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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета навчальної дисципліни 
1.1.1. Мета залікового модуля «Економіка гідроенергетики» 
Метою залікового модуля «Економіка гідроенергетики» є 

формування у студентів знань про техніко-економічні розрахунки 

при проектуванні та експлуатації гідроенергетичних підприємств. 

Вивчення студентами методів техніко-економічного вибору 

параметрів гідроенергоустановок (ГЕУ), методики визначення 

ефективності капіталовкладень в гідроенергетичні об’єкти (ГЕО) 

дозволить їм успішно реалізуватися в галузі в умовах ринкової 

економіки. 

1.1.2. Мета залікового модуля «Промисловий маркетинг» 
Метою викладання залікового модуля «Промисловий 

маркетинг» є формування у майбутніх фахівців спеціальності 

«Гідроенергетика» системи теоретичних знань і практичних 

навичок щодо основних понять і категорій промислового 

маркетингу, комплексу маркетингу на підприємстві і загальних 

закономірностей  функціонування промислового ринку. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  
1.2.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 
Завдання залікового модуля «Економіка гідроенергетики»: 

− отримання студентами знань з економіки гідроенергетики, 

показників виробничої діяльності гідроенергетичної галузі; 

− формування у студентів практичних навичок розрахунку 

основних техніко-економічних показників; 

− оволодіння методикою визначення ефективності 

капіталовкладень в гідроенергетику, розрахунку долі витрат, 

віднесених на гідроенергетичну галузь у водогосподарському 

комплексі. 

1.2.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 
Завдання залікового модуля «Промисловий маркетинг»: 

− отримання студентами знань  та вмінь щодо методології і 

технології маркетингових досліджень; 

− отримання знань та вмінь щодо розробки і реалізації конкурентної 

маркетингової стратегії і маркетингових політик промислового 

підприємства. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні знати:  

1.3.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 
В результаті вивчення залікового модуля «Економіка 

гідроенергетики»  студент повинен знати:  

− основні техніко-економічні показники ГЕО; 

− нормативні правила визначення вартості ГЕО; 

− методику визначення ефективності капіталовкладень в 

енергетику; 

− специфіку визначення собівартості виробництва електроенергії та 

енергетичної продукції; 

− методи техніко-економічного обґрунтування оптимальних 

параметрів ГЕУ і їх основного обладнання. 

1.3.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 
За результатами вивчення «Промислового маркетингу» студенти 

мають знати: 

− сутність промислового маркетингу, його особливості; 

− сутність і складові комплексу маркетингу на підприємстві; 

− інструменти промислового маркетингу; 

− особливості промислового маркетингу товарів виробничо-

технічного призначення; 

− порядок формування і реалізації товарної, цінової, збутової і 

комунікаційної політик підприємства. 

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні вміти: 

1.4.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 
За результатами вивчення залікового модуля «Економіка 

гідроенергетики» студенти мають вміти: 
− визначати розмір капіталовкладень в ГЕО і їх ефективність; 

− визначати собівартість електроенергії та відпускний тариф на 

електроенергію гідроелектростанцій; 

− обґрунтовувати оптимальні параметри ГЕУ і їх основного 

обладнання; 

− визначати ефективність капіталовкладень в ГЕО. 

1.4.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 
За результатами вивчення залікового модуля «Промисловий 

маркетинг» студенти мають вміти: 
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− самостійно проводити комплексне дослідження ринку; 

− виконувати маркетинговий аналіз товару, конкуренції і 

конкурентів, покупців на цільовому ринку; 

− розробити план маркетингової діяльності; 

− розрахувати ціну продажу товару, обрати канали збуту; 

− використовувати набуті знання в дипломному проектуванні і у 

фаховій діяльності інженера-гідроенергетика. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Економіка 

гідроенергетики та промисловий маркетинг» з іншими 

дисциплінами робочого навчального плану підготовки студентів за 

спеціальністю 7.05060201 «Гідроенергетика» представимо в 

табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Економіка гідроенергетики та 

промисловий маркетинг» з іншими дисциплінами робочого навчального 
плану підготовки студентів за спеціальністю 7.05060201 «Гідроенергетика» 

 
Дисципліни, які передують 

вивченню дисципліни  

Дисципліни, які спираються на 

вивчення дисципліни  

Енергоресурси та основи 

гідроенергетики 
Отримані знання будуть 

використані під час виконання 

дипломного проекту Економіка енергетики 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Економіка гідроенергетики 

та промисловий маркетинг» відводиться 180 годин / 5 кредитів 

ECTS, в тому числі на заліковий модуль «Економіка 

гідроенергетики» – 72 години / 2 кредити ECTS і на заліковий 

модуль «Промисловий маркетинг» – 108 годин / 3 кредити ECTS. 

Метою методичних вказівок є допомогти студентам 

спеціальності 7.05060201 «Гідроенергетика» денної форми 

навчання у самостійному вивченні під керівництвом викладача 

навчальної дисципліни «Економіка гідроенергетики та промисловий 

маркетинг». 

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу. Вони призначені для студентів денної форми 

навчання спеціальності 7.05060201 «Гідроенергетика». 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 
ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 
Структура залікового модуля «Економіка гідроенергетики»  

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

усього

у тому числі 

лекціїпрак. лаб. інд. сам. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1.  Основи техніко-економічних розрахунків в 

гідроенергетиці 

Тема 1. Основні положення методики 

визначення ефективності 

капіталовкладень в гідроенергетику. 

16 4 2 - - 10 

Тема 2. Критерії економічної 

ефективності капітальних вкладень. 
16 4 2 - - 10 

Разом змістовий модуль 1 32 8 4 - - 20 

Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування основних параметрів 

ГЕО. 

Тема 3. Вибір основних параметрів ГЕС 

і ГАЕС. 
24 8 4 - - 12 

Тема 4. Визначення витрат 

гідроенергетичної галузі у складі 

водогосподарського комплексу (ВГК). 

16 4 2 - - 10 

Разом змістовий модуль 2 40 12 6 - - 22 

ІНДР - - - - - - 

Усього: 72 20 10 - - 42 
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Структура залікового модуля «Промисловий маркетинг»  

 

№ з 
п 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

лекції прак. інд. сам. лекц.прак. інд.   сам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування комплексу 

маркетингу в умовах промислового ринку. 

1. Тема 1.  Сутність, завдання і 

тенденції розвитку 

промислового маркетингу. 

Нормативно-правове 

регулювання маркетингової 

діяльності підприємства. 

12 2 2 - 8 - - - - - 

2. Тема 2.  Комплекс маркетингу 

на підприємстві. 

Маркетингова інформаційна 

система. Комплексне 

дослідження ринку. 

Оцінювання і прогнозування 

попиту.  

12 2 2 - 8 - - - - - 

3. Тема 3.  Конкуренція, 

кон’юнктура і сегментування 

на промислових ринках.  
12 2 2 - 8 - - - - - 

 Разом змістовий модуль 1 36 6 6 - 24 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Маркетингові політики підприємства та їх реалізація.  

