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Вступ 

 

В сучасних умовах однією з головних проблем підприємства України є 

засвоєння філософії бізнесу, зорієнтованої на потреби та запити споживачів, 

тобто розуміння сутності маркетингу. 

Головна мета вивчення курсу «Маркетинг» – формування сучасної 

системи поглядів на ринкові відносини, засвоєння теоретичних основ 

маркетингової діяльності підприємства на ринку.  

Для посилення контролю знань студентів усе більш широке застосування 

знаходить система тестування. Тести являють собою завдання стандартної 

форми, за якими проводяться іспити для оцінки рівня професійної підготовки. 

Під час вивчення дисципліни «Маркетинг» застосовується поточний, 

проміжний і підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно 

взаємопов'язані та організуються таким чином, щоб стимулювати ефективну 

самостійну роботу студентів і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їх 

знань. 

Одним з видів поточного контролю оцінювання знань є використання 

поточних тематичних тестів, перелік яких наданий в даній методичній розробці. 

Проміжний контроль знань студентів проводиться у формі тестування за 

окремими темами дисципліни. Для проміжного контролю дисципліна 

«Маркетинг» поділена на 2 частини.  

Завдання для проведення поточного тестування містять запитання 

одиничного вибору відповідей. Завдання для проведення тестування містять 

запитання як одиничного так і неодиничного вибору відповідей. Правильна 

відповідь кожного тесту оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів 

дорівнює кількості запропонованих тестів. Мінімальна кількість правильних 

відповідей студента на тестове завдання з теми курсу, що дозволяє оцінити 

результати тестування позитивно (тобто «Задовільно» або «Зараховано»), має 

бути більше 75% від загальної кількості запитань тестового завдання. 

Оцінка знань студентів за кожною темою поточного тестування, що 

складається з 10 питань у двох варіантах, здійснюється за шкалою: 

9-10 вірних відповідей  – 5 балів; 

7-8 вірних відповідей – 4 бали; 

5-6 вірних відповідей – 3 бали; 

3-4 вірних відповідей – 2 бали; 

1-2 вірних відповідей – 1 бал. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» завершується складанням іспиту. 

Тому самостійна робота над запропонованими тестами дозволить краще 

підготуватися до іспиту. Тестування може проводиться з використанням 

комп'ютерів. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
ЧАСТИНА 1.  

 

1. Маркетинг як сучасна концепція розвитку ринкових відносин 

 

Тема 1.1 Сутність, характеристика маркетингу та його види 
 

Варіант 1. 

 

1. Яке з визначень маркетингу правильне? 

а) державне керування виробництвом і торгівлею; 

б) фінансовий й економічний потенціал фірми; 

в) діяльність, спрямована на одержання прибутку за рахунок задоволення 

потреби покупця; 

г) вид людської діяльності, спрямованої на поліпшення соціально-економічної 

обстановки в суспільстві. 

 

2. З якими основними проблемами зустрічається маркетинг в 

підприємствах на сучасному етапі розвитку економіки в Україні? 

а) браком висококваліфікованих спеціалістів; 

б) недосконалою законодавчою базою; 

в) соціальними проблемами населення; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. В якому столітті вперше виник термін «маркетинг»: 

а) на початку ХХ ст.; 

б) кінець ХХ ст..; 

в) кінець ХІХ ст.; 

г) середина ХХ ст. 

 

4. Ринок в маркетингу це: 

а) сукупність існуючих та потенційних покупців товарів підприємства; 

б) місце продажу товарів; 

в) співвідношення попиту, пропозиції та ціни на певний товар у певному місці 

та в певний час; 

г) система співвідносин між продавцями та покупцями для організації процесу 

обміну товарів. 

 

5. Чим відрізняється потреба від нужди: 

а) рівнем забезпечення попиту доходами потенційних споживачів; 

б) гостротою необхідності споживання; 

в) рівнем задоволення в результаті споживання; 

г) мірою визначеності, конкретизації або предметності.  

6. Що не відноситься до функцій маркетингу? 
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а) визначення асортиментної політики підприємства; 

б) пошук резервів для зниження витрат обігу; 

в) формування цінової політики; 

г) організація системи руху товарів. 
 

7. Маркетинг, що розвивається, пов'язаний: 

а) з формуванням попиту на товар; 

б) з незацікавленістю споживача; 

в) з наявністю негативного попиту; 

г) зі збігом структури попиту та пропозиції. 
 

8. Із чим пов'язаний ремаркетинг? 

а) з відсутністю попиту; 

б) з попитом, що знижується; 

в) з негативним попитом; 

г) з ірраціональним попитом. 
 

9. Який з перерахованих видів діяльності не включається в маркетинг? 

а) маркетингові дослідження; 

б) виробництво продукції, засноване на знанні потреб споживачів; 

в) стратегічне планування; 

г) вибір технології виробництва. 
 

10. Із чим пов'язаний синхромаркетинг? 

а) з коливанням попиту; 

б) з відсутністю попиту; 

в) з попитом, що знижується; 

г) з негативним попитом. 
 

Варіант 2. 
 

1. Підтримуючий маркетинг застосовують, якщо: 

а) попит = пропозиції; 

б) попит > пропозиції; 

в) попит < пропозиції; 

г) попит відсутній. 
 

2. Тип маркетингу при негативному стані попиту: 

а) підтримуючий; 

б) такий, що розвивається; 

в) всі відповіді вірні; 

г) правильної відповіді немає. 
 

3. Основна перевага маркетингового підходу перед збутовим: 

а) на першому місці – урахування потреб покупців; 

б) в основу береться собівартість продукції; 

в) вузькі асортименти продукції; 

г) немає принципових відмінностей. 
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4. До якого типу маркетингу відноситься рішення завдання, коли є 

потенційний попит, але немає товару? 

а) до стимулюючого; 

б) до синхромаркетингу; 

в) до демаркетингу; 

г) до того, що розвивається. 
 

5. Яке з визначень найбільше правильно відображає маркетингове поняття 

ринку? 

а) ринок – це населення даної країни; 

б) ринок – це місце знаходження споживачів зі схожими потребами; 

в) ринок – це середній обсяг реалізації за минулі 5 років; 

г) ринок – це група споживачів, які купують у нас товар. 
 

6. Ринкова пропозиція - це: 

а) готовність виробників провадити різні кількості продукту за кожною ціною з 

певного діапазону цін у конкретний часовий період; 

б) готовність виробника зробити й продати певну кількість товару в конкретний 

період часу; 

в) цільова настанова виробника; 

г) оферта. 
 

7. Центральна ідея маркетингу: 

а) в адаптації можливостей підприємства до потреб покупців; 

б) у збільшенні обсягів збуту продукції; 

в) у розробці бренда; 

г) у стимулюванні збуту. 
 

8. Маркетинг слід розглядати як: 

а) засіб забезпечення ефективності торгівлі; 

б) комплекс важелів результативних дій підприємства на ринку; 

в) знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну загалом; 

г) інструмент підвищення ефективності та результативності системи будь-якої 

сфери, пов’язаної з обслуговуванням людини, клієнта. 
 

9. Маркетинг як нова філософія бізнесу – це, насамперед: 

а) певна концепція; 

б) спосіб мислення; 

в) різноманітні види діяльності фахівців; 

г) усі наведені відповіді правильні. 
 

10. Чим відрізняється потреба від нужди: 

а) рівнем забезпечення попиту доходами потенційних споживачів; 

б) гостротою необхідності споживання; 

в) рівнем задоволення в результаті споживання; 

г) мірою визначеності, конкретизації або предметності.  
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Тема 1.2 Маркетингове середовище 
 

 

Варіант 1. 

 

1. До макросередовища підприємства відносяться: 

а) постачальники сировини; 

б) покупці виробів підприємства; 

в) конкуренти; 

г) політико-правові фактори. 

 

2. До факторів мікросередовища маркетингу відносяться: 

а) сама фірма; 

б) демографічні фактори; 

в) економічні фактори; 

г) політичні фактори.  

