
Міністерство освіти і науки України 
 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 
 

Кафедра маркетингу 
 

 

 

06-13-66 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

щодо підготовки до комплексного державного екзамену за 

фахом для студентів напряму підготовки  

6.030507 «Маркетинг»  
 

 

 

 

 

 

 
Рекомендовано  

методичною комісією напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг»,  

протокол № 6 від 19.12.2014 р. 

 

 
 

 

 

 

 

Рівне – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Методичні вказівки щодо підготовки до  комплексного державного 

екзамену за фахом для студентів напряму підготовки 6.030507 

«Маркетинг» / М.В.Мальчик, О.В.Попко, З.О.Толчанова, Н.А. 

Гонтаренко, О.В. Мартинюк.  – Рівне: НУВГП, 2015. – 30 с. 

 

 
Упорядники: М.В.Мальчик, д.е.н., професор кафедри маркетингу; 

      О.В.Попко, к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 

      З.О.Толчанова, к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 

      Н.А.Гонтаренко, к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 

      О.В. Мартинюк, к.е.н., старший викладач кафедри    

       маркетингу 

 

 

 

 
Відповідальний за випуск: М.В.Мальчик, завідувач кафедри 

маркетингу, доктор економічних наук, професор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©   Мальчик М.В., Попко О.В.,  

       Толчанова З.О., Гонтаренко Н.А., 

Мартинюк О.В., 2015 

©    НУВГП, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ЗМІСТ 

 

 

  Стор. 

 Загальні положення.................................................................. 4 

1.  Мета і завдання проведення комплексного державного 

екзамену......................................................................................... 

4 

2.  Порядок проведення комплексного державного екзамену...... 5 

3.  Теоретичні  питання комплексного державного екзамену...... 6 

3.1. Навчальна дисципліна «Маркетинг промислового 

підприємства»................................................................................ 

 

6 

3.2. Навчальна дисципліна «Логістика»............................................ 8 

3.3. Навчальна дисципліна «Маркетингове ціноутворення»........... 10 

3.4. Навчальна дисципліна «Маркетингова товарна політика»...... 11 

4. Типові завдання до практичної частини комплексного 

державного екзамену.................................................................... 

 

12 

4.1. Типові завдання з навчальної дисципліни       «Маркетинг 

промислового  підприємства»..................................................... 

 

12 

4.2. Типові завдання з навчальної дисципліни       «Логістика»...... 17 

4.3. Типові завдання з навчальної дисципліни       «Маркетингове 

ціноутворення».............................................................................. 

 

21 

4.4. Типові завдання з навчальної дисципліни   «Маркетингова 

товарна політика» ........................................................................ 

 

25 

5. Критерії оцінювання знань.......................................................... 27 

 Рекомендована література............................................................ 

 

29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Сучасний фахівець з маркетингу повинен мати високий рівень 

знань з базових економічних дисциплін, володіти економічним 

мисленням і практичними навичками розв’язання конкретних 

виробничих ситуацій, вміти аналітично осмислювати економічні 

явища та процеси, за місцем і часом правильно застосовувати 

отримані знання. Навчальний процес за напрямом підготовки 

6.030507 «Маркетинг» спрямований саме на вирішення вище 

перерахованих завдань.  

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і 

практичних підходах, які розглядаються в курсах дисциплін циклу 

професійної підготовки, що визначені стандартом вищої освіти 

галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму 

підготовки  6.030507 «Маркетинг». 

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за 

напрямом 6.030507 «Маркетинг» здійснюється державна атестація 

рівня фахової підготовки для присвоєння їм освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Державна атестація передбачає 

використання такого методу комплексної діагностики як складання 

комплексного державного екзамену за фахом і є обов’язковою для 

всіх студентів, що успішно виконали навчальний план. Після 

проведення державної атестації та при умові позитивного 

результату студентам присвоюється кваліфікація «бакалавр з 

маркетингу» за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» і 

видаються дипломи державного зразка. 

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ   
 

Метою комплексного державного екзамену з фаху є виявлення 

та оцінка рівня теоретичних знань студентів та їх практичних 

навичок, отриманих після вивчення базових економічних дисциплін 

за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг». 

Завдання комплексного державного екзамену: 

- оцінювання теоретичної підготовки студентів з економічних 

дисциплін; 
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- виявлення вміння розв’язувати виробничі ситуації, 

застосовуючи теоретичні знання; 

- визначення рівня здатності розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання, практичні проблеми у професійній діяльності, що 

передбачає здійснення інновацій в умовах невизначеності та 

складності оточуючого середовища. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Згідно навчального плану підготовки фахівців напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» після завершення студентами IV курсу денної форми 

навчання проводиться державна атестація рівня фахової підготовки.  

Результати кваліфікаційного екзамену оцінюються Державною 

екзаменаційною комісією (ДЕК), склад якої затверджується 

Наказом Національного університету водного господарства та 

природокористування з комплексного державного екзамену за 

фахом, а голова – Наказом  Міністерства освіти і науки України. 

До комплексного державного екзамену входять питання з 

нормативних програм навчальних дисциплін професійної та 

практичної  фахової підготовки, спрямовані на виявлення рівня 

теоретичної та практичної підготовки студента у рамках вимог 

щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з маркетингу». 

Державна атестація здійснюється за такими фаховими 

навчальними економічними дисциплінами: 

1. Маркетинг промислового підприємства. 

2. Логістика. 
3. Маркетингове ціноутворення. 

4. Маркетингова товарна політика. 

Державний екзамен відбувається у два етапи: розв’язання 

теоретичних завдань, що складені у тестовій формі, та вирішення 

практичних завдань, що базуються на конкретних виробничих 

ситуаціях. 

Теоретична частина державного екзамену направлена на 

виявлення та оцінку теоретичних знань студента з економічних 

дисциплін, що включені до державної атестації. Вона складається з 
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тестових завдань. Тестові питання передбачають володіння як 

теоретичними основами нормативної програми, так і вміння 

виконувати елементарні економічні розрахунки. У тестовому 

питанні пропонується чотири відповіді, вірною з яких є лише одна. 

