

18. Маркетингові дослідження споживачів. 

19. Маркетингові дослідження конкуренції.  

20. Маркетингові дослідження підприємства. 

21.  Світовий досвід дослідження ринків. 

22. Маркетингова товарна політика підприємства та її структура.  

23. Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ).  

24. Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ.  

25. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.  

26. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. 

27.  Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів.  

28. Горизонтальна, вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої 

програми.  

29. Проблеми управління продукцією підприємства. 

30.  Класифікація нових товарів.  

31. Рівні товару. 

32.  Алгоритм планування нових товарів.  

33. Рейтингова оцінка нових товарів. 
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34.  Позиціонування продукції.  

35. Торгова марка, знак та назва.  

36. Упаковка товару.  

37. Пробний маркетинг.  

38. Причини невдач нових товарів.  

39. Маркетингова цінова політика підприємства та її види. 

40.  Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.  

41. Система чинників ціноутворення.  

42. Попит та його еластичність.  

43. Управління цінами підприємства.  

44. Ринкові стратегії (політики) ціноутворення.  

45. Методика встановлення цін на підставі попиту та з урахуванням умов 

конкуренції.  

46. Методика розрахунку цін за географічною ознакою. 

47. Сутність маркетингової політики комунікацій.  

48. Основні елементи цього процесу.  

49. Алгоритм формування комплексу. 

50.  Визначення завдань маркетингової комунікації.  

51. Засоби комунікацій. 

52.  Вибір засобів впливу.  

53. Бюджет маркетингових комунікацій. 

54.  Реклама та її завдання.  

55. Класифікація реклами. 

56.  Алгоритм процесу прийняття рішення з рекламування. 

57.  Бюджет реклами.  

58. Рекламне звертання. 

59.  Носії реклами.  

60. Пропаганда, її цілі та форми. 

61.  Стимулювання збуту. 

62.  Персональний продаж та його типи. 

63.  Процес персонального продажу. 

64.  Мотивування покупця.  

65. Прямий маркетинг та засоби інформаційного спілкування.  

66. Сутність маркетингової політики розподілу.  

67. Канали розподілу та їх функції.  

68. Типи каналів розподілу та їх характеристика.  
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69. Формування каналів розподілу.  

70. Типи щільності  розподілу товарів.  

71. Процес формування каналу.  

72. Рівні каналів розподілу: європейський та світовий досвід. 

73.  Структура каналу та методи його формування. 

74.  Економічні чинники вибору структури каналу  розподілу.  

75. Комбіновані та множинні канали розподілу. 

76.  Процес управління каналами розподілу та його особливість. 

77.  Оцінка збутової діяльності та її критерії. 

78.  Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.  

79.  Типи вертикальних маркетингових систем та їх характеристика.  

80. Посередницька діяльність у каналах розподілу. 

81.  Посередницькі підприємства.  

82. Типи торговельних посередників. 

83. Маркетингові функції посередника.  

84. Логістичні системи розподілу.  

85.  Принципи формування служби маркетингу підприємства.  

86. Алгоритм формування маркетингової організаційної структури 

підприємства.  

87. Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. 

88.  Модель відділу маркетингу, орієнтована на ринки.  

89. Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення.  

90. Контроль річних планів збуту. 

 

Перед виконанням контрольної роботи слухач зобов’язаний вивчити 

рекомендовану літературу з дисципліни, зібрати, проаналізувати та узагальнити 

практичний матеріал. Крім того слід використовувати нормативні та інструктивні 

матеріали, статті періодичного друку, які висвітлюють вітчизняний та зарубіжний 

досвід з питань маркетингу. 

Із списку рекомендованої літератури, що приведений в кінці методичних 

вказівок, в контрольній роботі наводяться тільки ті, які використовуються. 

Загальний обсяг роботи 20-25 друкованих сторінок. В роботі слід зазначити 

номери питань. Відповіді на завдання повинні бути повні і обгрунтовані. В кінці 

роботи здобувач зобов’язаний навести перелік використаної літератури з 

зазначенням автора, повного найменування книги (посібника, брошури, статті 
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тощо), міста, видавництва, року видання. На останній сторонці обов’язково підпис 

слухача та дата написання роботи.  

 

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота має бути стилістично, граматично та технічно слушно 

оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності: 

 - титульний аркуш; 

 - зміст;  

- основна частина;  

- список використаних джерел. 

Контрольна робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані назва 

вузу та кафедри; тема контрольної роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора, 

домашню адресу, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують 

контрольну роботу. 

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, яка подається до 

початку контрольної роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок 

усіх складових контрольної роботи. 

Текст контрольної роботи друкують на аркушах з одного боку білого паперу 

формату А4 (210х297 мм) на комп’ютері через 1,5 інтервали або машинописним 

способом через 2 інтервали, або може бути написаним від руки чорнилом (до 

тридцяти рядків на сторінці). 

Текст контрольної роботи друкують, залишаючи береги таких розмирів: лівий 

– не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній та нижній – не менше 20 мм.  

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – 

чорного кольору середньої жирності. Висота шрифту 1,8 мм (14 комп’ютерний).  

Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами. 

 Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до 

загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки 

нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Контрольна 

робота завершується останньою сторінкою – списком використаних джерел. 

Список використаних джерел має суцільну нумерацію. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подати його викладачеві 

дисципліни на перевірку до певної дати для отримання від нього рецензії з оцінкою 

дослідження. У разі недотримання студентом календарного графіка виконання 

роботи, студент не допускається до її захисту, а відповідно, до підсумкового 

контролю з дисципліни.  

 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 20 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури 

роботи 

 

5 

1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру 

полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 

редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 

формулювання власної думки студента – автора) 

15  

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко 

викласти сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди 

5 

 

Таким чином, якість виконання даної самостійної роботи оцінюється в 

діапазоні від 0 до 20 балів, а результати його захисту оцінюються в діапазоні від 0 

до 10 балів. 
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СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

Завдання 1. 

 

Побудувати багатокутник конкурентоспроможності товарів  та 

проаналізувати коефіцієнт конкурентоспроможності  для кожного бренду. 

В таблиці 1 представлені вихідні дані для побудувати багатокутника 

конкурентоспроможності товарів  та оцінки коефіцієнтів конкурентоспроможності. 

 

Таблиця 1 

Фактичні дані брендів 

 Критерія 

Бренд 

DUR

U 

SAFEGUAR

D 

ШИ

К 

POSH

E 
oDa 

Уті-

Пут

і 

Сьоме

небо 

Середня ціна, грн 11,5 14,5 6 6,8 4,2 3,9 5,6 

Органолептичні 

якості 
– – – – – – – 

Фізико-хімічні 

властивості 
– – – – – – – 

Асортимент 22 8 70 14 9 5 5 

Упаковка – – – – – – – 

Впізнаваність 

бренду 
– – – – – – – 

Маркетингова 

діяльність 
– – – – – – – 

 

1. Проаналізувати бренди  згідно обраних критеріїв (табл. 2)  

2. Побудувати багатокутник конкурентоспроможності для брендів-

конкурентів  

3. Розрахувати коефіцієнт конкурентоспроможності  для кожного бренду  

4. Обчислити площу багатокутників   товарів 

5. Після аналізу отриманих багатокутників та коефіцієнтів необхідно зробити 

висновок про існуючі переваги та недоліки оцінених брендів. 

 

Пояснення до розв’язання задачі 

На першому етапі ми порівняємо бренди та оцінимо їх за допомогою 5-

бальної шкали, де 1 – найнижча оцінка та 5 – максимальна оцінка. Отже, ми 

аналізуємо вибрані бренди згідно ключових критеріїв. Результати аналізу наведені 

в табл. 1. 

Таблиця2 

Аналіз брендів згідно обраних критеріїв 
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Критерія 

Бренд 

DURU SAFEGUARD ШИК POSHE oDa Уті-Путі Сьоме   небо 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Ф
ак

т 

Б
ал

и
 

Середня ціна, грн 11,5 1 14,5  6  6,80  4,20  3,90  5,60  

Органолептичні 

якості 

– 5 –  –  –  –  –  –  

Фізико-хімічні 

властивості 

– 5 –  –  –  –  –  –  

Асортимент 22 4 8  70  14  9  5  5  

Упаковка – 5 –  –  –  –  –  –  

Впізнаваність 

бренду 

– 5 –  –  –  –  –  –  

Маркетингова 

діяльність 

– 5 –  –  –  –  –  –  

 

Використовуючи дані з таблиці 2, можемо скласти вектори для всіх  брендів, 

включаючи продукт-еталон: 

 

𝐴е т а л о н  = {5; 5; 5; 5; 5; 5; 5}; 

𝐴𝐷𝑈𝑅𝑈 = {1; 5; 5; 4; 5; 5; 5}; 

𝐴𝑆𝐴𝐹𝐸𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷 = {…}; 

𝐴 ШИК = {…}; 

𝐴𝑃0𝑆𝐻𝐸 = {…}; 

𝐴𝑜𝐷𝑎 = {…}; 

𝐴 Уті-Путі = {…}; 

𝐴 Сьоме   небо = {….}. 

Наступним кроком є побудова багатокутників конкурентоспроможності 

(радарів) для всіх брендів. 

Ми використаємо Microsoft Excel для побудови багатокутників. Багатокутник 

конкурентоспроможності побудуємо за    допомогою пелюсткової діаграми. 

Побудова багатокутника для продукту-еталона (рис. 1): 

 

0
1
2
3
4
5

Середня ціна, грн

Органолептичн…

Фізико-хімічні …

АсортиментУпаковка

Впізнаваність …

Маркетингова …
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності продукту-еталону 

 

Оскільки важко візуально визначити найбільш конкурентоспроможний бренд, 

необхідно розрахувати коефіцієнт (К) для кожного бренду. Розрахунок 

здійснюється за формулами: 

К =
𝑺радар і

𝑺еталон
   (1) 

де 𝑺радар і – площа багатокутника, см2; 

𝑺еталон– площа радара продукту-еталону, см2. 

 

𝑺еталон = 𝜋𝑅2    (2) 

 

де 𝜋 – 3,14; 

𝑅2 – радіус оцінюваного круга, mm. 

 

𝑺радар і =
𝝅

𝑰
∑ 𝒓𝟐𝒏

𝒊=𝟏     (3) 

 

де 𝜋 – 3,14; 

I – кількість оцінюваних критеріїв; 

n – значення оцінюваних критеріїв. 

 

Використовуючи формули (2), ми обчислюємо площу багатокутника для 

продукту-еталону: 

 

𝑺еталон =  3,14 ×  52  =  78,5(cm2)  
 

Потім використовуючи формулу (3), ми обчислюємо площу  багатокутника 

для кожного бренду: 

 

𝑆DURU = (
3.14

7
) × ((12  +  52  +  52  +  42  +  52  +  52  + 52))  =  63,69 (cm2) 

 

Тепер, використовуючи формулу (1) ми можемо обчислити коефіцієнт 

конкурентоспроможності для кожного бренду: 

 

𝐾DURU =
63,69

78,5
= 0,81 

В цілому, згідно результатів аналізу ми можемо створити остаточний рейтинг 

брендів (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Рейтинг брендів згідно коефіцієнтів конкурентоспроможності 

Рейтинг Бренд Виробник K 

1 DURU EVYAP 0,81 

2 ШИК Слобожанський миловар  

3 SAFEGUARD PROCTER&GAMBLE  

4 Уті-Путі Слобожанський миловар  

5 POSHE Слобожанський миловар  

6 oDa Слобожанський миловар  

7 Сьоме небо Слобожанський миловар  

 

 

Завдання 2. 

Розкрийте зміст понять товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з 

підкріпленням на таких прикладах:  

- Морозиво 

- Мобільний телефон 

- Поліетиленовий пакет. 

- Одноразовий посуд. 

- Електрочайник  

- Пральний порошок. 

- Шампунь. 

 

Завдання 3. 

 Із запропонованого переліку виберіть товари постійного попиту; товари 

імпульсивної купівлі; нагальних потреб; попереднього вибору; особливого попиту; 

пасивного попиту.  

Пиво. Мило. Хліб. Телефон. Молоко. Зубна паста. Музичний автомат. 

Домашні охоронні системи. Парасолька. Костюм чоловічий. Батончики шоколадні. 

Комп’ютер. Фототехніка. Діамантові прикраси. Легковий автомобіль. 

Кишеньковий ліхтарик. Побутова опалювальна система. Журнал. Кава розчинна. 

Гумка жуйна. Надгробок. Сигарети. Меблевий гарнітур. Ванна акрилева. Телевізор. 

Кавомолка. Квартира. Присадибна ділянка. Сукня. Чоботи гумові. Магнітофон. 

Відеокамера. Черевики чоловічі модельні. Книжки. Газети. Дача.  

 

 

 

Завдання 4. 

 Скориставшись даними табл.4 , визначте ширину, насиченість, глибину 

номенклатури продукції підприємства. Зробіть письмовий висновок щодо 

класифікаційних ознак гармонійності товарного пропонування. 
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Таблиця4  
НОМЕНКЛАТУРА ТА АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Продукція Типи виробів 

Холодильники КШ КС КШД КШТ МКШ МКС КШМХ 

Електросоковидавлювачі СВМР СВСП СВСА СВПП СВПА — — 

Електрокавомолки ЭКМУ ЭКМЖ — — — — — 

Повітроочисники для 

кухонь 
БЕВ-3 — — — — — — 

Машини посудомийні Клас-А Клас-В Клас-С — — — — 

Машини побутові 

кухонні 
МР МП С1П С2П С1Ст С2Ст — 

Електромясорубки 

побутові 
ЕМШ ЭМК — — — — — 

Електрогрилі  ЭГРЗ ЭГРО — — — — — 

Електрошашличниці ЭШГ ЭШВ — — — — — 

Електротостери ЭТР ЭТЦ — — — — — 

 

Завдання 5. 

 Скориставшись даними табл. 5, дайте кількісне визначення основних показників 

номенклатури й асортименту товарів сервісної організації та визначте сферу її 

діяльності.  

Таблиця 5 

СКЛАД ТОВАРНОГО ПРОПОНУВАННЯ ФІРМИ 
Групи товарів Підгрупи 

Бланкова продукція Бланки суворої звітності 

Бланки на копіювальному папері 

Бланки на звичайному папері 

Бухгалтерські книги, журнали, реєстри  

Паперова продукція Термопапір для факсів 

Папір для копіювальної техніки 

Папір для письма 

Кольоровий папір для лазерних, струминних 

принтерів та копірів 

Стрічка для касових апаратів 

Папір для принтерів у рулонах 

Папір для принтерів із перфорацією 

Конверти 

Калькулятори Кишенькові калькулятори 

Бухгалтерські калькулятори 

Інженерні калькулятори 

Калькулятори з друкувальним пристроєм 

Електронні записні книжки 

Канцелярські товари  Письмове приладдя: 

олівці, стругачки 

маркери 

лінери 
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фломастери 

ручки 

Папки, файли 

Офісні дрібниці 

Цінники 

Настільне приладдя 

Штемпельна продукція 

Блокноти, зошити 

Щоденники, щотижневики, календарі 

Презентаційне обладнання Настінні дошки 

Аксесуари 

Фліпчарти 

Шкіргалантерея Барсетки 

Бізнес-організатори 

Візитниці 

Дипломати 

Папки 

Портфелі  

Портмоне 

Сумки 

Фляги 

Футляри 

Картриджі Лазерних принтерів 

Струминних принтерів 

Матричних принтерів 

Заправні станції 

Комп’ютерні аксесуари Диски 

Дискети 

Бокси та підставки для дисків і дискет 

Клавіатури 

Мережні фільтри 

Подовжувачі 

Господарські товари Побутова хімія — 125 найменувань 

Одноразовий посуд — 25 типорозмірів 

Побутові дрібниці : 

із пластмас — 150 найменувань; 

із металу — 65 найменувань; 

засоби гігієни — 360 найменувань 

Продукти харчування Кава розчинна 

Кава мелена 

Чай у пакетиках 

Чай фасований 

Цукор 

 

 

Завдання 6. 

