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ПЕРЕДМОВА 

 

З 2002 року видатки на маркетингові комунікації в світі, 

включно з усіма видами реклами й інших форм інформаційного 

впливу на споживачів, досягли астрономічної цифри – понад 1 

трильйон доларів на рік. При цьому частка спеціальних, в 

основному немасових видів комунікацій, куди входить і директ-

маркетинг, складає більше двох третин суми бюджету на 

маркетингові комунікації. Класична реклама в засобах масової 

інформації – телебачення, радіо, преса, зовнішня реклама – 

склала лише одну третину цих витрат. Така тенденція набирає 

силу вже протягом ряду років і визначає динаміку розвитку в 

більшості країнах з масовим споживчим ринком, до яких 

відноситься і Україна. 

Такі тенденції зумовлені двома чинниками: 

- зростанням вартості реклами в засобах масової інформації 

при одночасній фрагментації і звуженні цільових аудиторій; 

- розвитком нових технологій, які впливають на 

перенесення акцентів із масової безадресної реклами, яка носить 

свідомо непередбачуваний і кількісно не визначений характер на 

точкові комунікації з використанням більшого арсеналу засобів і 

можливістю зворотного зв’язку. 

Прийшов також час, коли на перший план виходить 

кількісно вимірювана ефективність, в основі якої лежить 

принцип – завоювання прямого контакту зі споживачем, який 

має пряму залежність із продажами, зростанням лояльності, 

стимулюванням зворотного зв’язку; створення баз даних та 

використання на цій основі всього споживчого потенціалу 

покупця на максимально довгу перспективу. 

За таких умов вивчення маркетингових комунікацій набуває 

особливої актуальності та потребує глибших досліджень із 

урахуванням сучасних досягнень і досліджень. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації» є озброїти студентів знаннями з питань 

ефективного продажу продукції чи послуг з використанням 

сучасних засобів маркетингових комунікацій, що допоможе 

майбутнім фахівцям приймати ефективні виробничі, 

організаційні та наукові рішення в галузі маркетингу. 

 

Предметом навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації» є вивчення комунікаційної діяльності у сфері 

маркетингу, стратегій і тактик маркетингових комунікацій на 

ринку України та розвинених країн. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Маркетингові комунікації» є питання дослідження теорії 

маркетингових комунікацій та їх методології; ознайомлення 

студентів з відповідними категоріями маркетингових 

комунікацій, методиками розроблення бюджету комунікаційних 

кампаній; аналіз алгоритмів розрахунків ефективності діяльності 

комунікаційного звернення цільової аудиторії; відпрацювання 

практичних навичок з метою їх використання в процесі 

просування товарів; створення бажання до творчого пошуку і 

вдосконалення системи товаропросування в сучасних ринкових 

умовах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

1) знати: 

- сутність маркетингових комунікацій, основні положення 

та умови використання в маркетинговій діяльності; 
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- місце маркетингових комунікацій у структурі управління 

та функціонування фірми; 

- принципи і функції маркетингових комунікацій; 

- суть планування маркетингових комунікацій та розуміти 

його складові елементи; 

- принципи формування стратегії маркетингових 

комунікацій та її вплив на діяльність фірми; 

- механізми впливу рекламування товару на діяльність 

фірми; 

- особливості застосування спонсорування, брендингу, 

упаковки, виставок і ярмарків для досягнення додаткової 

прибутковості фірми; 

- нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює 

ринок засобів маркетингових комунікацій в Україні та за 

кордоном. 

2) вміти: 

- запровадити на підприємстві певні методичні, 

організаційні і інформаційні зміни, які б забезпечили розвиток 

засобів маркетингових комунікацій конкретного підприємства; 

- використовувати сучасні концепції, методологічні та 

організаційні засади комунікаційної діяльності на підприємстві, 

розраховувати бюджет маркетингових діяльності; 

- здійснювати управління рекламною кампанією фірми; 

- здійснювати відбір рекламних продуктів для різних 

ситуацій на ринку маркетингової діяльності підприємства; 

- оцінити ефективність маркетингових комунікацій у 

діяльності фірми 

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

- використовувати маркетингові операції на місцях своєї 

постійної роботи; 

- звертатись до фахових періодичних видань протягом усієї 

своєї трудової діяльності. 
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ТЕМА 1 

КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

 

1. Суть та ознаки маркетингових комунікацій. 

2. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. 

3. Класифікації маркетингових комунікацій. 

4. Засоби маркетингових комунікацій. 

5. Ринок маркетингових комунікацій. 

6. Становлення та розвиток маркетингових комунікацій в 

Україні і світі (самостійно). 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. За місцем поширення маркетингові комунікації поділяють 

на: 

1) горизонтальні, вертикальні, діагональні; 

2) організаційні, міжособистісні; 

3) зовнішні і внутрішні; 

4) односторонні, двосторонні, багатосторонні. 

2. За спрямуванням комунікативного потоку виділяють 

маркетингові комунікації: 

1) горизонтальні, вертикальні, діагональні; 

2) організаційні, міжособистісні; 

3) зовнішні і внутрішні; 

4) односторонні, двосторонні, багатосторонні. 

