
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ В ОХОРОНІ ПРАЦІ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ  

 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 263 – «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



2 
 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Менеджмент і маркетинг в охороні праці» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека», освітньо-професійної 

програми «Цивільна безпека», освітнього ступеня «Бакалавр» 

  

 

 

Укладач к. е. н., доц. К. О. Латишев  

Рецензент к. е. н., доц. О. В. Мороз 

 

Кафедра бізнес адміністрування, маркетинґу і туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____від____________ р. 

Голова методичної ради____________ проф. В. В. Костін 

 

 

 



3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………. 4 

1 Перелік практичних занять……………..…………………………………... 7 

Практичне заняття № 1 Роль і місце менеджменту охорони праці в 

системі загального менеджменту……………………………………………... 7 

Практичне заняття № 2 Правові й організаційні основи 

менеджменту охорони праці…………………………………………………... 8 

Практичне заняття № 3 Державний нагляд і громадський контроль 

за станом охорони праці……………………………………………………….. 11 

Практичне заняття № 4 Організаційно-методичні та функціональні 

засади створення безпечних умов праці й охорони життя………………….. 12 

Практичне заняття № 5 Аналітико-організаційні і економічні 

аспекти управління охороною праці в галузях діяльності……...................... 14 

Практичне заняття № 6 Теоретичні аспекти маркетингової товарної 

політики………………………………………………………………………… 15 

Практичне заняття № 7 Засади маркетингового ціноутворення ……. 17 

Практичне заняття № 8 Теорія маркетингових комунікацій ………… 19 

Практичне заняття № 9 Теорія маркетингової політики розподілу….. 20 

2 Критерії оцінювання знань студентів.……………………………………… 22 

3 Тести до модульного контролю……………………………………………... 23 

4 Питання до іспиту….………………………………………………………… 35 

Список літератури…………………………………………………………… 37 

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВСТУП 

 

Особливістю сучасних процесів суспільної праці у виробничих і 

соціальних сферах є перехід до інтегрованих систем менеджменту підприємств, 

у яких охорона і безпека праці є невід’ємною складовою. Вектори розвитку 

суспільства чітко спрямовані на досягнення соціальних пріоритетів і їх 

збалансованість передбачає економічний і випереджальний розвиток процесів 

охорони праці, збереження здоров’я людей та довкілля. Питання забезпечення 

охорони праці на підприємствах (організаціях) охоплюють виробничі й 

операційні процеси від першої до останньої операції, процеси логістики 

сировини і готової продукції (послуг), бізнесові процеси і процеси управління 

та супроводжуються значними функціональними і трансакційними витратами. 

Саме поняття «Менеджмент і маркетинг охорони праці» перебуває в 

процесі свого формування, хоча в системах управління кожного підприємства 

(організації) є служба охорони праці. На сучасному етапі її формування 

потребує підготовки фахівців, які володіють глибокими знаннями, вміннями і 

навичками у оцінюванні стану і розвитку процесів організації праці, умови 

створення і функціонування яких в період трансформаційних змін потребують 

нових знань і компетенцій, що робить актуальним вивчення методів та форм 

сучасного управління та маркетингу на підприємствах. 

Метою викладання навчального курсу «Менеджмент і маркетинг в 

охороні праці» є засвоєння теоретичних знань, правових та організаційних 

засад законодавства України «Про охорону праці»; формування сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; 

розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття 

умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень; формування знань з теоретичних та практичних аспектів 

розвитку сучасного маркетингу. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні соціально-

економічні, нормативно-правові та організаційно-технічні питання охорони 

праці для конкретної галузі й управлінської сфери діяльності.  

Навчальна дисципліна базується на попередніх навчальних курсах 

«Безпека життєдіяльності», «Теорія ризиків і управління», «Правові основи 

охорони праці». У свою чергу, знання з цієї дисципліни забезпечують успішне 

засвоєння таких навчальних дисциплін, як: «Управління охороною праці», 

«Державне страхування від нещасних випадків на виробництві», «Інформаційні 

та управляючи системи в охороні праці», а також виконання тренінгів, 

бакалаврських та магістерських дипломних робіт. 

Основним завданням навчального курсу є отримання конкретної уяви про 

місце і роль знань з охорони праці в системі професійних знань і навичок 

сучасного успішного менеджменту та маркетингу; отримання грунтовних знань 

з питань планування заходів на підставі проведення аналізу й оцінювання стану 

процесів охорони праці та профілактики заходів щодо зниження травматизму і 

професійної захворюваності; вибір безпечних технологій, оптимальних умов і 

режимів праці під час упровадження проектів розвитку організацій з 

урахуванням сучасних наукових досягнень у галузі охорони праці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

– правові та організаційні засади охорони праці; 

– організаційно-методичні та функціональні засади створення безпечних 

умов праці й охорони життя; 

– аналітико-організаційні й економічні аспекти управління охороною праці 

в галузях діяльності; 

– принципи функцій управління на підприємстві; 

– систему завдань організацій, розробляти стратегію і тактику їх реалізації; 

– теоретичні засади системи безпеки людини на виробництві та у державі; 

–  організацію державного нагляду та громадського контролю за охороною 

праці; 
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   уміти: 

– аналізувати організаційні структури різних типів; 

– оцінити відповідність стану організації охорони праці на підприємстві 

чинним законодавством і нормативним актам з охорони праці; 

– сформулювати функціональні обов’язки з урахуванням посади 

працівників і вимог чинних законодавчих актів; 

– визначити статистичні показники травматизму на підприємстві (в галузі); 

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи; 

– застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Роль і місце менеджменту охорони праці в системі загального 

менеджменту 

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями менеджменту 

охорони праці, міжнародними стандартами в галузі охорони праці; розглянути 

систему управління охороною праці, мету її створення, основні цілі та функції. 

Короткі теоретичні відомості 

Рівні сучасної ієрархії управління підприємством. Територіальні та 

функціональні рівні управління безпекою праці. Переваги інтегрованих систем 

менеджменту. Стандартизація і сертифікація в системі менеджменту охорони 

праці. Система управління охороною праці. Функції менеджерів з охорони 

праці різних ланок. Складові методики оцінювання ефективності заходів щодо 

покращення умов і охорони праці. Передбачення і запобігання ризикових 

ситуацій в охороні праці. Етапи дослідження виробничих ризиків.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність менеджменту охорони праці. 