Підприємство ТОВ «Новий Світ» з метою диверсифікації виробництва планує 

відкрити новий цех по переробці плодово-ягідної продукції, а саме виробництва 
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колекційного вина. Фахівці відділу маркетингу провели маркетингові дослідження 

ринку, потреб споживачів та конкурентів вирішили реалізовувати дану продукцію через 

непрямі канали збуту, тобто використовуючи посередників.  При формуванні 

маркетингової цінової політики на вина керівництво підприємства вирішило для 

встановлення  ціни використати такий метод ціноутворення, який базується на 

визначенні повних витрат виробництва. 

Необхідно визначити: 

- прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції; 

- оптову ціну підприємства; 

- відпускну ціну підприємства (з ПДВ); 

- націнку оптового посередника; 

- роздрібну ціну; 

- структуру роздрібної в бюджет кожний з учасників каналу; 

- суму ПДВ, яку сплачує ціни збуту. 

Таблиця 6 

Вихідні дані до задачі 
Показник Варіант 

1-й 2-й 

1. Повна собівартість одиниці продукції, грн 90 120 

2. Рентабельність,% 25 20 

3. Акциз, грн 15 20 

4. ПДВ,% 20 20 

5. Націнка оптового посередника до відпускної ціни підприємства,%   20 15 

6. Націнка роздрібного посередника від відпускної ціни оптового 

посередника,% 

10 10 

Вибір методу ціноутворення. 

При визначенні ціни реалізації при багатоланковій системі товароруху 

пропонуємо використати в даному випадку метод націнки. Вони встановлюються 

відповідно до відпускної  ціни попереднього продавця або до останньої фактичної 

вартості придбання товару. 

Націнка – сума, на яку продавець може збільшити ціну товару  порівняно з 

вартістю цього товару для нього самого. 

Розрахунок прибутку виробника від реалізації одиниці продукції: 

𝜋 = ∁∁ ∗
𝑅

100
= 90 ∗

25

100
= 22,5 грн. 

Розрахунок оптової ціни виробника: 

ОЦВ = ∁∁ +  𝜋 = 90 + 22,5 = 112,5 грн. 

Розрахунок відпускної ціни виробника (з ПДВ): 

ВЦВ = (ОЦВ + А) ∗
100 + ПДВ, %

100
= (112,5 + 15) ∗

100 + 20

100
= 153 грн. 
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Розрахунок націнки оптового посередника: 

НОП = ВЦВ ∗
НОП, %

100
= 153 ∗

20

100
= 30,6 грн. 

Розрахунок відпускної ціни оптового посередника: 

ВЦОП = (ОЦВ + А + НОП) ∗
100 + ПДВ, %

100
= (112,5 + 15 + 30,6) ∗

100 + 20

100

= 189,72 грн. 

Розрахунок націнки роздрібного посередника: 

НРП = ВЦОП ∗
НРП, %

100
= 189,75 ∗

10

100
= 18,97 грн. 

. Розрахунок роздрібної ціни: 

РЦ = (ОЦВ + А + НОП + НРП) ∗
100 + ПДВ, %

100

= (112,5 + 15 + 30,6 + 18,97) ∗
100 + 20

100
= 212,48 

Розрахунок структури роздрібної ціни: 

Оди-

ниці 

виміру 

Собі-

вар-

тість  

При-

буток  

Акциз  Націнка 

оптового 

посередника 

Націнка 

роздрібного 

посередника 

ПДВ Разом 

роздрібно 

ціна 

Грн. 90 22,5 15 30,6 18,97 35,41 212,48 

% 42,36 10,59 7,06 14,4 8,93 16,66 100,00 

 

(Роздрібну ціну приймаємо за 100% і вираховуємо частки окремих складових у цій 

ціні) 

  Суму ПДВ, яку сплачує в бюджет кожний з учасників каналу збуту: 

- сума ПДВ, яку має сплатити виробник: 

ПДВ1 = ВЦВ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 153 ∗

20

100 + 20
= 22,5 грн. 

- сума ПДВ, яку має сплатити оптовий посередник: 
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ПДВ2 = ВЦОВ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 189 ∗

20

100 + 20
= 31,62 грн. 

з них виробником вже сплачено 25,5 грн.; отже підлягає сплаті 

31,62-25,5=3,12 грн. 

- сума ПДВ, яку має сплатити роздрібний посередник: 

ПДВ3 = РЦ ∗
ПДВ, %

100 + ПДВ, %
= 212,48 ∗

20

100 + 20
= 235,41грн. 

з них попередніми учасниками каналу збуту вже сплачено 31,62 грн.; 

отже підлягає сплаті  

35,41-31,62=3,79 грн. 

Підготовка висновків щодо встановлення кінцевої ціни. 

Як свідчать розрахунки, кінцева ціна колекційного вина 212,48 грн.,з яких прибуток 

підприємства складатиме 22,5 грн., націнка оптового посередника 30,6 грн., націнка 

роздрібного посередника – 18,97 грн, при цьому ПДВ складатиме 35,41 грн. 

 

Завдання 7. 

Менеджери фірми-виробника сільськогосподарської продукції згідно з 

обраною концепцією товару вважають, що новий товар – соя зацікавить два цільові 

сегменти – відгодівельні підприємства і харчову промисловість. 

Очікується, що за перший рік фірма реалізує 5000 тон сої. Як свідчать криві 

життєвого циклу аналогічних товарів, на другий рік можна очікувати зростання 

обсягу продажу на 60%, а на третій рік – на 70% порівняно з першим роком. 

Оскільки товари-аналоги на ринку поки що відсутні, а потреба в них існує, 

фірма планує вдатися до стратегії «зняття вершків», встановивши ціну на рівні 1200 

грн.  

1. Необхідно визначити, чи є привабливим з фінансового погляду виведення 

на ринок зерна сої?  

2. Яке рішення слід прийняти? Розрахунки подати у вигляді таблиці: 

Змінні витрати становлять 840 грн. за тону в перший і другий рік і 630 грн. – в 

третій рік. Витрати на розробку товару (НДР) становлять 400000 грн., щорічні 

витрати на маркетинг становлять 250000 грн., а інші постійні витрати 80000 грн. 

Затрати на реалізацію – 2%. 

Визначаємо прогноз продажу:  

Отже, прогноз продажу становить: 

1 рік – 5000 тон  

2 рік – 8000 тон 
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3 рік – 8500 тон 

Визначаємо загальні фінансові витрати: 

Постійні витрати планують в розмірі 330000 грн. (250000+80000) щорічно. 

Визначаємо виручку: (табл. 7). 

Визначаємо собівартість реалізованої продукції: (табл. 7). 

Визначаємо валовий прибуток: (табл. 7). 

Визначаємо постійні витрати: (табл. 7). 

Визначаємо прибуток до виплати податків: (табл.7). 

Розрахунки попереднього кошторису наведено в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Кошторис розробки та впровадження (на три роки) 

№ 

з/п 
Статті 

Одиниці 

вимірювання 
Рік 0 Рік 1 Рік 2 Рік 3 

1.  Обсяг продажу  од. - 5000 8000 8500 

2.  Роздрібна ціна ум. грош. од. - 1200 1200 900 

3.  
Змінні витрати на 

одиницю продукції 
ум. грош. од. 

 

- 

 

840 
840 630 

4.  Виручка (1)*(2) ум. грош. од. - 6000000 9600000 7650000 

5.  Загальні змінні 

витати (1)*(3) 
ум. грош. од. - 4200000 6720000 5355000 

6.  Маржинальний 

доход (4)-(5) 
ум. грош. од. 

 

- 
1800000 2880000 2295000 

7.  Постійні витрати: 

(7.1)+(7.2)+(7.3)  
ум. грош. од. - 330000 330000 330000 

7.1 Витрати на 

маркетинг 
ум. грош. од. - 250000 250000 250000 

7.2 Витрати на НДР ум. грош. од. 400000 - - - 

7.3 Інші постійні 

витрати  
ум. грош. од. - 80000 80000 80000 

9. Собівартість 

((5)+(7))*1,02 ум. грош. од.  4620600 7191000 5798700 

10. Прибуток до 

виплати податків 

(6)-(7) 

ум. грош. од. 
 

-400000 

 

1470000 

 

2550000 

 

1965000 

 Точка 

беззбитковості  
шт.  2028   

 

 Визначаємо точку беззбитковості: 

Точка беззбитковості = 
витратиЗмінніЦіна

витратиІншімаркетингнаВитратиНДРВитратина




= 

= 
8401200

80000250000400000




 = 2028  
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Завдання 8. 

СТОВ  „КОМПАС” планує вирощування та продаж поросят до 2 місяців, 

при цьому: 

- змінні витрати на 1 кг. живої ваги (ЗВ) – 25грн. 

 

- постійні валові витрати (ФВ) – 20 000 грн. 

- інвестований капітал (КІНВ) – 40 000 грн. 

 

Прогноз продажу (К): 

песимістичний прогноз – 2 000 од. (кг. живої ваги) 

найбільш імовірний – 5 000 од. (кг. живої ваги) 

оптимістичний прогноз – 10 000 од. (кг. живої ваги) 

Слід визначити: 

 Яку найнижчу граничну ціну може встановити господарство? 

 Чому дорівнює ціна беззбитковості? 

 Яка ціна забезпечує рентабельність на рівні 15%? 

 Чому дорівнює ціна з надбавкою 20%? 

 Чому дорівнює прибуток і маржинальний дохід за песимістичними 

прогнозами? 

Рішення: 

Для відповіді на поставлені запитання, преш за все, визначимо граничну ціну, 

ціну беззбитковості та цільову ціну для песимістичного, найбільш ймовірного та 

оптимістичного прогнозу продажу. 

Визначаємо граничну ціну: 

Ціна беззбитковості, розрахована за формулою: 

Цб = ЗВ + 
К

ФВ
;     Цб=Св 

дорівнює для песимістичного прогнозу обсягу продажу: 

Цб1 = 25 + 
2000

20000
= 25 + 10 = 35 грн. 

для найбільш імовірного прогнозу: 

Цб2 = 25 + 
5000

20000
= 25 + 4 = 29 грн. 

для оптимістичного прогнозу: 

Цб3 = 25 + 
10000

20000
= 25 + 2 = 27 грн. 

Отже, діапазон мінімальних цін: 27-35 грн. 

Визначаємо цільову ціну:  

Цільова ціна: 

а) яка забезпечить віддачу інвестованого капіталу на рівні 15%, визначається за 

формулою: 
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Цц = Цб + 
Ê

Ê³íâr *
; 

Цц1 = 35 + 
2000

40000*15,0
 = 38,0; 

Цц2 = 29 + 
5000

40000*15,0
 = 30,2; 

Цц3 = 27 + 
10000

40000*15,0
 = 27,6. 

б) яка забезпечить 20% надбавки до ціни беззбитковості, розраховується за 

формулою: 

Цц = 
П

Ц б

%1
; 

 

Цц1 = 
20,01

35


 = 43,75 грн.; 

 

Цц2 = 
20,01

29


 = 36,25 грн.; 

 

Цц3 = 
20,01

27


 = 33,75 грн. 

Як бачимо, ціни з орієнтацією на цільовий прибуток перебувають у діапазоні 28 

– 44 грн. Якщо, наприклад, господарство планує отримати прибуток у розмірі 20% від 

загальних витрат, ціна має становити від 34 до 44 грн. 

Якщо керівництво СТОВ „КОМПАС”, приймаючи відповідні рішення, 

найчастіше орієнтується на песимістичний прогноз, визначення ціни ґрунтується на 

очікуванні того, що мінімально буде продано 2000 поросят. Тоді: 

Маржинальний дохід (Мд)  

Мд = Ц – ЗВ = 43,75 – 25 = 18,75 грн. 

Валовий маржинальний дохід становить (Вмд): 

Вмд = Мд * К 

Прибуток до оподаткування (П)  

П = (Ц – ЗВ)*К = (43,75 – 35)*2000 = 17 500 грн. 

Завдання 9. 

 Дати коротку характеристику поданим нижче функціям: 

аналіз навколишнього середовища;  дослідження ринку і його середовища;  

аналіз потреб споживачів;  планування товарної номенклатури; товаропросування і 
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розподіл продукції; організація ціноутворення; соціальна відповідальність;  

стимулювання збуту і реклама;  організація і контроль маркетингу. 

 

Завдання 10. 

З поданих нижче термінів (суб'єктів ринкових відносин) класифікувати у дві 

групи суб'єктів (продавці і покупці): 

соціально-побутові заклади, індивідуальні споживачі, торговельні, 

дистриб'ютори,  громадські заклади, державні організації, виробники 

сільськогосподарської продукції,  масові споживачі,  населення,  банки. 

 

Завдання 11. 

 Описати види маркетингу, заповнивши таблицю 8. 

Таблиця 8.  

Основні види і завдання маркетингу 

Види маркетингу Причини виникнення та характерні ознаки 
Завдання служби 

маркетингу 

Конверсійний   

Стимулюючий   

Ремаркетинг   

Розвиваючий   

Синхромаркетииг   

Підтримуючий   

Демаркетинг   

Протидіючий   

Індивідуальний   

Завдання 12. 

 Впорядкувати за черговістю виконання наступні процеси маркетингового 

дослідження:  збір інформації,  відбір джерел та засобів інформації,  обробка і аналіз 

зібраної інформації,  підведення підсумків і подання пропозицій,  визначення мети 

і завдань дослідження. 

Завдання 13.. 

 Перелічені нижче елементи та види робіт згрупувати у чотири види систем 

маркетингової інформації (системи внутрішньої та зовнішньої звітності, система 

практичних досліджень система аналізу інформації): обсяги прибутків і збитків,  

обсяги витрат,  готівка у касі і на рахунках,  стан цін конкурентів, закупівельних цін 

посередників,  застосування кореляційного та інших статистичних методів 
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дослідження, аналіз інформації з ярмарок, виставок і бірж,  аналіз рекламних 

звернень,  становище конкурентів, регресивні та факторні методи аналізу. 

Завдання14. 

Перелічені нижче елементи факторів макросередовища (зовнішнє середовище) 

впорядкувати за видами, дати характеристику і відзначити особливості 

функціонування в окремих регіонах (табл. 8.1.). Фактори: вікова структура, врівень 

забрудненості, темпи НТП, теплив громадськості на рішення уряду, оформи 

культури, смертність та її рівень, фінансове становище, система оподаткування, 

перспективи використання сировини й енергоресурсів, вимоги до безпеки 

технологічних нововведень, державна економічна політика, релігійні переконання, 

щільність населення, еміграційні тенденції. 

Таблиця 9. 

Характеристика основних факторів макросередовища (фірми, галузі, району, 

країни) 

Види факторів 

 

Коротка характеристика та 

приклади 

Особливості факторів 

досліджуваних об'єктів 

 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завдання 15. 

Перелічені нижче товари Львівського молококомбінату згрупувати за 

асортиментом у вигляді таблиці та визначити структуру обсягів виробництва. 

Молоко 3,2% ж.; віталакт; молоко 2,5 ж.; молоко дит. 3,2%; масло верш. особл.; 

масло сел.; масло шокол.; вершки 10% ж.; вершки 35% ж.; сметана 20% ж.; сметана 

15% ж.; сир 9% ж.; сирок сел.; сир нежир.; сирок з ізюмом; сирок з ваніліном; сирок 

з какао; сир дом.; кефір дит. 3,2%; кефір обезжирений; кефір 1%; біойогурт «Горіх», 

«Лісовий», «Ананас», «Вишня», «Малиновий»; «Біфідін», «Наріне», «Казеїн»; 

напій солодкий. 

Розшифрувати повний зміст штрихового кодування товарів з упаковки на-

ступних видів продукції: 

 пакет молока місткістю 0,25 л (2,0% ж.); 

 напій «Coca-Cola», місткістю 1,5 л; 

масло у паперовій упаковці вагою 0,2 кг; 

 зубна паста «Lacalut». 