 

3. Зовнішнє середовище – це: 

а) сукупність активних суб’єктів та сил у межах та за межами підприємства, які 

впливають на можливості керівництва підприємства та служби маркетингу 

діяти на цільових ринках; 

б) сукупність суб’єктів та факторів, які мають безпосереднє відношення до 

самої фірми та її можливостей обслуговування клієнтів та взаємодії з 

партнерами, воно значною мірою залежить від впливу підприємства; 

в) середовище, яке оточує підприємство, воно створюється силами більш 

широкого плану, які впливають на внутрішнє середовище підприємства, і є не 

досяжними для прямого впливу з його боку; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

4. Внутрішнє середовище підприємства – це: 

а) внутрішні фактори, що контролюються адміністрацією та службою 

маркетингу підприємства;  

б) сукупність активних суб’єктів та сил, які мають безпосереднє відношення до 

самого підприємства та його можливостей обслуговування клієнтів; 

в) сукупність відділів та співробітників підприємства; 

г) корпорацій на культура підприємства. 

 

5. Які структурні підрозділи складають внутрішнє середовище 

підприємства?  

а) постачальники, конкуренти, контактні аудиторії, клієнтурні ринки; 

б) адміністрація, служба маркетингу, відділ кадрів, служба МТП, бухгалтерія, 

ін.; 

в) адміністрація та служба маркетингу; 

г) всі робітники підприємства. 
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6. Мікросередовище підприємств складають: 

а) адміністрація, служба маркетингу, відділ кадрів, служба МТП, бухгалтерія,  

виробничі цехи; 

б) демографічні, соціально-економічні, політико-правові, науково-технічні, 

природно-кліматичні фактори та фактори культурного порядку; 

в) постачальники, конкуренти, контактні аудиторії, посередники, клієнтурні 

ринки та саме підприємство; 

г) адміністрація та служба маркетингу. 
 

7. До якого виду посередників відносяться фірми, що допомагають 

підприємству створювати запаси своїх товарів і пересувати їх з місць 

виробництва до місць призначення? 

а) фінансово-кредитні установи; 

б) торгові посередники; 

в) агенції з надання маркетингових послуг; 

г) фірми-спеціалісти з організації товароруху. 
 

8.Товарно-видові конкуренти – це: 

а) ті бажання, які споживач можливо захоче задовольнити; 

б)основні способи задоволення конкретного бажання різними товарами чи 

послугами; 

в) різновиди одного і того ж товару чи послуги, які можуть задовольнити 

конкретне бажання; 

г) різні марки одного і того ж товару чи послуги, що здатні задовольнити 

бажання. 
 

9. До товарно-родових конкурентів можна віднести підприємства: 

а) кафе «Кристал», бар «Діоніс», ресторан «Харків»; 

б) ресторан «Метрополь», ресторан «Якіторія», ресторан «Театральний»; 

в) ресторан «Пекін», ресторан «Злітаючий дракон», ресторан «Сакура»; 

г) підприємства швидкого харчування «Файна їдальня», «Макдональдс», 

«Коники»  
 

10. До факторів внутрішнього середовища не відносять: 

а) економічні фактори; 

б) структурні підрозділи підприємства; 

в) корпоративну культуру; 

г) науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи. 
 

Варіант 2. 
 

1. Які контактні аудиторії піклуються про захист навколишнього 

середовища та ведуть боротьбу за якість продукції? 

а) засоби масової інформації; 

б) внутрішні контактні аудиторії ; 

в) громадські групи дій; 

г) державні установи. 
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2. Зростання обсягів виробництва та обсягів роздрібного товарообігу 

українських підприємств відноситься до: 

а) демографічних факторів; 

б) політико-правових факторів; 

в) науково-технічних факторів; 

г) соціально-економічних факторів макросередовища.  
 

3. Прихильність до традицій та організації різних культурних заходів 

відноситься до: 

а) демографічних факторів; 

б) факторів культурного порядку; 

в) науково-технічних факторів; 

г) соціально-економічних факторів макросередовища.  
 

4. Сукупність активних суб’єктів та сил у межах та за межами 

підприємства, які впливають на можливості керівництва підприємства та 

служби маркетингу діяти на цільових ринках, це: 

а) мікросередовище маркетингу; 

б) макросередовище маркетингу; 

в) маркетингове середовище; 

г) зовнішнє маркетингове середовище. 
 

5. До факторів внутрішнього середовища не відносять: 

а) економічні фактори; 

б) структурні підрозділи підприємства; 

в) корпоративну культуру; 

г) науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи. 
 

6. Серед конкурентів виділяють такі типи як: 

а) конкуренти-бажання, товарно-родові, товарно-видові та конкуренти-марки; 

б) товарно-родові та товарно-видові конкуренти;  

в) конкуренти-бажання, товарно-видові та марки-конкуренти; 

г) конкуренти-бажання та марки-конкуренти. 
 

7. До політичних факторів не відноситься: 

а) загальний політичний клімат; 

б) партійна політична боротьба; 

в) інвестиційний клімат; 

г) роль країни на міжнародній політичній арені. 
 

8. Партнери по бізнесу, які забезпечують підприємство необхідними 

матеріальними ресурсами – це:  

а) постачальники; 

б) контактні аудиторії; 

в) клієнтурний ринок; 

г) посередники. 



 11 

9. Фірми, які надають рекламні послуги, послуги з проведення 

маркетингових досліджень тощо, є: 

а) постачальниками; 

б) контактними аудиторіями; 

в) клієнтурним ринком; 

г) посередниками. 
 

10. Підприємства, що пропонують аналогічні товари та послуги на одних і 

тих же ринках відносяться до: 

а) прямих конкурентів; 

б) непрямих конкурентів; 

в) потенційних конкурентів; 

г) виробників товарів-замінників. 

 

 

 

Тема 1.3 Маркетингова інформаційна система 
 

Варіант 1. 
 

1. Хто має потребу у маркетинговій інформації ? 

а) керівництво фірми; 

б) податкова служба; 

в) органи статистики; 

г) всі вище перелічені. 
  

2. Яку роль відіграє маркетингова інформація в управлінні фірмою? 

а) вона збирається для звіту в податковій інспекції; 

б) вона забезпечує надійність маркетингових рішень, що приймаються; 

в) вона взагалі не потрібна фірмі, що успішно виступає зі своїм товаром на 

ринку; 

г) вона використовується лише для планування асортименту товарів. 
 

3. Що забезпечує надійність маркетингової інформації? 

а) використання лише повторної інформації, офіційних даних, що публікуються  

статистичними та іншими державними органами ; 

б) дотримання наукових принципів збору інформації (достовірності, сталості, 

репрезентативності) та виключення тенденційності в її оцінці; 

в) максимальна її відповідність поглядам керівництва фірми і маркетологів; 

г) багаторазова перевірка даних з різних джерел. 

 

4. Вторинну інформацію можна отримати з таких джерел: 

а) дані опитування співробітників фірм-конкурентів; 

б) річні статистичні збірники, звіти фірм; 

в) дані власного анкетного опитування; 

г) дані спостереження за процесом купівлі товарів. 
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5. Яку з перелічених тут видів інформації слід назвати зовнішньою? 

а) запаси товарів на фірмі; 

б) дані про структуру штатів фірми; 

в) дані про якість товарів, що надходять за контрактами; 

г) дані про динаміку доходів населення. 

 
6. Які з наведених тут даних можна отримати тільки як первинну 

інформацію? 

а) кількість людей у  населених пунктах; 

б) наявність транспортних засобів в індивідуальному користуванні 

адміністративного району; 

в) розміри гардеробу взуття людей (певних статево-вікових категорій); 

г) кількість газифікованих і електрифікованих господарств у районі. 

 
7. У якому варіанті відповідей інформація не відповідає вимозі зі ставності: 

а) товарні запаси хутрових пальто на: 1.04.2006, 1.04.2007 1.04.2008,1.04.2009; 

б) продаж цитрусових за 1 кв.(грн..), за 2 кв.(грн..), за 3 кв.(грн.); 

в) виробництво дитячого взуття (тис. пар/ міс.), жіночого взуття (тис. пар/ міс.), 

чоловічого взуття (тис. пар/ міс.); 

г) обсяг разової купівлі макаронних виробів за днями тижня – понеділок-278 

упаковок; вівторок-380 кг.; середа-20 мішків; четвер – восьми найменувань. 

 
8. Визначте вид інформації, яку не можна вважати внутрішньою: 

а) динаміка цін на товари та їх надходження за виробниками; 

б) дані про статевовіковий розподіл імовірних покупців товарів;     

в) продаж товарів фірми за декади; 

г) дані про сортність товарів, що надійшли за контрактами. 

 
9. Первинна маркетингова інформація це: 

а) інформація, накопичена на фірмі окремими відділами; 

б) інформація, зібрана науково-дослідними установами; 

в) інформація, зібрана органами статистики; 

г) інформація, зібрана з будь-якою метою, але вперше. 