2. Стандартизація і сертифікація в системі менеджменту охорони праці. 

3. Функціональний зміст і завдання діяльності органів управління 

охороною праці. 

4. Методичні засади оцінювання ефективності функціонування і 

управління охороною праці. 

 
Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Визначити річну економію заробітної плати за рахунок 

збільшення продуктивності праці в результаті проведення заходів щодо 

зниження травматизму (витрати – 8000 грн.), а також економічну ефективність 

цих заходів. Кількість працівників – 500 осіб, середня річна зарплата одного 
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працівника 6000 грн, кількість днів непрацездатності через травми на 100 

працівників знизилася з 40 до 25 днів, загальна вартість річної продукції 

підприємства 5 млн грн, вартість продукції за зміну одного працівника – 100 

грн. 

Завдання 2. Розрахувати економічний ефект та ефективність проведених 

заходів з охорони праці. Вихідні дані: скорочення витрат робочого часу 

становить 4,5 дні на робітника; умовно-постійні витрати в собівартості 

продукції – 9540 грн; вартість виробленої продукції за зміну на одного 

працівника – 8660 грн; вартість річної продукції підприємства – 4 млн. грн; 

витрати підприємства на проведення заходів з охорони праці – 100 000 грн; 

кількість працівників – 1560 осіб; річна заробітна плата працівника – 8000 грн. 

Завдання 3. Оцінити виробничий ризик на підприємстві, загальна 

кількість робочих місць на якому складає 260. Проведення атестації робочих 

місць показало, що не відповідають нормативним вимогам 48 місць. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність поняття «менеджмент охорони праці» та визначте  

його компоненти. 

2. Обгрунтуйте необхідність створення системи охорони праці. 

3. Як ви розумієте поняття «стандартизація» і «сертифікація» та їх роль у 

проектуванні процесів охорони праці? 

4. Які види ефективності покращення умов і охорони праці 

спостерігаються в процесі їх удосконалення? 

5. Надайте схему і алгоритм ідентифікації ризиків. 

Література: [2, с. 10–25; 3, с. 9–29; 4, с. 6–20; 7, с. 8–14; 13, с. 13–25]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Правові й організаційні основи менеджменту охорони праці 

Мета: ознайомлення студентів з конституційними засадами в Україні, 

призначенням і змістом загальнодержавних, регіональних і місцевих програм з 

покращення стану безпеки; нормативно-правовими актами охорони праці; 
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джерелами фінансування витрат на заходи і засоби охорони праці та переліком 

витрат, що належать до валових. 

Короткі теоретичні відомості 

Законодавство і принципи державної політики з охорони праці в Україні. 

Принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці та відповідальність за їх порушення. 

Основні нормативно-правові акти підприємства. Шляхи і способи розв’язання 

проблем з охорони праці в Україні на сучасному етапі. Обов’язки керівника 

робіт у разі настання нещасного випадку. Нещасні випадки, що підлягають 

спеціальному розслідуванню. Соціальне страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Законодавство і принципи державної політики з охорони праці в 

Україні. 

2. Нормативно-правові акти з охорони праці та відповідальність за їх 

порушення. 

3. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань. 

4. Фінансове забезпечення страхувальних профілактичних заходів і 

страхувальних виплат застрахованим. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Під час перебування у відрядженні працівник о 20 год. 30 хв. 

(не на території підприємства, не у робочий час) на власному автомобілі 

потрапив у ДТП і загинув. Чи підлягає цей випадок розслідуванню? 

Обґрунтуйте свою думку. 

Завдання 2. Працівник лікувального закладу одержав виробничу травму. 

Лікар, зі слів потерпілого вказав у листку непрацездатності причину 

«виробнича травма». Комісія з розслідування відповідно до Порядку 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 
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і аварій на виробництві дійшла висновку, що нещасний випадок не пов'язаний з 

виробництвом, про що були складені акти за формою Н-5 і НПВ.  

Фонд соціального страхування тимчасової втрати працездатності 

відмовився оплатити дні непрацездатності потерпілому, посилаючись на те, що 

лікар, зі слів потерпілого, у листку непрацездатності вказав причину 

«виробнича травма».  

Хто на Вашу думку повинен оплатити дні непрацездатності потерпілому? 

Обґрунтуйте свою думку. 

Ситуаційне завдання 3. На підприємстві стався нещасний випадок. 

Роботодавець відразу повідомив відділення Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем 

знаходження підприємства, призначив комісію з розслідування і дав запит у 

лікувальний заклад про визначення ступеня тяжкості цієї травми. Комісія 

впродовж трьох діб повинна скласти відповідні акти (за формою Н-5, Н-1 або 

НПВ) і передати їх на затвердження роботодавцеві, але лікувальний заклад, на 

порушення наказу МОЗ від 04.07.2007 р. № 370, висновок про ступінь тяжкості 

дав через три дні, і травму було віднесено до категорії тяжких. Роботодавець 

направив повідомлення про нещасний випадок і висновок про ступінь тяжкості 

травми у Держгірпромнагляді одержав дозвіл на розслідування нещасного 

випадку комісією підприємства. 

З якого числа у цьому випадку має бути призначена комісія з 

розслідування – з дня травми чи з дня одержання дозволу Держгірпромнагляду, 

і як бути з термінами розслідування? 

Контрольні питання 

1. На який головний законодавчий акт спирається система охорони праці 

в Україні? Наведіть його основні вимоги. 

2. Які відносини виникають між суб’єктами управління охороною праці 

на підприємствах? 

3. Які нормативно-правові акти з охорони праці повинні розроблятись на 

підприємствах? 
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4. Визначте та встановіть послідовність дії менеджери з охорони праці в 

разі нещасного випадку на підприємстві. 

5. У яких документах визначається правова, дисциплінарна, матеріальна і 

адміністративна відповідальність менеджерів за стан і рівень розвитку процесів 

з охорони праці?  