Інформація для виконання: 

а) 1, 2, (3) цифри — країна; 

б) 4, 5, (3) цифри — штат (дані про виробника); 

в) 6, 7, 8 цифри — район, округ; 

г) 9 цифра — назва продукції; 

д) 10 цифра — споживчі властивості; 

е) 11 цифра — розміри; 

є) 12 цифра — маса; 

ж) 13 цифра-колір. 
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Завдання 16. 

 Перевірку гарантій товарів фірми-виробника здійснюють за наступною 

схемою. 

Щоб визначити, чи справжнім є товар, треба, по-перше, додати цифри, які 

стоять на парних порядкових місцях (зліва направо), а отриману суму помножити 

на 3. По-друге, потрібно додати цифри, що стоять на непарних порядкових місцях 

(зліва направо), без урахування останньої цифри праворуч. По-третє, додати 

результати, отримані в пункті 1 та пункті 2. По-четверте, з одержаного числа 

відкинути крайню цифру зліва, яка позначає десятки, залишивши праву, що 

позначає одиниці. По-п'яте, від цифри 10 відняти те число, що його отримали в 

попередньому пункті. Після підрахунку отримана цифра має бути аналогічною 

останній контрольній цифрі в штриховому коді. Якщо вони збігаються, можете бути 

впевненими, що перед вами не фальшивка. 

Наприклад, цифри у штрих-коді розміщені в наступному порядку: 

028882244. Виконуємо послідовно описані вище арифметичні дії: 

І) 2+8+2+4=16; 16*3=48; 

2) 0+8+8+2=18; 

3) 48+18=66; 

4) 6; 

5) 10-6=4 

10.1. А тепер наведемо цифрові коди — перші цифри в штрихових кодах країн, 

товари яких найчастіше зустрічаються на ринку України: 

00-09 — США і Канада; 20-29 — резерв ЕА; 30-37 — Франція; 380 — Болгарія; 

383 — Словенія; 385 — Хорватія; 400-440 — Німеччина; 460-469 — Росія; 471 — 

Тайвань; 474 — Естонія; 475 — Латвія; 477 — Литва; 

480 — Філіппіни; 482 -Україна; 489 — Гонконг; 49 — Японія; 50 — Велико-

британія; 520 — Греція; 529 -Кіпр; 531 — Македонія; 53 5 — Мальта; 

539 — Ірландія; 54 — Бельгія і Люксембург; 56 — Португалія; 569 — Ісландія; 

57 — Данія; 590 — Польща; 594 — Румунія; 599 — Угорщина; 600-601 — ПАР; 611 

— Марокко; 611 — Туніс; 64 - Фінляндія; 690-691 — Китай; 70 — Норвегія; 729 — 

Ізраїль; 73 — Швеція; 740- 745 — Гватемала, Сальвадор, Коста-Ріка, Гондурас, 

Нікарагуа, Панама; 750 — Мексика; 759 -Венесуела; 76 — Швейцарія; 770 — 

Колумбія; 773 — Уругвай; 

775 — Перу; 777 -Болівія; 779 —Аргентина; 780 — Чилі; 784 — Парагвай; 786 

— Еквадор; 789 -Бразилія; 80-83 — Італія; 84 — Іспанія; 850 — Куба; 858 — 

Словаччина; 859 - Чехія; 860 — Югославія; 869 — Туреччина; 

87 — Нідерланди, 880 — Південна Корея; 885 — Таїланд; 888 — Сингапур; 889 

— Індонезія; 90-91 — Австрія; 93 -Австралія; 94 — Нова Зеландія; 955 — Малайзія; 

959 — Папуа-Нова Гвінея. 
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Завдання 18. 
 Виконати завдання з оформлення реклами, починаючи зі складання 

рекламного звернення. 

1.  Впорядкувати етапи розробки рекламних звернень щодо послідовності: 

 розробка реклами (підготовка текстів, оформлення ескізів, виробництво); 

 тактика рекламної роботи (кошторис витрат, вибір засобів поширення, 

розробка графіків виходу реклами, контроль); 

стратегічне планування (відбір цілей, бюджетні розрахунки, розробка 

програми рекламування); 

 дослідження (вивчення споживачів, товарів, аналіз ринкової ситуації), 

2. Оформити рекламне звернення (текст) на наступні товари: 

 молочні товари (молоко в упаковці «Тетра Пак»; кефір в упаковці скляній, 

сметана у целофановій упаковці);  м'ясо бройлерів (грудинки, четвертинки, курячий 

бульйон);  гречка в целофановій та паперовій упаковках;  дитячі іграшки;  

електроміксер;  тощо 

Скласти функціональні обов'язки, права та відповідальність керівника служби 

маркетингу на основі типового положення та інструкції посадових осіб. 

 

 

Завдання 19. 
Проаналізувати комплексу маркетингу на прикладі досліджуваного 

підприємства підприємства (ціна, товар, розподіл, просування).  

Товар: властивості, параметри, асортимент, розмір, сервіс, упаковка, марочна 

назва, гарантії. 

Ціна: прейскурантна вартість, знижки, націнки, терміни виплати, умови 

кредитування  

Розподіл: канали збуту, форми торгівлі, транспортування, складські запаси.  

Просування: реклама, персональний продаж, виставки, спонсорські акції, 

стимулювання споживачів, стимулювання посередників, стимулювання власного 

торговельного персоналу, взаємини з громадськістю.  

 

Таблиця 10 

Аналіз елементів маркетингу підприємства (відповідні реквізити) 

Елемент комплексу Характеристика  

Товар  

Ціна  

Розподіл  

Просування  
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Завдання 20. 

Відвідайте ресторан швидкого харчування (наприклад McDonald’s) і 

зробіть замовлення. Зверніть увагу на те, які запитання вам поставлять, простежте, 

яким чином виконується ваше замовлення. Потім відвідайте кафе, що знаходиться 

на території університету.  

1. Які запитання вам поставлять там, зверніть увагу яким чином 

виконується ваше замовлення, – як і в McDonald’s, чи по-іншому.  

2. Чи є суттєва різниця між виконаннями вашого замовлення в різних 

закладах?  

3. Якщо так, подумайте, у чому вона полягає. Можливо, справа в тому, що 

в різних закладах різні стратегії маркетингу? 

4. Яка з них найближча до маркетингового підходу? Яка з них більше 

нагадує концепцію вдосконалення виробництва чи інтенсифікації 

збутових зусиль?  

5. Які переваги отримує фірма, що використовує концепцію маркетингу? 

Чи має ця концепція недоліки?  

Завдання 21. 

Відвідайте декілька торговельних центрів Умані.  

1. Чи має кожен з конкуруючих закладів своє обличчя і чи можливо 

замінити один на інший без будь-яких наслідків?  

2. Чи помітною для вас була відмінність у типі та поведінці споживачів, 

що відвідували ці заклади?  

Основна мета маркетингу – це максимальне задоволення споживачів. 

Проаналізуйте діяльність торговельних закладів, які ви відвідали, і визначте, в якій 

мірі вони реалізують цю мету. 

Завдання 22. 

Розставити у правильній послідовності етапи процесу розроблення нового 

лікарського засобу: 

 Розробка програми досліджень. 

 Дослідження препарату в ринкових умовах. 

 Аналіз можливостей виробництва та збуту. 

 Розробка лікарського засобу. 

 Формування ідей. 

 Розроблення стратегії маркетингу. 

 Розгортання комерційного виробництва. 

 Відбір ідей. 

 Клінічні дослідження. 

Завдання 23. 

Із вказаного переліку виділити функції збутової логістики фармацевтичного 

підприємства і вказати правильну їх послідовність: 

 Виконати зобов’язання за згодою купівлі. 
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 Відправити виконане замовлення 

 Дослідити фармацевтичний ринок. 

 Здійснити внутрішньо фірмове транспортування. 

 Здійснити зберігання лікарський засобів і виробів медичного 

призначення. 

 Здійснити пошук замовників ліків. 

 Контролювати виконання умов угоди продажу. 

 Опрацювати замовлення на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення. 

 Отримати лікарські засоби і вироби медичного страхування. 

 Планувати виробничий процес. 

 Планувати виробничу програму. 

 Прийняти рішення про придбання лікарських засобів. 

 Розподілити ліки. 

 Управляти запасами лікарських засобів і виробів медичного 

призначення. 

 Формувати план закупівлі лікарських засобів і виробів медичного 

призначення. 

 Формувати план закупівлі лікарських засобів і виробів медичного 

призначення. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  

1. Укажіть, що є основним у визначенні суті 

маркетингу? 

а) збут товарів; 

б) підвищення якості життя; 

в) встановлення цін на товари; 

г) задоволення потреб споживачів. 

2. Визначте, яка з перерахованих орієнтацій 

комерційної діяльності відповідає сучасній 

концепції маркетингу? 

а) товарна орієнтація; 

б) збутова орієнтація; 

в) орієнтація на споживача та суспільство в 

цілому; 

г) орієнтація на споживача. 

3. Укажіть, що є об’єктами маркетингу: 

а) товари, послуги; 

б) фірми; 

в) поведінка споживачів; 

 г) мотив 

4. Визначте, у чому полягає мета маркетингової 

діяльності підприємства: 

а) якнайскорішому погашенні кредитів; 

б) забезпеченні ефективності інвестицій; 

в) якнайповнішому та ефективному 

задоволенні запитів клієнтури ринку; 

г) виконанні заявленої у реєстраційних 

документах програми підприємства. 

5. Визначте, які види конкуренції відносяться 

до основних: 

а) чиста конкуренція, монополістична 

конкуренція, олігопсонія, монополія; 

б) досконала конкуренція, монополістична 

ситуація, олігополія, монопсонія; 

в) монополістична ситуація, олігополія, 

монопсонія, монополія; 

г) чиста конкуренція, монополістична 

конкуренція, олігополія, монополія. 

6. Укажіть, яку назву має відчуття людиною 

недостачі будь-чого:  

а) нестаток;  

б) потреба;  

в) запит; 

г) необхідність.  

7. Укажіть, що може задовольнити потребу 

споживачів і пропонується на ринку для 

обміну:  

а) товар;  

б) гарантійне обслуговування;  

в) запит;  

г) угода. 

8. Визначте, яку назву має комерційний обмін 

цінностями між двома сторонами:  

а) угода;  

б) обмін;  

в) ринок; 

г) самозабезпечення. 

9. Укажіть, яку назву має сукупність існуючих 

і потенційних покупців товару:  

а) ринок;  

б) обмін;  

в) угода; 

г) бартер. 

10. Ринок покупця визначається: 

а) великою кількістю споживачів; 

б) переважанням пропозиції над попитом; 

в) переважанням попиту над пропозицією; 

г) всі відповіді вірні. 

11. Ринок продавця визначається: 

а) великою кількістю споживачів; 

б) переважанням пропозиції над попитом; 

в) переважанням попиту над пропозицією; 

г) всі відповіді вірні. 

12. Ринок товарів споживчого призначення 

складається з: 

а) компаній, які купують товари для їх 

подальшої реалізації споживачам; 

б) споживачів, які купують товари для 

особистого користування; 

в) окремих осіб, які купують товари 

промислового призначення; 

г) фірм-виробників готової продукції.    

13. Укажіть, що вивчає маркетинг з точки зору 

соціально-етичної концепції: 

а) виробництво товарів, що пропонуються 

для збуту; 

б) технологічні можливості забезпечення 

рівня якості товарів відповідно до запитів 

окремих груп споживачів; 

в) загальний рівень цін в умовах інфляції; 

г) конкурентоспроможність підприємства на 

в

і

д

п

о
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14. Визначте, яку назву має ситуація, коли на 

ринку попит перевищує пропозицію і 

продається те, що виробляється: 

а) ринок покупця; 

б) монополія; 

в) ринок продавця; 

г) олігополія. 

15. Визначте, з чого починається маркетинг: 

а) з розроблення та виробництва товару; 

б) з дослідження ринку та потреб 

споживачів; 

в) з інформаційної рекламної кампанії; 

г) зі стимулюючих рекламних акцій. 

16. Передумовами виникнення маркетингу є: 

а) розширення товарного асортименту; 

б) здійснення цінової політики. 

в) розширення активів і пасивів 

підприємства; 

г) наявність конкурентного середовища щодо 

виробників та споживачів       продукції. 

17. Виробнича концепція стверджує, що для 

досягнення цілей фірми необхідно щоб:  

а) витрати на виробництво товару були 

мінімальні, а ціни - доступні яко мога 

більшій кількості покупців; 

б) товари мали найвищу якість та 

експлуатаційні характеристики; 

в) зусилля у сфері збуту та стимулюванні 

покупців були максимальні; 

г) виявлення та задоволення потреб 

споживачів выдбувалося краще, ніж це 

роблять конкуренти. 

18. Товарна концепція маркетингу стверджує, що для 

досягнення цілей фірми необхідно щоб: 

а) витрати на виробництво товару були 

мінімальні, а ціни - доступні якомога більшій 

кількості покупців;  

б) товари мали найвищу якість та 

експлуатаційні характеристики;  

в) зусилля у сфері збуту та стимулюванні 

покупців були максимальні; 

г) вміти виявляти та задовольняти потреби 

споживачів, краще ніж це роблять 

конкуренти. 

19. Концепція соціально-етичного маркетингу 

вимагає від суб'єктів ринку: 

а) прагнення держави, товаровиробників і 

споживачів до збільшення своїх доходів; 

б) прагнення товаровиробників щодо 

збільшення своїх доходів за рахунок 

створення дефіциту пропозиції товару; 

в) прагнення держави контролювати 

виробництво товарів; 

г) задоволення потреб споживачів, 

одержання товаровиробником прибутку та 

виконання вимог суспільства щодо 

збереження довкілля. 

20. Поняття «якість життя» в контексті 

соціально-етичного маркетингу включає: 

а) достаток; 

б) присутність високоякісних товарів і 

послуг; 

в) збереження і поліпшення якості 

середовища проживання; 

г) всі відповіді вірні. 

21. Основними інструментами виробничої 

концепції маркетингу є: 

а) стратегічні плани маркетингу; 

б) методи торгівлі, мистецтво продажу, 

канали розподілу, посередники; 

в) обсяги виробництва, собівартість, 

продуктивність виробництва; 

г) якість, характеристики, ассортимент 

товарів і послуг. 

22. Основними інструментами товарної 

концепції маркетингу є: 

а) стратегічні плани маркетингу; 

б) методи торгівлі, мистецтво продажу, 

канали розподілу, посередники; 

в) обсяги виробництва, собівартість, 

продуктивність виробництва; 

г)  якість, характеристики, асортимент 

товарів і послуг. 

23. Потреба як основна категорія маркетингу – 

це: 

а) кількість грошей, які споживач може 

використовувати для задоволення своїх 

прагнень; 

б) прагнення, втілені в конкретну форму; 

в) товар, який здатний задовольнити 

прагнення споживача; 

г) товари і послуги, представлені на ринку. 

24. Властивість товару, яка оцінюється його 

якістю, цінністю, створенням певної користі 

для споживача: 

а) цінність; 

б) споживча вартість; 
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в) вартість споживання; 

г) ціна. 

25. Маркетинг починається з: 

а) інвестування; 

б) розробки та виробництва товару для 

продажу; 

в) інформаційно-рекламної кампанії; 

г) вивчення ринку та запитів споживачів. 

26. Визначте, яку функцію не відносять до 

функцій маркетингу: 

а) надання максимально широкого вибору; 

б) управління і контроль маркетингом; 

в) організація товаропросування і розподіл 

продукції; 

г) аналіз навколишнього середовища. 

27. Визначте, думку яких суб’єктів маркетолог 

повинен враховувати насамперед, якщо 

продукція підприємства реалізується на 

локальному ринку? 

а) внутрішньо контактної аудиторії; 

б) потенційних споживачів товарів; 

в) місцевої преси; 

г) громадських об’єднань. 

28. Визначте, які методи узгодження попиту і 

пропозиції використовує маркетинг послуг: 

а) здійснювати маркетинг послуг за 

споживчими сегментами; 

б) наймати тимчасових співпрацівників в 

період верхньої точки попиту; 

в) інформувати споживачів щодо 

використання послуг в періоди не 

максимального попиту; 

г) усі відповіді вірні. 