4. Тема 4.  Маркетингова 

товарна політика.  
18 4 2 - 12 - - - - - 

5. Тема 5.  Маркетингова цінова 

політика.  
18 4 2 - 12 - - - - - 

6. Тема 6.   Маркетингова 

збутова політика. 
18 4 2 - 12 - - - - - 

7. Тема 7.  Маркетингова 

політика комунікацій.  
18 4 2 - 12 - - - - - 

 Разом змістовий модуль 2 72 16 8 - 48 - - - - - 

 ІНДР - - - - - - - - - - 

 Усього: 108 22 14 - 72 - - - - - 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 

дисципліни «Економіка гідроенергетики та промисловий 

маркетинг» входять теми, об’єднані у два залікових модулі: 

3.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 
 

Змістовий модуль 1. Основи техніко-економічних 
розрахунків в гідроенергетиці. 

Тема 1. Основні положення методики визначення 
ефективності капіталовкладень в гідроенергетику. 

Предмет і задачі вивчення курсу «Економіка гідроенергетики». 

Загальні положення про техніко-економічні показники 

гідроенергетичних об’єктів (ГЕО). Поняття про капіталовкладення в 

ГЕО і правила визначення їх величини за проектною кошторисною 

документацією. Щорічні витрати, доход і прибуток ГЕС. 

Рекомендована література до теми 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Тема 2. Критерії економічної ефективності капітальних 

вкладень. 
Дисконтування в техніко-економічних розрахунках. Критерії 

фінансової і економічної ефективності капіталовкладень. Критерії 

оцінки інвестицій в ГЕО. Метод приведених затрат. 

Рекомендована література до теми 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 

Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування основних 
параметрів ГЕО 

Тема 3. Вибір основних параметрів ГЕС і ГАЕС. 
Загальні положення. Економічне обґрунтування установленої 

потужності ГЕС. Економічне обґрунтування відмітки нормального 

підпірного рівня. Економічне обґрунтування оптимальної глибини 

спрацювання водосховища. Особливості вибору параметрів ГАЕС. 

Розрахункова забезпеченість енерговіддачі ГЕС. Техніко-

економічне обґрунтування основного обладнання ГЕУ. Паливний 

ефект ГЕС і замикаючі затрати на паливо. Особливості визначення 

економічної ефективності реконструкції діючих ГЕС. Визначення 

економічної ефективності заходів з охорони праці на ГЕС. 

Рекомендована література до теми 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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Тема 4. Визначення витрат гідроенергетичної галузі у складі 
водогосподарського комплексу (ВГК). 

Загальні положення. Розподіл капіталовкладень ВГК за умови 

однакової рентабельності. Розподіл капіталовкладень за умови 

однакового коефіцієнта зниження розрахункових затрат. Розподіл 

затрат за умови рівності коефіцієнтів порівняльної економічної 

ефективності. Диференційний розподіл капіталовкладень. 

Компенсація збитку при створенні водогосподарського комплексу. 

Рекомендована література до теми 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
3.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування 
комплексу маркетингу в умовах промислового ринку. 

 
Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового 

маркетингу. Нормативно-правове регулювання маркетингової 
діяльності підприємства.  

Сутність і значення маркетингу як науки і філософії бізнесу. 

Поняття та визначення промислового маркетингу. Характеристика 

суб’єктів промислового маркетингу. Промисловий ринок. 

Відмінності між ринками товарів промислового призначення і 

товарів кінцевого споживання. Продуктово-ринкова стратегія 

підприємства. 

Основні принципи і завдання промислового маркетингу. Функції 

та концепції промислового маркетингу. Стратегії маркетингової 

діяльності. Нормативно-правове регулювання маркетингової 

діяльності підприємств в Україні..  
Рекомендована література до теми 1: 9-20. 
 
Тема 2. Комплекс маркетингу на підприємстві. Маркетингова 

інформаційна система. Комплексне дослідження ринку. 
Оцінювання і прогнозування попиту.  

Сутність і складові комплексу маркетингу на підприємстві. 

Особливості комплексу маркетингу промислових підприємств. 

Маркетингова інформаційна система на підприємстві. Технологія 

маркетингових досліджень на промисловому підприємстві. 

Оцінювання і прогнозування попиту. 
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Рекомендована література до теми 2: 9-20. 
Тема 3. Конкуренція, кон’юнктура і сегментування на 

промислових ринках.  

Поняття конкуренції на промисловому ринку. Види і функції 

конкуренції. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і його 

продукції. Поняття кон’юнктури ринку. Показники ринкової 

кон’юнктури. Прогноз товарного ринку. Сегментування і 

позиціювання  на промислових ринках. 

Рекомендована література до теми 3: 9-20. 
 

Змістовий модуль 2. Маркетингові політики підприємства та 
їх реалізація. 

Тема 4. Маркетингова товарна політика.  
Сутність маркетингової товарної політики підприємства. Товар. 

Види товару. Етапи життєвого циклу товару. 

Конкурентоспроможність товарів на ринку. 

Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів 

підприємства. Товарні марки, класифікація товарних марок. 

Основні функції товарного знака та переваги при використанні 

товарного знака. Основні вимоги до товарного знака, правила 

застосування товарного знака 

Упаковка, функції упаковки.  Штрихове кодування. 

Рекомендована література до теми 4: 9-20. 
 
Тема 5. Маркетингова цінова політика.  
Маркетингова цінова політика підприємства та її види. 

Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Попит та його 

еластичність. Управління цінами підприємства. 

Методи 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. 

Непряме маркетингове ціноутворення: політика знижок, 

кредитна політика підприємства, політика кондицій.  

Рекомендована література до теми 5: 9-20. 
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Тема 6. Маркетингова збутова політика.  
Сутність маркетингової політики продажу. Канали 

розподілу та їх функції.  

Основні типи каналів розподілу та їх характеристика. 

Структура каналу та методи його формування.  

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. Типи 

торговельних посередників: агенти, брокери, повірені, 

комісіонери, оптовики, відділи продажу, сервісні фірми, 

асемблери, торгові доми.  

Рекомендована література до теми 6: 9-20. 
 
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій.  
Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм 

формування комплексу заходів маркетингової політики 

комунікацій.  

Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм процесу 

прийняття рішення з рекламування: бюджет реклами, рекламне 

звернення, носії реклами, тестування реклами. Пропаганда, її цілі 

та форми.  

Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та 

недоліки. Персональний продаж та його типи. Мотивування 

покупця.  

Прямий маркетинг та засоби інформаційного спілкування.  

Рекомендована література до теми 7: 9-20. 
 