Студенту пропонується відповісти на 30 тестових завдань 

обраних із загального масиву тестових питань, передбачених 

дисциплінами державної атестації. Перелік теоретичних питань 

контрольної тестової програми за кожною навчальною дисципліною 

представлені у розділі 3 цих методичних вказівок. 

Розв’язання практичних завдань виявляє вміння студентів 

застосовувати теоретичні знання щодо вирішення практичних 

економічних ситуацій, які виникають на підприємстві. Під час 

державної атестації студенту пропонується два практичних 

завдання. Перелік типових завдань до практичної частини 

комплексного державного екзамену  наведений у розділі 4 

методичних вказівок. 

 

 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

3.1. Навчальна дисципліна «Маркетинг промислового 

підприємства» 

1. Визначення та особливості здійснення промислового 

маркетингу.  

2. Характеристика суб’єктів промислового маркетингу 

організацій-споживачів.  

3. Характеристика об’єктів промислового маркетингу товарів 

промислового призначення.  

4. Поняття стратегії промислового підприємства.  

5. Основні принципи вибору стратегії.  

6. Альтернативні  стратегії за М.Портером.  

7. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.  

8. Ринки промислових товарів  та їх загальна характеристика.  

9. Організація маркетингу на промисловому підприємстві.  

Планування маркетингової діяльності на підприємстві. 

10.  Стратегічне планування: суть, рівні та специфіка.   

11.  Етапи стратегічного планування.  
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12.  Формулювання місії та цілей діяльності промислового 

підприємства.  

13.  Планування маркетингу. 

14.  Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві. 

15.  Цілі та напрями комплексного дослідження ринку товарів 

промислового призначення.  

16.  Специфіка виконання промислових маркетингових 

досліджень. 

17. Фактори конкурентоспроможності товарів промислового 

призначення.  

18.  Оцінка конкурентоспроможності товарів промислового 

призначення. 

19.  Основні чинники впливу на формування кон’юнктури ринку 

ТПП.  

20.  Оцінка поточної ситуації та тенденцій розвитку галузі.  

21.  Сегментація ринку.  

22.  Вибір цільового сегмента та позиціонування товарів 

промислового призначення.  

23.  Прогнозування попиту на товари промислового призначення. 

24. Товари промислового призначення і мотивація організації-

споживача.  

25. Трансформація мотивації в прийнятті рішень про придбання 

товарів промислового призначення.  

26.  Модель поведінки споживача. 

27.  Управління товарним асортиментом.  

28.  Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці 

промислового підприємства.  

29.  Управління якістю продукції в товарній політиці.  

30.  Обслуговування товарів промислового призначення у 

маркетинговій товарній політиці. 

31.  Роль цінового фактора в стратегії промислового 

підприємства.  

32.  Особливості ціноутворення на ринку товарів промислового 

призначення.  

33.  Лізинг і факторинг як форми фінансування трансакційних 

операцій. 

34. Форми організації збуту товарів промислового призначення.  

35.  Управління каналами збуту товарів промислового 
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призначення.  

36.  Логістичні засади збуту в промисловому маркетингу.  

37.  Основи управління запасами фізичного розподілу.  

38.  Особистий продаж і управління збутом товарів промислового 

призначення.  

39.  Реклама та стимулювання збуту на ринку товарів 

промислового призначення. 

40.  Контроль маркетингу.  

41.  Контроль за виконанням річних планів.  

42.  Контроль за прибутковістю.  

43.  Ревізія маркетингу. 

 

3.2. Навчальна дисципліна  «Логістика» 

1. Логістика в ринковій економіці.  

2. Поняття логістики та рівні її розвитку.  

3. Види логістики.  

4. Концепція логістики.  

5. Завдання і мета логістики. 

6. Класифікація форм логістичних утворень.  

7. Поняття логістичного ланцюга.  

8. Канали товароруху та їх функції.  

9. Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах.  

10. Логістичні системи. Інформаційні системи. 

11. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в 

логістиці.  

12. Загальна характеристика технологічних процесів.  

13. Поняття «матеріального потоку».  

14. Організація управління матеріальними потоками.  

15. Стислі відомості про управління матеріальними потоками в 

логістичних системах.  

16. Фактори формування логістичних систем.  

17. Напрями вибору системи обслуговування.  

18. Замовлення і складування матеріалів.  

19. Взаємозв’язок транспортного обслуговування і логістики.  

20. Економічна ефективність та види витрат у логістиці. 

21. Завдання і функції заготівельної логістики.  

22. Організація функціональної заготівельної логістики.  

23. Задача вибору постачальника.  
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24. Характеристика логістичних заготівельних систем.  

25. Сутність розподільчої логістики.  

26. Економічний зміст розподільчої логістики.  

27. Методи розподільчої логістики.  

28. Основні форми організації розподільчої логістики.  

29. Якості логістичних ланцюгів розподільчої логістики.  

30. Логістичні системи розподільчої логістики.  

31. Поняття про систему ДРП. 

32. Внутрішньовиробнича логістика.  
33. Підвищення організованості матеріальних потоків у 

виробництві.  

34. Вимоги до організації управління матеріальними потоками.  

35. Організація виробництва і конкурентоспроможність. 

36. Синхронізація циклів виробництва. 

37. Логістика посередництва.  
38. Основи посередницької логістики.  

39. Види посередників та їх функції.  

40. Транспортні термінали як вид логістичних посередників.  

41. Організація торговельно-посередницької логістики.  

42. Інтегрована торговельна логістика.  
43. Логістика складування.  

44. Логістичний процес на складі.  

45. Види складів та основних складських механізмів.  

46. Система складування та організація переробки  вантажів. 

47. Транспортна логістика.  
48. Особливості транспортної логістики.  

49. Логістичний підхід в технологічному процесі транспорту.  

50. Логістична концепція роботи транспортних підприємств.  