Література: [2, с. 29–57; 3, с. 32–56; 4, с. 23–40, 5, с. 15–21; 7, с. 20–35; 

9; 10; 11]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці 

Мета: ознайомлення студентів із складом і ієрархією органів державного 

управління в галузі охорони праці, їх функціями, повноваженнями і 

відповідальністю; сформувати уяву про систему державного нагляду і 

громадського контролю; надати методичні знання з організації й обгрунтування 

функцій і чисельності працівників служб охорони праці на підприємствах. 

Короткі теоретичні відомості 

Органи державного нагляду і громадського контролю за станом охорони 

праці в країні. Компетенції органів державного управління в галузі охорони 

праці. Органи управління специфічними видами безпеки в Україні. Органи 

громадського контролю з питань охорони праці. Делеговані повноваження і 

права страхових експертів з охорони праці. Управління охороною праці на 

підприємстві. Етапи процесу створення служби охорони праці на підприємстві.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Органи державного нагляду і громадського контролю за станом 

охорони праці в країні.  

2. Органи управління специфічними видами безпеки в Україні. 

3. Органи громадського контролю з питань охорони праці. 

4. Управління охороною праці на підприємстві. 
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Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Розрахувати чисельність працівників служб охорони праці 

на підприємстві, якщо відомо, що на підприємстві працює 1600 чоловік, із них 

300 – зі шкідливими речовинами та 200 – на роботах підвищеної небезпеки. 

Завдання 2. Розрахувати чисельність робітників та площу приміщення 

охорони праці на підприємстві, якщо відомо, що на підприємстві працює 700 

осіб. Працівників, що працюють зі шкідливими та небезпечними речовинами 

немає. 

Контрольні питання 

1. Наведіть склад компетенцій з охорони праці Кабінету Міністрів 

України. 

2. Визначте функції органів державного нагляду за радіаційною 

безпекою. 

3. Назвіть формули з розрахунку чисельного складу служби охорони 

праці на підприємствах. 

4. Перелічіть джерела фінансування тимчасової втрати працездатності. 

Література: [2, с. 61–94; 3, с. 60–88; 4, с. 45–79; 7, с. 40–63; 12]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Організаційно-методичні та функціональні засади створення 

безпечних умов праці та життя 

Мета: сформувати систему знань з розв’язання проблеми формування і 

підтримки безпечних умов праці у виробничому середовищі відповідно до 

чинного законодавства; набути менеджерські компетенції зі створення 

організаційних структур управління охороною праці на підприємствах. 

Короткі теоретичні відомості 

Умови безпечної праці та їх створення у виробничому середовищі. 

Класифікація умов праці. Класи умов праці та їх характеристика. Категорії 

важкості праці за окремими видами робіт. Компенсаторні заходи з ліквідації 

негативних впливів на стан здоров’я працівників. Атестація робочих місць як 
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процес забезпечення сприятливих умов праці. Види відповідальності у разі 

порушення охорони праці. Особливості забезпечення належної охорони праці 

під час роботи з відеосистемними терміналами та персональними 

комп’ютерами. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Умови безпечної праці та їх створення у виробничому середовищі. 

2. Компенсаторні заходи з ліквідації негативних впливів на стан здоров’я 

працівників. 

3. Атестація робочих місць як процес забезпечення сприятливих умов 

праці. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. На робочому місці на робітника впливають такі елементи 

праці: температура повітря 26 °С (нормативне значення для теплого періоду 

року для робіт категорії 1а складає 23–25 °С), рівень шуму 75 дБ А 

(припустимий рівень 60 дБ А). Час дії елементів складає 380 хвилин, тривалість 

зміни 480 хвилин. Визначити розмір доплати за умови праці. 

Завдання 2. У відділі бухгалтерії працює 15 осіб. Визначити індекси 

відповідності до фактичного значення та коефіцієнт умов праці. 

Характеристика умов праці: на 5 робочих місцях фактична освітленість складає 

150 лк при нормі 200 лк, 6 робочих місцях – 170 лк при нормі 250 лк і на інших 

4 робочих місцях – 200 лк при нормі 250 лк; рівень шуму 70 дБ А при нормі 50 

дБ А; температура повітря 27 °С при нормі 22 °С. 

Завдання 3. Здійснення заходів щодо охорони праці дозволило зменшити 

інтегральну оцінку важкості праці з 45 до 25. Визначити зростання 

продуктивності праці. 

Контрольні питання 

1. Які класи умов праці належать до найбільш безпечних? 

2. Наведіть формулу розрахунку показника «важкість праці» та 

працездатності людини при його зміні. 
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3. Дайте характеристику процесу «атестації робочих місць» і 

сформулюйте завдання атестаційної комісії. 

4. Перелічіть і розкрийте зміст напрямів профілактики порушення 

здоров’я. 

Література: [2, с. 100–119; 3, с. 92–115; 4, с. 83–110; 7, с. 70–92]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Аналітико-організаційні й економічні аспекти управління 

охороною праці в галузях діяльності 

Мета: ознайомити студентів з економічним аналізом у галузі охорони 

праці, його складовими та алгоритмом проведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Аналіз стану охорони праці в галузі. Модель проведення економічного 

аналізу в галузі охорони праці. Планування працеохоронної діяльності. Етапи 

розробки планів працеохоронної діяльності. Оцінювання затрат на охорону 

праці. Перелік можливих затрат підприємства на охорону праці. Організаційно-

методичне забезпечення розрахунку витрат на охорону праці. Етапи проведення 

аналізу умов і стану охорони праці. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Аналіз стану охорони праці в галузі. 

2. Планування працеохоронної діяльності. 

3. Оцінювання затрат на охорону праці. 

4. Організаційно-методичне забезпечення розрахунку витрат на охорону 

праці. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Використовуючи метод порівняння питомих 

витрат підприємства на охорону праці із загальнодержавними та 

середньогалузевими питомими витратами, визначити загальний обсяг 

фінансування заходів з охорони праці на цьому підприємстві. 
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Підприємство належить до Міністерства транспорту України. 