 
10. Маркетинговий відділ фірми для прийняття рішення про сегментацію 

ринку залучив інформацію про прибуток населення, що міститься в 

черговому виданні статистичного довідника. До якого типу належить ця 

інформація? 

а) вторинна зовнішня інформація; 

б) вторинна внутрішня інформація; 

в) первинна; 

г) вірної відповіді немає. 
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Варіант 2. 

 

1. Метою функціонування маркетингової інформаційної системи є: 

а) забезпечення повної і якісної інформації; 

б) надання інформації для прийняття управлінських рішень; 

в) всі відповіді вірні; 

г) правильної відповіді немає. 
 

2. Для функціонування маркетингової інформаційної системи необхідна 

наявність: 

а) кваліфікованого персоналу, що володіє навичками збору й обробки 

інформації; 

б) методичних прийомів роботи з інформацією; 

в) офісного устаткування; 

г) всі відповіді вірні. 
 

3. Що не є функцією, завданням маркетингової інформаційної системи? 

а) збір необхідної для маркетингу інформації; 

б) підготовка маркетингових рішень на основі зібраної інформації; 

в) аналіз інформації, її опрацювання; 

г) групування інформації. 
 

4. Який прийом входить у систему вторинної інформації? 

а) організація презентації; 

б) вимір отриманих даних з попередньо створеною ситуацією; 

в) спостереження за поводженням покупців у магазині; 

г) правильної відповіді немає. 
 

5. У чому перевага вторинної інформації? 

а) у дорожнечі; 

б) у легкості використання й дешевизні; 

в) у тім, що вона зібрана для конкретної мети; 

г) у тім, що вона є більш свіжою. 
 

6. Бухгалтерська звітність відноситься до: 

а) вторинної інформації; 

б) первинної інформації; 

в) первинної і вторинної; 

г) правильної відповіді немає. 
 

7. Система захисту інформації являє собою: 

а) сукупність законодавчих, управлінських і технічних мір; 

б) визначення каналів витоку інформації; 

в) виявлення носіїв інформації, що є комерційною таємницею; 

г) правильної відповіді немає. 
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8. Джерелами внутрішньої вторинної інформації є: 

а) статті про діяльність підприємства; 

б) оголошення конкурентів про наймання на роботу; 

в) звіти продавців; 

г) дані про реєстрацію патентів. 

 

9. Інформація внутрішньої фірмової звітності використовується: 

а) для задоволення клієнтів; 

б) для створення фінансових звітів; 

в) для забезпечення інформаційного обслуговування підрозділів; 

г) для оцінки ефективності маркетингової діяльності. 

 

10. Інформація в контексті маркетингової діяльності необхідна для: 

а) виявлення вільних ринкових ніш та їх освоєння; 

б)прийняття обґрунтованих рішень та зменшення ризику на підприємстві в 

умовах динамічності ринку; 

в) прогнозування продажу товарів номенклатури фірми 

г) всі відповіді вірні. 
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 2. Вивчення ринку і поведінки споживача 

 

 

 

Тема 1.4 Місце ринку у маркетинговій діяльності підприємства 
 

 

Варіант 1. 

 

1. Суб’єктами ринку є: 

а)  робоча сила, товари та послуги, засоби виробництва, фін капітал, 

інтелектуальна власність; 

б)  продавець, покупець, посередник; 

в) товар, ціна, збут, просування; 

г) товари та послуги.  

 

2. Ринок покупця визначає ситуацію, коли на ринку: 

а) велика кількість споживачів; 

б) перевищення попиту над пропозицією; 

в) перевищення пропозиції над попитом; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Ринок, що відповідає положенню, коли пропозиція перевищує попит, це: 

а) ринок продавця; 

б) ринок покупця; 

в) положення ринкової рівноваги; 

г) правильної відповіді немає. 

 

4. Економічна ситуація, що склалася на ринку у даний момент за 

визначений час під впливом комплексу сил та чинників, і 

характеризується співвідношенням основних його елементів: попиту, 

пропозиції та ціни на товар – це: 

а) кон’юнктура ринку ; 

б)  місткість ринку; 

в) частка підприємства на ринку ; 

г) насиченість ринку  

 

5. На якому типові ринку дуже велика кількість продавців пропонує 

стандартні товари, ціни стабільні, роль маркетингових досліджень, 

розробки товару, політики цін, реклами, стимулювання збуту мінімальна? 

а) ринок чистої конкуренції; 

б)  ринок монополістичної конкуренції; 

в) ринок олігополії; 

г) ринок монополії. 
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6. Попит відображає: 

а) потребу в конкретному виді продукції; 

б) потребу в товарі; 

в) потребу в товарі, який відповідає запитам споживача; 

г) потребу в товарі, що підкріплена платоспроможністю. 

 

7. На якому типові ринку діють кілька конкурентів, ціна на товар досить 

стійка, бо як тільки один з конкурентів змінить її на певний товар, інші 

одразу ж починають відповідні дії, щоб звести до мінімуму дисбаланс на 

ринку? 

а) ринок чистої конкуренції; 

б)  ринок монополістичної конкуренції; 

в) ринок олігополії; 

г) ринок монополії. 

 

8. Зроблено товару «X» 5000 одиниць. Імпорт склав 2500 одиниці, а експорт 

- 1200 одиниць. Залишки на складах торговельних організацій на початок 

року 150 одиниць. Залишки на складах торговельних організацій на кінець 

року 250 одиниць. Чому дорівнює річна місткість ринку? 

а) 6400; 

б) 6200; 

в) 3600; 

г) 6000. 

 

9. Залежно від території охоплення ринок м. Харкова є: 

а)  сублокальний; 

б)  локальний; 

в)  регіональний; 

г) національний. 

 

10. Відповідно до значення коефіцієнтів концентрації 45%<CR3<70% та  

Герфиндаля-Гіршмана 1000<HHI<2000 визначають типи ринку:  

а)  висококонцентровані;  

б)  помірно-концентровані; 

в) низько-концентровані; 

г) вільні. 

Варіант 2. 

 

1. Яке із зазначених визначень відповідає маркетинговому розумінню 

ринку? 

а) ринок – населення даного регіону; 

б) ринок – частина споживачів, що цікавляться товарами вашої фірми; 

в) ринок – це сукупність реальних та потенційних споживачів, які мають 

фінансові можливості для придбання товару; 

г) правильної відповіді немає. 
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2. У яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців? 

а) ринок споживача; 

б) ринок продавця; 

в) рівноважний ринок; 

г) правильної відповіді немає. 

 

3. Об’єктами ринку є: 

а)  робоча сила, товари та послуги, засоби виробництва, фінансовий капітал, 

інтелектуальна власність; 

б)  продавець, покупець, посередник; 

в) товар, ціна, збут, просування; 

г) товари та послуги.  

 

4. На якому ринку багато продавців пропонують різні товари, які можуть 

бути певною мірою взаємозамінними (косметика, парфуми, пральний 

порошок, автомобілі, тощо)? 

а) ринок чистої конкуренції; 

б)  ринок монополістичної конкуренції; 

в) ринок олігополії; 

г) ринок монополії. 

 

5. Місткість ринку - це: 

а) сума всіх потреб населення в даному товарі; 

б) незадоволений попит на даний товар; 

в) обсяг реалізованого за певний період часу товару; 

г) відповіді а, б, в, та інше.  

 

6. Зроблено товару «X» 3000 одиниць. Імпорт склав 500 одиниці, а експорт - 

200 одиниць. Залишки на складах торговельних організацій на початок 

року 50 одиниць. Залишки на складах торговельних організацій на кінець 

року 150 одиниць. Чому дорівнює річна місткість ринку? 

а) 3400; 

б) 3200; 

в) 2600; 

г) 3000. 

 

7. На якому типові ринку діє один продавець, який виробляє унікальний 

продукт, політика цін залежить від товару, попиту на нього, політики 

держави? 

а) ринок чистої конкуренції; 

б)  ринок монополістичної конкуренції; 

в) ринок олігополії; 

г) ринок монополії. 
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8. На якому типові ринку фірма намагається розробити різні плани 

маркетингової діяльності для різних сегментів ринку, щоб до 

пропонованого товару привернути увагу якомога більшої кількості 

покупців? 
а) ринок чистої конкуренції; 

б)  ринок монополістичної конкуренції; 

в) ринок олігополії; 

г) ринок монополії. 

 

9. Залежно від території охоплення ринок Західної Європи є: 

а) локальний; 

б) регіональний; 

в) національний. 