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Економіка гідроенергетики та промисловий маркетинг» 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 

модулем (модульні контрольні роботи) включають тестові питання 

(одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 
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Оцінювання результатів самостійної роботи (домашніх і 

аудиторних самостійних завдань студента) здійснюється за такими 

критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

5. ПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ 
«ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ» У РОЗРІЗІ ТЕМ 

 

Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового 
маркетингу. Нормативно-правове регулювання маркетингової 
діяльності підприємства.  
1. Промисловий маркетинг – це: 

1 маркетинг засобів виробництва; 

2 маркетинг споживчих товарів; 

3 маркетинг сировини і матеріалів; 

4 маркетинг товарів, продукції, робіт і послуг. 
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2. Промисловий ринок – це сукупність економічних відносин між 

суб’єктами ринку, що виникають під час обміну промисловими 

товарами і послугами з метою: 

1 використання промислових товарів і послуг для 

виробництва інших промислових товарів і послуг; 

2 перепродажу, оренди або передачі іншим особам; 

3 для кінцевого споживання суб’єктами ринку; 

4 правильними є відповіді 1 і 2. 

3. Організація виробництва нових, інноваційних товарів  – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 

4. Організація матеріально-технічного постачання – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 

5. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 

6. Проведення цілеспрямованої товарної політики – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 

7. Організація сервісного обслуговування – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 
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8. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності – це: 

1 аналітична функція промислового маркетингу; 

2 виробнича функція промислового маркетингу; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 функція управління маркетингом і контролю 

маркетингу. 

9. Твердження, що споживачі надають перевагу товарам, які 

широко розповсюджені та доступні за ціною, є ознакою побудови 

відносин між виробниками і споживачами за концепцією: 

1 удосконалення товару; 

2 удосконалення виробництва; 

3 інтенсифікації комерційних зусиль; 

4 соціально-етичного маркетингу. 

10. Твердження, що споживачі не купуватимуть товари 

підприємства в достатній кількості, якщо не докласти значних 

зусиль у сфері стимулювання збуту, є ознакою побудови відносин 

між виробниками і споживачами за концепцією: 

1 удосконалення товару; 

2 удосконалення виробництва; 

3 інтенсифікації комерційних зусиль; 

4 соціально-етичного маркетингу. 

11. Залежно від стадії життєвого циклу товару розрізняють: 

1 стратегії конверсійного, розвиваючого, стимулюючого, 

підтримуючого маркетингу, синхромаркетингу, 

ремаркетингу і демаркетингу; 

2 стратегії стадій розробки, виведення на ринок, 

зростання, зрілості і занепаду; 

3 стратегії ринкового лідера, послідовника, претендента і 

стратегію заповнення ніши; 

4 стратегії недиференційованого, диференційованого і 

концентрованого маркетингу. 

12. В залежності від ринкового попиту розрізняють: 

1 стратегії конверсійного, розвиваючого, стимулюючого, 

підтримуючого маркетингу, синхромаркетингу, 

ремаркетингу і демаркетингу; 

2 стратегії стадій розробки, виведення на ринок, 

зростання, зрілості і занепаду; 
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3 стратегії ринкового лідера, послідовника, претендента і 

стратегію заповнення ніши; 

4 стратегії недиференційованого, диференційованого і 

концентрованого маркетингу. 

13. В залежності від підходу до охоплення ринку розрізняють: 

1 стратегії конверсійного, розвиваючого, стимулюючого, 

підтримуючого маркетингу, синхромаркетингу, 

ремаркетингу і демаркетингу; 

2 стратегії стадій розробки, виведення на ринок, 

зростання, зрілості і занепаду; 

3 стратегії ринкового лідера, послідовника, претендента і 

стратегію заповнення ніши; 

4 стратегії недиференційованого, диференційованого і 

концентрованого маркетингу. 

14. Маркетинг, що пов'язаний з негативним попитом – це: 

1 підтримуючий маркетинг; 

2 синхромаркетинг; 

3 ремаркетинг; 

4 конверсійний маркетинг. 

15. Маркетинг, що орієнтований на підтримання наявного повного 

попиту на продукцію підприємства шляхом стимулювання збуту 

при одночасному контролі за витратами підприємства – це: 

1 підтримуючий маркетинг; 

2 синхромаркетинг; 

3 ремаркетинг; 

4 конверсійний маркетинг. 

16. Маркетинг, головним завданням якого є згладжування сезонних 

коливань попиту,– це: 

1 підтримуючий маркетинг; 

2 синхромаркетинг; 

3 ремаркетинг; 

4 конверсійний маркетинг. 

17. Маркетинг, що пов’язаний з існуванням завищеного попиту на 

продукцію підприємства при недостатніх потужностях для 

нарощування обсягів виробництва – це: 

1 підтримуючий маркетинг; 

2 синхромаркетинг; 

3 ремаркетинг; 
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4 демаркетинг. 

18. Стратегія, що розглядає ринок збуту промислових товарів як 

єдине ціле, без поділу на складові частини, – це: 

1 стратегія підтримуючого маркетингу; 

2 стратегія концентрованого маркетингу; 

3 стратегія диференційованого маркетингу; 

4 стратегія недиференційованого маркетингу. 

19. Стратегія, що передбачає сегментування ринків за певними 

ознаками і виробництво різновидів товарів для окремих сегментів, – 

це: 

1 стратегія підтримуючого маркетингу; 

2 стратегія концентрованого маркетингу; 

3 стратегія диференційованого маркетингу; 

4 стратегія недиференційованого маркетингу. 

20. Стратегія, що передбачає сегментування ринків за певними 

ознаками і вибір такого сегмента, який надає підприємству 

конкурентні переваги, – це: 

1 стратегія підтримуючого маркетингу; 

2 стратегія концентрованого маркетингу; 

3 стратегія диференційованого маркетингу; 

4 стратегія недиференційованого маркетингу. 

 
Тема 2. Комплекс маркетингу на підприємстві. 

Маркетингова інформаційна система. Комплексне дослідження 
ринку. Оцінювання і прогнозування попиту.  
21. Двома підсистемами маркетингу є: 

1 маркетингові дослідження + розробка і реалізація 

маркетингової конкурентної стратегії; 

2 маркетингова стратегія + товарна політика; 

3 товарна політика + збутова політика; 

4 логістика + маркетинг-мікс. 

22. Політика формування товарного асортименту – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

23. Політика встановлення оптимальної ціни на товари – це: 

1 цінова політика; 
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2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

24. Політика вибору каналів збуту – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

25. Політика обґрунтування форм оптової торгівлі – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

26. Політика, що визначає організаційно-методичні засади 

рекламної діяльності підприємства, – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

27. Політика модифікації існуючих виробів підприємства – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

28. Політика, що визначає організаційно-методичні засади зв’язків з 

громадськістю, – це: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 комунікаційна політика; 

4 товарна політика. 

29. Сукупність баз даних, банку методів, банку моделей і 

комунікаційної системи, що в сукупності надають актуальну, 

достовірну, вичерпну інформацію про клієнтів, постачальників і 

посередників, – це: 

1 маркетингова адаптивна система; 

2 маркетингова інформаційна система; 

3 маркетингова комерційна система; 

4 маркетингова комп’ютерна система. 
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30. Суб’єкти промислового ринку – це: 

1 підприємства і організації, які купують товари і послуги 

для використання у виробництві; 

2 підприємства, організації, населення, які купують товари 

кінцевого споживання; 

3 підприємства і організації, які купують товари і послуги 

для їх використання у виробництві або для перепродажу; 

4 підприємства і організації, які купують товари і послуги 

для їх використання у виробництві, для перепродажу або 

здачі в оренду. 