Чисельність працівників на ньому – 2000 осіб. Суттєвої зміни чисельності в 

майбутньому не передбачається. 

Ситуаційне завдання 2. Для умовного підприємства здійснити 

обґрунтування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аваріям для розділу «Охорона праці» у колективному договорі 

(угоді, трудовому договорі). 

Підприємство є будівельною організацією і підпорядковується корпорації 

«Укрбуд». Кількість працівників на підприємстві – 4000 осіб. Обсяг 

виробництва на підприємстві – 15 000 тис грн, витрати на заходи з охорони 

праці минулого року складали 84 тис грн, кількість потерпілих унаслідок 

нещасних випадків на виробництві – 7 осіб. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні етапи розробки планів працеохоронної 

діяльності. 

2. Як відбувається розрахунок загальної суми витрат в охорону праці? 

3. Назвіть найпоширеніші методи аналізу витрат на охорону праці. 

Надайте рекомендації щодо використання та очікуваний результат.  

4. За допомогою чого встановлюється перелік небезпечних робочих 

місць? 

Література: [2, с. 121–148; 3, с. 137–164; 7, с. 112–134]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики 

Мета: ознайомити студентів з розумінням сутності товару, визначенням 

фірмового стилю товарів та ринкової атрибутики товарів; сформувати уяву про 

життєвий цикл товарів, його концепцію та аналіз. 
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Короткі теоретичні відомості 

Сутність маркетингової товарної політики, її структура й умови 

реалізації. Маркетингова концепція товару. Марка, її різновиди. Стратегії, які 

використовуються під час маркірування товарів. Упакування, її функції та 

різновиди. Об’єктивні, ринкові атрибути товарів й атрибути, які використані в 

процесі споживання. Споживчі товари, їх класифікація. Товари виробничого 

призначення, їх класифікація. Конкурентна перевага, основні ознаки і види. 

Конкурентоздатність продукції, завдання аналізу. Характеристика понять: 

новий продукт, інновація, диференціація, диверсифікованість товару. Товарний 

асортимент, номенклатура. Продуктова лінія. Основні сценарії розвитку 

портфеля напрямів діяльності або товарів фірми. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність маркетингової товарної політики, її структура й умови 

реалізації. 

2. Конкурентоздатність продукції, завдання аналізу. 

3. Товарний асортимент, номенклатура. 

4. Життєвий цикл товарів, його етапи. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Визначте вид та розмістіть у відповідні групи 

товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору і товари особливого 

попиту: хліб, меблі, солодощі, телевізор фірми «Sony», одяг, золоті прикраси, 

електроплита, зубна паста, парасоля, автівка «Мercedes S-600», калькулятор, 

газети, старовинний настінний годинник, бензин, пральна машина. 

Ситуаційне завдання 2. Який товарний знак ви запропонуєте фірмі, що 

випускає віконні рами? Прокоментуйте з точки зору простоти, оригінальності 

тощо. 

Ситуаційне завдання 3. Коли, на ваш погляд, споживач частіше вибирає 

продукти певної марки: під час покупки товарів повсякденного попиту, товарів 

попереднього попиту чи товарів особливого попиту? Відповідь обгрунтуйте. 
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Контрольні питання 

1. За якими ознаками класифікують товари та послуги? 

2. Які елементи належать до ринкової атрибутики? 

3. За якими ознаками класифікують нові товари? 

4. Причини невдач нових товарів на ринку. 

5. Перелічіть основні етапи життєвого циклу товарів та проаналізуйте їх. 

Література: [1, с. 202–231; 6, с. 87–96; 8, с. 247–265; 15, с. 114–122]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Засади маркетингового ціноутворення 

Мета: розглянути особливості та значення процесу ціноутворення у 

маркетинговій діяльності, наявні методи прямого та непрямого ціноутворення, 

стратегії управління цінами підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність і роль маркетингової цінової політики. Характеристика етапів 

алгоритму розрахунку ціни. Вибір методу ціноутворення. Методи прямого 

ціноутворення: орієнтований на витрати, на аналіз беззбитковості, на очікувану 

цінність товару, з огляду на умови конкуренції. Методи непрямого 

ціноутворення: кредитна політика, політика знижок. Маркетингова політика 

керування цінами. Політика диференційованих цін та її різновиди. Політика 

психологічних цін. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність і роль маркетингової цінової політики. 

2. Методи прямого ціноутворення: орієнтований на витрати, на аналіз 

беззбитковості, на очікувану цінність товару, з огляду на умови конкуренції. 

3. Методи непрямого ціноутворення: кредитна політика, політика знижок. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 1. Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу 

встановлення цін на товар: 1) вибір цінової стратегії; 2) аналіз чинників, що 
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впливають на цінову політику підприємства; 3) визначення цілей 

ціноутворення; 4) розрахунок ціни; 5) вибір моделі та методу ціноутворення. 

2. Розставте наведені нижче види цін на товари за відповідними ознаками 

у табл. 1. 

Види цін: а) оптова; б) світова; в) монопольна; г) пропозиції; д) продажу 

(купівлі); е) базисна; ж) роздрібна; и) ціна виробника; к) тверда; л) ринкова. 

Таблиця 1 – Залежність назви ціни від відповідної ознаки 

Ознака ціни Ціна 
Використовується для визначення сорту або якості товару  
Зумовлена умовами поставки, що вказані в контракті  
Зумовлена рівнем цін країн експортерів (імпортерів), бірж  
Установлена монополіями вище (нижче) цін виробництва  
Що публікується в прейскурантах, довідниках і біржових 
котируваннях 

 

За якою поставляється товар великими партіями  
Зазначена в офіційному припущенні продавця без знижок  
Дорівнює витратам виробництва плюс середній прибуток на весь 
авансований капітал 

 

За якою здійснюється купівля-продаж на певному ринку  
За якою продаж ведеться окремим покупцям малими партіями  
Яка встановлюється договором залежно від деяких умов на певну 
дату 

 

Яка формується на ринку покупця  
Яка встановлюється в договорі купівлі-продажу й не підлягає зміні  

 

Ситуаційне завдання 2. Меті підприємств відповідають певні рівні цін – 

низький або високий. Заповніть табл. 2, проставивши відповідні рівні. 