29. Визначте, які елементи комплексу 

маркетингу утворюють основу 

маркетингової програми фірми: 

а) продукт, ціна, канали збуту, цільовий 

ринок; 

б) продукт, ціна, цільовий ринок, 

просування; 

в) продукт, ціна, канали збуту, просування; 

г) товар, ціна, персональний продаж, 

просування. 

30. Укажіть, що являє собою маркетингова 

тактика: 

а) спосіб досягнення маркетингової мети, що 

характеризується цільовим ринком та 

маркетинговою програмою для її досягнення 

та значним горизонтом планування; 

б) щоденне прийняття відповідних 

операційних рішень, необхідних для 

досягнення успіху маркетингової стратегії; 

в) ефективне використання маркетингового 

плану, що потребує посиленої уваги до 

деталей; 

г) спосіб просування продукту, за якого 

використовується пряма комунікація зі 

споживачем. 

31. Укажіть, що являє собою маркетингова 

стратегія: 

а) спосіб досягнення маркетингової мети, що 

характеризується цільовим ринком та 

маркетинговою програмою для її досягнення 

та значним горизонтом планування; 

б) щоденне прийняття відповідних 

операційних рішень, необхідних для 

досягнення успіху маркетингової стратегії; 

в) ефективне використання маркетингового 

плану, що потребує посиленої уваги до 

деталей; 

г) спосіб просування продукту, за якого 

використовується пряма комунікація зі 

споживачем. 

32. Укажіть яку назву має управлінський процес 

створення і підтримки стратегічної 

відповідності між цілями фірми, її 

потенційними можливостями та шансами у 

сфері маркетингу:  

а)стратегічне планування,  

б) контроль,  

в) програма фірми,  

г) комплекс маркетингу. 

33. Укажіть, на скількох рівнях розглядається 

товар в маркетингу: 

а) 3;  

б) 2; 

в) 1; 

г) 4. 

34. Визначте, яка функція не є маркетинговою:  

а) просування; 

б) фінансування; 

в) контролю;  

г) забезпечення нейтралізації ризиків. 

35. Визначте, який з видів маркетингу 

використовує підприємство під час зниження 

попиту на свій товар:  

а) демаркетинг; 

б) ремаркетинг; 
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в) стимулюючий; 

г) розвиваючий. 

36. Укажіть, у чому полягає основна мета 

конверсійного маркетингу: 

а) стимулювати попит; 

б) відрегулювати пропозицію; 

в) задовольнити попит; 

г) змінити відношення до товару. 

37. Визначте вид маркетингу, який слід 

застосувати підприємству при надмірному 

попиті на його продукцію: 

а) демаркетинг; 

б) ремаркетинг; 

в) синхромаркетинг; 

г) всі відповіді вірні. 

38. Визначте, який вид маркетингу використовує 

підприємство, коли виступає на декількох 

сегментах ринку і для кожного розробляє 

окремі пропозиції:  

а) концентрований; 

б) недиференційований; 

в) диференційований; 

г) проникаючий. 

39. Укажіть, який вид маркетингу використовує 

підприємство в ситуації обмежених ресурсів:  

а) концентрований маркетинг; 

б) диференційований маркетинг; 

в) недиференційований; 

г) може використовувати всі 

вищеперераховані види маркетингу. 

40. Укажіть, на які види поділяють маркетинг за 

територіальною ознакою: 

а) внутрішній; зовнішній. 

б) зовнішній; міжнародний. 

в) міжнародний; внутрішній. 

г) внутрішній, зовнішній, міжнародний. 

41. Визначте, що входить до терміну „комплекс 

маркетингу”: 

а) товар, дослідження ринку, збут, 

просування; 

б) дослідження ринку, ціноутворення, товар, 

розподіл; 

в) ціноутворення, методи збуту, стратегічне 

планування, просування; 

г) товарна, цінова, комунікаційна та збутова 

політики. 

42. Маркетинг, в основі якої лежать інноваційні, 

нестандартні рішення, що дозволяють 

досягати значних результатів, без 

кардинальних змін існуючих можливостей, 

називають:  

а)  креативний; 

б) підтримуючий; 

в) конверсійний; 

г) стимулюючий. 

43. Комплекс маркетингу розробляється для 

кожного: 

а) посередника; 

б) сегменту ринку; 

в) конкретного конкурента; 

г) ринку в цілому. 

44. Визначте, які чинники не відносяться до 

макромаркетингового середовища компанії? 

а) економічні; 

б) контактні аудиторії; 

в) екологічні; 

г) науково-технічні.  

45. Укажіть, що є основною метою вивчення 

конкурентної ситуації на товарному ринку: 

а) виявлення вільної ніші ринку; 

б) поліпшення іміджу підприємства; 

в) підвищення прибутковості фірми; 

г) виявлення нових конкурентів. 

46. Укажіть, які чинники зовнішнього 

середовища (неконтрольовані) має 

враховувати вищий навчальний заклад, який 

збирається проводити вечірні заняття з 

маркетингу, під час розроблення свого 

маркетингового плану: 

а) соціальні, економічні, конкурентні; 

б) соціальні, технологічні, екологічні; 

в) економічні, екологічні, політико-правові; 

г) технологічні, конкурентні, політико-

правові. 

47. Укажіть, хто з учасників ринку належить до 

складових мікромаркетингового 

середовища: 

а) постачальники, посередники, споживачі, 

контактні аудиторії; 

б) постачальники, контактні аудиторії, 

банки, лізингові компанії; 

в) посередники, споживачі, засоби масової 

інформації, громадські об’єднання; 

г) банки, лізингові компанії, засоби масової 

інформації, громадські об’єднання. 

48. Визначте, якщо компанія не може 

задовольнити потреби всіх споживачів, вона 
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має зосередитися на одній або кількох групах 

споживачів, які є її: 

а) сегментом ринку; 

б) нішею ринку; 

в) вікном ринку; 

г) цільовим ринком. 

49. Визначте, конкурентна ситуація, в якій 

декілька компаній контролюють значну 

частину продажу в галузі, має назву: 

а) монополія; 

б) монопсонія; 

в) олігополія; 

г) олігопсонія. 

50. Визначте, чого вимагають від дослідників 

ефективні маркетингові дослідження: 

а) безперервності; 

б) визначеності; 

в) систематичності; 

г) комплексності. 

51. Укажіть, що насправді має на увазі 

маркетолог, коли говорить про чинники, які 

впливають на обсяг продажів: 

а) контрольовані елементи маркетингу, що 

визначають поведінку споживачів на 

цільовому ринку; 

б) неконтрольовані елементи маркетингу, що 

визначають поведінку споживачів на 

споживчих ринках; 

в) контрольовані та неконтрольовані 

елементи маркетингу, що визначають 

поведінку споживачів на промислових 

ринках; 

г) контрольовані та неконтрольовані 

елементи маркетингу, що визначають 

поведінку споживачів на споживчих та 

промислових ринках. 

52. Визначте, які два види маркетингової 

діяльності пов’язує між собою процес 

сегментації ринку і визначення цільових 

сегментів: 

а) вивчення різноманітних потреб покупців і 

маркетингової програми компанії; 

б) вивчення різноманітних потреб покупців і 

залучення нових споживачів; 

в) вивчення маркетингової програми 

компанії та конкурентів; 

г) вивчення різноманітних потреб покупців 

та конкурентів. 

53. Визначте, що являє собою сегментація 

ринку: 

а) поділ потенційних покупців на цільові 

ринки, що об’єднані подібними товарами та 

потребами; 

б) поділ споживачів на певні групи з 

однаковими потребами та купівельною 

спроможністю; 

в) поділ потенційних покупців на групи, що 

об’єднують людей із подібними потребами і 

з однаковими реакціями на певні 

маркетингові дії; 

г) поділ цільового ринку на відповідні 

сегменти з метою визначення ємності ринку. 

54. Визначте, за якою базовою формулою 

розраховується ємність ринку: 

а) базовий сегмент ринку * кількість 

споживачів * кількість придбаних товарів; 

б) кількість споживачів * кількість товарів, 

закуплених 1 споживачем за рік * ціна 

товару; 

в) кількість товарів, закуплених 1 

споживачем за рік * ціна товару + витрати на 

рекламу; 

г) базовий сегмент ринку * кількість 

споживачів + витрати на рекламу. 

55. Укажіть, які заходи не належать до методів 

збору первинних даних у маркетингових 

дослідженнях: 

а) сприйняття;  

б) експеримент; 

в) спостереження;  

г) опитування. 

56. Укажіть, яку назву має низка логічних і 

послідовно сформульованих питань у 

маркетингових дослідженнях:  

а) анкета;  

б) спостереження; 

в) вибірка; 

г) опитування. 

57. Укажіть, яку назву мають окремі особи й 

домогосподарства, які купують і здобувають 

іншим способом товари й послуги для 

особистого споживання:  

а) загальний ринок;  

б) споживчий ринок;  

в) продавці;  

г) споживачі.    
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58. Укажіть на якому рівні підприємство 

здійснює взаємодію з постачальниками 

сировини:  

а) макросередовище; 

б) мікрорівень;  

в) мезорівень;  

г) макрорівень.  

59. Визначте, що перебуває у «чорному ящику» 

свідомості покупця у моделі купівельного 

поводження:  

а) характеристики покупців;  

б) ціна;  

в) стимулювання збуту;  

г) вибір часу покупки.  

60. Укажіть, яку назву має сукупність активних 

суб'єктів і чинностей, що діють за межами 

фірми і впливають на її діяльність:  

а)маркетингове середовище фірми,  

б) навколишнє середовище маркетингу,  

в) мікросередовище фірми,  

г) макроструктура маркетингу. 

61. Визначте, що є основною першопричиною, 

яка визначає поведінку споживача:  

а) культура; 

б) економічне становище;  

в) родина;  

г) мотивація.  

62. 65. Визначте, що входить до складу 

мікросередовища фірми:  

а) клієнти; 

б) фактори культурного оточення;  

в) природні фактори;  

г) науково-технічні фактори. 

63. Укажіть яку назву має інформація, що існує і 

вже використовувалася в інших цілях:  

а) первинна;  

б) описова;   

в) пошукова;  

г) вторинна.  

64. Укажіть, яку назву має сегмент ринку, 

покликаний персоніфікувати населення в 

цілому:  

а) референтна група; 

б) вибірка;  

в) цільовий сегмент;  

г) дослідницький список. 

65. Укажіть, що являє собою аудит маркетингу:  

а) всеосяжну, систематичну, незалежну і 

періодичну перевірку зовнішнього середовища 

маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів 

маркетингової діяльності; 

б) залежна перевірка;  

в) незалежна і несистематична перевірка;  

г) контроль маркетингових дій. 

66. Визначте, що є самим універсальним 

методом опитування: 

а) розсилання анкет поштою;  

б) інтерв`ю по телефону;  

в) особисте інтерв`ю;  

г) роздача анкет по квартирах. 

67. Укажіть, яку назву має процес розбивки 

споживачів на групи на основі їхніх 

розходжень у потребах, характеристиках, 

поведінці: 

а)сегментування ринку,  

б) дроблення ринку,  

в) дослідження ринку, 

г) проникнення на ринок. 

68. Визначте, що являє собою процес виявлення 

нових ринків:  

а)систематичний пошук нових сфер 

діяльності фірми, 

б) проникнення на ринок,  

в) витіснення з ринку конкуруючої 

організації,  

г) результат випадкового 

спостереження.  

69. Укажіть, яку назву мають групи, що 

здійснюють прямий або непрямий вплив на 

поводження споживача: 

а) суспільні класи;  

б) референтні групи;  

в) національні групи;  

г) соціальні   класи.  

70. Визначте, що належить до особистих 

факторів, які визначають купівельне 

поводження споживача:  

а) роль;  

б) родина;  

в) спосіб життя;  

г) соціальний стан.  

71. Орієнтація маркетингу на одному сегменті – 

це:  

а) підтримуючий маркетинг; 

б) концентрований маркетинг; 

в) диференційований маркетинг; 

г) розвиваючий маркетинг. 
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72. Які завдання дозволяє вирішити проведення 

маркетингових досліджень: 

а) пошук потенційних покупців та детальний 

аналіз потреб існуючих покупців; 

б) дослідження поведінки та мотивації 

покупців; 

в) продаж товарів за ціною, нижчою за 

собівартість; 

г) поступове захоплення цільового ринку 

збуту. 

73. Укажіть, в чому полягає головне 

призначення маркетингових досліджень: 

а) забезпечити прибутку діяльність 

підприємства; 

б) визначити напрямки діяльності та долати 

проблеми в процесі досягнення поставленої 

мети; 

в) постійно поповнювати інформацію, 

потрібну для ефективної роботи структурних 

підрозділів підприємства; 

г) гарантувати стійкість підприємства за 

умов жорсткої конкуренції. 

74. Укажіть, чого потребує підвищення 

ефективності маркетингових досліджень: 

а) систематичності та комплексності; 

б) безперервності; 

в) точності; 

г) усі відповіді вірні. 

75. Визначте, які з груп досліджень належать до 

маркетингових: 

а) дослідження ринку, збуту та структури 

товарообороту; 

б) дослідження оцінок споживчих 

властивостей товару, реклами; 

в) дослідження мотивів поведінки покупців, 

споживачів; 

г) усі відповіді вірні. 

76. Укажіть, хто є носіями первинної 

маркетингової інформації:  

а) конкуренти; 

б) споживачі; 

в) виробники; 

г) всі відповіді вірні. 

77. Укажіть, що являє собою моніторинг у 

маркетингу:  

а) систематичне збирання, обробка і аналіз 

первинної інформації; 

б) постійне відслідковування чіткого кола 

вторинної інформації та її систематизація; 

в) опрацювання вторинної та первинної 

інформації; 

г) спостереження й опитування, які 

проводяться з метою отримання первинної 

інформації. 

78. Укажіть найважливішу складову 

маркетингової діяльності підприємства: 

а) маркетингові дослідження; 

б) планування; 

в) управління; 

г) контроль. 

79. Визначте, якою величиною є місткість ринку: 

а) фіксованою; 

б) нефіксованою; 

в) непрогнозованою; 

г) прогнозованою. 

80. Укажіть основні переваги первинної 

інформації: 

а) цілеспрямованість, конкретність; 

б) низька вартість, швидкість, достовірність; 

в) достатня кількість; 

г) оперативність 

81. Визначте основну перевагу безпосереднього 

опитування респондента: 

а) висока ефективність; 

б) можливість впливу респондента; 

в) швидкість опитування; 

г) економічність. 

82. Укажіть, що може містити аналіз та прогноз 

розвитку ринку: 

а) аналіз та прогноз ємності ринку; 

б) аналіз та прогноз споживачів та аналіз цін; 

в)  аналіз діяльності та продукції 

конкурентів; 

г) всі перераховані елементи. 

83. Визначте, на якому ринку можливе 

проведення сегментування: 

а) на олігопольному; 

б) на гомогенному; 

в) на гетерогенному; 

г) на монопольному 

84. До якісних показників, які характеризують 

стан ринку відносять: 

а) маркетингові стратегії, що 

використовуються; 

б) структуру потреб; 

в) регіональні особливості споживання; 

г) кількість покупців. 

85. Укажіть, що являє собою ємність ринку: 
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а) група взаємопов’язаних товарів (товарів 

однієї споживчої вартості), у межах якої 

споживач може перейти від споживання 

одного товару до споживання іншого; 

б) регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-

продажу товару (групи товарів у межах 

одного товарного ринку), який може бути 

територією держави, області, району, міста 

(або їх частиною); 

в) ринок у межах території області, району, 

міста; 

г) максимально можливий обсяг продажу 

певного товару протягом певного періоду 

часу, який має вираз у натуральних або 

вартісних одиницях. 