31. Комплексне дослідження промислового ринку – це: 

1 вивчення ринку і його кон’юнктури; 

2 вивчення фаз  життєвого циклу товарів; 

3 вивчення структури товарних ринків; 

4 вивчення ринку, його кон’юнктури і оцінка потенційних 

можливостей товаровиробників. 

32. Специфічною складовою комплексу маркетингу на 

промисловому підприємстві є: 

1 цінова політика; 

2 збутова політика; 

3 матеріально-технічне постачання; 

4 товарна політика. 

33. Дослідження ринку сировини і матеріалів – це функція: 

1 виробничого відділу; 

2 планового відділу; 

3 відділу матеріально-технічного постачання; 

4 бухгалтерії. 

34. Складання плану закупівель – це функція: 

1 виробничого відділу; 

2 планового відділу; 

3 відділу матеріально-технічного постачання; 

4 бухгалтерії. 

35. Вибір постачальників сировини та укладання угод з ними – це 

функція: 

1 виробничого відділу; 

2 планового відділу; 

3 відділу матеріально-технічного постачання; 

4 бухгалтерії. 
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36. Функціональна спеціалізація відділів матеріально-технічного 

постачання характерна для: 

1 великих підприємств; 

2 невеликих підприємств; 

3 для всіх підприємств; 

4 для підприємств промисловості. 

37. Товарна спеціалізація відділів матеріально-технічного 

постачання характерна для: 

1 великих підприємств; 

2 невеликих підприємств; 

3 для всіх підприємств; 

4 для підприємств промисловості. 

38. Кабінетні маркетингові дослідження мають за мету одержання: 

1 вторинної маркетингової інформації; 

2 первинної маркетингової інформації; 

3 інформації з незалежних джерел; 

4 інформації з зацікавлених джерел. 

39. Польові маркетингові дослідження мають за мету одержання: 

1 вторинної маркетингової інформації; 

2 первинної маркетингової інформації; 

3 інформації з незалежних джерел; 

4 інформації з зацікавлених джерел. 

40. Маркетингове дослідження починають зі збору: 

1 вторинної маркетингової інформації; 

2 первинної маркетингової інформації; 

3 інформації з незалежних джерел; 

4 інформації з зацікавлених джерел. 

 
Тема 3. Конкуренція, кон’юнктура і сегментування на 

промислових ринках.  

41. Змагання між окремими господарськими суб’єктами за 

можливість одержати максимальний прибуток – це: 

1 конкурентне середовище; 

2 предмет конкуренції; 

3 конкуренція; 

4 об’єкт конкуренції. 

42. Товар, за допомогою якого конкуренти прагнуть завоювати 

споживача, – це: 
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1 конкурентне середовище; 

2 предмет конкуренції; 

3 конкуренція; 

4 об’єкт конкуренції. 

43. Споживач, за прихильність якого борються конкуренти, – це: 

1 конкурентне середовище; 

2 предмет конкуренції; 

3 конкуренція; 

4 об’єкт конкуренції. 

44. Ринок, на якому незалежні організації-споживачі вільно 

змагаються за право продавати свій товар незалежному покупцеві – 

це: 

1 конкурентне середовище; 

2 предмет конкуренції; 

3 конкуренція; 

4 об’єкт конкуренції. 

45. Зміна властивостей продукції – це інструмент: 

1 цінової конкуренції; 

2 нецінової конкуренції; 

3 міжгалузевої конкуренції; 

4 внутрішньогалузевої конкуренції. 

46. Зниження ціни продукції – це інструмент: 

1 цінової конкуренції; 

2 нецінової конкуренції; 

3 міжгалузевої конкуренції; 

4 внутрішньогалузевої конкуренції. 

47. Створення інноваційної продукції, що задовольняє потреби 

споживача, – це інструмент: 

1 цінової конкуренції; 

2 нецінової конкуренції; 

3 міжгалузевої конкуренції; 

4 внутрішньогалузевої конкуренції. 

48. Комплексна порівняльна характеристика, яка відображує 

ступінь переваг даного підприємства над підприємствами-

конкурентами за сукупністю оціночних показників на певних 

ринках за певний проміжок часу – це: 

1 конкурентоспроможність продукції; 

2 конкурентоспроможність покупців; 
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3 конкурентоспроможність середовища; 

4 конкурентоспроможність підприємства. 

49. Відповідність товару умовам ринку і вимогам споживачів – це: 

1 конкурентоспроможність продукції; 

2 конкурентоспроможність покупців; 

3 конкурентоспроможність середовища; 

4 конкурентоспроможність підприємства. 

50. Яке з тверджень є найбільш правильним: 

1 конкурентоспроможність продукції залежить від 

конкурентоспроможності підприємства; 

2 конкурентоспроможність підприємства залежить від 

конкурентоспроможності його продукції; 

3 правильними є твердженні 1 і 2; 

4 немає жодного правильного твердження. 

51. Бенчмаркінг (бенчмаркетинг) – це: 

1 спосіб оцінки конкурентоспроможності продукції; 

2 виявлення, вивчення, удосконалення і застосування 

інноваційних, прогресивних методів роботи інших 

організацій; 

3 спосіб оцінки конкурентного середовища; 

4 правильними є відповіді 1 і 3. 

52. Реальна економічна ситуація, яку характеризують 

співвідношення між попитом і пропозицією, рівень і динаміка цін та 

інші показники – це: 

1 місткість ринку; 

2 структура ринку; 

3 динаміка ринку; 

4 кон’юнктура ринку. 

53. Обсяги продажу товарів на конкретному ринку конкретній групі 

споживачів даного регіону за певний проміжок часу – це: 

1 місткість ринку; 

2 структура ринку; 

3 динаміка ринку; 

4 кон’юнктура ринку. 

54. Чутливість споживачів до зміни цін на продукцію – це: 

1 цінова еластичність пропозиції; 

2 цінова еластичність ринку; 

3 цінова еластичність попиту; 
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4 цінова еластичність конкурентів. 

55. Чутливість виробників до зміни прибутків споживачів – це: 

1 цінова еластичність пропозиції; 

2 цінова еластичність ринку; 

3 цінова еластичність попиту; 

4 цінова еластичність конкурентів. 

56. Фактичні обсяги продажу товарів за даний проміжок часу 

конкретній групі споживачів – це: 

1 кон’юнктура ринку; 

2 реальна місткість ринку; 

3 потенційна місткість ринку; 

4 збалансованість ринку. 

57. Максимально можливі обсяги продажу товарів за даний 

проміжок часу конкретній групі споживачів – це: 

1 кон’юнктура ринку; 

2 реальна місткість ринку; 

3 потенційна місткість ринку; 

4 збалансованість ринку. 

58. SWOT – аналіз відноситься до наступних методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства: 

1 структурний та функціональний методи; 

2 метод інтегральної оцінки; 

3 метод бальної оцінки; 

4 матричні методи. 