51. Вибір шляхів переміщення вантажопотоків.  

52. Основні показники роботи транспортної логістики. 

53. Транспортно-експедиційні логістичні послуги.  

54. Сутність та види послуг.  

55. Організація транспортно-експедиційних послуг.  

56. Централізоване постачання вантажів.  

57. Основні показники перевізного процесу.  

58. Характеристика окремих елементів логістики.  

59. Матеріально-технічна база залізничного транспорту.  

60. Характеристика автомобільного  та водного транспорту.  
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61. Тара як один із важливіших елементів логістики. 

62. Глобалізація процесів логістики.  

63. Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності 

підприємства.  

64. Сутність і завдання глобальної логістики.   

65. Сутність, роль і завдання міжнародної логістики.   

66. Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі.  

67. Роль логістики в організації міжнародних перевезень.  

68. Інформаційне забезпечення міжнародної логістики. 

 

3.3. Навчальна дисципліна «Маркетингове ціноутворення» 

1. Сутність ціни як економічної категорії. 

2. Розвиток теорії ціни.  

3. Функції ціни.  

4. Склад і структура ціни. 

5. Цінова політика в системі маркетингу.  

6. Цілі цінової політики.  

7. Чинники впливу на цінову політику.  

8. Процес прийняття стратегічних і тактичних цінових рішень. 

9. Схема формування вихідної ціни.  

10. Маржинальний дохід, ефект масштабу та ефект ціни. 

11. Зв'язок ціни товару з його життєвим циклом.  

12. Система цін.  

13. Класифікація цін. 

14. Витрати. Попит. Конкурентне середовище. 

15. Витратні методи ціноутворення.  

16. Методи визначення ціни з орієнтацією на попит.  

17. Конкурентні методи ціноутворення.  

18. Аналіз беззбитковості. 
19. Контроль за цінами.  

20. Прийняття рішень щодо регулювання цін. 

21. Системи знижок.  

22. Тактика ведення цінових переговорів. 

23. Поняття про ринкову кон’юнктуру.  

24. Дослідження ринкової кон’юнктури та цінової динаміки. 

25. Методи цінових досліджень для визначення базової ціни.  

26. Дослідження чутливості покупців до цін. 

27. Поняття про цінову стратегію.  
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28. Різновиди цінових стратегій.  

29. Види зовнішньоторговельних цін.  

30. Ціни на експортно-імпортну продукцію.  

31. Умови ІНКОТЕРМС.  

32. Особливості ціноутворення в міжнародному маркетингу. 

33. Ціновий ризик та методи його оцінки.  

34. Страхування ціни. 

35. Форми і методи державного втручання в процес 

ціноутворення.  

36. Нормативно-правове регулювання.  

37. Система органів контролю за цінами і тарифами. 

38. Поняття про бренд.  

39. Види брендів. 

40. Ціноутворення на брендові товари. 

 

3.4. Навчальна дисципліна «Маркетингова товарна 

політика» 

1. Цілі та сутність маркетингової товарної політики.  

2. Розробка та реалізація товарної політики підприємства.  

3. Процес товаропостачання і його учасники. 

4. Товар та послуга як категорії маркетингу.  

5. Класифікація товарів.  

6. Класифікація послуг.  

7. Ціна як економічна категорія.  

8. Політика ціноутворення: сутність та зміст.  

9. Політика ціноутворення: види 

10. Методи ціноутворення.  

11. Зміст та значення якості товару, її показники.  

12.  Показники якості товару.  

13. Оцінювання якості продукції.  

14. Управління якістю продукції.  

15. Зміст та значення конкурентоспроможності товару.  

16. Оцінювання конкурентоспроможності товару.  

17. Зміст ринку з точки зору маркетингу. 

18.  Інфраструктура ринку товарів та послуг.  

19. Тенденції розвитку ринку товарів та послуг.  

20. Формування попиту на ринку окремого товару.  

21. Економічні теорії споживчої поведінки.  
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22. Психологічні та соціологічні чинники вибору споживача.  

23. Сучасні тенденції у формуванні попиту. 

24. Сутність та структура маркетингових досліджень.  

25.  Основні об’єкти маркетингових досліджень 

26.  Етапи і методи маркетингових досліджень.  

27.  Цільовий ринок товару і методика його вибору.  

28.  Призначення та зміст сегментування ринку.  

29.  Методика вибору цільового ринку.  

30.  Види маркетингу на цільовому ринку. 

31. Організація управління продуктом.  

32. Товарно-асортиментна політика підприємства. 

33.  Формування товарно-асортиментної політики підприємства.  

34.  Визначення ефективності товарно-асортиментної політики. 

35.  Концепція життєвого циклу товару.  

36.  Етапи життєвого циклу товару та їх характеристика. 

37.  Планування нового продукту і розроблення товару.  

38.   Сутність, види та рівні нових товарів.  

39.  Передумови створення і освоєння нових товарів.  

40.  Планування та створення нових товарів. 

41.  Призначення та види ідентифікування продукції.  

42. Товарна марка, знак та бренд як способи ідентифікування 

продукції. 

43.  Штрихове кодування інформації.  

44.  Упаковка в системі планування продукту.  

45.  Зміст та значення упаковки продукції.  

46.  Вимоги до упаковки продукції.  

47.  Розробка упаковки. 

 

4. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

 4.1. Типові завдання з навчальної дисципліни  

        «Маркетинг промислового підприємства» 

 

Завдання 1. Використовуючи метод співвідношення витрат, 

визначить “справжню ціну” запропонованих товарів і проведіть 

оцінку постачальників.  Вихідні дані наведені в таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

Ключові критерії 

вибору товару 

Оцінка постачальників 

 Постачаль-

ник № 1 

Постачаль-

ник № 2 

Постачаль-

ник № 3 

І. Якісні параметри    

1) питома вага дефектів -2% 0 -1% 

2) відповідність 

галузевим 

-1% +1% -2% 

ІІ. Умови постачання.    