г) субглобальний. 

 

10. Відповідно до значення коефіцієнтів концентрації 70%<CR3<100% та  

Герфиндаля-Гіршмана 2000<HHI<10000 визначають типи ринку:  

а)  висококонцентровані;  

б)  помірно-концентровані; 

в) низько-концентровані; 

г) вільні. 

 

 

Тема 1.5 Модель поведінки споживача 
 

 

Варіант 1. 

 

1. На якому етапі процесу рішення щодо купівлі, споживачі обробляють 

зібрану інформацію, проводять порівняльний аналіз, формують судження 

щодо марки товару? 

а) усвідомлення потреби; 

б) пошук інформації; 

в) оцінка варіантів; 

г) рішення щодо купівлі.  

 

2. Які потреби людей задовольняються підприємствами харчування? 

а) фізіологічні; 

б) безпеки; 

в) соціальні; 

г) відповіді а, б, в, та інші.  
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3. Вибір споживачем типу підприємства харчування залежить від: 

а) потреби; 

б) фінансових можливостей; 

в) вимог до підприємства; 

г) відповіді а, б, в, та інших чинників.  

 

4. Потреба в безпеці задовольняє: 

а) можливість мати одяг, житло, роботу; 

б) визнання заслуг, титули, звання; 

в) престиж; 

г) друзі, родина . 

 

5. До факторів, що роблять вплив на купівельне поводження, не 

відносяться: 

а) спосіб життя; 

б) сприйняття; 

в) культура; 

г) правильної відповіді немає. 

 

6. Модель поведінки покупців характеризує: 

а) процес прийняття рішення щодо купівлі товарів; 

б) можливу реакцію споживачів на маркетингові стимули; 

в) характеристики покупців у різних купівельних ситуаціях; 

г) етапи здійснення купівлі товарів. 

 

7. Мотивація, сприйняття, переконання та відношення – це чинники: 

а) соціальні; 

б) культурні; 

в) особисті; 

г) психологічні. 

 

8. Розставте у правильному порядку етапи процесу прийняття рішення 

щодо купівлі: 

а)  пошук інформації; 

б)  оцінка варіантів; 

в) усвідомлення потреби; 

г) рішення про купівлю. 

 

9. Те, як людина сприймає себе і як на її думку сприймають людину інші – 

це: 

а) самооцінка;  

б) образ власного «я»; 

в) очікування; 

г) вибіркове сприйняття. 
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10. Рекламний блок в журналі зображує дитину, яка сидить в автомобільній 

шині. Трохи нижче текст повідомляє про добре зчеплення шин Michelin при 

дощі та снігу, що дозволяє в декілька раз зменшити гальмівний шлях. 

Таким чином, повідомляючи батька про те, як шини допоможуть захищати 

добробут дітей. Продавці шин Michelin намагаються звернути увагу 

споживачів на потреби:   

а) фізіологічні;  

б) безпеки;  

в) соціальні; 

г) самореалізації.  

 

 

 

Варіант 2. 

 

1.Особистісними чинниками, що впливають на купівельне поводження 

споживача, є: 

а) спосіб життя, тип особистості, родина, друзі; 

б) рід занять, економічне становище, вік; 

в) етап життєвого циклу родини, статус, віросповідання; 

г) культура, особливості характеру, соціальний клас. 

 

2. Знання споживчого поводження необхідно маркетологу для: 

а) розробки структури служби маркетингу; 

б) формування корпоративної культури; 

в) складання досьє конкурентів; 

г) сегментації ринку. 

 

3. Психологічними чинниками, що впливають на купівельне поводження 

споживача, є: 

а) лідери думок, роль і статус людини у суспільстві; 

б) рід занять, економічне становище, суспільний клас; 

в) мотивація, сприйняття, переконання та ставлення; 

г) культура, особливості характеру, самооцінка. 

 

4. Соціальними чинниками, що впливають на купівельне поводження 

споживача, є: 

а) лідери думок, родина, роль і статус людини у суспільстві; 

б) рід занять, економічне становище, суспільний клас; 

в) мотивація, сприйняття, переконання та ставлення; 

г) культура, особливості характеру, самооцінка. 
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5. Розставте перераховані потреби один по одному від нижчих до вищих 

відповідно до ієрархії А. Маслоу: 

а) фізіологічні потреби; 

б) потреба в самореалізації; 

в) соціальні потреби; 

г) гарантія безпеки. 

 

6. Впевненість споживача у властивостях товару та власному виборі - це: 

а) віра.  

б)  цінність; 

в) ставлення; 

г) переконання. 

 

7. Стійкі поведінкові характеристики людей: як вони витрачають свій час і 

ресурси, чим відзначається їхнє оточення, що думають про себе і світ,в 

маркетингу називається: 

а) культура;  
б) субкультура ; 

в) соціальний клас; 

г) спосіб життя. 

 

8. Потреби, які задовольняються любов'ю і дружбою – це потреби: 

а) фізіологічні;  

б) безпеки;  

в) соціальні; 

г) самореалізації.  

 

9.  Ви – директор маркетингового відділу підприємства з виробництва  

миючого засобу та тільки-що одержали звіт про науково-дослідницьку 

роботу, пов’язану із дослідженнями життєвого циклу сім’ї. Яке з 

перерахованих повідомлень скоріше за всього буде в ньому присутнім? 

а)  клієнти підприємства ведуть дуже активний спосіб життя; 

б)  потрібно звернути увагу на упаковку продуктів конкурентів; 

в) потрібно зосередити рекламну компанію на клієнтах середнього класу; 

г) молоді одружені пари з дітьми – користувачі продуктів її компанії. 

 

10. В одному із оголошень про страхування життя стоїть питання: «Як ви 

плануєте підтримувати вашу сім'ю після того, як помрете?». До якої потреби 

звертається оголошення?  

а) фізіологічної потреби;  

б) потреби в безпеці;  

в) соціальної потреби; 

г) потреби в самореалізації.  
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Тема 1.6 Сегментування ринку 
 

Варіант 1. 

 

1. Сегментування ринку полягає в об’єднанні потенційних покупців у 

групи, що мають дві ключові характеристики: 

а) мають схожі потреби та однаково реагують на певні маркетингові зусилля 

підприємства; 

б) мають схожі потреби та певний рівень доходів; 

в) мають однаковий вік та рівень доходів; 

г) мають однакову поведінку та психографічні характеристики. 

 

2. Групи споживачів, що відокремлені в процесі сегментації називаються: 

а) позиціонування товару; 

б) сегментація ринку; 

в) диференціація продукту; 

г) сегменти ринку. 

 

3. Підприємство, що пропонує різні товари та послуги із різними 

властивостями, різним сегментам ринку, використовує: 

а) подвійний розподіл; 

б) проникнення на ринок; 

в) диференційований маркетинг; 

г) повне покриття ринку. 

 

4. Що з перерахованого нижче є прикладом диференційованого 

маркетингу? 

а) видавничий дім передбачає використання різних обкладинок журналу для 

дівчаток для розповсюдження його у різних районах України; 

б) творці нового кінофільму використовують різні рекламні ролики: один 

показує романтичні сцени фільму, щоб привернути увагу глядача середнього 

віку, інший – бойові дії – для привернення уваги чоловіків молодого віку; 

в) виробник напівфабрикатів для випічки виробів з тіста пропонує 

напівфабрикати для випічки у звичайних духовках і для приготування 

кінцевого продукту у мікрохвильовій печі; 

г) олія для дітей фірми  Johnson & Johnson призначена як для дітей, так і для 

жінок для запобігання сухості шкіри. 

 

5. Принцип «80/20», який передбачає, що 80% продажів підприємства 

припадають на 20% його споживачів, ще називають: 

а) інтенсивність споживання; 

б) закон Парето; 

в) матриця позиціонування; 

г) товарно-ринкова матриця. 
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6. Сегментація залежно від стилю життя споживача включає такі критерії: 

а) географічне розташування; 

б) демографічні характеристики; 

в) психографічні характеристики; 

г) характеристики шуканих вигод. 
 

7. Чому підприємства проводять сегментацію ринку? 

а) сегментація допомагає підприємству  більш ефективно реагувати на запити 

потенційних споживачів; 

б)сегментація допомагає використовувати можливості, що відкриваються перед 

підприємством, для збільшення продажів і прибутку;  

в) сегментація допомагає підприємству більш чітко визначити власну мету; 

г) усе перераховане вище. 
 