Таблиця 2. – Залежність цін від відповідної мети підприємства 

№ пор. Рівень цін Мета 
1  Лідерство на ринку 
2  Лідерство з якості товару 
3  Виживання на ринку 
4  Максимізація поточного прибутку 

 

Контрольні питання 

1. Що таке маркетингова цінова політика? 
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2. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін у їх логічній 

послідовності. 

3. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію 

продукції. 

4. Назвіть та охарактеризуйте можливі обмеження маркетингового 

ціноутворення. 

5. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах 

ринку. 

Література: [1, с. 245–278; 6, с. 101–125; 8, с. 280–308; 15, с. 125–141]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Теорія маркетингових комунікацій 

Мета: визначити сутність маркетингової політики комунікації, вивчити її 

елементи, розглянути алгоритм маркетингової політики комунікації. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність маркетингової політики продажу. Алгоритм планування 

комплексу маркетингових комунікацій. Цільова аудиторія. Стани купівельної 

готовності. Процес створення звернення. Вибір засобів поширення 

маркетингової інформації. Реклама, її види. Стимулювання продажу. Прямий 

маркетинг, його різновиди. Персональний продаж. Різновиди торгових агентів, 

промоутери. Додаткові засоби комплексу маркетингових комунікацій: виставки 

та ярмарки, спонсорство і меценатство. Брендинг, продукт-плейсмент, 

інтегровані маркетингові комунікації в місті продажу. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність маркетингової політики продажу. 

2. Вибір засобів поширення маркетингової інформації. 

3. Брендинг, продукт-плейсмент, інтегровані маркетингові комунікації в 

місті продажу. 

Виконання навчальних завдань 
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Ситуаційне завдання 1. Припустимо, що ви – керівник відділу реклами 

великої компанії. Вам необхідно визначити чотири найважливіші завдання 

рекламної діяльності компанії та спрямованість цих завдань. Заповніть табл. 3. 

Таблиця 3. – Завдання рекламної діяльності компанії 

Мета рекламної діяльності компанії На що спрямована мета 
1.  
2.  
3.  
4  

 

Ситуаційне завдання 2. Виберіть який-небудь фірмовий товар та 

проаналізуйте всі використані маркетингові комунікації під час його 

просування. Як ви вважаєте: усі маркетингові звернення узгоджені між собою? 

Немає серед них протиріч? 

Завдання 3. Наведіть приклади, коли фірми надають спонсорську 

підтримку в будь-яких заходах. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій. 

2. Охарактеризуйте елементи процесу маркетингових комунікацій у їх 

логічній послідовності. 

3. Охарактеризуйте особливості реклами та її завдання. 

4. Дайте визначення поняття «пропаганда». Охарактеризуйте її цілі. 

5. Що таке стимулювання збуту? 

Література: [1, с. 290–317; 6, с. 130–151; 8, с. 314–336]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Теорія маркетингової політики розподілу 

Мета: вивчити сутність маркетингової політики розподілу підприємства, 

розуміння каналів збуту, визначення довжини та ширини каналів розподілу, 

визначення понять товарообігу та товаропросування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Сутність маркетингової політики просування. Природа каналів руху 

товарів. Алгоритм формування каналів руху товарів. Збутові відділення і 

контори виробників. Оптовики з повним циклом обслуговування. Оптовики з 

обмеженим циклом обслуговування. Брокери і агенти. Класифікація 

підприємств роздрібної торгівлі за формами власності. Класифікація 

підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії магазина. Немагазинна 

роздрібна торгівля. Керування каналами розподілу.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Сутність маркетингової політики просування. 

2. Керування та оцінювання каналів розподілу. 

3. Маркетингова логістика. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Виробниче підприємство реалізувало товари великій оптовій 

фірмі (дистриб’ютору) і дрібнооптовій фірмі. Ті, у свою чергу, продали товари 

12 роздрібним фірмам. Укажіть тип каналу, визначте довжину і ширину каналу. 

Завдання 2. Які з наведених нижче якостей повинен мати гарний 

продавець; поганий продавець? 1) Уміє слухати; 2) Добре одягається; 3) Лідер 

4) Незацікавлений; 5) Почуває себе нелюбим; 6) Уважає себе соціально 

незахищеним; 7) Цікавиться іншими; 8) Подобається робота; 9) Надає перевагу 

самітності; 10) Освіта на рівні коледжу. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу. 

2. Назвіть та охарактеризуйте функції каналів розподілу.  

3. Поясніть суть термінів «довжина» та «ширина» каналів розподілу. 

4. Назвіть основні типи суб’єктів каналів розподілу. 

5. Назвіть основні етапи алгоритму формування каналів розподілу в їх 

логічній послідовності. 

Література: [1, с. 320–344; 6, с. 154–169; 8, с. 340–367; 15, с. 101–122]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів. 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 1 х 9 = 9 балів. 
Відповідь на практичних – 2 х 9 = 18 балів. 
Написання рефератів та їх презентація відповідно до 
тематики навчального курсу – 13 балів. 
Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 10 балів. 
Усього: 50 балів. 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 10 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 10 балів; 
Усього: 20 балів. 

Іспит Усього: 20 балів. 

Усього: 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 



23 
 

 

3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

І змістовий модуль  

1. Менеджмент охорони праці – це: 

а) формування принципово нової ідеології відносин до власної безпеки і 

безпеки виробничих систем, процесів, робочих місць і навколишнього 

середовища; 

б) широке застосування міжнародних, наукоємних, галузевих і власних 

стандартів підприємства як нормативно-правової бази управління і 

загальноорганізаційного забезпечення; 

в) система сучасних методів управління, яка охоплює створення умов для 

забезпечення і підтримки необхідного рівня стану і функціонування 

господарської системи завдяки цілеспрямованої дії на умови і чинники, що 

впливають на безпеку робіт і охорони життя працівників; 

г) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в 

певній галузі завдяки встановленню положень для загального і багаторазового 

використання реально існуючих чи можливих завдань. 