1) надійність 

постачання 

+3% 0 +3% 

2) швидкість виконання 

замовлення 

+1% -1% +1% 

ІІІ. Умови оплати -1% -3% -3% 

IV. Рівень 

обслуговування 

+1% -1% +1% 

 

1. Враховуючи, що постачальники пропонують товар за 

однаковою ціною Ц = 38 грн., розрахуйте “справжню ціну” товару. 

2. Зробіть вибір і порекомендуйте  до послуг якого 

постачальника доцільно звернутись промисловому підприємству. 

Завдання 2. ТзОВ "Зіко"  виробляє верстати з числовим 

програмним управлінням (ЧПУ). Визначіть місткість ринку цього 

виробу за допомогою методу ланцюгових підстановок, якщо задані 

наступні дані по галузі:  

• кількість підприємств-споживачів верстатів з ЧПУ, Д = 852; 

• середній розмір річного прибутку одного підприємства, Пр = 

19,6 млн.грн.; 

• частка прибутку, яка в середньому витрачається 

підприємством галузі на технічне переоснащення і реконструкцію 

свого виробництва, к1= 10%; 

• питома вага витрат на машини і обладнання в частці 

прибутку, що визначається коефіцієнтом к1, к2 = 19%; 

• питома вага витрат на металообробне обладнання в сумі 

витрат, які визначаються коефіцієнтом к2, к3 = 60%; 
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• питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, які 

визначаються коефіцієнтом к3, к4 = 37%. 

Завдання 3. На ринку кабельно-провідникової продукції в 

певному географічному регіоні функціонують три виробничих 

підприємства - “Еней”, “Ельта” та “Омега”. Вони є конкурентами і 

витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно М1 = 

11000 грн., М2 = 5000 грн., М3 - 12500 грн. з відповідною 

ефективністю витрат коштів Е1 = 0,9, Е2 = 1,2, Е3 = 0,75. 

Визначіть частку ринку, якою володіє кожне з підприємств, 

враховуючи, що частка ринку розподіляється пропорційно витратам 

на маркетинг та ефективності їх використання. 

Оцініть, якими стануть ці частки, якщо маркетингова чутливість 

попиту даного ринку дещо знижується і коефіцієнт маркетингової 

чутливості попиту стане еm = 0,8. 

Завдання 4. Дослідити доцільність збільшення продажу товарів 

"ВАТ "Азмол" на певному сегменті, виходячи з наступних умов: 

місткість даного сегменту складає М = 82 тис.грн.; фактичний обсяг 

збуту товарів на підприємстві у звітному році N1 = 10,7 тис.грн.; 

запланований обсяг збуту у наступному році N2 = 16,2 тис.грн.; ціна 

продажу товару у звітному і наступному роках не змінюється і 

складає Ц = 10 грн./один.; собівартість виробництва і продажу 

товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному і 

наступному роках не змінюється і складає С = 6,3 грн./один. З тим, 

щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному році, 

необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис.грн., в той 

час як у звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 

1,1 тис.грн. 

Визначіть: 

1. частку ринку, яку захопило підприємство "Азмол"  у звітному 

році та частку ринку, яку планується охопити у наступному році; 

2. фактично отриманий балансовий прибуток та очікуваний 

прибуток у наступному році; 

3. зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є 

максимізація поточних прибутків. 

Завдання 5. Оцініть можливі обсяги збуту малих промислових 

насосів ЕГЦ-5-11 науково-виробничого підприємства “Гамма” у 
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поточному  році. Динаміка обсягів продажу цих насосів наведена 

нижче починаючи з року виходу на ринок цієї моделі. 

 

Показник Р о к и  

1 2 3 4 5 6 

Річний обсяг продажу малих 

промислових насосів, тис.од. 

15 27 41 52 44 49 

 

Використовуючи побудову прямолінійного тренду, спрогнозуйте 

обсяги продажу насосів даної моделі у 200n році, припускаючи, що 

тенденції, які склались на даному ринку, сталі за часом. 

Завдання 6. Портфель видів діяльності виробника електронної 

апаратури виробничого призначення охоплює 3 стратегічних 

господарських підрозділи (СГП); дані про продаж СГП та їх 

конкурентів наведені нижче. 

 

СГП Продажі  

(в млн.шт.) 

Кількість 

конкурентів 

Продажі трьох 

головних 

конкурентів 

Темп 

росту 

ринку (%) 

А 1,0 7 1,4/1,2/1,0 15 

Б 3,6 18 3,2/3,2/2,0 17 

В 0,7 9 3,0/2,5/2,0 4 

 

Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці 

Бостон Консалтинг Груп і дайте свій діагноз її стану. Що ви можете 

порекомендувати за результатами вашого аналізу? Яку стратегію 

слід обрати для кожного СГП? 

Завдання 7. ВКП фірма RISO виробляє і пропонує в 

Західному регіоні цифрові дублікати RISO, офсетні машини Ryobi, 

офісне та друкарське обладнання. Також фірма надає оперативні 

поліграфічні послуги. Фірма  планує вийти зі своєю продукцією в 

Східному регіоні України.  Оцініть, хто з точки зору витрат є 

вигіднішим для фірми RISO: власний працівник відділу збуту чи 

промисловий агент. 

Умови їх оплати праці: зарплата працівника складає Зп = 380 грн. 

в місяць та премія у розмірі Пп = 2% від обсягу реалізації; оплата 

послуг промислового агента складає Па = 6% від обсягу реалізації. 
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В окремих регіонах очікується місячний оборот у розмірі О = 

18000 грн. Проаналізуйте, яким має бути місячний оборот, щоб 

витрати для фірми RISO в обох випадках були однаковими. 

Завдання 8. Корпорація виготовляє швидкодіючі 1-мегабайтні 

блоки (чипи). Вона організувала запаси на річній гривневій базі.  
 

Вихідні дані 
Номер  

запасів, що 

складуються 

Річний 

обсяг, од. 

Вартість 

одиниці, 

грн. 

Річний 

обсяг, 

грн. 