86. Укажіть, що являє собою ринкова частка 

фірми: 

а) максимально можливий обсяг продажу 

певного товару протягом року, виражений у 

натуральних або вартісних одиницях; 

б) питома вага товарів фірми в загальній 

місткості даного ринку збуту; 

в) відношення зайнятої фірмою частки 

ринку до ринкової частки найбільшого 

конкурента; 

г) економічна ситуація, що склалася на 

ринку відносно попиту, пропозиції, рівня 

цін, товарних запасів, становища основних 

фірм-конкурентів. 

87. Визначте, що розуміють під кон’юнктурою 

ринку: 

а) максимально можливий обсяг продажу 

певного товару протягом року, виражений у 

натуральних або вартісних одиницях; 

б) питома вага товарів фірми в загальній 

місткості даного ринку збуту; 

в) відношення зайнятої фірмою частки 

ринку до ринкової частки найбільшого 

конкурента; 

г) економічна ситуація, що склалася на 

ринку відносно попиту, пропозиції, рівня 

цін, товарних запасів, становища основних 

фірм-конкурентів. 

88. Визначте, що являє собою монополія: 

а) коли кілька самостійних великих фірм 

монополізують виробництво та збут певного 

товару або виду товару; 

б) угода, союз, об’єднання невеликої 

кількості великих підприємств, що 

зосередили у своїх руках виробництво і збут 

значної частини продукції в одній або 

кількох галузях економіки; 

в) монопольне становище одного покупця, 

який має змогу контролювати закупівельну 

ціну певного товару; 

г) коли конкретна фірма або об’єднання є 

єдиним виробником певних товарів, у яких 

немає товарів-замінників. 

89. Визначте, що являють собою контактні 

аудиторії: 

а) групи, що виявляють інтерес до 

комунікаційної політики фірми і не можуть 

вплинути на досягнення поставлених цілей. 

б) групи, що виявляють інтерес до діяльності 

фірми і можуть вплинути на досягнення 

поставлених цілей. 

в) окремі групи аудиторій, які у власних 

інтересах використовують свій вплив. 

г) засоби масової інформації, які не 

виявляють інтересу до фірми але можуть 

вплинути на неї. 

90. Визначте, що є найважливішими факторами 

політико-правового середовища: 

а) законодавство; урядові установи. 

б) стабільність національної валюти; урядові 

установи. 

в) темпи інфляції; законодавство. 

г) урядові установи, стабільність 

національної валюти. 

91. Укажіть, якими є основні методи збирання 

первинної інформації: 

а) опитування, експеримент, спостереження, 

панель; 

б) анкетування, спостереження, панель; 

в) опитування, експеримент, анкетування; 

г) панель, експеримент.  

92. Укажіть, найвища вибірковість аудиторії є 

перевагою: 

а) реклами на телебаченні; 

б) прямої поштової реклами; 

в) зовнішньої реклами; 

г) газетної реклами. 

93. Укажіть основні типи конкурентів, які треба 

враховувати в ринковій діяльності: 

а) товарно-родові конкуренти; 

б) марки-конкуренти; 

в) товарно-видові конкуренти; 

г) усі відповіді вірні. 
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94. Укажіть, якими є основні недоліки первинної 

маркетингової інформації: 

а) можлива наявність застарілих даних; 

б) можлива відсутність необхідних даних 

через нечіткість методології проведеного 

дослідження; 

в) збирання даних може забрати багато часу 

та коштів; 

г) можливість отримання суперечливих 

даних. 

95. Конкурентна ситуація, в якій декілька 

компаній контролюють значну частину 

продажу в галузі, має назву: 

а) монополія; 

б) монопсонія; 

в) олігополія; 

г) олігопсонія. 

96. Два види маркетингової діяльності, які 

пов’язує між собою процес сегментації ринку 

і визначення цільових сегментів: 

а) вивчення різноманітних потреб покупців і 

маркетингової програми компанії; 

б) вивчення різноманітних потреб покупців і 

залучення нових споживачів; 

в) вивчення маркетингової програми 

компанії та конкурентів; 

г) вивчення різноманітних потреб покупців 

та конкурентів. 

97. Обсяги продажу товарів у даний час 

конкретній групі споживачів — це: 

а) реальна місткість ринку; 

б) потенційна місткість ринку; 

в) ринковий потенціал; 

г) кон’юнктура товарного ринку. 

98. Одним із найважливіших інструментів 

ринкових досліджень, спрямованих на 

виявлення ринкових можливостей розвитку 

є: 

а) дослідження; 

б)  сегментація; 

в) проектування; 

г) прогнозування.  

99. Проведення маркетингових досліджень 

дозволяє здійснити: 

а) пошук потенційних покупців та детальний 

аналіз потреб існуючих покупців; 

б) дослідження поведінки та мотивації 

покупців; 

в) продаж товарів за ціною, нижчою за 

собівартість; 

г) поступове захоплення цільового ринку 

збуту. 

100. Формування загальних уявлень про 

аспекти та проблеми маркетингової 

діяльності — це мета: 

а) польових досліджень; 

б) кабінетних досліджень; 

в) пілотних досліджень; 

г) метод фокус-групи. 

101. У процесі маркетингових досліджень 

найбільше часу і коштів витрачається на 

етапі: 

а) аналізу інформації; 

б) збирання та систематизації інформації; 

в) визначення проблеми; 

г) розробки дослідницького проекту. 

102. Який метод маркетингових досліджень 

використовується за недостатності 

інформації або неможливості її збирання 

та узагальнення? 

а) метод ділових контактів; 

б) метод фокус-груп; 

в) метод пробного продажу; 

г) метод польових досліджень. 

103. Спостереження – це: 

а) уточнення, яка марка товару купується 

найчастіше; 

б) реєстрація поведінки людей, яка доступна 

безпосередньому спостереженню і містить 

цікаву для дослідника інформацію; 

в) дослідження зв’язку спостерігача з 

об’єктом спостереження; 

в) техніка фіксації особливостей, елементів 

поведінки об’єкта спостереження. 

104. Істинна орієнтація на ринок починається 

з: 

а) переваг товару; 

б) стратегії продажів; 

в) запитів споживачів; 

г) стратегії маркетингу. 

105. Компанія, дії якої здебільшого 

визначаються діями та реакціями 

конкурентів, орієнтована на: 

а) споживачів; 

б) ринок; 

в) товар; 

г) конкурентів.  
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  

106. Укажіть, за яким із показників можна 

визначити мінімальний обсяг виготовлення 

нового товару? 

а) за кривою спадаючого попиту; 

б) за кривою пропозиції; 

в) за місткістю ринку; 

г) за точкою беззбитковості. 

107. Укажіть, що з переліченого підлягає 

юридичній реєстрації? 

а) товарний знак; 

б) товарна марка; 

в) логотип; 

г) фірмові константи. 

108. Укажіть, які  етапи входять до життєвого 

циклу товару: 

а) етап виробництва, зростання, зрілості, 

спаду; 

б) етап впровадження, зростання, зрілості, 

спаду; 

в) етап виведення на ринок, насичення, 

зрілості, спаду; 

г) етап виробництва, насичення, зрілості, 

спаду. 

109. Яка група факторів складає основу 

позиціонування продукту?  

а)    поведінка споживачів при покупці; 

б)    поведінка споживачів після покупки; 

в)    сприйняття продукту споживачами; 

г)    намір споживача здійснити покупку. 

110. Визначте, який із заходів доцільно 

застосувати фірмі, якщо її товар знаходиться 

на етапі зростання: 

а) зменшення витрат на комунікації; 

б) надання знижок на товар; 

в) пошук нових сегментів ринку; 

г) активна боротьба з конкурентами. 

111. Визначте, яким є перший етап процесу 

прийняття споживачем рішення про купівлю: 

а) відчуття потреби; 

б) задум; 

в) визначення цінності; 

г) пошук інформації. 

112. Укажіть, яку назву має група товарів, 

тісно пов'язаних між собою в чинність 

схожості їхнього функціонування:  

а) товарний асортимент;  

б) сегмент ринку;  

в) маркування;  

г) товар за задумом. 

113. Визначте, якщо при продажу товару 

надаються додаткові послуги та вигоди, 

товар має назву:  

а) товар на прилавку;  

б) реальний товар;  

в) товар за задумом;  

г) товар з підкріпленням. 

114.  Визначте, за допомогою якого методу 

фірма може здійснити проникнення у 

перспективні сфери діяльності: 

а) концентрації;  

б) кооперації;  

в) спеціалізації;  

г) диверсифікації. 

115.  Укажіть, яку назву мають товари та 

послуги, призначені для повсякденного 

користування:  

а) промислові; 

б) споживчі;  

в) імпульсивні;  

г) для екстрених випадків. 

116. Укажіть, яку назву має те, що 

призначено для ідентифікації товарів і 

диференціації їх від товарів конкурентів:  

а) ціна;  

б) символ;  

в) марка;  

г) патент. 

117. Укажіть, яку назву має період з 

моменту появи товару на ринку і до моменту 

його зняття з продажів:  

а) комунікацію продукту;  

б) стимулювання збуту;  

в) життєвий цикл товару; 

г) позиціонування товару.  

118.  Укажіть:  аналіз ринкових 

можливостей,  відбір цільових ринків,  

розробка комплексу досліджень,  

реалізація заходів – це окремі стадії:  

а) процесу управління маркетингом,  

б) процесу прогнозування збуту,  
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в) менеджменту,  

г) стратегії інновації. 

119. Укажіть, якою є стадія ЖЦТ у період 

повільного зростання збуту, за мірою виходу 

товару на ринок:  

а) зрілості;  

б) спаду; 

в) впровадження;  

г) зростання.  

120. Укажіть чим характеризується етап 

зростання у ЖЦТ:  

а)істотним збільшенням збуту,  

б) відсутністю конкуренції виробників,  

в) падінням прибутку,  

г) різким зменшенням ціни товару. 

121. На якій фазі життєвого циклу товару 

фірма отримує максимальний прибуток: 

а)впровадження; 

б)спаду; 

в)зростання; 

г)зрілості. 

122.  Визначте, на якій стадії життєвого 

циклу товару максимізуються: розширення 

збуту, реклама, різноманітність сервісу: 

а) впровадження; 

б) росту; 

в) спаду; 

г) зрілості. 

123. Визначте, до якого з видів товарів 

відноситься устаткування, якщо здійснено 

закупівлю устаткування для переробки 

м’ясної продукції птахівництва: 

а) товари особистого споживання; 

б) товари масового попиту; 

в) товари виробничого призначення у 

сільському господарстві; 

г) послуги. 

124.  Визначте, до якого з видів товарів 

відноситься замовлення на доставку додому 

товарів: 

а) послуга додаткового стимулювання; 

б) товар з підкріпленням; 

в) товар пасивного попиту; 

г) товар щоденного попиту. 

125. Укажіть, якою є правильна 

послідовність життєвого циклу товару: 

а) ріст, посилення, впровадження, зрілість, 

спад; 

б) впровадження, зрілість, ріст, насичення, 

спад; 

в) впровадження, спад, зрілість, ріст, 

насичення; 

г) впровадження, зростання, зрілість, спад. 

126. Укажіть, яким способом подовжують 

стадію зрілості товару: 

а) модифікацією товару; 

б) модифікацією маркетингових засобів; 

в) модифікацією ринку; 

г) модифікацією підприємства. 

127. На якій фазі життєвого циклу товару 

фірма здійснює максимальні маркетингові 

витрати: 

а)впровадженння; 

б)спаду; 

в)зростання; 

г)зрілості. 

128. Визначте, який спосіб розширення 

асортименту використано фірмою, якщо вона 

доповнює асортимент високоякісними 

товарами, цілком новими та сучасними:  

а) насичення; 

б) нарощування вгору; 

в) спеціалізований;  

г) нарощування вниз. 

129.  Визначте, які послуги належать до 

матеріальних:  

а) культурно-розважальні; 

б) туристичні; 

в) торговельні;  

г) всі відповіді вірні. 

130. Укажіть, яка система кодування 

товарів запроваджена в Україні:  

а) американська UPS ; 

б) європейська EAN; 

в) західнонімецька BAN;  

г) країн СНД. 

131. . Визначте, що є персоніфікованою 

товарною маркою:  

а) фірмовий знак; 

б) фірмове ім’я; 

в) фірмовий стиль;  

г) фірмовий штамп. 

132. Визначте, що належить до цінових 

показників конкурентоспроможності товару:  

а) імідж фірми; 

б) витрати на модифікацію; 

в) ступінь новизни товару;  
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г) виробничо-ресурсні можливості 

підприємства. 

133.  Укажіть, що є елементами сервісного 
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а) робота зі скаргами клієнтів; 

б) технічне обслуговування; 

в) забезпечення необхідною документацією;  

г) всі відповіді вірні. 

134. Визначте, на якому етапі ЖЦТ 

підприємство здійснює найбільші витрати: 

а) зрілості; 

б) впровадження; 

в) зростання; 

г) спаду. 

135. . На якій фазі життєвого циклу товару 

фірма має максимально завантажені 

виробничі потужності: 

а) впровадження; 

б) спаду; 

в) зростання; 

г) зрілості 

136. Товари-аналоги конкуруючих фірм 

вперше з`являються на стадії: 

а) впровадження; 

б) зростання; 

в) зрілості; 

г) спаду. 

137. Фірма може розширювати асортимент 

своє продукції шляхом: 

а) диверсифікації; 

б) нарощування та насичення; 

в) проведення сегментації; 

г) позиціонування. 

138.  Задачею товарної політики є: 

а)  управління життєвим циклом товарів та їх 

конкурентоспроможністю; 

б) пошук споживачів, які бажають придбати 

товар; 

в) виготовляти якомога більше товарів; 

г) всі відповіді вірні; 

139. Визначте, який із факторів є 

найголовнішим при збуті нового товару: 

а) місткість і потенціал ринку; 

б) переваги в конкурентній боротьбі; 

в) ризики; 

г) виробничо-ресурсні можливості. 

140. Визначте, що являється товаром: 

а)  все те, що здатне задовільнити потреби 

споживачів; 

б) все, що призначене для задоволення 

певної потреби і пропоноване на  ринку для 

продажу; 

в) матеріальні об’єкти, послуги, які 

характеризуються сукупністю властивостей, 

здатних задовольнити бажання потенційних 

покупців; 

г) всі твердження вірні. 

141. Укажіть, що являє собою 

маркетингова товарна політика: 

а) складова господарської діяльності 

підприємства; 

б) визначений курс дій, принципи поведінки 

підприємства на товарному ринку; 

в) сукупність засобів впливу на споживача за 

допомогою товару; 

г) систему дій підприємства для визначення 

місця товару на ринку, задоволення 

конкретного потенційного споживача 

товарами, широкої можливості їх вибору. 

142.  Визначте, що являє собою диверсифікація: 

а) розповсюдження господарської діяльності 

на нові сфери; 

б) процес придбання або включення в 

структуру підприємства нових виробництв, 

які технологічно входять в процес 

виробництва; 

в) проникнення підприємств в галузі, які не 

мають прямого виробничого зв’язку, або 

функціональної залежності від основної їх 

діяльності; 

г) створення альянсів між компаніями, які 

зацікавлені в інтеграції без переходу прав 

власності. 

143. Визначте, у якому варіанті етапи ЖЦТ 

розташовані у правильній послідовності: 

а) виробництво, впровадження, насичення, 

зрілість, спад; 

б) впровадження, зростання, сталий 

розвиток, спад; 

в) впровадження, зростання, зрілість, спад, 

оновлення; 

г) впровадження, зростання, зрілість, спад. 

144. На якому етапі життєвого циклу 

товару основними клієнтами підприємства є 

консерватори? 

а) впровадження; 

б) зростання; 

в) зрілості; 
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г) спаду. 

Складовими конкурентоспроможності 

товарів є: 

а) показники якості, цінові показники й 

ринкові показники; 

б) наявність постійних покупців, лідерство 

серед конкурентів за якістю; 

в) відмінні функціональні властивості 

товару, доступна ціна й відсутність товарів-

замінників; 

г) висока споживча цінність товару, велика 

ринкова частка 

146.  Визначте, що є 

конкурентоспроможністю товару: 

а) найвищий у світі рівень якості товару; 

б) здатність товару конкурувати на 

світовому ринку; 

в) здатність товару конкурувати з аналогами 

на конкретному ринку в певний період часу; 

г) найнижча собівартість товару. 