2. Стандартизація – це: 

а) формування принципово нової ідеології відносин до власної безпеки і 

безпеки виробничих систем, процесів, робочих місць і навколишнього 

середовища; 

б) широке застосування міжнародних, наукоємних, галузевих і власних 

стандартів підприємства як нормативно-правової бази управління і 

загальноорганізаційного забезпечення; 

в) система сучасних методів управління, яка охоплює створення умов для 

забезпечення і підтримки необхідного рівня стану і функціонування 

господарської системи завдяки цілеспрямованої дії на умови і чинники, що 

впливають на безпеку робіт і охорони життя працівників; 
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г) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в 

певній галузі завдяки встановленню положень для загального і багаторазового 

використання реально існуючих чи можливих завдань. 

3. Система управління охороною праці – це: 

а) система сучасних методів управління, яка охоплює створення умов для 

забезпечення і підтримки необхідного рівня стану і функціонування 

господарської системи завдяки цілеспрямованої дії на умови і чинники, що 

впливають на безпеку робіт і охорони життя працівників; 

б) сукупність органів управління підприємством, які на підставі 

комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну 

діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення 

здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці; 

в) діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в 

певній галузі завдяки встановленню положень для загального і багаторазового 

використання реально існуючих чи можливих завдань ; 

г) формування принципово нової ідеології відносин до власної безпеки і 

безпеки виробничих систем, процесів, робочих місць і навколишнього 

середовища. 

4. Професійний ризик – це:  

а) імовірність виникнення виробничої травми, коли шкідливі хімічні, 

фізичні та біологічні чинники не суттєво перевищують норми, але існує реальна 

загроза травмування через ризиковану поведінку працівників, незадовільну 

організацію праці, недосконалість техніки і технологій; 

б) імовірність виникнення професійних хвороб унаслідок дії шкідливих 

чинників виробничого довкілля; 

в) система сучасних методів управління, яка охоплює створення умов для 

забезпечення і підтримки необхідного рівня стану і функціонування 

господарської системи завдяки цілеспрямованої дії на умови і чинники, що 

впливають на безпеку робіт і охорони життя працівників; 
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г) формування принципово нової ідеології відносин до власної безпеки і 

безпеки виробничих систем, процесів, робочих місць і навколишнього 

середовища. 

5. Виробничий ризик – це: 

а) імовірність виникнення виробничої травми, коли шкідливі хімічні, 

фізичні та біологічні чинники не суттєво перевищують норми, але існує реальна 

загроза травмування через ризиковану поведінку працівників, незадовільну 

організацію праці, недосконалість техніки і технологій; 

б) імовірність виникнення професійних хвороб унаслідок дії шкідливих 

чинників виробничого довкілля; 

в) формування принципово нової ідеології відносин до власної безпеки і 

безпеки виробничих систем, процесів, робочих місць і навколишнього 

середовища; 

г) система сучасних методів управління, яка охоплює створення умов для 

забезпечення і підтримки необхідного рівня стану і функціонування 

господарської системи завдяки цілеспрямованої дії на умови і чинники, що 

впливають на безпеку робіт і охорони життя працівників. 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» декларує: 

а) правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші 

документи, обов’язкові до виконання; 

б) правові засади, механізм дії відшкодувань постраждалим на 

виробництві та організаційну структуру страхового фонду; 

в) засади забезпечення пожежної безпеки на території України, 

установлює взаємовідносини у цій галузі державних органів, юридичних і 

фізичних осіб незалежно від виду їх діяльності та форм власності; 

г) обов’язковість гігієнічної регламентації небезпечних та шкідливих 

чинників фізичної, хімічної та біологічної природи в середовищі 

життєдіяльності людини та їхньої державної реєстрації. 

7. Нормативно-правові акти з охорони праці – це: 
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а) правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші 

документи, обов’язкові до виконання; 

б) правові засади, механізм дії відшкодувань постраждалим на 

виробництві та організаційну структуру страхового фонду; 

в) засади забезпечення пожежної безпеки на території України, 

установлює взаємовідносини у цій галузі державних органів, юридичних і 

фізичних осіб незалежно від виду їх діяльності та форм власності; 

г) обов’язковість гігієнічної регламентації небезпечних та шкідливих 

чинників фізичної, хімічної і біологічної природи в середовищі життєдіяльності 

людини та їхньої державної реєстрації. 

8. Спеціальному розслідуванню не підлягають: 

а) нещасні випадки із смертельними наслідками; 

б) випадки зникнення працівників під час виконання посадових 

обов’язків; 

в) нещасні випадки у разі теплового удару; 

г) нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки. 

9. До основних нормативно-правових актів підприємства не належить: 

а) перелік робіт з підвищеною небезпекою; 

б) положення про санітарну лабораторію підприємства; 

в) інструкції з охорони праці для працівників за професіями і видами 

робіт; 

г) інструкції з підвищення рівня культури безпеки праці. 

10. Якщо факт настання нещасного випадку встановлено рішенням суду, 

розслідування організовує: 

а) лікувально-профілактичний заклад; 

б) територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання 

нещасного випадку; 

в) підприємство, де працює потерпілий; 

г) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві. 
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11. На якому з етапів процесу створення служби охорони праці необхідно 

забезпечити проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці? 

а) першому; 

б) другому; 

в) третьому; 

г) четвертому. 

12. На якому з етапів процесу створення служби охорони праці необхідно 

опрацювати та затвердити у керівника підприємства посадову інструкцію 

керівника та працівника служби охорони праці? 

а) першому; 

б) другому; 

в) третьому; 

г) четвертому. 

13. На якому з етапів процесу створення служби охорони праці необхідно 

забезпечити ведення нормативної, технічної та іншої документації з питань 

охорони праці на підприємстві, її належне зберігання та контроль? 

а) першому; 

б) другому; 

в) третьому; 

г) четвертому. 

14. Який з перелічених не належить до делегованих повноважень і прав 

страхових експертів з охорони праці? 

а) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 

б) одержання від роботодавців пояснення та інформації про стан охорони 

праці; 

в) проведення незалежної експертизи умов праці об’єктів виробничого 

призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність 

їх нормативно-правовим актам про охорону праці; 
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г) безперешкодне відвідування підприємства для перевірки стану умов і 

безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань. 

15. Який з перелічених належить до прав та обов’язків з охорони праці 

професійних спілок: 

а) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 

б) одержання від роботодавців пояснення та інформації про стан охорони 

праці; 

в) проведення незалежної експертизи умов праці об’єктів виробничого 

призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність 

їх нормативно-правовим актам про охорону праці; 

г) безперешкодне відвідування підприємства для перевірки стану умов і 

безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань. 

16. Які з умов праці належать до першого класу? 

а) допустимі умови праці; 

б) оптимальні умови праці; 

в) небезпечні (екстремальні) умови праці; 

г) шкідливі умови праці. 

17. Які з умов праці належать до другого класу? 

а) допустимі умови праці; 

б) оптимальні умови праці; 

в) небезпечні (екстремальні) умови праці; 

г) шкідливі умови праці. 

18. Які з умов праці належать до третього класу? 

а) допустимі умови праці; 

б) оптимальні умови праці; 

в) небезпечні (екстремальні) умови праці; 

г) шкідливі умови праці. 

19. Які з умов праці належать до четвертого класу? 

а) допустимі умови праці; 
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б) оптимальні умови праці; 

в) небезпечні (екстремальні) умови праці; 

г) шкідливі умови праці. 

20. Яка з перелічених вимог охорони праці не належить до складових 

виробничого середовища? 

а) шум і вібрація; 

б) профілактичні медичні огляди; 

в) освітлення; 

г) організм людини. 

21. Який процес здійснюється на першому етапі розробки планів 

працеохоронної діяльності? 

а) комплексний аналіз оцінки стану умов і охорони праці на підприємстві; 

б) підготовка наказу про розробку заходів з охорони праці; 

в) визначення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на якість 

працеохоронної діяльності; 

г) розробка альтернатив нейтралізації негативних чинників для 

забезпечення дотримання нормативних вимог охорони праці. 

22. Який процес здійснюється на другому етапі розробки планів 

працеохоронної діяльності? 

а) комплексний аналіз оцінки стану умов і охорони праці на підприємстві; 

б) підготовка наказу про розробку заходів з охорони праці; 

в) визначення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на якість 

працеохоронної діяльності; 

г) розробка альтернатив нейтралізації негативних чинників для 

забезпечення дотримання нормативних вимог охорони праці. 

23. Який процес здійснюється на третьому етапі розробки планів 

працеохоронної діяльності? 

а) комплексний аналіз оцінки стану умов і охорони праці на підприємстві; 

б) підготовка наказу про розробку заходів з охорони праці; 
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в) визначення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на якість 

працеохоронної діяльності; 

г) розробка альтернатив нейтралізації негативних чинників для 

забезпечення дотримання нормативних вимог охорони праці. 

24. Який процес здійснюється на четвертому етапі розробки планів 

працеохоронної діяльності? 

а) комплексний аналіз оцінки стану умов і охорони праці на підприємстві; 

б) підготовка наказу про розробку заходів з охорони праці; 

в) визначення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на якість 

працеохоронної діяльності; 

г) розробка альтернатив нейтралізації негативних чинників для 

забезпечення дотримання нормативних вимог охорони праці. 

25. До якої групи витрат належить такий її різновид як «санаторно- 

курортне обслуговування»? 

а) витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань; 

б) витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків на 

виробництві; 

в) додаткові до страхових відшкодування потерпілим унаслідок травм і 

професійних захворювань; 

г) пільги і компенсації працівникам у важких і шкідливих умовах праці. 

ІІ змістовий модуль 

1. Товарна номенклатура – це: 

а) асортимент товарів, який пропонується підприємством-виробником на 

ринку; 

б) сукупність усіх асортиментних об’єднань товарів і товарних одиниць, 

які пропонується підприємством на ринку; 

в) загальна кількість назв товару; 

г) набір однорідних товарів, які пропонуються підприємством-

виробником на ринку. 

2. Конкурентоспроможність товару – це: 
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а) комплекс споживчих і вартісних характеристик товару, що визначають 

його здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби; 

б) спроможність успішної реалізації продукції на визначеному ринку в 

установлений проміжок часу та її здатність бути виділеною споживачами із 

сукупності інших конкурентних пропозицій; 

в) сукупність дій і процедур, які здійснюються з метою підтвердити те, 

що продукція справді відповідає визначеним стандартам; 

г) відносна характеристика, що виражає відмінність у розвитку 

конкретного підприємства від розвитку інших за ступенем задоволення 

товарами потреб споживачів і за ефективністю виробничої діяльності. 

3. Товарна марка призначена для: 

а) визначення вартості товару; 

б) визначення властивості товару; 

в) ідентифікації товару; 

г) кодування товару. 

4. Для етапу впровадження життєвого циклу товару характерне: 

а) інтенсивне визнання товару й нарощування обсягів продажу, 

зменшення витрат на рекламу, поява конкурентів, збільшення прибутків фірми; 

б) високі витрати на виробництво і збут, покупці-новатори, конкуренти 

відсутні, прибутки відсутні, повільне збільшення обсягів продаж; 

в) уповільнення темпів зростання обсягів продажу товару, прибуток 

стабілізується або навіть частково зменшується внаслідок додаткових витрат на 

маркетингові заходи з метою протидії конкурентам і залучення нових покупців; 

г) різке скорочення обсягів продажу і зменшення прибутку. 

5. Документ, який визначає, що певні продукція, процеси й послуги 

належним чином відповідають конкретному стандарту чи нормативному 

документу – це: 

а) постанова; 

б) сертифікат відповідності; 

в) ліцензія; 
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г) висновок. 

6. Найвищою еластичність попиту буде на такі товари: 

а) хліб, молоко та інші товари щоденного використання; 

б) туристичні путівки, послуги сфери розваг; 

в) житло, автомобіль; 

г) одяг та взуття. 