8. Причиною, через яку підприємство харчування пропонує кондитерські 

вироби із фруктозою для діабетиків та звичайні кондитерські вироби із 

цукром для здорових людей, є: 

а) потенціал для збільшення прибутку та найефективнішого індексу повернення 

інвестицій; 

б) схожість потреб потенційних покупців усередині одного сегмента; 

в) відмінність потреб покупців із різних сегментів; 

г) легкість і доступність споживачів, представників цільового сегмента. 
 

9. Назвіть критерій, який не використовується підприємствами 

ресторанного господарства для сегментації споживчого ринку:  

а) індивідуальні характеристики споживачів; 

б) галузь промисловості; 

в) рівень доходів споживача; 

г) рід занять споживача. 
 

10. Стратегія охоплення ринку, при якій компанія орієнтується на кілька 

сегментів ринку й розробляє для кожного з них окремі пропозиції 

називається: 

а) мережним маркетингом; 

б) диференційованим маркетингом; 

в) недиференційованим маркетингом; 

г) концентрованим маркетингом. 

 

Варіант 2. 

 

1. Позиціювання товару - це: 

а) визначення основних споживчих властивостей товару; 

б) аналіз усього комплексу ринкової політики підприємства відносно товару; 

в) визначення місця товару серед наявних на ринку конкуруючих аналогів з 

урахуванням сприйняття конкуруючих товарів споживачами; 

г) правильної відповіді немає. 
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2. Критерії оцінки сегментів необхідні для: 

а) визначення ємності сегменту; 

б) обґрунтування цільового ринку; 

в) формування пропозиції для сегменту; 

г) всі відповіді вірні. 
 

3. Фірма сегментує покупців за психографічною ознакою, їй варто 

використати наступне: 

а) рід занять; 

б) тип особистості; 

в) статус користувача; 

г) всі відповіді вірні. 
 

4. Що відноситься до поведінкової ознаки при сегментації споживачів? 

а) честолюбство споживача; 

б) негативне відношення до товару; 

в) придбання товару тільки за порадою якої-небудь особи; 

г) стиль життя покупців. 
 

5. Підприємство, що пропонує різні товари та послуги із різними 

властивостями, різним сегментам ринку, використовує: 

а) подвійний розподіл; 

б) проникнення на ринок; 

в) диференційований маркетинг; 

г) повне покриття ринку. 
 

6. Сегментування ринку полягає в об’єднанні потенційних покупців у 

групи, що мають дві ключові характеристики: 

а) мають схожі потреби та однаково реагують на певні маркетингові зусилля 

підприємства; 

б) мають схожі потреби та певний рівень доходів; 

в) мають однаковий вік та рівень доходів; 

г) мають однакову поведінку та психографічні характеристики. 
 

7. Перевага перед конкурентами при використанні стратегії сегментування 

створюється за рахунок: 

а) високої спеціалізації виробництва; 

б) унікальності продукції; 

в) концентрації зусиль компанії у відособленій ринковій ніші; 

г) низької собівартості продукції; 
 

8. Ринкова ніша – це стратегія конкуренції, заснована на: 

а) низької собівартості; 

б) диференціації продуктів; 

в) впровадженні нововведень; 

г) сегментації ринку. 
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9. Суть стратегії диференціації продукції складається: 

а) у спеціалізації виготовлення особливої продукції, що є модифікацією 

стандартного виробу; 

б) у максимально швидкому задоволенні потреб, що виникають у різних 

галузях бізнесу; 

в) у пошуку принципово нових, ефективних технологій, проектуванні 

необхідних, але невідомих дотепер видів продукції, прийомів стимулювання 

продажів; 

г) в обслуговуванні ринкової ніші, виділеної на основі географічного, 

психографічного, поведінкового або іншого принципів. 

 

10. Стратегія охоплення ринку, при якій компанія виходить на весь ринок 

з єдиною пропозицією, ігноруючи розходження між сегментами ринку, 

називається: 

а) диференційованим маркетингом; 

б) концентрованим маркетингом; 

в) недиференційованим маркетингом; 

г) двостороннім маркетингом.  
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
ЧАСТИНА 2.  

 

3. Розробка товарної та цінової політики підприємства 

 

 

Тема 2.1 Товарна політика у комплексі маркетингу 
 

Варіант 1. 

 

1. Товар у маркетингу - це: 

а) результат досліджень, розробок і виробництва; 

б) продукт діяльності, запропонований на ринку для продажу за певною ціною, 

що задовольняє потреби споживачів; 

в) будь-який продукт діяльності (включаючи послуги), призначений для 

реалізації; 

г) продукт діяльності, що стає товаром у момент здійснення угоди купівлі-

продажу. 

 

2. Споживчі товари – це товари призначені для кінцевих споживачів. 

Кінцевий споживач – це: 

а) листоноша, що розносить пошту; 

б) комерційний директор магазину, що вибирає колекцію одягу для продажу; 

в) домогосподарка, що купує напівфабрикати для приготування домашнього 

обіду; 

г) компанія, що орендує офісне приміщення. 

 

3. Група товарів, тісно пов’язаних між собою в силу схожості їх 

функціонування, або в силу того, що їх продають одним і тим же групам 

споживачів, або через одні типи торгових закладів, або в межах одного і 

того ж діапазону цін називається: 

а) глибина асортименту; 

б) товарний асортимент; 

в) асортиментна позиція; 

г) ширина асортименту. 

 

4. Кількість позицій у кожній асортиментній групі, яка дозволяє 

задовольнити потреби різних споживацьких сегментів у якомусь одному 

товарі, а також перешкоджає появі конкурентів та пропонує діапазон цін, 

називається: 

а) глибина асортименту; 

б) товарний асортимент; 

в) асортиментна позиція; 

г) ширина асортименту. 
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5. Торгова марка – це: 

а) комерційне, юридичне ім’я, під яким компанія веде свої справи; 

б) назва, поняття, знак, символ, звук, зображення, дизайн або комбінація усіх 

цих складових, що використовується для створення відмінності товарів і послуг 

даного підприємства від інших; 

в) символ або форма, яка не може бути вимовленою; 

г) юридично узаконене позначення виключного права компанії на користування 

фірмовою маркою. 

 

6. Відсутність прибутку на етапі впровадження товару часто є 

результатом: 

а) недостатнього вкладення ресурсів у різні аспекти маркетингу; 

б) невдалого вибору каналів просування товару; 

в) високих податків; 

г) великих витрат інвестицій у розроблення продукту. 

 

7. На етапі зрілості продукту прибуток знижується через те, що: 

а) на ринку дедалі менше конкурентів; 

б) на ринку існує жорстка цінова конкуренція; 

в)чим більше фірма виробляє продукту, тим більше витрати виробництва; 

г) кращі з продуктів-замінників знаходяться тільки на етапі зростання. 

 

8. Який із запропонованих товарів не належить до товарів 

короткотермінового користування? 

а) здобне печиво; 

б) пляшка мінеральної води; 

в) бензин для машини; 

г) автомобіль. 

 

9. Ринок товарів споживчого призначення складається з: 

а) компаній, які купують товари для їхньої наступної реалізації; 

б) покупців, що купують товари для особистого користування; 

в) фірм-виробників товарів споживчого призначення; 

г) правильної відповіді немає. 

 

10. Які товари відносяться до споживчих? 

а) автомобільні двигуни; 

б) цукровий буряк; 

в) бавовна; 

г) послуги перукаря. 
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Варіант 2. 
 

1. Завданням товарної політики підприємства є: 

а) керування життєвим циклом товарів й їхньою конкурентоздатністю; 

б) пошук споживачів, що бажають придбати товар; 

в) виробництво як можна більшої кількості товарів; 

г) позиціювання товарів на ринку серед конкурентів. 
 

2. Товарна марка призначена для того, щоб: 

а) компенсувати відсутність якості товару; 

б) обґрунтувати перед споживачем більш високу ціну; 

в) диференціювати товар на ринку серед собі подібних; 

г) всі відповіді вірні. 
 

3. Якість товару - це: 

а) набір необхідних функціональних характеристик товару, які визнані 

споживачами обов'язковими; 

б) здатність товару виконувати своє функціональне призначення; 

в) відсутність у товару видимих дефектів; 

г) всі відповіді вірні. 
 

4. Який етап ЖЦТ характеризується максимально високою ціною товару? 

а) виведення на ринок; 

б) ріст; 

в) зрілість; 

г) занепад. 
 

5. Фірми починають отримувати прибуток на наступному етапі ЖЦТ: 

а) впровадження; 

б) зрілість; 

в) ріст; 

г) занепад. 
 