Ранг Оцінка 

сталості 

споживання 

(бали) 

10286 2000 0,6   2 

11526 1550 17,0   6 

12760 350  42,86   6 

10867 600  14,17   10 

10500 100  8,5   1 

12572 1200  0,42   5 

14075 500  154,0   8 

01036 1000  90,0   10 

01307 250  0,6   6 

10572 1000  12,5   7 

 

Необхідно:  

- визначити річний обсяг кожного окремого виду запасу та 

провести ранжування запасів за їх річним обсягом в порядку 

зменшення річної вартості; 

- розрахувати частку кожного окремого виду запасу в загальній 

вартості запасів та частку кожного окремого виду матеріалу в 

загальній кількості запасів.  

На основі даних таблиці провести АВС- та XYZ- аналіз. 

Завдання 9. Менеджер із постачання фірми «Елопак» має 

пропозиції від трьох постачальників про постачання ремонтно-

експлуатаційних виробів (РЕВ). Усі РЕВ мають однакову якість. 

Термін постачання в усіх випадках — один тиждень. 

Постачальники надають різні знижки. Оплата готівки вимагає 

взяття кредиту. Процентна ставка за кредит становить 8 %. 

Необхідно визначити найвигіднішу пропозицію. 
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Характеристика пропозицій постачальників 

Умови пропозиції Значення 

Перша пропозиція 

Форма оплати  

Строк оплати  

Транспортні витрати  

Прейскурантна ціна  

Знижка за обсяг поставки  

Знижка за компактність поставки 

Безготівковий розрахунок 

14 днів  

Включені  

3400 грн. 

-  5 %  

-  2 %  

Друга пропозиція 

Форма оплати  

Строк оплати  

Транспортні витрати  

Закупівельна ціна 

Розрахунок готівкою  

14 днів  

Включені  

3162 грн. 

Третя пропозиція 

Форма оплати  

Строк оплати 

При сплаті протягом 14 днів надається 

знижка  

Прейскурантна ціна  

Знижка за обсяг поставки  

Фрахт транспортних засобів 

Безготівковий розрахунок 

30 днів 

 

3100  грн. 

 2  %  

130  грн.  

 

 4.2. Типові завдання з навчальної дисципліни «Логістика» 

 

Завдання 1. Мале приватне промислове підприємство  протягом 

місяця має здійснити поставку продукції багатьом організаціям-

споживачам і подолати для цього маленькою вантажівкою близько 

L = 2000 км. Підприємство повинно вирішити, чи придбати новий 

транспортний засіб, чи укласти угоду з транспортним 

підприємством. 

Оплата послуг транспортного підприємства складає О = 1,95 грн. 

за 1 км. При використанні власного транспорту виникають наступні 

витрати: 

придбання нового транспортного засобу - Ц = 22000 грн., 

вартість якого буде амортизована при нормі амортизації α = 25% 

річних; 
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купівля нової вантажівки здійснена на 50% за позичкові кошти, 

за які слід сплачувати 3% щомісяця і які повертаються через 2 роки; 

на податки та страхування вантажівки йде С = 200грн. в рік; 

оплата праці водія в місяць дорівнює З = 480 грн. в місяць; 

витрати на бензин, технічне обслуговування та ремонт 

складають V = 0,75 грн. на 1 км. 

Обґрунтуйте: Яка альтернатива є вигіднішою при необхідності 

долати L=2000 км в місяць? 

Завдання 2. Невелике приватне промислове підприємство 

закуповує для власних виробничих потреб Р = 190 мішків цементу 

на місяць. Ціна кожного мішка складає Ц = 18 грн./міш. 

Закупівельні та транспортні витрати на використання одного 

замовлення складають Т = 75 грн. Розраховані складські витрати в 

місяць складають С = 261 грн. для даного матеріалу плюс П = 5% 

середньої вартості складського запасу. Враховуючи особливості 

технологічного процесу, цемент повинен зберігатися на складі 

підприємства не більше за 1 місяць. 

Оцініть ефективність замовлення цементу даним підприємством 

2 рази в місяць. Визначіть оптимальний варіант частоти замовлень 

матеріалу, який дозволить мінімізувати витрати, пов’язані з його 

постачанням. 

Завдання 3. Розглянути два варіанти виконання замовлення: 

а) однією партією 25000 шт;  

б) 5 партій по 5 000 шт. в кожній.  

 

Вихідні відомості варіантів технологій 

Показники 
Одиниця 

вимірювання 

Варіанти 

технологій 

1 2 3 

Час обробки, ta хв/шт 15.0 10.0 5.0 

Підготовчо-заключний час, tn хв/партію 30.0 40.0 80.0 

Середня годинна ставка, St грн/год 7.2 6.0 5.4 

Витрати сировини і матеріалів, m кг/шт 0.3 0.15 0.10 

Ціна матеріалу, с грн/кг 1.5 1.8 1.2 

Витрати на інструменти  

(для 25000 шт), К1 
тис. грн 6.0 8.5 16.0 
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Завдання 4. Порахувати тривалість технологічного процесу 

виготовлення деталі при послідовному, паралельному та 

комбінованому варіанті виконання операцій за наступними даними: 

величина партії х = 5 шт; технологічний процес включає 

4технологічні операції тривалістю відповідно: t1 = 2 хв/шт, t2 = 

1 хв/шт, t3 = 10 хв/шт, t4 = 2  хв/шт.  

Завдання 5.   Корпорація виготовляє швидкодіючі 1-мегабайтні 

блоки (чипи). Вона організувала запаси на річній гривневій базі. 

Нижче наводяться вихідні дані. 
 

Вихідні дані 

Номер  

запасів, що 

складуються 

Річний 

обсяг, 

од. 

Вартість 

одиниці, 

грн. 

Річний 

обсяг, 

грн. 