59. Некількісні методи прогнозування збуту – це: 

1 експертна оцінка керівників підприємства; 

2 метод екстраполяції, метод множинної регресії; 

3 опитування споживачів; 

4 правильними є відповіді 1 і 3. 

60. Кількісні методи прогнозування збуту – це: 

1 експертна оцінка керівників підприємства, опитування 

споживачів; 

2 метод екстраполяції, метод множинної регресії; 

3 метод створення сценаріїв майбутнього розвитку обсягів 

збуту; 

4 правильними є відповіді 1 і 3. 
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Тема 4. Маркетингова товарна політика.  
61. Товар – це: 

1 продукт праці, призначений для продажу; 

2 результат праці для внутрішнього споживання на 

підприємстві; 

3 продукція, роботи, послуги; 

4 продукт праці, призначений для продажу і здатний 

задовольнити певні потреби споживачів. 

62. Приклади товарів споживчого призначення: 

1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали; 

2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, 

обладнання; 

3 продукти харчування, одяг, складські приміщення; 

4 продукти харчування, одяг, медикаменти. 

63. Приклади товарів виробничого призначення: 

1 продукти харчування, одяг, сировина і матеріали; 

2 сировина, матеріали, виробничі будівлі і споруди, 

обладнання; 

3 продукти харчування, одяг, складські приміщення; 

4 продукти харчування, одяг, медикаменти. 

64. Товари повсякденного попиту – це: 

1 товари, які купують часто з мінімальними затратами 

часу на процес купівлі; 

2 товари з класичним життєвим циклом; 

3 товари з сезонним життєвим циклом; 

4 товари, для котрих характерними є п’ять фаз життєвого 

циклу. 

65. Витрати дуже високі, прибутки від’ємні, конкуренція відсутня, 

реклама відсутня – це характеристики наступної фази ЖЦТ: 

1 етап розробки товару; 

2 етап впровадження товару на ринок; 

3 етап зростання; 

4 етап зрілості; 

5 етап спаду. 

66. Витрати  високі, незначні обсяги продажу товарів, прибутки 

від’ємні (збитки), конкуренція низька, реклама інформує про товар 

– це характеристики наступної фази ЖЦТ: 

1 етап розробки товару; 
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2 етап впровадження товару на ринок; 

3 етап зростання; 

4 етап зрілості; 

5 етап спаду. 

67. Швидке збільшення обсягів продажу, ціни тримаються в 

певному діапазоні, конкуренція зростає, реклама переконує 

(створює прихильність), попит швидко зростає – це характеристики 

наступної фази ЖЦТ: 

1 етап розробки товару; 

2 етап впровадження товару на ринок; 

3 етап зростання; 

4 етап зрілості; 

5 етап спаду. 

68. Обсяги продажу товарів досягають максимуму, ціни 

знижуються, конкуренція велика, реклама нагадує про товар, 

зростання попиту уповільнюється – це характеристики наступної 

фази ЖЦТ: 

1 етап розробки товару; 

2 етап впровадження товару на ринок; 

3 етап зростання; 

4 етап зрілості; 

5 етап спаду. 

69. Обсяги продажу товарів зменшується, конкуренція 

послаблюється, попит різко падає, реклама майже відсутня  – це 

характеристики наступної фази ЖЦТ: 

1 етап розробки товару; 

2 етап впровадження товару на ринок; 

3 етап зростання; 

4 етап зрілості; 

5 етап спаду. 

70. Визначення особливих характеристик і параметрів товару, що 

відрізняють його від аналогічних товарів конкурентів – це: 

1 сегментування товарів; 

2 асортиментна політика підприємства; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 позиціювання товару. 

71. Політика формування та удосконалення товарного асортименту 

і товарної номенклатури  підприємства – це: 
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1 сегментування товарів; 

2 асортиментна політика підприємства; 

3 збутова функція промислового маркетингу; 

4 позиціювання товару. 

72. Перелік товарів, які виробляє підприємство з метою продажу 

(сукупність запропонованих покупцям асортиментних груп) – це: 

1 сегментування товарів; 

2 асортиментна політика підприємства; 

3 товарна номенклатура підприємства; 

4 позиціювання товару. 

73. Оригінальний напис повної або скороченої назви підприємства – 

це: 

1 фірмовий лозунг; 

2 фірмовий знак; 

3 товарний знак; 

4 торговельна марка. 

74. Девіз підприємства – це: 

1 фірмовий лозунг; 

2 фірмовий знак; 

3 товарний знак; 

4 торговельна марка. 

75. Зареєстроване графічне зображення для виділення товару серед 

товарів інших підприємств – це: 

1 фірмовий лозунг; 

2 фірмовий знак; 

3 товарний знак; 

4 торговельна марка. 

76. Марка підприємства-продавця товару у поєднанні з маркою 

товару – це: 

1 фірмовий лозунг; 

2 фірмовий знак; 

3 товарний знак; 

4 торговельна марка. 

77. Оболонка, тара для зберігання та транспортування продукції – 

це: 

1 товарний знак; 

2 сервісне обслуговування; 

3 упаковка; 
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4 асортиментна одиниця. 

78. Група товарів, схожих між собою за призначенням, діапазоном 

цін, за спрямованістю на певний сегмент ринку, – це: 

1 сегментування товарів; 

2 товарний асортимент підприємства; 

3 товарна номенклатура підприємства; 

4 позиціювання товару. 

79. Загальна кількість асортиментних груп у складі товарної 

номенклатури – це: 

1 ширина товарної номенклатури; 

2 глибина товарної номенклатури; 

3 насиченість товарної номенклатури; 

4 гармонійність товарної номенклатури. 

80. Товари пасивного попиту – це: 

1 товари імпульсної торгівлі; 

2 товари, про які споживач не знає; 

3 товари, про які споживач знає, але не замислюється про 

їх купівлю; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

 
Тема 5. Маркетингова цінова політика.  

81. Ціна – це: 

1 собівартість товару плюс прибуток; 

2 собівартість товару плюс прибуток плюс податок на 

додану вартість; 

3 собівартість товару плюс податок на додану вартість; 

4 собівартість товару плюс прибуток мінус податок на 

додану вартість. 

82. Підприємство поширює програми цінових поступок і 

встановлює ціни, які покривають витрати і забезпечують певний 

мінімальний прибуток. Це ознака наступної стратегії 

ціноутворення: 

1 забезпечення процесу виживання; 

2 максимізація поточного прибутку; 

3 завоювання лідерства за показником частки ринку; 

 4 завоювання лідерства за показниками якості. 
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83. Підприємство встановлює ціни, які відшкодовують затрати і 

забезпечують одержання максимального поточного прибутку. Це 

ознака наступної стратегії ціноутворення: 

1 забезпечення процесу виживання; 

2 максимізація поточного прибутку; 

3 завоювання лідерства за показником частки ринку; 

 4 завоювання лідерства за показниками якості. 