6. Мікрохвильова піч - це товар: 

а) повсякденного попиту; 

б) попереднього попиту; 

в) особливого попиту; 

г) попереднього вибору. 
 

7. ЖЦТ - це: 

а) інтервал часу з моменту придбання до моменту утилізації; 

б) сукупність фаз впровадження, росту продажів, зрілості, спаду продажів 

товару; 

в) процес розвитку продажів й одержання прибутку; 

г) всі відповіді вірні. 
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8. У чому проявляється конкурентоздатність товару? 

а) у низькій ціні; 

б) у гарному впакуванні; 

в) у здатності бути проданим на конкурентному ринку; 

г) всі відповіді вірні. 

 

9. Продовженню ЖЦТ не сприяє: 

а) розширення обсягу продажів; 

б) розробка нових сфер застосування й модифікація товару; 

в) розвиток методів збуту; 

г) виявлення нових груп споживачів. 

 

10. Впровадження нового товару на ринок потрібно здійснювати: 

а) залежно від того, чи сформувалася потреба в ньому на ринку; 

б) як тільки намітився спад обсягу продажів найбільш просувного товару; 

в) на підставі результатів ринкових досліджень; 

г) вірні всі попередні відповіді. 

 

 

 

Тема 2.2 Маркетингова цінова політика 
         

Варіант 1. 
 

1. Основними цілями ціноутворення не є збільшення: 

а) обсягу продажів; 

б) якості продукції; 

в) прибутку; 

г) лояльності споживачів. 
 

2. Рішення цінової політики, що стосуються установлення цін на один 

товар для різних ринків та споживчих сегментів стосуються: 

а) політики рівня цін; 

б) політики впровадження цін; 

в) політики диференціації цін; 

г) всіх перерахованих вище складових цінової політики. 
 

3. Ціноутворення за стратегією неокруглених цін – це: 

а) установлення різних цін на товари та послуги;  

б) установлення цін на товари на кілька гривень або копійок нижче за круглі 

числа; 

в) установлення цін на фірмові товари округленими, а на інші товари та 

послуги - неокругленими; 

г) стратегія ціноутворення, за якої ціни часто знижуються разом із скороченням 

витрат. 
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4. Ціноутворення за стратегією «збирання вершків» для підприємств 

найбільш ефективне тоді, коли: 

а) споживачі вважають, що товари та послуги підприємства ідентичні товарам 

та послугам конкуруючих підприємств; 

б) зниження цін робить істотний вплив на скорочення змінних витрат; 

в) клієнти високочутливі до ціни; 

г) жодне з наведеного вище. 
 

5. Установлення початкової ціни на всі товари максимально високого 

рівня, який готові сприйняти споживачі, дійсно зацікавлені в цьому 

підприємстві, це:  

а) ціноутворення за стратегією «збирання вершків»; 

б) ціноутворення за стратегією проникнення на ринок; 

в) престижне ціноутворення; 

г) ціноутворення за стратегією неокруглених цін. 
 

6. Для якого ринку призначене ціноутворення проникнення на ринок? 

а) для дуже вимогливих до якості відвідувачів підприємств ресторанного 

господарства; 

б) для ринку з низькою чутливістю до цін; 

в) для масового ринку; 

г) для того самого ринку, на якому спрацьовує стратегія «збирання вершків». 
 

7. Установлення високої ціни, призначеної для залучення перед усім 

споживачів, що піклуються про свій статус, - це:  

а) ціноутворення за стратегією «збирання вершків»; 

б) ціноутворення за стратегією проникнення на ринок; 

в) престижне ціноутворення; 

г) ціноутворення за стратегією не округлених цін. 
 

8. Установлення на нові товари та послуги низької початкової  ціни, 

необхідної для якнайшвидшого залучення великої частки клієнтів, - це: 

а) ціноутворення за стратегією «збирання вершків»; 

б) ціноутворення за стратегією проникнення на ринок; 

в) престижне ціноутворення; 

г) ціноутворення за стратегією не округлених цін. 
 

9. Стратегія середніх цін може бути представлена у вигляді: 

а) стратегії проникнення на ринок; 

б) стратегії нейтрального ціноутворення; 

в) стратегії проходження за лідером; 

г) правильно б) і в). 
 

10. Ціноутворення витратним методом може ґрунтуватися на: 

а) сумі постійних і змінних витрат; 

б) граничних витратах; 

в) загальних витратах; 

г) вірні всі попередні відповіді. 
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Варіант 2. 
 

1. При високій еластичності попиту обсяг продажів: 

а) зменшується при незначному підвищенні цін; 

б) істотно не росте при значному зниженні цін; 

в) не змінюється при підвищенні цін; 

г) не змінюється при зниженні цін. 
 

2. Максимальна ціна товару визначається: 

а) величиною попиту на товар; 

б) експлуатаційними витратами; 

в) найвищим рівнем сукупних витрат; 

г) цінами конкурентів на аналогічний товар. 
 

3. Установлення на нові товари та послуги низької початкової  ціни, 

необхідної для якнайшвидшого залучення великої частки клієнтів, - це: 

а) ціноутворення за стратегією «збирання вершків»; 

б) ціноутворення за стратегією проникнення на ринок; 

в) престижне ціноутворення; 

г) ціноутворення за стратегією не округлених цін. 
 

4. В умовах нееластичного попиту й невисокої ймовірності появи 

конкурентів використовується стратегія: 

а) «зняття вершків»; 

б) захоплення ринку; 

в) єдиної шкали цін; 

г) цінової дискримінації. 
 

5. Найбільша ймовірність реалізації цінової стратегії «зняття вершків» 

спостерігається на ринку: 

а) чистої конкуренції; 

б) монополістичної конкуренції; 

в) чистої монополії; 

г) олігополії. 
 

6. Державний вплив на ціноутворення проявляється: 

а) у заохоченні угод між компаніями з метою встановлення більшого контролю 

над ринком; 

б) у встановленні фіксованих мінімальних цін; 

в) стандартизації ставки ПДВ; 

г) у встановленні фіксованих максимальних цін. 
 

7. Ціна, за якою товар поставляється великими партіями, це: 

а) роздрібна; 

б) оптова; 

в) базисна; 

г) договірна. 
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8. Грошова ціна товарів, що публікується в прейскурантах, довідниках і 

біржових котируваннях, це: 

а) роздрібна; 

б) оптова; 

в) номінальна; 

г) базисна. 
 

9. Можливі відповідні міри компанії на зниження цін конкурентами: 

а) зниження ціни; 

б) виведення на ринок дешевої «бойової марки»; 

в) підвищення ціни і якості; 

г) всі відповіді вірні. 
 

10. Встановлення цін нижче собівартості або нижче нормальної ринкової 

ціни відноситься до стратегії: 

а) гнучких цін; 

б) пільгових цін; 

в) дискримінаційних цін; 

г) «неокруглених» цін. 
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4. Формування політики розподілу та комунікаційної політики 

підприємства 

 

 

Тема 2.3 Політика розподілу в маркетингу 
 

Варіант 1. 

 

1. Збутова політика – це:  

а) шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживачів; 

б) ланка посередників, які виконують певні функції з руху товарів, і передбачає 

передачу права власності на нього наступній ланці посередників у напрямі 

кінцевого споживача.; 

в) комплекс заходів, що стосуються вибору каналу руху товару, відбору 

учасників цього каналу, стимулювання учасників каналу і співробітників 

служби збуту; 

г) сукупність незалежних організацій, які беруть участь у процесі доведення 

товарів (послуг) від виробників до споживачів. 

 

2. Основні завдання збутової політики: 

а) організація оптимальної збутової мережі, включаючи мережу оптових та 

роздрібних підприємств; 

б) організація зберігання товарів і підготовки їх до продажу; 

в) визначення системи товароруху; 

г) всі вищенаведені та інші. 

 

3. Які канали збуту використовує підприємство ресторанного 

господарства, яке, крім свого торгового залу, реалізує свою продукцію 

через магазин кулінарії: 

а) прямі; 

б) непрямі; 

в) змішані; 

г) всі вище зазначені. 

 

4. Основні функції каналів розподілу: 

а) інформаційна; 

б) стимулювання збуту; 

в) проведення переговорів та укладання угод; 

г) всі вищенаведені та інші. 