Ранг Оцінка 

сталостей 

споживання 

(бали) 

10286 2000  0,6   2 

11526 1550  17,0   6 

12760 350  42,86   6 

10867 600  14,17   10 

10500 100 8,5   1 

12572 1200 0,42   5 

14075 500 154,0   8 

01036 1000 90,0   10 

01307 250 0,6   6 

10572 1000 12,5   7 

 

На основі даних таблиці провести АВС- та XYZ- аналіз: 

- визначити річний обсяг кожного окремого виду запасу та 

провести ранжування запасів за їх річним обсягом в порядку 

зменшення річної вартості; 

- розрахувати частку кожного окремого виду запасу в загальній 

вартості запасів та частку кожного окремого виду матеріалу в 

загальній кількості запасів;  

- сформувати відповідні висновки щодо отриманих груп запасів. 

Завдання 7. Розрахувати оптимальну величину партії 

виробництва та загальну суму витрат. 
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Вихідні дані для розрахунку оптимальної величини партії 

№ 

п/п 

Назва показника Позначення 

показника 

Розмірність Значення 

1 Постійні витрати 

на партію 
Впер грн. 1700 

2 Змінні витрати на 

одиницю виробу 
Sн грн./шт. 94,3 

3 Річне замовлення Рз шт. 2000 

4 Середньорічна 

норма витрат 
r % 12 

 

Завдання 8. Побудувати залежність витрат утримання запасів 

від їх середнього рівня при  річному обороті 480 одиниць. Можливі 

цикли поставок – 30, 60, 90, 120, 180, 360 днів. Вартість одиниці 

запасу складає – 200 грн./од. Норма витрат утримання запасу – 

35%. Залежність витрат замовлення має вигляд: 

 
Wзам

Взам
240000

3000 +=  

Завдання 9. На основі вихідних даних скласти календарний 

графік DRP для 3 розподільчих центрів (РЦ) і графік виробництва 

для заводу-виробника. 

Вихідні дані 
Показник РЦ 1 РЦ 2 РЦ 3 Завод-

виробник 

 Рівень поточного запасу, од. 220 420 220 900 

 Рівень страхового запасу, од. 80 100 90 250 

Функціональний цикл, тижнів 1 2 2 3 

Обсяг закупки, од. 200 400 600 1500 

Валова потреба, од.     

1-го тижня 60 100 110  

2-го тижня 70 115 110  

3-го тижня 80 120 120  

4-го тижня 85 125 120  

5-го тижня 90 140 125  

6-го тижня 80 125 125  

 

Завдання 10. Фірма, що займається реалізацією продукції на 

ринках збуту К1, К2, К3 має постійних постачальників П1, П2, П3, П4,  
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П5 в різних регіонах. Збільшення обсягів продажів змушує фірму 

приймати рішення про будівництво нового розподільчого складу, 

який би забезпечив безперебійне постачання своїх клієнтів.   

Координати місця розташування постачальників та клієнтів в 

системі координат наведено у табл. 

 

Вихідні дані 

Корди-

нати 

Клієнти Постачальники 

К1 К2 К3 П1 П2 П3 П4 П5 

Х, км 0 300 550 150 275 400 500 600 

Y, км 575 500 600 125 300 275 100 550 

 

Тариф на перевезення складає:  для К1 – 0,8 у.о./т·км, К2 – 

0,5 у.о./т·км, К3 – 0,6 у.о./т·км; для постачальників П1, П2, П3, П4, П5 

–  1 у.о./т·км. Постачальники здійснюють середню партію поставки 

у наступних розмірах: П1-  150 т, П2 – 75 т, П3 –  125 т, П4 – 100 т, П5 

– 150 т. партія поставки при реалізації клієнтам відповідно 

дорівнює: К1 – 300 т, К2 – 250 т, К3 – 150 т. 

Визначити координати оптимального місця розташування 

складу. 

  
 4.3. Типові завдання з навчальної дисципліни  

        «Маркетингове ціноутворення» 

 

Завдання 1. Для виробництва касових апаратів підприємство 

планує впровадити нову технологічну лінію, інвестувавши в неї 

22 млн.грн. плановий випуск становить 100000 касових апаратів на 

рік. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 182 грн. 

Постійні витрати на виробництво і збут апаратів складають 

3,5 млн.грн. на рік.   Використовуючи метод надбавок, визначити 

ціну товару за умови, що підприємство хоче отримати 20% прибутку 

від ціни продажу. Перевірити, чи забезпечуватиме встановлена ціна 

умову отримання не менше, ніж 15% прибутку на інвестований 

капітал. Визначте ціну, що задовольнятиме обидві умови. 

Завдання 2. Торговельне підприємство реалізовує вази з фаянсу 

з коефіцієнтом споживчої вартості КСВб= 0,8 та ціною 306 грн. 

Торговельна фірма перейшла на реалізацію ваз з кришталю з більш 

високими споживчими властивостями. При цьому КСВа = 0,92. 
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Визначити ціну нового товару, якщо відомо: показник 

конкурентоспроможності вази з кришталю відносно вази з фаянсу 

КЦ= 1. 

Завдання 3. ТзОВ “Дідал” випускає продукцію різного рівня 

якості в межах однієї товарної номенклатури. Завданням 

підприємства є встановлення цін в межах товарного асортименту 

таким чином, щоб ціна відтворювала певний рівень якості на 

кожному рівні цін. 

Задані наступні вихідні дані: 

- кількість рівнів якості n = 4; 

- діапазон цін: мінімальна ціна Цmin = 69 грн./один.; 

- максимальна ціна Цmax = 197 грн./один.; 

- кількість товару, що може бути продана на кожному з рівнів 

відповідно N1 = 370 один., N2 = 208 один., N3 = 125 один., N4 = 

48 один. 

Виходячи з наведених даних, необхідно: 

розбити даний діапазон цін на n-рівнів. При цьому слід 

враховувати наступне: ціни не повинні бути достатньо віддалені 

одна від одної;ціни повинні бути більше розділені у верхньому 

діапазоні, в якому попит на товар стає менш еластичним; необхідно 

розробити такі ціни, щоб максимізувати прибуток по товарній 

номенклатурі в цілому; побудувати графік цінових ліній на 

досліджуваний товар; визначити виручку від продажу заданого 

обсягу товару. 