84. Підприємство максимально, з врахування ринкової 

кон’юнктури, знижує ціни на свої товари з метою заволодіння 

більшою часткою ринку і збільшення за рахунок цього прибутків в 

перспективі. Це ознака наступної стратегії ціноутворення: 

1 забезпечення процесу виживання; 

2 максимізація поточного прибутку; 

3 завоювання лідерства за показником частки ринку; 

 4 завоювання лідерства за показниками якості. 

85. Підприємство встановлює підвищену ціну на товари, щоб 

відшкодувати підвищені затрати на забезпечення високої якості 

своїх товарів. Це ознака наступної стратегії ціноутворення: 

1 забезпечення процесу виживання; 

2 максимізація поточного прибутку; 

3 завоювання лідерства за показником частки ринку; 

 4 завоювання лідерства за показниками якості. 

86. Ціна складає 20 грн. 99 коп. за одиницю певного товару. До якої 

категорії відноситься така ціна: 

1 стандартна ціна; 

2 прейскурантна ціна; 

3 змінна ціна; 

4 незаокруглена ціна. 

87. Суть закону попиту: 

1 чим вища ціна, тим вищий попит; 

2 чим вища ціна, тим нижчий попит; 

3 чим вища ціна, тим вища еластичність попиту; 

4 чим вища ціна, тим нижча еластичність попиту. 

88. Цінова еластичність попиту характеризує: 

1 на скільки відсотків знижується попит при підвищенні 

ціни на один відсоток; 

2 на скільки відсотків підвищується попит при підвищенні 

ціни на один відсоток; 
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3 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації 

ціни товару; 

4 на скільки відсотків знижується попит при стабілізації 

ціни товару. 

89. Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює 

ціну, що складається з собівартості товару, цільового прибутку і 

податку на додану вартість називається: 

1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості; 

2 середні витрати плюс прибуток; 

3 ціноутворення на основі рівня поточних цін; 

4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів. 

90. Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну 

виходячи з рівня цін підприємств-конкурентів називається: 

1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості; 

2 середні витрати плюс прибуток; 

3 ціноутворення на основі рівня поточних цін; 

4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів. 

91. Метод ціноутворення, при якому підприємство встановлює ціну 

на основі визначення точки беззбитковості називається: 

1 розрахунок ціни на основі аналізу точки беззбитковості; 

2 середні витрати плюс прибуток; 

3 ціноутворення на основі рівня поточних цін; 

4 ціноутворення на основі торгів і аукціонів. 

92. Ціни, які встановлені державою і які не можуть бути змінені 

підприємством, називаються: 

1 фіксовані; 

2 регульовані; 

3 вільні; 

4 постійні. 

93. Ціни, за якими держава встановлює обов’язкові для всіх 

підприємств мінімальний і максимальний рівні, називаються: 

1 фіксовані; 

2 регульовані; 

3 вільні; 

4 постійні. 

94. Ціни, які підприємство встановлює цілком самостійно, без 

регулюючого впливу держави, називаються: 

1 фіксовані; 
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2 регульовані; 

3 вільні; 

4 постійні. 

95. Етап перший процесу ціноутворення – це: 

1 визначення попиту; 

2 постановка завдань ціноутворення; 

3 аналіз цін і товарів конкурентів; 

4 оцінка власних затрат підприємства. 

96. Етап другий процесу ціноутворення – це: 

1 визначення попиту; 

2 постановка завдань ціноутворення; 

3 аналіз цін і товарів конкурентів; 

4 оцінка власних затрат підприємства. 

97. Етап третій процесу ціноутворення – це: 

1 визначення попиту; 

2 постановка завдань ціноутворення; 

3 аналіз цін і товарів конкурентів; 

4 оцінка власних затрат підприємства. 

98. Етап четвертий процесу ціноутворення – це: 

1 визначення попиту; 

2 постановка завдань ціноутворення; 

3 аналіз цін і товарів конкурентів; 

4 оцінка власних затрат підприємства. 

99. Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення, якщо 

продаються товари-новинки, захищені патентами: 

1 стратегія диференційованих цін; 

2 стратегія високих цін; 

3 стратегія пільгових цін; 

4 стратегія конкурентних цін. 

100. Запропонуйте підприємству стратегію ціноутворення в 

умовах цінової війни: 

1 стратегія диференційованих цін; 

2 стратегія високих цін; 

3 стратегія пільгових цін; 

 стратегія конкурентних цін. 
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Тема 6. Маркетингова збутова політика.  
101. Будь-яке повідомлення, що використовується підприємством 

для  інформації, переконання чи нагадування споживачам про 

товар, про підприємство та його діяльність – це: 

1 реклама; 

2 просування товару; 

3 формування попиту; 

4 стимулювання збуту. 

102. До каналів просування товарів відносяться: 

1 особисті комунікації, неособисті комунікації; 

2 реклама, персональний продаж, ФОПСТИЗ; 

3 правильними є відповіді 1 і 2; 

4 правильної відповіді  немає. 

103. Повідомлення про товар, джерелом якого є торговий персонал 

підприємства, – це: 

1 особисті комунікації; 

2 неособисті комунікації; 

3 реклама; 

4 правильними є відповіді 1 і 3. 

104. Повідомлення про товар, джерелом якого є друзі, колеги або 

сусіди, – це: 

1 особисті комунікації; 

2 реклама; 

3 неособисті комунікації; 

4 правильними є відповіді 1 і 2. 

105. Повідомлення про товар, джерелом якого є засоби масової 

інформації, – це: 

1 особисті комунікації; 

2 реклама; 

3 неособисті комунікації; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

106. Персональний продаж – це  інструмент: 

1 особистих комунікацій; 

2 реклами; 

3 неособистих комунікацій; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

107. До основних засобів стимулювання збуту відносяться: 

1 особисті комунікації; 
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2 реклама; 

3 розповсюдження зразків товару; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

108. До основних засобів стимулювання збуту відносять: 

1 особисті комунікації; 

2 купони, премії, упаковка за пільговими цінами; 

3 розповсюдження зразків товару; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

109. Сертифікати, які надають право на певну знижку, це: 

1 купони; 

2 премії; 

3 залікові талони; 

4 пільгові сертифікати. 

110. Талони, які споживачі можуть обміняти в спеціальних 

обмінних пунктах для одержання спеціального виду премії у разі 

покупки товару, – це 

1 купони; 

2 премії; 

3 залікові талони; 

4 пільгові сертифікати. 

111. Спеціалізовані виставки – це засіб: 

1 стимулювання  збуту; 

2 реклами; 

3 неособистих і особистих комунікацій; 

4 правильними є відповіді 1 і 2. 

112. Надання знижок за обсяг придбаної партії товару і за 

періодичність купівлі – це: 

1 система СТИЗ, що спрямована на покупців; 

2 система СТИЗ, що спрямована на продавців; 

3 система СТИЗ, що спрямована на посередників; 

4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців. 

