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Теоретична частина 

 

Завдання 1. Доповнити: 

 

Приклад. Вибір пріоритетного сегмента ринку, який здійснює фірма для його 

обслуговування та розробка комплексу маркетингу, що входить в обраний 

цільовий сегмент, - це ___________________________________________ 

 

Завдання 2. Зіставити поняття із визначенням. 

 

Приклад. 

1) маркетингова політика 

А) будь-яка діяльність із продажу товарів чи 

послуг безпосередньо кінцевими споживачами 

для їх особистого використання або для 

подальшого продажу 

2) канал розподілу 

Б) сукупність незалежних організацій, які 

беруть участь у процесі просування товару чи 

послуги від виробника до споживача, який або 

безпосередньо використовує цей товар, або 

виробляє на їхній основі інші товари 

3) роздрібна торгівля 

В) будь – яку діяльність з продажу товарів чи 

послуг тим, хто купує їх з метою перепродажу 

чи професійного використання 

4) оптова торгівля 

Г) діяльність фірми щодо планування, 

реалізації та контролю руху товарів від 

виробника до кінцевого споживача з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання 

фірмою прибутку. доставки продукції і послуг 

споживачам 

 

Завдання 3. Дати визначення понять 

 

Приклад: 

 Сегментування ринку – це… 

 Конкурентоспроможність товару – це… 

 

Завдання 4. Розкрити суть питань: 

 

Приклад:  

1. Основні фактори, що впливають на купівельну поведінку споживачів . 



2. Класифікація маркетингової інформації. 

 

Практична частина 

 

Завдання 5. Ситуаційне завдання. 

 

Приклад. Цінність маркетингової інформації невпинно зростає. Ви – 

маркетолог готелю, і вам необхідно зібрати інформацію про своїх клієнтів. 

Підготуйте анкету на 6-10 питань, яка б повністю характеризувала ваших 

клієнтів, була б конкретною і необтяжливою. 

 

 

Тести для самоконтролю знань 

1. Товар у маркетингу – це: 

А) продукт труда, призначений для обміну; 

Б) все, що може задовольнити потребу або бажання.  

 

2. За широтою і насиченістю товарного асортименту роздрібні 

торгові підприємства бувають: 

А) спеціалізовані магазини, універмаги, супермаркет (універсам), 

супермаркет широкого профілю, роздрібні підприємства послуг; 

Б) приватні магазини, корпоративні ланцюги, споживчі кооперативи, 

організації, роздрібні конгломерати. 

 

3. Які існують основні групи цілей ціноутворення, на які може 

орієнтуватися фірма: 

А) пов’язані з конкуренцією, орієнтовані на прибуток; 

Б) орієнтовані на прибуток, орієнтовані на збут, пов’язані з конкуренцією. 

 

4. Важливою складовою маркетингового комплексу є: 

А) ціноутворення; 



Б) ціна; 

В) всі відповіді вірні. 

 

5. При виборі виду транспорту фірма враховує: 

А) швидкість доставки, частоту відправлень, надійність, доступність, 

вартість; 

Б) частоту відправлень, надійність, доступність, вартість; 

В) вартість, швидкість доставки, частоту відправлень, доступність. 

 

6. Товари виробничого призначення залежно від характеру й ролі в 

технологічному процесі поділяють на такі групи: 

А) капітальне устаткування; напівфабрикати, деталі, матеріали; виробничі 

послуги; розподільчі послуги; професійні послуги; громадські послуги; 

Б) розподільчі послуги; напівфабрикати, деталі, матеріали; виробничі 

послуги; професійні послуги; громадські послуги; 

В) розподільчі послуги; професійні послуги; громадські послуги. 

 

7. Класичний життєвий цикл товару складається з таких етапів:  

А) етап розробки товару; етап впровадження товару на ринку; етап 

зростання; етап зрілості; етап спаду; 

Б) етап впровадження товару на ринку; етап розробки товару; етап зрілості; 

етап спаду; етап зростання; 

В) етап впровадження товару на ринку; етап спаду; етап розробки товару; 

етап зрілості; етап зростання; 

Г) етап впровадження товару на ринку; етап зрілості; етап розробки товару; 

етап спаду; етап зростання. 

 



8. Які стратегії позиціонування товару  використовують 

маркетологи: 

А) позиціонувати свої товари, спираючись на специфічні властивості 

(характеристики) товару; 

Б) позиціонування за низькою ціною; 

В) позиціонування на вигодах, які надають товари або на вирішенні 

проблеми споживачів; 

Г) всі відповіді правильні. 

 

9. До яких ознак сегментування споживчих ринків належить 

ознака густоти населення:  

А) поведінкових; 

Б) психографічних; 

В) географічних; 

Г) демографічних.  

 

10. Вибір пріоритетного сегмента ринку, який здійснює фірма для 

його обслуговування та розробка комплексу маркетингу, що входить в 

обраний цільовий сегмент – це: 

А) масовий маркетинг; 

Б) недиференційований маркетинг; 

В) концентрований маркетинг; 

Г) диференційований маркетинг. 