Завдання 4. Підприємство виготовляє товари і реалізовує їх за 

ціною 800 грн. за одиницю. Постійні витрати становлять 10000 грн., 

а змінні витрати на одиницю – 470 грн. 

Визначити: 

1. точку беззбитковості в грошових і натуральних одиницях; 

2. кількість одиниць продукції, які необхідно реалізувати з тим, 

щоб отримати прибуток у розмірі 20500 грн.; 

3. суму очікуваного прибутку при виручці 100000 грн.; 

 побудувати графік. 

 Завдання 5. Підприємство планує виробництво продукції. При 

цьому: змінні витрати становлять 30 грн; постійні витрати – 

25 000 грн.; інвестиційний капітал – 45 000 грн. 

Прогноз реалізації: 

-  песимістичний – 2000 од.; 
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-  найбільш ймовірний – 5000 од.; 

-  оптимістичний – 10 000 од. 

Визначити:  

1. Граничну ціну; 

2. Ціну беззбитковості; 

3. Цільову ціну, яка забезпечить рентабельність на рівні 10%; 

4. Прибуток до оподаткування. 

Завдання 6. Фірма вийшла на зовнішній ринок з широким 

асортиментом товарів. Аналіз кон’юктури світового ринку показав, 

що ціна на даний товар коливається від 15 до 20 дол. Бажана норма 

прибутку на капітал до сплати податків для експортера Ен = 

0,25грн./рік. 

На основі вихідних даних визначити розміри беззбиткових 

партій (N61, N62, N63,  N64) за ціни Ц1 = 15 дол; Ц2 = 16,66 дол; Ц3 = 

18,33 дол; Ц4 = 20 дол. 

Показник Сума 

1. Питомі змінні витрати, пов’язані з експортом, 

грн./од. (Взм) 

80 

2. Поточні постійні витрати, пов’язані з експортом, 

грн./шт.(Впот) 

50 

3. Інвестиції в оборотний капітал, необхідний для 

експорту, тис.грн. (Іоб) 

 

45 

4. Інвестиції в основний капітал, необхідний для 

експорту, тис.грн. (Іок) 

 

100 

5. Ставка податку на прибуток, % 19 

6. Курс валюти, грн./у.-од. 25 

 

Завдання 7. На основі вихідних даних визначити показник 

безпеки комерційної діяльності підприємства. Визначте  вплив 

зростання ціни реалізації на 10% на безпеку комерційної діяльності. 

Показник Сума 

Виручка від реалізації продукції, тис.грн. (ВРП) 350 

Змінні витрати, тис.грн.(Взм) 230 

Маржинальний дохід, тис.грн. (Іоб) 120 

Постійні витрати, тис.грн. (Іок) 100 

Прибуток, тис.грн. 20 

Обсяг реалізації, шт. 1000 
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Завдання 8. Підприємство реалізовує 8000 од. виробів за ціною 

30 грн. за одиницю змінні витрати складають 15 грн. на одиницю 

продукції. Постійні витрати підприємства – 60 000 грн. 

підприємство має незадіяні виробничі потужності. Потенційний 

покупець бажає придбати 500 од. виробів  за ціною 21 грн. за 

одиницю. 

Оцінити доцільність виконання додаткового замовлення за 

заниженою ціною. 

Завдання 9. За даними останніх місяців промислове 

підприємство "Озом" відмічає значне скорочення обсягів збуту 

своєї продукції, ціна на яку становить 7,18Ц1 =  грн./один. Аналіз 

ринку показав, що конкуренти за цей період ціни не змінювали. 

Дослідження впливу цінового фактору на динаміку попиту, 

проведені службою маркетингу, дозволили визначити еластичність 

попиту від ціни на рівні 2,2Е −= . За останній місяць 

підприємством було продано продукції 277N1 =  одиниць товару. 

Змінні витрати на одиницю товару складають 8,4V =  грн./один., а 

постійні витрати становлять 1213F =  грн.  

Оцініть, чи варто підприємству за даних умов знижувати ціну на 

продукцію на 2 грн./один від встановленої, щоб при цьому 

забезпечувати цільовий прибуток в розмірі 20% від собівартості? 

Завдання 10. Оцініть доцільність придбання нових видів 

прокладок для вентилів для котельні, якщо існуючий вид прокладок 

при регулярному використанні вимагає заміни кожних три місяці. 

Ціна придбання прокладок старого зразка Ц1=0,9 грн., а нового 

Ц2=4,4 грн. Кількість прокладок, що необхідна - 150 одиниць. При 

заміні прокладок котельня змушена призупиняти діяльність, 

внаслідок чого недоотримується 700 грн. Новий вид прокладок має 

удвічі довший термін експлуатації. 

1. Проведіть вартісний аналіз нового виду прокладок. 

2. Зробіть висновок щодо доцільності придбання нового виду 

прокладок за запропонованою ціною. 
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 4.4. Типові завдання з навчальної дисципліни 

«Маркетингова товарна політика»  

 

Завдання 1. Підприємство випускає консервні вироби. 

Визначити груповий параметричний індекс 

конкурентоспроможності за технічними параметрами товару за 

показниками, представленими в таблиці. Зробити висновки до 

задачі. 

Визначення групового параметричного індексу  

за технічними параметрами 

№ 

п/п 
Одиничний показник 

Значен-

ня, 

% 

Значення 

долі 

одиниці 

Оцінка 

Парамет-

ричний 

індекс 

1 2 3 4 5 6 

1. Дизайн упаковки 15 0,15 5 1 

2. Відповідність 

параметрам якості 
35 0,35 4 0,75 

3. Відповідність товару 

ДСТУ 
20 0,2 4 0,75 

4. Асортимент продукції 20 0,2 4 0,75 

5. Імідж підприємства 10 0,1 3 0,6 

 ВСЬОГО 100 1 - - 

 

Завдання 2. В асортименті хлібобулочного магазину в наявності 

є 39 найменувань товарів, у т.ч. 8 видів хліба однорідної групи. 