 

5. Непрямі канали розподілу передбачають: 

а) доведення продукції підприємства до споживачів через посередників; 

б) реалізацію продукції поза підприємством; 

в) використання мережі роздрібних торгових підприємств; 

г) рух товарів без участі посередників. 
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6. Ланка посередників виробник – оптовий продавець – роздрібний 

продавець – споживач називається: 

а) однорівневим каналом збуту; 

б) дворівневими каналом збуту; 

в) трирівневим каналом збуту  ; 

г) багаторівневим каналом збуту. 
 

7. Серед посередників правом власності володіють: 

а) агенти; 

б) брокери; 

в) дилери; 

г) дистриб'ютори. 
 

8. Збут у маркетингу - це: 

а) відносини, що існують на ринку із приводу купівлі-продажу товарів і послуг; 

б) сукупність операцій, починаючи з моменту, коли виріб покинув виробничий 

корпус, аж до передачі товару споживачу; 

в) спілкування продавця з покупцем; 

г) всі відповіді вірні. 
 

9. Які канали збуту використовує підприємство ресторанного 

господарства, яке, не має свого торгового залу, а реалізує свою продукцію 

через відділ кулінарії у супермаркеті та інші роздрібні торгові 

підприємства: 

а) однорівневий канал збуту; 

б) дворівневий канал збуту; 

в) трирівневий канал збуту  ; 

г) багаторівневий канал збуту. 
 

10. Посередників, що мають право діяти від імені виробника, називають: 

а) брокерами; 

б) дрібнооптовими постачальниками; 

в) оптовими продавцями; 

г) промисловими дистриб'юторами. 

 

Варіант 2. 
 

1. Що відноситься до функцій посередників? 

а) ведення ділових операцій; 

б) логістичні функції; 

в) обслуговуючі функції; 

г) всі відповіді вірні. 
 

2. Що не відноситься до функцій оптової торгівлі? 

а) створення товарних запасів; 

б) комплектування дрібних оптових партій для роздрібної торгівлі; 

в) продаж товарів кінцевому споживачу; 

г) все перераховане вище. 
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3. Посередники, що не володіють правом на товар і які получають дохід у 

вигляді комісійних, це: 

а) агенти; 

б) консигнанти; 

в) комівояжери; 

г) дилери. 
 

4. Ланка посередників виробник – роздрібний продавець – споживач 

називається: 

а) однорівневим каналом збуту; 

б) дворівневими каналом збуту; 

в) трирівневим каналом збуту  ; 

г) багаторівневим каналом збуту. 
 

5. Діяльність з планування, виконання й контролю фізичного переміщення 

матеріалів, готових виробів і стосовної них інформації від місця їхнього 

виробництва до місця реалізації – це: 

а) рух товарів; 

б) розподіл; 

в) маркетинг послуг; 

г) стратегія міцного впровадження на ринок. 
 

6. Широта каналу розподілу означає: 

а) число посередників на одному рівні каналу; 

б) кількість реалізованих товарних груп; 

в) число рівнів каналу розподілу; 

г) всі відповіді вірні. 
 

7. При самостійному виконанні виробником функцій каналу розподілу 

витрати виробника: 

а) зростають, але на ціні товару це не позначається; 

б) зростають, ціна товару збільшується; 

в) знижуються, що дозволяє знизити ціну; 

г) не змінюються, що дозволяє втримувати ціну на колишньому рівні. 
 

8. Канал розподілу - це: 

а) спосіб поширення реклами; 

б) сукупність фірм або осіб, що сприяють переміщенню товару до споживача; 

в) спосіб транспортування товару; 

г) всі відповіді вірні. 
 

9. Принципова відмінність оптової торгівлі від роздрібної є в наступному: 

а) покупцями оптової торгівлі не є приватні особи, що купують товар для 

наступного перепродажу; 

б) покупцями оптової торгівлі не є приватні особи, що купують товар для 

особистого користування; 

в) покупцями оптової торгівлі є тільки організації; 

г) всі відповіді вірні. 
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10. Який з видів діяльності відноситься до оптової торгівлі? 

а) придбання ящика яблук на овочевій базі для заготівель на зиму; 

б) проведення переговорів брокером з виробником з метою укладання договору 

про поставку партії залізобетону однією з будівельних організацій; 

в) проведення фірмою банкета на 150 персон з повним обслуговуванням у 

кафетерії; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 2.4 Комплекс маркетингових комунікацій 
 

Варіант 1. 
 

1. Короткострокове введення додаткових вигод, які спонукають покупців 

до придбання конкретного товару або послуги, називається: 

а) стимулюванням збуту; 

б) просуванням; 

в) рекламою; 

г) особистим продажем. 
 

2. Яка основна мета реклами підприємств? 

а) підвищення інтересу; 

б) збирання грошей для доброї справи; 

в) продаж товарів та послуг; 

г) переконання лідерів думок. 
 

3. На якому етапі життєвого циклу товару найчастіше використовують 

інформаційну рекламу? 

а) впровадження; 

б) зростання; 

в) зрілості; 

г) спаду. 
 

4. На якому етапі життєвого циклу товару краще за все використовувати 

нагадувальну рекламу? 

а) впровадження; 

б) зростання; 

в) зрілості; 

г) спаду. 
 

5. Які задачі PR у підприємствах ресторанного господарства? 

а) формування позитивного  іміджу підприємства харчування та його 

підтримка; 

б) встановлення доброзичливих  відносини між підприємством харчування та 

громадськістю; 

в) приваблення до підприємства харчування широкого контингенту 

відвідувачів; 

г) всі перераховані вище та інші. 
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6. При якому стані попиту виробник може не використати рекламу? 

а) при попиті, що знижується; 

б) при негативному попиті; 

в) правильної відповіді немає; 

г) при надмірному попиті. 

 

7. Реклама як інструмент маркетингових комунікацій відрізняється від 

«паблик рилейшнз» тим, що: 

а) реклама має комерційний характер комунікацій; 

б) реклама — це спосіб платної комунікації; 

в) «паблик рилейшнз» дозволяє швидше вплинути на обсяг продажів; 

г) всі відповіді вірні. 

 

8. Основною перевагою персональних продажів є: 

а) можливість передачі більш великої інформації; 

б) оперативне відновлення даних про товар; 

в) можливість продавати дорогі товари; 

г) всі відповіді вірні. 

 

9. Пряма реклама не використовує наступні форми: 

а) листи, листівки; 

б) каталоги, проспекти; 

в) рекламні ТВ-ролики;  

г) календарі. 

 

10. Яка функція відноситься до маркетингових комунікацій? 

а) збереження продукції; 

б) ціноутворення; 

в) розподіл продукції; 

г) просування продукції. 

 

Варіант 2. 
 

 

1. Економічну ефективність реклами визначають: 

а) яскравість і барвистість реклами; 

б) мистецтво проводити психологічний вплив на людей; 

в) збільшення реалізації продукції після підвищення цін; 

г) популярність фірми, що зростає. 

 

2. Що означає «директ-мейл»? 

а) показ нового товару; 

б) пропозиція зразка товару на пробу; 

в) розсилання проспектів, товарних зразків; 

г) елементи реклами, поміщені усередині впакування. 
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3. Перевагами реклами є: 

а) невисока ціна розраховуючи на одного споживача; 

б) негайна реакція споживача; 

в) діалог між комунікатором і споживачем; 

г) надання споживачу можливості заощадити. 

 

4. В інтерв'ю в популярному телевізійному шоу відома в Україні людина 

виражає свою перевагу певному продукту, зробленому українською 

компанією. Ця людина уклала з компанією угоду про те, що, якщо вона 

зможе згадати торговельну марку компанії, то вона отримає значну суму 

грошей. Такого роду діяльність особи може бути класифікована як: 

а) PR; 

б) стимулювання збуту; 

в) безкоштовне поширення інформації; 

г) реклама. 

 

5. Достоїнством зв'язків із громадськістю як засобу просування є: 

а) надання споживачу можливості заощадити; 

б) високий ступінь правдоподібності повідомлення; 

в) негайна реакція споживача; 

г) діалог між комунікатором і споживачем. 

 

6. Реклама, що застосовується для повідомлення споживачам про новий 

товар або про нову особливість товару й формування первинного попиту, - 

це реклама: 

а) переконуюча; 

б) нагадуюча; 

в) порівняльна; 

г) інформативна; 

 

7. Рекламний слоган - це: 

а) рекламний девіз; 

б) головний аргумент рекламного послання; 

в) будь-який помітний елемент реклами, що привертає увагу; 

г) адресна інформація рекламного характеру. 