147. Укажіть, що являє собою насиченість 

асортименту: 

а) кількість видів товару; 

б) кількість асортиментних груп товарів; 

в) співставлюваність асортименту в 

кінцевому споживанні; 

г) загальна кількість товарів, їх 

асортиментних позицій. 

148. Товарна марка застосовується для 

того, щоб: 

а) компенсувати товару недостатньо високу 

якість; 

б) обґрунтувати споживачеві завищену ціну 

на товар; 

в) диференціювати товар на ринку серед 

подібних собі; 

г) всі відповіді вірні. 

149. Визначте, яка стадія життєвого циклу 

товару є найбільш ризикованою та дорогою: 

а) розробки та впровадження; 

б) зростання; 

в) зрілість; 

г) спад. 

150.  Визначте, до яких негативних 

наслідків може призводити використання 

упаковки: 

а) виснажуються природні ресурси; 

б) відбувається зростання цін; 

в) не справджуються сподівання; 

г) всі відповіді вірні. 

151. Визначте, у яких випадках споживачі 

частіше користуються прихильністю до 

марки: 

а) придбання дорогих товарів; 

б) покупка імпульсивних товарів; 

в) придбання промислових товарів; 

г) покупка недорогих товарів. 

152. Укажіть, що являє собою модифікація 

товару: 

а) політика зниження цін, використання 

нових форм реклами, активне стимулювання 

продажу; 

б) сукупність дій щодо розширення 

контингенту покупців товару; 

в) сукупність дій щодо зміни деяких 

властивостей товару; 

г) використання нових технологій для 

виробництва товарів. 

153.  Укажіть, якими є товари, які 

покупець у процесі вибору та купівлі 

порівнює за показниками якості, ціни, 

зовнішнього оформлення: 

а) товари щоденного попиту; 

б) товари попереднього вибору; 

в) товари особливого попиту; 

г) товари пасивного попиту. 

154. 198. Визначте, якими є товари з 

унікальними характеристиками: 

а) попереднього попиту; 

б) особливого попиту; 

в) пасивного попиту; 

г) масового попиту. 

155. Укажіть, що являють собою марки 

дилерів: 

а) марки, у яких фігурує назва виробника, 

орієнтовані на широке коло споживачів; 

б) відображають назву оптової або 

роздрібної збутової фірми; 

в) містять назву продукції без назв 

виробників або дилерів; 

г) використання концепції франчайзингу. 

156.  Упаковка є засобом: 

а) що зберігає споживчу цінність продукту; 

б) реклами продукту; 

в) що раціоналізує організацію покупки та 

продажу; 

г) всі відповіді вірні. 

157. У маркетингу під товаром розуміють: 
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а) продукт, вироблений для обміну; 

б) фізичний об’єкт; 

в) набір властивостей, що дозволяють 

вирішити проблеми споживача; 

г) поняття, що включає концепції, 

філософію, розумові образи. 

158. Те, що призначене для ідентифікації 

товарів і диференціації їх від товарів 

конкурентів, називається:  

а) ціна;  

б) символ;  

в) марка;  

г)патент. 

159. Товар вважається новим, якщо: 

а) таким його вважає ринок; 

б) виробник по-новому рекламує товар; 

в) Виробник застосовує сучасну технологію 

його виготовлення; 

г) всі відповіді вірні. 

160. До способів утримання життєвого циклу 

товару на стадії зрілості відносять: 

а) модифікацію товару; 

б) модифікацію маркетингових засобів; 

в) модифікацію ринку; 

г) модифікацію підприємства. 

161. Складовими конкурентоспроможності 

товарів є: 

а) показники якості, цінові показники й 

ринкові показники; 

б) наявність постійних покупців, лідерство 

серед конкурентів за якістю; 

в) відмінні функціональні властивості 

товару, доступна ціна й відсутність товарів-

замінників; 

г) висока споживча цінність товару, велика 

ринкова частка. 

 

162.  Конкурентоспроможністю товару є: 

а) найвищий у світі рівень якості товару; 

б) здатність товару конкурувати на 

світовому ринку; 

в) здатність товару конкурувати з аналогами 

на конкретному ринку в певний період часу; 

г) найнижча собівартість товару. 

163. Випадки, в яких споживачі частіше 

користуються прихильністю до марки: 

а) придбання дорогих товарів; 

б) купівля імпульсивних товарів; 

в) придбання промислових товарів; 

г) купівля недорогих товарів. 

164. На які ринки краще виходити фірмам, 

продукція яких поступається продукції 

конкурентів за якістю, ступенем 

наукоємності, умовами обслуговування? 

а)  на ринки з високою еластичністю попиту; 

б) на ринки з низькою еластичністю попиту; 

в) на ринки з унітарним попитом; 

г) на споживчі ринки. 

165. Визначте, у яких випадках доцільно 

здійснювати зниження цін: 

а) дефіцитних явищ; 

б) масового розпродажу; 

в) «зняття вершків»; 

г) усі відповіді вірні. 

166.  Укажіть, що не включає процес 

ціноутворення маркетингової цінової 

стратегії: 

а) аналіз факторів, які впливають на 

визначення цін; 

б) стратегію ціноутворення; 

в) визначення початкової ціни; 

г) еластичність цін. 

167. Укажіть, що показує крива попиту: 

а) найбільшу кількість товару, яку куплять 

споживачі за визначеною ціною; 

б) доходи споживачів, які вони планують 

витратити; 

в) споживацьку готовність та можливість 

придбати незначну кількість товарів та 

послуг; 

г) правильна відповідь відсутня. 

168. Укажіть, за якою формулою 

розраховується точка беззбитковості: 

а) Постійні витрати / (Собівартість – Питомі 

змінні витрати); 

б) Постійні витрати / Маржинальний дохід; 

в) Питомі змінні витрати / (Ціна одиниці 

продукції – Постійні витрати); 

г) Ціна одиниці продукції / (Собівартість – 

Постійні витрати). 

169.  Визначте, які знижки за кількість 

придбаної продукції є доречними, якщо 

компанія прагне стимулювати повторну 

купівлю товару протягом року: 

а) звичайні кількісні знижки; 

б) знижки за прискорення оплати; 

в) знижки за оплату готівкою; 

г) накопичувальні кількісні знижки. 
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170.  Укажіть, що являє собою точка 

беззбитковості: 

а) обсяг продукції (послуг), при якому 

сукупний дохід дорівнює сукупним 

витратам; 

б) сума затрат фірми, яка не змінюється зі 

зміною кількості виробленої та проданої 

продукції; 

в) відношення відсоткової зміни величини 

попиту до відсоткової зміни ціни; 

г) відношення відсоткової зміни попиту до 

відсоткової зміни пропозиції. 

171.  Визначте, що являє собою цінова 

еластичність попиту: 

а) відношення відсоткової зміни ціни до 

відсоткової зміни величини пропозиції; 

б) відношення відсоткової зміни попиту до 

відсоткової зміни величини пропозиції; 

в) відношення відсоткової зміни величини 

попиту до відсоткової зміни ціни; 

г) правильна відповідь відсутня. 

172. Визначте, яку цінову доплату готові 

заплатити споживачі за якість та надійність 

товару відомої товарної марки: 

а) доплату за обсяги реалізації продукції; 

б) премію за репутацію та імідж; 

в) премію за якісне обслуговування; 

г) всі відповіді вірні. 

173. Укажіть, яку назву має грошовий 

вираз вартості товару:  

а) вартість; 

б) ціна;  

в) товарна одиниця;  

г) дисконтна ставка. 

174. Укажіть, чим визначається мінімальна 

ціна товару:  

а) попитом;  

б) пропозицією;  

в) еластичністю попиту; 

г) витратами фірми. 

175. Визначте, в яких умовах неможливе 

формування попиту на товар, якщо у фірми 

ціни на товар встановлені на рівні:  

а) ціни товарів-замінників;  

б) ціни конкурентів;  

в) занадто високої ціни;  

г) ціни собівартості продукції. 

176. Укажіть, які витрати належать до 

постійних витрат фірми:  

а) на оренду приміщення;  

б) на упакування товару; 

в) на рекламу;  

г) на сировину. 

177. Укажіть, які витрати належать до 

змінних витрат фірми:  

а) амортизаційні відрахування;  

б) сировина; 

в) оренда приміщення;  

г) заробітна плата адміністративного 

персоналу. 

178. Виробник товару Х знизив ціну на 

свій товар на 6% в результаті чого обсяг 

продажів збільшився на 4% . Попит на товар 

Х в цьому випадку є:  

а) еластичним; 

б) нееластичним; 

в) абсолютног нееластичним; 

г) абсолютно еластичним. 

179. За яким із показників можна 

визначити мінімальний обсяг виготовлення 

нового товару: 

а) за кривою спадаючого попиту; 

б) за кривою пропозиції; 

в) за місткістю ринку; 

г) за точкою беззбитковості. 

180. Визначте, як зміниться прибуток від 

зниження ціни товару при незмінному 

попиті: 

а) дещо підвищиться; 

б) різко підвищиться; 

в) не зміниться; 

г) знизиться. 

181. Укажіть, який із перелічених факторів 

є найбільш впливовим на цінову політику: 

а) витрати виробництва; 

б) реклама; 

в) попит; 

г) конкуренція; 

182.  Визначте, який метод встановлення 

ціни є оптимальним для агрофірми при 

виготовленні нею нового товару, відомого 

лише за кордоном:  

а) затратний метод; 

б) метод «зняття вершків»; 

в) метод «атаки»; 

г) метод «цінового лідера». 
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183.  Визначте, за яких умов агрофірмі 

вигідно проводити цінову політику 

«впровадження»: 

а) еластичність попиту висока, собівартість 

знижується, товар вводиться за дуже 

низькою ціною; 

б) еластичність попиту низька, собівартість 

знижується, товар вводиться за високою 

ціною; 

в) еластичність попиту висока, собівартість 

знижується дуже повільно, товар вводиться 

за низькими цінами; 

г) підприємство намагається швидко 

повернути витрати на НДР, конкуренти не 

здатні протистояти. 

184. Укажіть, від чого залежить найнижча 

ціна товару: 

а) собівартості продукції; 

б) частки, яку займає підприємство на ринку; 

в) мети підприємства на ринку; 

г) рівня конкуренції на регіональному ринку. 

185. Визначте, на підставі чого 

встановлюється максимальна ціна товару: 

а) витрат, пов’язаних з виробництвом та 

якості товару; 

б) інтенсивності попиту на товар; 

в) мети підприємства на ринку; 

г) сильної протидії конкурентів. 

186. Визначте, що є ціною споживання: 

а) ціна на ринку, за яку споживач готовий 

придбати товар; 

б) ціна на ринку в сумі з експлуатаційними 

витратами в період використання товару; 

в) ціна ринку в сумі з вартістю доставки 

товару до споживача; 

г) сума витрат на транспортування, монтаж, 

обслуговування товару в процесі 

споживання. 

187. У чому полягає відмінність стратегії 

ціноутворення, що спрямована на продаж 

товарів за зниженими цінами, від 

розпродажу? 

а) тривалістю дії; 

б) розміром ціни за якою реалізується товар; 

в) нічим не відрізняються; 

г) широтою діапазону. 

188. Цінова еластичність попиту 

визначається: 

а) рівнем ціни на товар; 

б) унікальними властивостями товару та 

рівнем його якості; 

в) цілями ціноутворення фірми; 

г) рівнем купівельної спроможності 

населення. 

189. Найменш ефективним застосування 

маркетингових цінових стратегій 

виявляється на ринку: 

а) чистої монополії; 

б) олігополії; 

в) досконалої конкуренції; 

г) монополістичному ринку. 

190. Цінова стратегія підприємства базується 

на: 

а) якості та унікальності; 

б) витратах, унікальності, якості; 

в) витратах та якості; 

г) попиті, конкуренції та якості. 

191. Тендерне ціноутворення — це: 

а) розрахунок цін, виходячи з реакції 

споживачів; 

б) розрахунок цін, виходячи з поведінки 

конкурентів; 

в) розрахунок цін, виходячи зі значень 

еластичності попиту; 

г) розрахунок прямих витрат на виготовлення 

одиниці продукції. 

192. Стратегія широкого проникнення фірми 

на ринок грунтується на: 

а) високих цінах та низькому рівні збутових 

витрат; 

б) високих цінах та значних витратах на 

стимулювання збуту; 

в) низьких цінах та високих витратах на 

стимулювання збуту; 

г) раціональному співвідношенні низьких 

витрат на стимулювання збуту з доступними 

цінами. 

193.  Визначте, які види етичних зловживань 

існують у галузі реклами: 

а) недотримання рекламних обіцянок, 

оманлива і неправдива реклама, цінова 

дискримінація, обмеження постачання; 

б) недотримання рекламних обіцянок, 

неправдива реклама, використання 

психологічної вразливості дітей, 

приниження соціально незахищених осіб; 
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в) цінова дискримінація, приниження 

соціально незахищених осіб, неправдива 

реклама, обмеження постачання; 

г) використання психологічної вразливості 

дітей, цінова дискримінація, недотримання 

рекламних обіцянок, приниження соціально 

незахищених осіб. 

194. Визначте, який елемент комунікаційної 

політики є ефективним лише у 

короткостроковій перспективі: 

а) персональний продаж; 

б) стимулювання збуту; 

в) формування попиту; 

г) прямий маркетинг. 

195. Визначте, що являє собою реклама: 

а) будь-яка інформація, що на основі 

освітнього підходу повідомляє потенційних 

споживачів про нові продукти; 

б) будь-яка платна форма неособистого 

представлення організації, товару чи ідеї від 

імені конкретного замовника; 

в) неособиста, опосередковано оплачувана 

форма розповсюдження позитивної 

інформації про компанію та її продукти і 

послуги. 

г) інформація, що дозволяє виявити 

потенційних споживачів та залучити їх до 

цільового ринку. 

196. Укажіть за яких конкурентних умов 

рекламна діяльність відіграє важливу роль на 

ринках: 

а) чистої конкуренції; 

б) монопсонії; 

в) олігополії; 

г) чистої монополії. 

197. Укажіть якими витратами 

характеризується персональний продаж: 

а) помірними витратами в розрахунку на 

один контракт; 

б) низькими витратами в розрахунку на один 

контракт; 

в) високими витратами в розрахунку на один 

контракт; 

г) правильна відповідь відсутня. 

198. Визначте, яка група сприяє 

формуванню позитивного або негативного 

іміджу підприємства:  

а)контактна аудиторія, 

б) широка публіка,  

в) гражданська група,  

г) споживча аудиторія. 

199. Визначте, в результаті чого фірма 

може збільшити кількість цільових 

споживачів: 

а)збільшенням видатків на рекламу;  

б) збільшенням прейскурантної ціни,  

в) поширенням товарів через менше число 

магазинів, 

г) забезпеченням товару менш помітного 

викладення на прилавках. 

200. До яких функцій слід віднести 

рекламування товарів та стимулювання їх 

збуту: 

а) маркетингових; 

б) виробничих; 

в) управлінських; 

г) технічних. 

201. Різновид просування товару, який 

забезпечує особистий контакт та діалог зі 

споживачем: 

а) пропаганда; 

б) реклама; 

в) стимулювання продажів; 

г) особистий продаж. 

202. Офіційне представлення підприємства, 

проекту, продукції цільовій аудиторії являє 

собою: 

а) маркетинговий комплекс; 

б) рекламу; 

в) презентацію; 

г) виставку. 

203. Функції, до яких слід віднести 

рекламування товарів та стимулювання їх 

збуту: 

а) маркетингових; 

б) виробничих; 

в) управлінських; 

г) технічних. 