17 видів мають здатність постійно задовольняти стійкий попит 

покупців. Протягом місяця в асортименті магазину з'явилося 4 

види нових продуктів. Визначити  коефіцієнт раціональності й 

ступінь відновлення асортименту, якщо Шб=100; Пб=20; Квш=0,3; 

Квп=0,2; Кву=0,2; Квн=0,3. 

Завдання 3. Підприємство випускає однотипну продукцію – 

тканину одного найменування. Річні умовно-постійні витрати 

підприємства складають 50 тис. грн. Змінні витрати у розрахунку на 

1 м тканини складають 20 грн. Маркетингові дослідження виявили, 

що у цьому році ринок потребуватиме 250 тис. погонних метрів цієї 

тканини. Визначити, яку оптову ціну одного погонного метра 

тканини слід встановити підприємству, якщо його керівництво 

планує отримати річний прибуток у розмірі 50 тис. грн. 
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Завдання 4. Підприємство випускає цемент. Визначити 

груповий параметричний індекс конкурентоспроможності за 

технічними параметрами товару за показниками, представленими в 

таблиці. Зробити висновки до задачі. 

 

Визначення групового параметричного індексу  

за технічними параметрами 

№ 

п/п 
Одиничний показник 

Значен-

ня, 

% 

Значення 

долі 

одиниці 

Оцінка 

Парамет-

ричний 

індекс 

1 2 3 4 5 6 

1. Відповідність 

міжнародним стандартам 
20 0,2 4 0,75 

2. Відповідність форм 30 0,3 4 0,75 

3. Відповідність якості до 

ціни 
25 0,25 5 1 

4. Дотримання вимог 

зберігання продукції 
15 0,15 4 0,75 

5. Міцність товару 10 0,1 3 0,6 

 ВСЬОГО 100 - - - 

 

Завдання 5. Покупець купила 25 січня маслинову олію в 

скляній пляшці за ціною 80 грн., а 1 лютого принесла її в магазин із 

проханням повернути її вартість, тому що олія виявилась 

фальсифікованою, про що свідчить акт незалежної експертизи. Ціна 

олії на момент повернення склала 87 грн. Обґрунтуйте чи можливо 

задовольнити прохання покупця? Визначити яку суму повинен 

одержати покупець? 

Завдання 6. Визначити відносний показник стану 

асортименту товарів у магазині, якщо магазин має 25 груп 

продовольчих товарів, а споживач хоче «бачити» 30. 

Завдання 7. Підприємство випускає швейні машини. 

Визначити параметричний індекс конкурентоспроможності за 

технічними параметрами товару, якщо оцінці “відмінно” відповідає 

параметричний індекс 1, “добре” – 0,75, “задовільно” – 0,6, “з 

недоліками” – 0,2, “з великими недоліками” – 0,1 за показниками, 

представленими в таблиці. Зробити висновки до задачі. 
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№ 

з/п Одиничний показник 

Значення, 

% 

Значення 

долі 

одиниці 

Оцінка 

1 2 3 4 5 

1. Корисні та декоративні 

шви 
40 0,4 4 

2. Шви на шкіряних 

виробах 
10 0,1 5 

3. Робота з різними 

тканинами 
30 0,3 4 

4. Обробка петель 5 0,05 4 

5. Обробка краю виробу 15 0,15 3 

 ВСЬОГО 100 1 - 

 

 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Екзаменаційний білет комплексного державного екзамену за 

фахом включає 30 теоретичних тестових питань, 2 практичних 

завдання (розв’язування задач), направлені на вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці, спроможність проводити аналіз 

реальних ситуацій і робити обґрунтовані висновки та тестові 

завдання закритої форми із запропонованими чотирма відповідями, 

із яких вибирають одну правильну. 

 

Оцінка «відмінно» виставляється за: 

- тестове завдання, при виконанні якого студент дав 27-30 

правильних відповідей. Допускається 3 помилки (до 10%); 

- практичне завдання (розв’язування задач), яке було виконане 

як з використанням типового алгоритму, так і в дещо змінених 

ситуаціях. У разі допущення неточностей, зміг їх виправити 

самостійно. Виявив пізнавально-творчий інтерес та мотивацію до 

напряму професійної діяльності. Допускаються незначні помилки 

(до 5%). 
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Оцінка «добре» виставляється за: 

- тестове завдання, при виконанні якого студент дав 22-26 

правильних відповідей. Допускаються часткові помилки (до 30%); 

- практичне завдання (розв’язування задачі), яке було виконане 

за типовим алгоритмом у певній послідовності з несуттєвими 

помилками, які студент частково виправив самостійно. 

Допускаються часткові помилки (до 6-10%). 

 

Оцінка «задовільно» виставляється за: 

- тестове завдання, при виконанні якого студент дав 18-21 

правильних відповідей. Допускаються часткові помилки (до 60%); 

- практичне завдання (розв’язування задачі), у процесі 

виконання якого студент припустив значну кількість помилок, навів 

формули з частковими поясненнями. Допускаються часткові 

помилки (до 11-15%). 

 

Оцінка «незадовільно» виставляється за: 

- тестове завдання, при виконанні якого студент дав менше, ніж 

18 правильних відповідей; 

- практичне завдання (розв’язування задачі), при вирішення 

якого студент не усвідомлено виконав окремі фрагменти 

практичного завдання, припустив суттєві помилки. 

 

Підсумкова оцінка виводиться як сума балів, отриманих 

студентом за відповіді на всі питання білету, що дає змогу оцінити 

знання студента з дисциплін, які входять до комплексного 

державного екзамену за фахом. 

Для оформлення додатка до диплома європейського зразка після 

складання комплексного державного екзамену за фахом оцінювання 

за шкалою ЄКТС проводиться шляхом конвертації кількості балів з 

навчальної дисципліни в оцінки ЄКТС. 
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