 

8. Короткочасне спонукання, що заохочує покупку або продаж товару або 

послуги, - це: 

а) стимулювання збуту; 

б) комплекс просування; 

в) прямий маркетинг; 

г) реклама. 
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9. Розважальний комплекс видає відвідувачам спеціальні дисконтні карти. 

Власник карти при кожному п'ятому відвідуванні має право на  знижку 

25% з ціни вхідного квитка. Метою даної акції є збільшення: 

а) числа відвідувань; 

б) ступеня проникнення; 

в) кількості відвідувачів; 

г) ступеня впізнання марки. 

 

10. Стимулювання продажів можна визначити як: 

а) періодичну активність по збільшенню обсягу продажів у короткостроковому 

аспекті; 

б) організацію особистих продажів; 

в) рекламну й пропагандистську кампанію; 

г) акції, спрямовані на збільшення продажів у довгостроковій перспективі. 

 

 

 

Тема 2.5 Організація і контроль маркетингової діяльності 
 

Варіант 1. 

 

 

1. Плани маркетингу класифікуються за: 

а) часом; 

б) методом розробки; 

в) змістом; 

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Що означає термін «стратегічне планування»? 

а) програма дій, що виявляє основні пріоритети; 

б) поточне виробничо-фінансове планування на короткі відрізки часу; 

в) вірно а) і б); 

г) правильної відповіді немає. 

 

3. Аналіз системи маркетингу включає: 

а) права й обов'язки керівників маркетингових служб; 

б) визначення ринкової частки й обсягу продажів фірми; 

в) стан галузі, у якій працює підприємство; 

г) всі відповіді вірні. 

 

4. Тривалість короткострокових планів маркетингу становить: 

а) 5 років; 

б) 2 роки; 

в) 1 рік; 

г) 3 роки. 
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5. Основними завданнями програми маркетингу є: 

а) вибір цільового сегмента; 

б) обсяг випуску товару в кількісних і вартісних показниках; 

в) витрати на стимулювання збуту; 

г) всі відповіді вірні. 

 

6. Що означає план маркетингу? 

а) сукупність основних етапів оперативного внутріфірмового планування з 

метою освоєння нових сегментів й одержання комерційного успіху; 

б) системний документ, що включає маркетингову стратегію на певну 

перспективу; 

в) системний документ, що включає тактику й оперативну реалізацію 

маркетингової стратегії з виділенням конкретних строків виконання й 

відповідальності виконавців; 

г) вірно б) і в). 

 

7. До функції стратегічного плану маркетингу не відноситься: 

а) координація діяльності підприємства; 

б) визначення чітких цілей кожного підрозділу; 

в) постановка глобальних напрямків діяльності; 

г) класифікація потреб. 

 

8. Виберіть правильне визначення терміну «бюджет маркетингу»: 

а) витрати на дослідження ринків, на підтримку конкурентоздатності товару; 

б) розпис грошових доходів і витрат родини; 

в) систематизоване угруповання доходів і витрат бюджету по однорідних 

ознаках; 

г) оцінка найближчих надходжень і платежів. 

 

9. Регіональна оргструктура керування торговельним персоналом 

раціональна, коли: 

а) асортименти товарів невеликі; 

б) велика територіальна роз'єднаність клієнтів; 

в) працює на декількох ринкових сегментах; 

г) великі товарні асортименти. 

 

10. Відсутність орієнтації на випуск нової продукції відноситься до 

недоліку: 

а) регіональної структури організації маркетингу; 

б) структури, орієнтованої на ринок; 

в) функціональної оргструктури; 

г) правильної відповіді немає. 
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Варіант 2. 

 

1. Основним завданням планування маркетингу є: 

а) формування суспільної думки; 

б) моделювання поводження споживачів; 

в) концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках; 

г) складання медіаплану. 

 

2. Що входить у поняття «управляти маркетингом»? 

а) стимулювати ефективну роботу всього персоналу, зайнятого в маркетингу, 

для одержання максимальної віддачі; 

б) матеріально стимулювати працю працівників; 

в) зміцнювати наявні ринкові позиції фірми; 

г) правильної відповіді немає. 

 

3. У яких випадках доцільна продуктова маркетингова структура? 

а) наукомістка продукція; 

б) випускається продукція промислового призначення; 

в) невеликі асортименти продукції, що випускається; 

г) широка номенклатура продукції, що випускається. 

 

4. Тривалість довгострокових планів маркетингу становить: 
а) 10 років; 

б) 3 роки; 

в) 2 роки; 

г) 1 рік. 

 

5. Простота керування маркетинговою діяльністю характерна для: 

а) функціональної оргструктури; 

б) товарної; 

в) ринкової; 

г) регіональної. 

 

6. До функції стратегічного плану маркетингу підприємства відноситься: 

а) здатність оптимального розподілу ресурсів; 

б) моделювання поводження споживачів; 

в) надання вторинної інформації; 

г) визначення засобів стимулювання збуту.  

 

7. Для якого підприємства доцільна регіональна структура маркетингу? 

а) для випускаючого продукцію різноманітних асортиментів; 

б) для виробляючого дорогу продукцію промислового призначення; 

в) для випускаючого продукцію, що купується в багатьох областях країни, у 

кожній з яких потрібно враховувати специфіку споживання цієї продукції; 

г) для підприємств харчування. 
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8. Ринкова (за типом клієнтів) оргструктура керування торговельним 

персоналом раціональна, коли: 

а) потреби клієнтів схожі; 

б) підприємство працює на обмеженій території; 

в) реалізується широкий і глибокий торговельний асортимент; 

г) обслуговуються різні типи покупців. 

 

9. Функціональна структура організації маркетингової служби - це: 

а) структура, що базується на поділі маркетингових функцій між окремими 

співробітниками, групами співробітників у службі маркетингу; 

б) структура, що забезпечує реальне функціонування маркетингу на фірмі; 

в) структура, що відповідає багатофункціональній орієнтації маркетингу; 

г) всі відповіді вірні. 

 

10. Товарна оргструктура керування торговельним персоналом 

раціональна, коли підприємство: 

а) працює на міжнародному ринку; 

б) має вузькі товарні асортименти; 

в) реалізує великі асортименти різних товарів; 

г) обслуговує велику кількість різних сегментів. 
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«Менеджмент»/    Т. М. Парцирна, О.В. Жегус. – Х.: ХДУХТ, 2008 . – 146 с. 
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17. Петруня Ю.Є. Маркетинг [Текст]:  Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. Рекомендовано МОН / Петруня Ю.Є. – К., 2010. – 351 с. 

18. Скибінський, С. В. Маркетинг [Текст]: підручник / С. В. Скибінський. 

– Львів, 2009. – Ч.2. – 745 с. 

19. Циба Т.Є. Маркетингове планування [Текст]: Навчальний посібник. – 

К.: 2007. – 122 с. 
 

 Інформаційні ресурси 
 
20. Американська асоціація маркетингу [Електроний ресурс] – Режим 

доступу : < http://www.marketingpower.com>    

21. Державний комітет статистики України [Електроний ресурс] – Режим 

доступу : < http://www.ukrstat.gov.ua> 

22. Міністерства економіки України [Електроний ресурс] – Режим доступу : 

< http://www.ukraine-tipp.gov.ua> 

23. Теорія та практика маркетингу  [Електроний ресурс] – Режим доступу :                 

< http://marketing.ru.ua> 

24. Українська асоціація маркетингу [Електроний ресурс] – Режим 

доступу :  < http:// www.uam.in.ua> 

25. Энциклопедия маркетинга [Електроний ресурс] – Режим доступу : 

<http://www.marketlng.spb.ru >  
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Навчальне видання 

 

 

Укладачі: 

 

АФАНАСЬЄВА Оксана Пилипівна 

ОЛІНІЧЕНКО Катерина Сергіївна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ 

для поточного контролю знань 

з дисципліни «Маркетинг»  

для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» 
 

 

 

 

 

 

План 2017 р. Позиція 153 

 

 

Підп. до друку  23.10.2017 р.  Формат 60х84/16.  Гарнітура Times New Roman.  

Друк цифровий. Ум. друк. арк. – 0,9. Наклад 30 пр. Зам. № 17-03. 

 

 

Надруковано 

ФОП Іванченко І. С. 

пр. Тракторобудівників, 89-а/62, м. Харків, 61135. 

Тел.: +38-057-756-09-25, +38-050-40-243-50. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів 

видавничої продукції серія ДК №4388 від 15.08.2012 р. 

www.monograf.com.ua 
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