7. У деякому сегменті ринку підприємство розпочало реалізацію 

продукції за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів. Який вид цінової 

стратегії воно використало? 

а) «зняття вершків»; 

б) проникнення; 

в) престижної ціни; 

г) гнучких цін. 

8. Придбавши товар за готівку, споживач витратив на 10 % менше, ніж 

обумовлено базовою ціною, тому що йому надана знижка: 

а) функціональна; 

б) кількісна; 

в) сезонна; 

г) сконто. 

9. Продавець не зазнає транспортних витрат за такого виду цін: 

а) EXW; 

б) CAF; 

в) FOB; 

г) СIF. 

10. Яке визначення франко-ціни є правильним? 

а) ціни, що не враховують витрати на транспортування продукції до 

кінцевого споживача; 

б) ціни, «вільні» від податків, митних зборів, платежів, страхових внесків 

тощо; 
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в) ціни, що враховують момент переходу ризику та витрат на доставку 

товару з продавця на покупця; 

г) ціни, що передбачають оплату постачальником усіх витрат на доставку 

продукції та розвантаження. 

11. Прямий маркетинг – це: 

а) електронний бізнес, який здійснюється за допомогою ІКТ з метою 

отримання прибутків від товарів короткочасного використання; 

б) виробнича діяльність у сфері інформаційних послуг, їх виробництва та 

обміну; 

в) маркетингова діяльність, орієнтована на звернення до цільових груп та 

направлена на встановлення прямого контакту з клієнтом; 

г) електронна економічна діяльність, яка здійснюється за допомогою ІКТ 

для поліпшення виробничих процесів. 

12. До основних засобів маркетингових комунікацій належать: 

а) стимулювання продаж, прямий маркетинг; 

б) рекламу, зв’язки з громадськістю, індивідуальний продаж; 

в) виставки, ярмарки, спонсорство; 

г) відповіді а) і б). 

13. Безпосередня комунікація зі споживачами завдяки наданню 

інформації про товари (послуги) з метою здійснення продажу – це: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) персональний продаж; 

г) прямий маркетинг. 

14. Форма комунікації, організація громадської думки, яка сприяє 

успішному функціонуванню підприємства, досягненню ним поставлених цілей 

– це: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) персональний продаж; 
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г) прямий маркетинг. 

15. Індивідуальна усна презентація товару (послуги) під час бесіди з 

одним або декількома потенційними споживачами для здійснення продажу 

товару – це: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) персональний продаж; 

г) прямий маркетинг. 

16. До чинників зовнішнього середовища, які впливають на вибір каналу 

товароруху, належать: 

а) поведінка споживачів, рівень їхньої купівельної спроможності, розмір 

середньої покупки; 

б) характеристики товару, рівень складності товару, обсяги виробництва, 

цінову політику; 

в) маркетингова політика конкурентів, доступність ринків, правові 

аспекти; 

г) фінансові можливості самого виробника (прибуток), ефективність 

прийняття управлінських рішень, ефективність виробництва, людські та 

технічні ресурси. 

17. Який канал товароруху зображено на схемі: «виробник–оптова 

торгівля–роздрібна торгівля–споживач»? 

а) канал «нульового рівня»; 

б) однорівневий канал збуту; 

в) дворівневий канал збуту; 

г) трирівневий канал збуту. 

18. Який канал товароруху зображено на схемі: «виробник–споживач»? 

а) канал «нульового рівня»; 

б) однорівневий канал збуту; 

в) дворівневий канал збуту; 

г) трирівневий канал збуту. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Рівні сучасної ієрархії управління підприємством. 

2. Територіальні та функціональні рівні управління безпекою праці. 

3. Стандартизація і сертифікація в системі менеджменту охорони праці. 

4. Схема методів стимулювання охорони праці на підприємстві. 

5. Передбачення і запобігання ризикових ситуацій в охороні праці. 

6. Законодавство і принципи державної політики з охорони праці в 

Україні. 

7. Нормативно-правові акти з охорони праці і відповідальність за їх 

порушення. 

8. Порядок проведення, розслідування і документування нещасних 

випадків. 

9. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню. 

10. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань. 

11. Фінансове забезпечення страхувальних профілактичних заходів і 

страхувальних виплат застрахованим. 

12. Органи державного нагляду і громадського контролю за станом 

охорони праці в країні. 

13. Органи управління специфічними видами безпеки в Україні. 

14. Делеговані повноваження і права страхових експертів з охорони 

праці. 

15. Етапи процесу створення служби охорони праці на підприємстві. 

16. Умови безпечної праці та їх створення у виробничому середовищі. 

17. Класи умов праці та їх характеристика. 

18. Атестація робочих місць як процес забезпечення сприятливих умов 

праці. 

19. Види відповідальності у разі порушення охорони праці.  

20. Модель проведення економічного аналізу в галузі охорони праці. 
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21. Планування працеохоронної діяльності. 

22. Оцінювання затрат на охорону праці. 

23. Організаційно-методичне забезпечення розрахунку витрат на охорону 

праці. 

24. Етапи проведення аналізу умов і стану охорони праці. 

25. Маркетингова концепція товару. 

26. Товари виробничого призначення, їх класифікація. 

27. Конкурентоздатність продукції, завдання аналізу. 

28. Товарний асортимент, номенклатура. 

29. Сутність і роль маркетингової цінової політики. 

30. Вибір методу ціноутворення. 

31. Методи прямого ціноутворення: орієнтований на витрати, на аналіз 

беззбитковості, на очікувану цінність товару, виходячи з умов конкуренції. 

32. Методи непрямого ціноутворення: кредитна політика, політика 

знижок. 

33. Сутність маркетингової політики продажу. 

34. Вибір засобів поширення маркетингової інформації. 

35. Реклама, її види. 

36. Стимулювання продажу. 

37. Прямий маркетинг, його різновиди. 

38. Персональний продаж. 

39. Сутність маркетингової політики просування. 

40. Алгоритм формування каналів руху товарів. 

41. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за формами власності. 

42. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії 

магазина. 

43. Немагазинна роздрібна торгівля. 

44. Оцінювання каналів розподілу.  

45. Маркетингова логістика. 
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