113. Поставка безкоштовно або на пільгових умовах обладнання, 

знижки з реалізаційної ціни, відшкодування частини затрат на 

рекламну діяльність – це: 

1 система СТИЗ, що спрямована на покупців; 

2 система СТИЗ, що спрямована на продавців; 

3 система СТИЗ, що спрямована на посередників; 

4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців. 
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114. Грошові заохочення, надання додаткових днів відпустки, 

нагородження цінними подарунками – це: 

1 система СТИЗ, що спрямована на покупців; 

2 система СТИЗ, що спрямована на продавців; 

3 система СТИЗ, що спрямована на посередників; 

4 система СТИЗ, що спрямована на покупців і продавців. 

115. Повідомлення, яке пропагує некомерційну діяльність 

підприємства і формує сприятливу громадську думку щодо 

підприємства, це: 

1 соціальна реклама; 

2 «паблік-рілейшнз» 

3 зв’язки з громадськістю; 

4 правильними є відповіді 2 і 3. 

116. Залежно від призначення реклама буває: 

1 інформативна, конкурентоспроможна, нагадувальна; 

2 інформативна, запобіжна, нагадувальна; 

3 інформативна, агресивна, запобіжна; 

4 інформативна, випереджувальна, запобіжна. 

117.  На етапі ЖЦТ «зростання» використовується такий вид 

реклами: 

1 інформативна; 

2 запобіжна; 

3 нагадувальна; 

4 комерційна. 

118. На етапі ЖЦТ «виведення товару на ринок» використовується 

такий вид реклами: 

1 інформативна; 

2 запобіжна; 

3 нагадувальна; 

4 комерційна. 

119. На етапі ЖЦТ «зрілість» використовується такий вид 

реклами: 

1 інформативна; 

2 запобіжна; 

3 нагадувальна; 

4 комерційна. 

120. Основними етапами створення рекламних звернень є: 
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1 стратегічне планування, тактичні дії, розміщення у ЗМІ, 

підготовка звернень; 

2 стратегічне планування, тактичні дії, підготовка 

звернень; 

3 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, 

підготовка звернень; 

4 дослідження, стратегічне планування, тактичні дії, 

розміщення у ЗМІ, підготовка звернень. 

121. Канали поширення реклами – це: 

1 прямі канали (пошта), через пресу, у вигляді  друкованої 

інформації; 

2 екранна реклама, реклама на транспорті і на місці 

продажу, зовнішня реклама; 

3 персональний продаж, відгуки сусідів і друзів; 

4 правильними є відповіді 1 і 2; 

5 правильними є відповіді 1, 2, 3. 

122. Показниками ефективності реклами є: 

1 частота рекламних звернень; 

2 оцінка рекламних звернень фахівцями; 

3 збільшення чистого доходу від реалізації товарів у 

розрахунку на одну гривню затрат на рекламу; 

4 правильними є відповіді 1, 2, і 3. 

 
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій.  

123. Форма непрямого збуту, коли статус дилера можуть отримати 

два або більше посередників: 

1 інтенсивний розподіл;  

2 розподіл на правах ексклюзивності;  

3 селективний розподіл;  

4 змішаний розподіл. 

124. Стратегія формування каналу розподілу, яка базується на 

створенні для посередників сприятливих умов, щоб спонукати їх до 

добровільного співробітництва, – це: 

1 стратегія вштовхування;  

2 стратегія втягування;  

3 змішана стратегій ;  

4 селективна стратегія. 
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125. Виробник користується послугами незалежних посередників 

при застосуванні наступного методу збуту: 

1 прямого;  

2 непрямого;  

3 комбінованого;  

4 виробничого. 

126. Стратегія формування каналу розподілу, яка спрямована на 

формування у споживачів сприятливого відношення до 

торговельних марок фірми, щоб споживачі змусили посередників 

працювати саме з цією фірмою, – це: 

1 стратегія вштовхування;  

2 стратегія втягування;  

3 змішана стратегій ;  

4 селективна стратегія. 

127. Інтенсивна щільність розподілу характеризується: 

1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості 

торгових підприємств;  

2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах 

даного регіону;  

3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах 

даного регіону, причому одному з цих підприємств 

можуть надаватися переваги або пільги;  

4 розміщенням товарів  лише на одному торговому 

підприємстві даного регіону. 

128. Збутова угода з оплатою вартості товару не в грошовій, а в 

товарній формі, – це: 

1 лізинг;  

2 кліринг;  

3 бартер;  

4 традиційна угода. 

129. Канал розподілу, що наведений на рисунку, це: 

 
1 дворівнений канал;  

2 дворівневий канал для товарів виробничого 

призначення;  

3 дворівнений канал для товарів споживчого призначення;  
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4 трирівневий канал. 

130. Спільне володіння низкою роздрібних точок -– це: 

1 ланцюг роздрібних торговців;  

2 роздрібні франшизи;  

3 орендований відділ;  

4 кооператив. 

131. Концентрований ринок споживачів є однією з умов на користь 

використання наступної системи збуту: 

1 дуже простої;  

2 простої;  

3 дуже складної;  

4 складної. 

132. Фізична особа або фірма, що займаються купівлею-продажем 

товарів і діє від свого імені і за свій рахунок: 

1 дистриб’ютор;  

2 дилер;  

3 торговий посередник;  

4 правильними є відповіді 1, 2. 

133. Характеристиками традиційної маркетингової системи є: 

1 один з членів каналу виступає в головній ролі (володіє 

іншими учасниками) і контролює діяльність членів каналу 

розподілу;  

2 кожний член каналу є окремим підприємством, яке 

намагається забезпечити собі максимально можливий 

прибуток, навіть за рахунок збитків інших учасників 

каналу. Жоден учасник не має достатнього контролю за 

діяльністю інших;  

3 співробітництво між членами каналу розподілу 

здійснюється на тимчасових чи постійних засадах, може 

створюватися спільна компанія;  

4 правильними є відповіді 1, 2. 

134. Канал розподілу, який включає в себе двох посередників, – це: 

1 канал нульового рівня;  

2 однорівневий канал;  

3 дворівнений канал;  

4 трирівневий канал. 
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135. Маркетингова політика розподілу передбачає створення і 

організацію оптимальної системи фізичного переміщення продукції 

підприємства: 

1 від місця її виробництва до місць її передачі торговим 

посередникам;  

2 від місця її виробництва до місць її споживання;  

3 від місця її виробництва до місць перепродажу;  

4 від місць виробництва до місць її кінцевого споживання. 

136. Сукупність посередників, які виконують функції наближення 

товару і права власності на нього до кінцевого покупця, – це: 

1 довжина каналу розподілу;  

2 ширина каналу розподілу;  

3 щільність каналу розподілу;  

4 рівень каналу розподілу. 

137. Угода про поставку продукції з попередньою її оплатою в 

безготівковій формі або з безготівковою оплатою після 

надходження продукції протягом строку, який не перевищує 

встановлений в угоді термін, – це: 

1 лізинг;  

2 кліринг;  

3 бартер;  

4 традиційна угода. 

138. Канали розподілу без посередників – це: 

1 прямі канали;  

2 опосередковані канали;  

3 канал нульового рівня;  

4 правильними є відповіді 1, 3. 