204. . Наука, яка розглядає систему загальних 

настанов, критеріїв та орієнтирів сфери 

взаємовідносин між підприємствами та 

організаціями, з одного боку, та їхніми 

клієнтами, з другого, з метою досягнення 

маркетингових цілей має назву: 

а) маркетингова політика комунікацій; 

б) маркетинг; 

в) управління маркетингом; 

г) пропаганда. 
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205. Першим кроком у процесі прийняття 

рішень з рекламування є: 

а) визначення цілей реклами; 

б) ідентифікація цільового ринку; 

в) встановлення бюджету; 

г) контроль за рекламуванням. 

206. До безпосередніх методів міжнародної 

маркетингової комунікації належать: 

а) переговори, презентації, реклама; 

б) стимулювання продажу, виставки-ярмарки, 

відрядження; 

в)  презентації, переговори, відрядження; 

г) реклама. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.  

 

207. Визначте, що не належить до типів 

маркетингового контролю:  

а) фінансовий контроль,  

б) контроль річних планів,  

в) контроль прибутковості,  

г) стратегічний контроль. 

208. Визначте основні завдання служби 

маркетингу, які відображають специфіку її 

діяльності:  

а) прогноз обсягу продажів та розробку 

довго-, середньо- та короткострокових 

планів маркетингу по кожному виду 

продукції; 

б) підготовку річних планів маркетингу та по 

кожному виду продукції; 

в) збір інформації про ринок, структуру та 

динаміку попиту, бажань покупців та 

ставлення до товару торговельних 

працівників; 

г) всі відповіді вірні. 

209. Визначте, які три основних види 

стратегії виділяють у світовій практиці:  

а) розвитку; розширення ринку; виживання; 

б) диверсифікації; проникнення на ринок; 

розширення ринку; 

в) зростання; стабілізації; виживання; 

г) проникнення на ринок; розширення; 

розвиток. 

210. Визначте, за що несе відповідальність 

служба маркетингу:  

а) забезпечення керівництва та виконавців 

необхідною інформацією 

б) забезпечення виробничо-ресурсних 

можливостей підприємства; 

в) процес ціноутворення; 

г
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211. Визначте, які організаційні структури 

служби маркетингу виділяють: 

а) функціональна орієнтація, товарна 

орієнтація, регіональна орієнтація, сегментна 

орієнтація; 

б) ринкова, сегментна, цільова орієнтації; 

в) товарна орієнтація, регіональна орієнтація, 

сегментна орієнтація; 

г) виробнича, збутова, ринкова орієнтація.  

212. . Визначте, у чому полягає основне 

завдання маркетингової ревізії:  

а) сформулювати питання, які потрібно 

обговорити для майбутнього планування 

маркетингової діяльності, виявити області, у 

яких є недоліки; 

б) зіставлення фактичних і планових 

показників; 

в) виявлення і усунення недоліків в процесі 

маркетингового дослідження; 

г) виявлення недоліків в маркетинговій 

діяльності підприємства. 

213. Визначте, що становить основу 

стратегії ринкових лідерів: 

а) спеціалізація; 

б) захист позицій; 

в) наступ на нові позиції; 

г) кооперація. 

214. Визначте, яку маркетингову стратегію 

оптимально використати 

сільськогосподарському підприємству, яке 

спеціалізується на виробництві молока, 

відкриває цех з виробництва молочної 

продукції та власний магазин: 

а) активний марккетинг; 

б) горизонтальну диверсифікацію; 

в) пасивний маркетинг; 

г) вертикальну диверсифікеацію. 

215. Укажіть, які з перерахованих факторів 

впливають на прийняття рішень і є 

зовнішніми: 

а) ранг керівника; 
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б) природа продукту; 

в) ціна продукту; 

г) нормативно-законодавча база 

216. Визначте, у чому полягає стратегія 

диференціації:  

а) в тому, що фірма виробляє один вид товару 

і працює в одному вибраному напрямку; 

б) в тому, що фірма виробляє різноманітні 

види товару, які розрізняються своїми 

споживчими властивостями, якістю, ціною; 

в) спрямована на забезпечення 

конкурентоспроможності за рахунок більш 

низьких витрат на виробництво товарів; 

г) в тому, що фірма виробляє різноманітні 

товари, які схожі своїми споживчими 

властивостями. 

217. Укажіть, на чому ґрунтується 

стратегія широкого проникнення: 

а) на високих цінах та низькому рівні 

збутових витрат; 

б) на високих цінах та значних витратах на 

стимулювання збуту; 

в) на низьких цінах та високих витратах на 

стимулювання збуту; 

г) на раціональному співвідношенні низьких 

витрат на стимулювання збуту з доступними 

цінами. 

218. Найбільш значущим за своїми 

масштабами в маркетингу є: 

а) стратегічне планування; 

б) тактичне планування; 

в) оперативне планування; 

г все вище вказане, так як всі ці складові – 

єдине планування. 

219. Процеси сегментування і 

позиціонування, за визначення Ф. Котлера 

становлять  сутність: 

а) сучасного стратегічного маркетингу; 

б) стратегії позиціонування; 

в) стратегії сегментування; 

г) стратегії розподілу 

 

220. Диверсифікація — це: 

а) цілеспрямований напрям дій будь-якої 

організації з метою максимального 

задоволення ринкових потреб створеними або 

залученими споживними цінностями; 

б) ефективна номенклатура товарів, які 

реалізуються на невеликій кількості ринків; 

в) збільшення програми виробництва в 

результаті виготовлення нової продукції 

для нових ринків; 

г) вихід на галузеві ринки, що не має 

жодної подібності до традиційної 

виробничої та маркетингової діяльності 

підприємства. 

 

221. Мета процесу управління маркетингом – 

визначити перспективні напрямки 

маркетингової діяльності, які зможуть 

забезпечити фірмі: 

а) максимально широкий асортимент 

продукції; 

б) монопольне положення на ринку; 

в) максимальне завантаження виробничих 

потужностей; 

г) конкурентні переваги на ринку. 

222. Застосування стратегії 

диференційованого маркетингу допомагає 

компанії: 

а) зекономити ресурси; 

б) знизити рівень конкуренції; 

в) скоротити витрати на маркетингові 

дослідження; 

г) задовольнити загальні для багатьох 

сегментів ринку потреби. 

223. Маркетингова ревізія – це: 

а) об’єктивне оцінювання маркетингових 

функцій підприємства, застосовуваних 

методів і процедур, а також діяльності 

персоналу; 

б) перевірка фінансових показників 

підприємства; 

в) аналіз виробничо-збутової діяльності; 

г) перевірка виконання бізнес-плану. 

224. Можливі напрями розвитку підприємства 

в межах стратегічного планування – це: 

а) інтенсивний розвиток; 

б) інтеграційний розвиток; 

в) диверсифікаційний розвиток; 

г) усі відповіді вірні. 

225. Об’єктами контролю маркетингової 

діяльності можуть бути: 

а) окрема марка товару; 

б) окремий регіональний ринок; 

в) окрема маркетингова функція; 

г) усі відповіді вірні. 
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226. Укажіть, хто з торговельних 

посередників приймає право власності на 

товар? 

а) брокер; 

б) агент виробника; 

в) дилер; 

г) збутовий агент. 

227. Визначте, що не відносять до основних 

критеріїв відбору каналів реалізації: 

а) обсяги реалізації товарів; 

б) обсяги виробництва товарів; 

в) швидкість товаропросування; 

г) рівень витрат обігу. 

228. Укажіть, які основні функції виконують 

посередники: 

а) укладання угод, інформування споживача, 

продаж товару; 

б) інформування споживача, доставка 

товару, надання гарантійного 

обслуговування; 

в) сприяння продажу, інформування 

споживача, доставка товару; 

г) укладання угод, забезпечення логістики, 

сприяння продажу. 

229. Визначте, який посередник має юридичне 

право укладати угоди від імені виробника: 

а) дилер; 

б) дистриб’ютор; 

в) комівояжер; 

г) брокер. 

230. Визначте, який канал реалізації товару 

застосовує компанія «Amway»: 

а) прямий канал реалізації товару; 

б) однорівневий канал реалізації товару; 

в) непрямий канал реалізації товару; 

г) опосередкований канал реалізації товару. 

231. Укажіть, яку назву мають ділові 

фірми й окремі особи, що забезпечують 

компанію і її конкурентів ресурсами:  

а) постачальники,  

б) посередники,  

в) контактні аудиторії,  

г) товарознавці. 

232. Укажіть, що забезпечує доставку 

товарів у потрібне місце й у потрібний час:  

а) канал розподілу;  

б) рух товару;  

в) позиціонування;  

г) сегментування. 

233. Укажіть, з яких суб`єктів складається 

дворівневий канал розподілу:  

а) посередника та споживача;  

б) двох посередників; 

в) виробника та одного посередника;  

г) виробника та споживача.  

234. Визначте, кількість прямих контактів 

виробників зі споживачами за допомогою 

посередників:  

а) скорочується;  

б) збільшується;  

в) не змінюється;  

г) скорочується у два рази. 

235. Укажіть, що є метою ціноутворення, 

коли фірма не допускає завищення або 

заниження цін на свою продукцію і прагне 

знижувати витрати виробництво та збут:  

а) утримання частки ринку;  

б) забезпечення збуту;  

в) максимізація прибутку;  

г) максимізація збуту.  

236. Визначте, якщо під впливом значної 

зміни ціни попит майже не змінюється, то 

попит:  

а) нееластичний;  

б) одиничний;  

в) еластичний;  

г) частково еластичний.  

237. Визначте, використання посередників 

у сфері обігу вигідне насамперед:  

а) споживачеві;  

б) виробнику; 

в) державі;  

г) дилерам.  

238. Укажіть, яку назву має шлях, по якому 

товари рухаються від виробників до 

споживачів:  

а) канал розподілу;  

б) транзит;  

в) магістраль;  

г) транспортний шлях. 

239. Визначте, якою є рекомендована 

кількість рівнів або учасників каналів 

розподілу продукції для товарів, що швидко 

псуються: 

а) мінімальною; 

б) такі товари реалізуються через канал 

нульового циклу; 

в) максимальною; 
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г) вимоги до зберігання товарів не впливають 

на кількість рівнів каналів розподілу 

продукції. 

240. Визначте, що відбувається з часткою 

витрат, пов’язаних з продажем товарів, зі 

збільшенням кількості рівнів каналу 

розподілу продукції: 

а) зменшується; 

б) зростає; 

в) залишається без змін; 

г) це залежить від товару та його 

властивостей. 

241. Укажіть, що входить до складу 

програми управління збутом та розподілом 

товарів: 

а) формування замовлення для виробників; 

б) планування асортиментної концепції; 

в) планування та здійснення основних і 

додаткових послуг; 

г) закупка товарів. 

242. Основні функції, що виконують 

посередники: 

а) укладання угод, інформування споживача, 

продаж товару; 

б) інформування споживача, доставка 

товару, надання гарантійного 

обслуговування; 

в) сприяння продажу, інформування 

споживача, доставка товару; 

г) укладання угод, забезпечення логістики, 

сприяння продажу. 

243.  Елемент маркетингу, головним змістом 

якого є вибір оптимальної схеми доставки 

продуктів від виробника до споживача: 

а) ціна; 

б) розподіл; 

в) просування; 

г) товар. 

244. Процес виявлення нових ринків – це:  

а) систематичний пошук нових сфер 

діяльності фірми; 

б) проникнення на ринок; 

в) витіснення з ринку конкуруючої 

організації; 

г) результат випадкового спостереження. 

245. Розміщення капіталу у власні закордонні 

підприємства, збутові філії – це: 

а) спільне володіння; 

б) пряме інвестування; 

в) управління за контрактом; 

г) ліцензування. 

246.  Діяльність з продажу товарів і послуг, 

яка передбачає використання Інтернету для 

оформлення замовлень і розрахунків носить 

назву: 

а) інтернет-маркетинг; 

б) система-інтернет; 

в) маркетингова діяльність; 

г) маркетингові комунікації. 

247. Сайт, який об’єднує кілька інтернет-

магазинів різних компаній називається: 

а) форум; 

б) мережевий супермаркет; 

в) магазин; 

г) компанія. 

248. Орієнтація виробництва і збуту на 

задоволення екологічно-орієнтованих потреб 

споживачів, створення і стимулювання 

попиту на екологічні товари: 

а) концепція ситуаційного маркетингу; 

б) концепція екологічного маркетингу; 

в) концепція орієнтованого виробництва; 

г) концепція орієнтованого збуту. 

249. Рекомендована кількість рівнів або 

учасників каналів розподілу товарів, що 

швидко псуються: 

а) мінімальна; 

б) такі товари реалізуються через канал 

нульового циклу; 

в) максимальна; 

г) вимоги до зберігання товарів не 

впливають на кількість рівнів каналів 

розподілу продукції. 

250. Ключовим питанням 

маркетингової політики розподілу є: 

а) реалізація виготовленої продукції; 

б) формування каналів розподілу; 

в) формування логістичних систем; 

г) проведення маркетингових досліджень.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Адміністративні вертикальні системи — маркетингові системи, які 

координують свою діяльність завдяки адміністративному управлінню одним із 

суб’єктів каналу розподілу, як правило, досвідченим і потужним 

товаровиробником. 

Асемблери — посередницькі організації, які спеціалізуються на 

сільськогосподарській продукції та морепродуктах, закуповуючи її в місцях 

виробництва або впливу. 

Біржове ціноутворення — різновид розрахунку цін на підставі узаконених 

умов. 

Бонус — знижка, яка надається за результатами річного обороту. 

Брокери — юридичні чи фізичні особи, які сприяють укладанню угод не 

беручи участі в них, отримуючи за це комісійну винагороду. 

Вартість — комплексне поняття, що включає споживчу корисність і ціну 

споживання. 

Венчурна група — організаційно незалежна група висококваліфікованих 

фахівців, ЩО створюється для практичної реалізації Оригінальної ідеї нового 

товару (послуги). 

Виробничий маркетинг — маркетинг, що розглядає процеси виробництва 

(обсяги, продуктивність праці, собівартість) як основний засіб досягнення ко-

мерційного успіху на ринку; ефективний на ринку, де попит перевищує пропозицію 

(ринок товаровиробника). 

Внутрішньоорганізаційний (управлінський) маркетинг — діяльність, яка 

спрямована на інтеграцію апарату управління підприємства і його збутової системи 

за пріоритету останньої. 

Гармонійність товарного асортименту — міра спорідненості товарів різних 

товарних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації вироб-

ництва, каналів розподілу тощо. 

Глибина товарного асортименту — кількість позицій у товарній групі. 

Глобальний маркетинг — маркетинг, який пропонує товари (послуги) без 

диференціації останніх стосовно особливостей тих чи інших груп споживачів. 

Гуманістичний маркетинг — маркетинг, який, спираючись на високі етичні 

принципи, спрямовує діяльність підприємства на задоволення потреб та інтересів 

широких верств суспільства. 

Демаркетинг — вид маркетингу, завданням якого є ліквідація ажіотажного 

попиту; реалізується шляхом збільшення обсягів виробництва та збуту продукції, 

підвищення цін, послаблення рекламної діяльності тощо. 

Джобери — це комісіонери-посередники швидкого перепродажу продукції 

виробників або інших посередників. 

Диверсифікація — запровадження у виробництво (продаж) нових номенкла-

турних груп (продуктових ліній).  

Диверсифікація вертикальна — запровадження у виробництво (продаж) 
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Диверсифікація горизонтальна - запровадження у виробництво (продаж) 

нових технічно споріднених номенклатурних груп продукції. 

Диверсифікація латеральна — запровадження у виробництво (продаж) 

нових номенклатурних груп, які не мають жодного технологічного зв 'язку з уже 

існуючими. 

Дистриб'ютор — незалежна посередницька оптова фірма, яка здійснює 

закупівлю і збут продукції. 

Диференціація — доповнення існуючих продуктових ліній новими видами, 

які раніше не вироблялись. 

Диференційований (цільовий) маркетинг — маркетинг, спрямований на ви-

робництво та збут продукції, призначеної для конкретних ринкових сегментів. 