139. Характеристиками вертикальної договірної маркетингової 

системи є: 

1 послідовні етапи виробництва і розподілу знаходяться в 

одиничному володінні;  

2 маркетингова система складається з незалежних фірм, 

які пов'язані договірними відносинами і координують 

програми своїх дій для спільного досягнення більших 

комерційних результатів, ніж це було б можливо 

поодинці;  

3 учасники маркетингової системи координують 

діяльність ряду послідовних етапів виробництва і 
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розподілу завдяки розмірам і могутності одного з 

учасників;  

4 правильними є відповіді 2, 3. 

140. Кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу – 

це: 

1 довжина каналу розподілу;  

2 ширина каналу розподілу;  

3 щільність каналу розподілу;  

4 рівень каналу розподілу. 

141. Метою політики розподілу є: 

1 задоволення потреб споживачів;  

2 досягнення власних цілей підприємства (цільовий 

прибуток, цільова прибутковість діяльності);  

3 задоволення потреб торгових посередників;  

4 правильними відповідями є 1 і 2; 

5 правильними відповідями є 1, 2, 3. 

142. Ексклюзивна щільність розподілу характеризується: 

1 розміщенням товарів в максимально доцільній кількості 

торгових підприємств;  

2 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах 

даного регіону;  

3 розміщенням товарів в кількох торгових підприємствах 

даного регіону, причому одному з цих підприємств 

можуть надаватися переваги або пільги;  

4 розміщенням товарів  лише на одному торговому 

підприємстві даного регіону. 

 
6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ  

ДО ЇХ НАПИСАННЯ 
Тематика рефератів 

1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.  

2. Асортиментна політика підприємства. 

3. Маркетингова конкурентна стратегія підприємства. 

4. Джерела інформації для дослідження промислового ринку. 

5. Диференціація цін на промислову продукцію. 

6. Маркетингові інструменти. 

7. Інструменти стимулювання збуту промислової продукції. 

8. Комунікаційна політика підприємства та її інструменти. 
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9. Конкурентна позиція підприємства та її оцінка. 

10. Ознаки сегментації промислового ринку. 

11. Особистий продаж  у промисловому маркетингу. 

12. Порівняльний аналіз промислового маркетингу і маркетингу 

споживчих товарів.  

13. Реклама промислової продукції. 

14. Робота підприємства з громадськістю. 

15. Диференціація цін на промислову продукцію. 

16. Стратегія банківської ринкової диверсифікації. 

17. Товарна політика промислового підприємства. 

18. Фактори, що впливають на формування маркетингової 

стратегії підприємства. 

19. Цінова політика підприємства. 

20. Логістичні операції підприємства. 

21. SWOT-аналіз. 

22. Інша тема (за домовленістю з викладачем). 

Вимоги до написання рефератів 

Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір 

однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не 

допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом 

узгодження заяви студента. 

Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов’язкова наявність 

титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, 

переліку використаної літератури. Необхідним під час написання 

реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної 

наукової думки щодо поставлених проблем. На відміну від 

індивідуального завдання реферат ставить на меті реалізацію не 

практичного, а теоретико-методологічного аспектів курсу. 

Загальний рекомендований обсяг реферату – 25 сторінок формату 

А4. Кращі реферати захищаються перед студентською аудиторією, 

оцінки за такі реферати враховуються при визначенні підсумкової 

оцінки поточно-модульного контролю. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Рекомендована література за заліковим модулем «Економіка 

гідроенергетики» 
Базова: 

1. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в 

енергетику. Методика. Загальні методичні положення (ГДК 

340000001-95). – К., 1995. – 21с. 

2. ДБН Д1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. 

Госстрой Украины. – К., 2000 – 136с. 

3. Экономика гидротехнического и водохозяйственного строительства. 

Учеб. для вузов/ Под общ.ред. Д.С.Щавелева. — М.: Стройиздат, 

1986. — 423с. 

4. Гидроэнергетика: Учебник для вузов/ Под ред. В.И.Обрезкова. — 

М.: Энергоатомиздат, 1988. — 512с. 

5. Гидроэнергетика и окружающая среда/ Под общ. ред. Ю.Ландау, 

Л.Сиренко: Монография. − К: Либра, 2004. — 484с. 

 
Допоміжна: 

6. Использование водной энергии: Учебник для вузов /Под ред. Ю.С. 

Васильева. – Энергоатомиздат, 1995. – 608 с. 

7. Гидроэлектрические станции. Многофакторные задачи: Учеб. 

Пособие. Н.Т. Назаров. – К.: УМК ВО, 1991. – 116 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Визначення 

економічної ефективності будівництва (реконструкції) 

гідроелектростанції” з дисципліни „Економіка в галузі”, розділів 

дипломних проектів студентами спеціальності 7.090503 

„Гідроенергетика” денної форми навчання/ О.М.Яковлева, 

В.В.Лутаєв, – Рівне: НУВГП, 2008. – 28с. 
 

Рекомендована література за заліковим модулем  
«Промисловий маркетинг» 

 
Базова: 

9. Вачевський М.В.,Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий 

маркетинг.Основи теорії і практики: Навч.посібник. - 

Київ:ЦНЛ,2004. - 254с. 

10. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. 

– Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 452 с. 

11. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика: 

Навч. посіб.-Львів:Львівська політехніка,1998. - 307с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40
 

 

 

Допоміжна: 
12. Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник. / Бєлявцев М.І., Іваненко 

Л.М.  – Київ: ЦНЛ, 2005. – 328с. 

13. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

14. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

15. Котлер Ф. Основи маркетинга/ Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 

736 с. 

16. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика: 

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ДУ «Львівська 

політехніка», 1998. - 307 с. 

17. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і 

діяльності конкурентів / Пер.з англ.. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: 

Основи, 1998. – 390 с. 

18. Руделіс В. Маркетинг: Підручник ./ Руделіс В., Азарян О.М., 

Виноградов О.А.  – 1-ше укр. видання. – Київ: Навчально-метод. 

центр, 2005. – 422с. 

19. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські 

ситуації.   – Київ: «Іван Федоров», 1997. 

20. Турченюк М.О. Маркетинг: Підручник / М. О. Турченюк, М.Д. 

Швець. – Київ: Знання, 2011. – 318 с. 

21. Періодичні видання та інші джерела: 

22. Журнал „Маркетинг в Україні”. 

23. Журнал „Маркетинг і реклама” 

24. Журнал „Мир упаковки” 

25. Журнал „Мир продуктов” 

26. Журнал „Новий маркетинг”, www.marketing.web-standart.net. 

27. Газета „Експерт Україна”, www.expert.ua 

28. Щотижневик „Бізнес”, www.business.kiev.ua 

29. Українська асоціація маркетингу, www.uam.in.ua 

 
 Інформаційні ресурси 

1. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. 

2. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. 

3. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І.  

Вернадського 

5. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 

6. http://www.rstu.rv.ua/book.html/ – Бібліотека НУВГП. 

http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