Довжина каналу розподілу — кількість наявних у ньому проміжних рівнів, 

якими є будь-які посередники, що виконують ту чи іншу роботу по наближенню 

товарів до кінцевого споживача. 

Договірні вертикальні системи — маркетингові системи, де взаємовідносини 

суб’єктів формалізуються юридичними контрактами. 

Екологічний маркетинг — маркетинг, головною метою якого є захист 

навколишнього середовища. 

Еластичність попиту залежно від рівня доходів споживачів — відносна зміна 

попиту на товар відповідно до відносної зміни рівня доходів споживачів. 

Еластичність попиту перехресна — відносна зміна попиту на продукт А у 

зв'язку з відносною зміною ціни на продукт Б. 

Елімінування — процес зняття (виведення) застарілого продукту (послуги) з 

ринку. 

Життєвий цикл продукції — концепція, яка характеризує розвиток обсягів 

збуту продукту і прибутку від його реалізації, пропонує заходи щодо стратегії і 

тактики маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до його зняття з 

ринку. 

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) — концепція, яка характеризує динаміку 

обсягів збуту і прибуток від реалізації товару протягом його існування на 

конкретному ринку. 

Задоволення — вибір конкретного товару (послуги) споживачем із сукупності 

подібного до нього. 

Запити (побажання) — потреба, яка набрала специфічної конкретної форми 

відповідно до системи цінностей людини. 

Збутовий маркетинг — маркетинг, який використовує систему (нові методи) 

торгівлі як основний засіб досягнення комерційного успіху на ринку. 

Індивідуальний маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є створення 

й підтримування попиту на унікальні товари. 

Інтегрований маркетинг — маркетинг, який здійснюється через відповідні 

підрозділи підприємства (відділи, управління, бюро маркетингу), що створює мож-

ливість для організаційного об'єднання всіх виконуваних маркетингових функцій. 
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Інформаційне забезпечення — процес задоволення потреб конкретних 

споживачів в інформації, яка ґрунтується на використанні відповідних методів 

пошуку, отримання, обробки, накопичення, адресної видачі у зручному для 

використання вигляді. 

Канали розподілу — маршрути переміщення товарів від місць виробництва 

до місць продажу чи використання. 

Комерційний маркетинг — маркетинг, метою якого є забезпечення під-

приємству бажаного прибутку. 

Комісіонери — посередники, які реалізують продукцію виробників 

(комітентів) на комісійних засадах, тобто за рахунок продавців, які є власниками 

товарів до моменту їх реалізації. 

Комплекс маркетингових комунікацій — це реклама, пропаганда (PR), 

стимулювання збуту, персональний продаж та прямий маркетинг. 

Кон’юнктура ринку — реальна економічна ситуація, яку характеризують 

співвідношення попиту та пропозиції, рівень і динаміка цін, товарних запасів, а 

також інші показники (національні, політичні, соціально-економічні тощо). 

Конверсійний маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є зміна нега-

тивного ставлення споживачів до якогось продукту на позитивне; реалізується 

шляхом поліпшення якості продукту, зниження ціни, ефективнішого просування 

тощо. 

Конкурентоспроможність — здатність товару бути виділеним споживачами 

із сукупності інших конкурентних пропозицій. 

Конкурентоспроможність товару — сукупність споживчих властивостей 

товару, яка забезпечує йому здатність конкурувати з аналогами на ринку в певний 

період часу. 

Конкуренція — властиве ринку змагання між окремими його суб’єктами, 

зацікавленими у творенні найвигідніших умов виробництва та збуту товарів і 

послуг. 

Консигнатори — власники потужних складських господарств, які реалізують 

продукцію виробників на комісійних засадах і зацікавлені в проведенні активної 

збутової політики. 

Контроль маркетингової діяльності — дослідження сукупності 

маркетингових дій, умов, зв’язків і результатів з метою з’ясування міри 

ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. 

Концепція маркетингу — сукупність ідей, згідно з якими досягнення цілей 

фірми можливе завдяки задоволенню потреб і запитів споживачів ефективнішими 

способами, ніж у конкурентів. 

Корпоративні вертикальні системи — маркетингові системи, що 

складаються із суб’єктів, які є власністю певної фірми чи корпорації 

(товаровиробника, оптовика чи роздрібного торговця). 
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Кредитна політика підприємства — реалізація заходів щодо 

середньострокового кредитування відпускної ціни під час поставки виготовленої 

продукції. 

Макромаркетинг — маркетинг, який розглядає обмінні процеси та системи з 

урахуванням суспільних перспектив та наслідків. 

Маргінальні витрати — збільшення (зменшення) повних витрат за відповід-

ного збільшення (зменшення) обсягів виробництва на одиницю продукції. 

Марка — ім’я, символ, малюнок, термін, колір, форма чи їх поєднання, які 

використовуються для ідентифікації товарів на ринку. 

Маркетинг — комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, 

що охоплює всі стадії руху товарів чи послуг, розробку програми діяльності та 

збуту продукції чи послуг. 

Маркетинг за каталогами — маркетинг, що здійснює продаж товарів за 

каталогами, які надсилаються потенційним клієнтам (споживачам) або видаються 

їм у магазинах. 

Маркетинг і метою протидії — вид маркетингу, завданням якого є створення 

програми дій підприємства, що продукує товари, небажані з погляду суспільної 

моралі (алкоголь, тютюнові вироби тощо). 

Маркетинг персоналу — діяльність із забезпечення підприємства 

відповідними кадрами (у вузькому розумінні) або активна форма соціально-

обмінного процесу між підприємством і ринком робочої сили (у широкому 

розумінні). 

Маркетинг промислових товарів — маркетинг, об'єктом якого є підприєм-

ства, фірми, організації тощо. 

Маркетинг споживчих товарів — маркетинг, об'єктом якого є кінцеві спо-

живачі (люди, їхні сім 'і). 

Маркетингова інформація — факти, відомості, цифри та інші дані, які 

використовують при аналізі і прогнозуванні маркетингової діяльності. 

Маркетингова політика комунікацій — комплекс заходів, який 

використовує підприємство для інформування, переконання та нагадування 

споживачам про свої товари чи послуги. 

Маркетингова політика розподілу — діяльність підприємства з організації, 

планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробничої 

продукції від місць її видобування чи виробництва до місць використання чи 

споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних 

комерційних цілей. 

Маркетингова товарна політика — комплекс заходів для створення товарів 

(послуг) та управління ними з метою задоволення потреб споживачів і отримання 

підприємством прибутку. 

Маркетингова цінова політика — комплекс заходів стосовно визначення 

ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб 

споживачів і забезпечення підприємству прибутку. 
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Маркетинговий аудит — процедура всебічного оцінювання діяльності 

учасників каналу розподілу, яка, як правило, здійснюється один раз на рік для 

кожного учасника розподілу. 

Маркетинговий контроль — щоденний моніторинг діяльності учасників 

каналу, який базується на досягнутих показниках продажу у порівнянні з 

плановими. 

Маркетингові дослідження — система збирання, класифікація, аналіз і 

узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб 

і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової 

діяльності. 

Маркетингові канали розподілу — маршрути, за якими товари 

переміщуються від місць виробництва до місць продажу чи використання, 

переходячи від одного власника до іншого з передачею права власності на інших. 

Марочна назва (фірмове ім'я) — частина марки товару, яку можна вимовити. 

Масовий маркетинг — маркетинг, що мас на меті масове виробництво та збут 

стандартизованих продуктів на широкому ринку (для широкого кола покупців). 

Мегамаркетинг — маркетинг, в якому екологія та суспільство розглядаються 

як основні чинники впливу на формування маркетингових цілей та стратегій. 

Міжнародний маркетинг — ділова активність для задоволення потреб спо-

живачів у інших країнах. 

Мікромаркетинг — маркетинг, який розгядає обмінні процеси та системи з 

погляду окремої фірми. 

Місткість ринку — обсяг продажу товарів на конкретному ринку протягом 

певного часу. 

Навколишнє середовище маркетингу — сукупність факторів, сил та умов, 

під впливом яких визначається предмет та об'єкт маркетингу, створюється система 

його засобів, формується їхня структура; сфера, в якій відбувається маркетингова 

діяльність суб'єкта господарювання. 

Насиченість товарного асортименту — загальна кількість його товарних 

позицій. 

Неінтегрований маркетинг — маркетинг, функції якого здійснюються 

різними підрозділами підприємства (відділами збуту, цін, технічної інформації, 

реклами тощо). 

Некомерційний маркетинг — маркетинг, метою якого є створення пози-

тивного іміджу підприємства та його продукції. 

Непряме маркетингове ціноутворення — політика підприємства стосовно 

знижок, торговельного кредитування та кондицій. 

нових номенклатурних груп продукції вищого та нижчого технологічного 

рівня. 

Обмін — акт отримання того чи іншого блага (товар, послуга, ідея тощо) з 

пропозицією чогось іншого. 
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Оперативний маркетинг — маркетинг, який розробляє та реалізує ін-

струментарій діяльності підприємства на період до одного року. 

Оптовики (трейдери, дистриб’ютори) — незалежні форми, які перебирають на 

себе титул власності на товари, якими торгують. 

Персональний продаж — індивідуальне персональне пред'явлення товару чи 

послуги під час співбесіди із конкретним споживачем з метою здійснення продажу.    

Підтримувальний маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є 

підтримування повноцінного попиту; реалізується шляхом організації дійової 

системи контролю якості продукції, сервісу, зворотного інформаційного зв'язку 

тощо. 

Позиціювання — розміщення товару (послуги) на ринку з погляду 

сприймання його споживачем як такого, що вигідно відрізняється від конкуруючих 

пропозицій. 

Політика кондицій — визначення умов платежу й поставок товару (види 

платежу, його розміри, платіжні надбавки, терміни платежу, місце платежу, 

відповідального за платіж тощо). 

Попит — небажання споживача з урахуванням його реальної купівельної 

спроможності, або згода купити товар чи послугу за зазначену ціну. 

Посередник — юридична чи фізична особа, яка сприяє укладанню угод між 

виробниками і споживачами, ні своїм ім’ям, ні капіталом. 

Послуга — захід або вигода, які одна сторона угоди може запропонувати 

іншій. 

Постачальницький маркетинг — концепція, яка орієнтує підприємство не 

тільки за збут, а й на закупівлю продукції виробничо-технічного призначення. 

Представники — посередники, з якими підприємство уклало угоду на 

представництво їхніх інтересів. 

Пробний маркетинг — пред’явлення нової продукції потенційним 

споживачам за умов реального продажу з метою випробування її ринкової 

привабливості. 

Продуктовий маркетинг — маркетинг, що зосереджує увагу підприємця на 

якості, функціональних характеристиках, собівартості продукції (товарній 

політиці) як на основному інструменті досягнення комерційного успіху. 

Пропаганда (public relations — публічність, гласність) — організація 

громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства, 

установи, організації. 

Прямий маркетинг — надання комерційно важливої інформації про товари 

чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. 

Прямий поштовий маркетинг («директ мейл») — маркетинг, який здійсню-

ється розсиланням поштових повідомлень потенційним клієнтам (споживачам). 

Ревізія маркетингу — інспектування маркетингової діяльності підприємства 

за планом, що передбачає перевірку середовища і стратегії маркетингу, 

результативність його складових. 
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Реклама — довільна платна форма не персональної презентації і просування 

товарів чи послуг через ЗМІ та інші засоби і джерела. 

Ремаркетинг — вид маркетингу, завданням якого є відновлення попиту в разі 

його спадання; реалізується наданням продуктам нових якостей, виведення на нові 

ринки, репозиціювання тощо. 

Ринок — сукупність відносин власності між покупцями і продавцями товарів 

і послуг та механізм забезпечення цього процесу. 

Розвивальний маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є перетворення 

латентного (такого, що тільки зароджується) попиту на реальний; реалізується 

створенням нових продуктів, ефективним використанням засобів маркетингових 

комунікацій, розвитком каналів розподілу тощо. 

Сегмент ринку — сукупність споживачів, яка характеризується однотипною 

реакцією на запропонований продукт (товар, послугу) і на комплекс маркетингу, що 

його супроводжує. 

Сегментування ринку — розподіл споживачів на однорідні групи. 

Синхромаркетинг — вид маркетингу, завданням якого є згладжування 

коливань попиту і, відповідно, обсягів продажу продукції підприємства; 

реалізується через використання гнучких цін, засобів просування (особливо 

інструментів стимулювання збуту) тощо. 

Система засобів маркетингу — сукупність прийомів та методів, конкретний 

інструментарій, який використовується підприємством для досягнення поставленої 

мети, вирішення відповідних ринкових завдань. 

Сконто — знижка за платіж, який був здійснений до закінчення обумовленого 

терміну платежу. 

Слоган (рекламне гасло) — заголовок рекламного звернення, його ключова 

фраза. 

Соціальне-етичний маркетинг — концепція, яка об'єднує принципи 

екологічного та гуманістичного маркетингу. 

Споживчий маркетинг — маркетинг, який орієнтує підприємство на 

вивчення й задоволення як наявного, так і перспективного попиту споживачів. 

Стимулювання збуту — короткотермінові заходи, спрямовані на збудження 

швидкої реакції ринку у відповідь на пропоновану фірмою продукцію. 

Стимулювання збуту — короткотермінові заходи, спрямовані на швидке 

з’ясування реакції на ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї 

продукції. 

Стимулюючий маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є перетво-

рення нульового попиту на реальний; реалізується наданням продуктам нових 

характеристик, посиленим рекламуванням, інтенсифікацією збуту тощо. 

Стратегічний маркетинг — маркетинг, який розробляє та реалізує гене-

ральну програму дій підприємства на період більший за 5 років; його мета — 

ефективне розміщення ресурсів підприємства для досягнення цільового ринку. 
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Тактичний (короткозорий) маркетинг — вид маркетингу, завданням якого є 

створення програми дій за невизначеного попиту. 

Тендерне (закрите) ціноутворення — розрахунок ціни в процесі боротьби 

фірм за вигідний контракт. 

Товар — продукція, виготовлена на продаж, або все, що може задовольнити 

потребу і пропонується ринкові з метою придбання, використання чи споживання. 

Товар — сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і влас-

тивостей, яка пропонується споживачам для задоволення їхніх проблем. 

Товарна номенклатура — групи (серії) товарів, тісно пов’язаних між собою 

через подібність виконуваних функцій, або через ті самі торговельні організації, або 

в рамках того самого цінового діапазону. 

Товарна номенклатура — групи продуктів, тісно пов'язаних між собою або 

подібністю їхнього функціонування, або тому, що їх продають тим самим групам 

клієнтів (через ті самі типи торговельних закладів), або тому, що вони містяться в 

рамках того самого діапазону цін. 

Товарний асортимент — сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує 

покупцям конкретний продавець. 

Товарний знак — марка або її частина, що забезпечені юридично-правовим 

захистом. 

Торговий маркетинг — маркетинг торгового посередника. 

Торгові доми — великі оптово-роздрібні фірми, які проводять не тільки 

торговельно-посередницьку діяльність, а й інвестують капітал у виробництво. 

Точка беззбитковості — кількість продукції, яку необхідно випустити та 

реалізувати, щоб за встановленого рівня ціни покрити понесені витрати. 

Упаковка — засіб, який зберігає товар від пошкоджень, сприяє раціоналізації 

процесів його транспортування, збереження та продажу. 

Управління каналами розподілу — комплекс заходів, які сприяють 

підвищенню ефективності діяльності каналів. 

Цільовий ринок — сукупність споживачів, потреби й запити яких 

відповідають можливостям і ресурсам фірми щодо їх ефективного задоволення. 

Ціна — мотивована та обґрунтована грошова вартість товару чи послуги. 

Цінності — загальне переконання стосовно того, що добре, що погано або що 

є несуттєвим у житті. 

Цінова еластичність попиту — чутливість споживачів (зменшення або 

збільшення обсягів закупівель) до зміни цін на продукцію. 

Ширина каналу розподілу — кількість посередників на кожному рівні. 

Широта товарного асортименту - кількість товарних груп, що його 

складають. 
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