3. Засоби маркетингових комунікацій, які можна здійснити 

без залучення засобів масової інформації відносять до: 

1) ATL- групи; 

2) BTL-групи; 

3) TTL-групи; 

4) правильна відповідь не наведена; 

4. Яке із наведених нижче понять найбільш повно описує 

«маркетингові комунікації»: 
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1) процес передачі інформації про товар чи послугу 

цільовій аудиторії з наданням уявлення про загальну 

стратегію фірми шляхом надсилання повідомлень з 

інформацією про благо і особливості продажу; 

2) добровільне, безоплатне інформування суспільства 

індивідуумом через коло його власних знайомих; 

3) заплановані та послідовні заходи, спрямовані на 

створення і підтримку репутації компанії та взаєморозуміння 

між нею й суспільством; 

4) усі відповіді правильні. 

5. Функція ринку маркетингових комунікацій, що полягає у 

використанні маркетингових комунікативних повідомлень та 

реакції на них з боку цільових аудиторій як чинників, 

спроможних вплинути на прийняття управлінських рішень на 

підприємствах називається: 

1) комунікативною; 

2) практичною; 

3) регулятивно-контрольною; 

4) стимулювальною. 

6. Впевнитись у тому, що в символи вкладені вірні значення у 

проведенні маркетингових комунікацій можна за допомогою: 

1) семіотики; 

2) синтаксису; 

3) семантики; 

4) всі відповіді правильні. 

7. Сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і 

встановлення на цій підставі порозуміння в маркетингових 

комунікаціях називають: 

1) інформативною функцією; 

2) інтерактивною функцією; 

3) перцептивною функцією; 

4) експресивною функцією. 
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8. Сукупність елементів, безпосередньо пов’язаних із цілями, 

функціями й організаційною структурою підприємства, 

напрямами інформаційних потоків, технологією їх передавання, 

розробленням комунікаційних стратегій в управлінні називають: 

1) системою комунікацій; 

2) комунікаційною політикою підприємства; 

3) неформальними вербальними комунікаціями; 

4) маркетинговими комунікаціями. 

9. Добровільне, безоплатне інформування суспільства 

індивідуумом через коло його власних знайомих називають у 

маркетингових комунікаціях: 

1) внутрішніми маркетинговими комунікаціями; 

2) двосторонніми вербальними комунікаціями; 

3) неформальними вербальними комунікаціями; 

4) правильна відповідь не наведена. 

10. Що із наведеного нижче арсеналу засобів просування 

товарів на ринок відносять до синтетичних інструментів 

маркетингових комунікацій: 

1) реклама, виставки і ярмарки, прямий маркетинг, місце 

продажу та мистецтво збуту; 

2) спонсорство, упаковка, фірмовий стиль, брендинг; 

3) мерчандайзинг, пабліситі, стимулювання збуту, прямий 

маркетинг; 

4) спонсорство, пабліситі, реклама, брендинг. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- маркетингові комунікації 

- комунікація 

- цілі маркетингових комунікацій 

- кінцева ціль маркетингових комунікацій 

- ознаки комунікацій 

- соціальний аспект комунікацій 
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- фізичний аспект комунікацій 

- функції маркетингових комунікацій 

- система комунікацій 

- маркетингова комунікаційна політика 

- неформальні вербальні комунікації 

- інструменти маркетингових комунікацій 

- концепція інтегрованих маркетингових комунікацій 

- ATL група комунікацій 

- BTL група комунікацій 

- TTL комунікації 

- ринок маркетингових комунікацій 

 

Рекомендована література 

 

1. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

2. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові 

комунікації: сучасна теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2005. – 

408 с. 

3. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

4. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации 

/ А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с. – 

(Прицельный маркетинг). 

5. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 

  



11 

 

ТЕМА 2 

СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 

1. Планування маркетингових комунікацій і його елементи. 

2. Формування стратегії маркетингових комунікацій. 

3. Планування кампанії та розробка маркетингових 

комунікацій. 

4. Стратегії міжнародних маркетингових комунікацій.  

5. Організаційна структура відділу маркетингових комунікацій 

(самостійно). 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Які із наведених нижче компонентів не відносяться до 

основних етапів процесу стратегічного планування 

маркетингових комунікацій: 

1) ситуаційний аналіз; 

2) контроль за цілями; 

3) стратегічне прийняття рішень; 

4) оперативне прийняття рішень. 

2. Управління кампанією в процесі стратегічного планування 

маркетингових комунікацій – це: 

1) визначення напрямку, на який направлена обрана 

комунікація; 

2) дослідження поточних умов зовнішнього середовища, 

якому повинні відповідати маркетингові комунікації; 

3) методи, які дозволяють перевірити досягнення 

запланованих результатів і використання механізмів контролю 

для підтримання потрібного напрямку кампанії; 

4) дії, що приймаються з метою забезпечення виконання 

стратегічних і тактичних планів. 
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3. Модель ієрархії реакцій на цілі маркетингових комунікацій 

DAGMAR розшифровується як: 

1) увага, інтерес, бажання, дія; 

2) ситуація, цілі, стратегія, тактика, кінцеві результати; 

3) незнання, знання, розуміння, переконаність, дія; 

4) правильна відповідь не наведена. 

4. Що із наведеного відносять до компонентів стратегії 

маркетингових комунікацій: 

1) сегментація та інтеграція; 

2) націлювання та позиціювання; 

3) стадії чи їх послідовність; 

4) всі відповіді правильні. 

5. Стратегія просування товару – це: 

1) наполегливі заходи по стимулюванні збуту, адресовані 

учасникам каналів розподілу, виходячи з припущення про те, 

що вони будуть пропонувати товар кінцевим споживачам; 

2) наполеглива пропозиція товару кінцевим користувачам і 

споживачам з метою створення попиту, який приведе до 

бажаного розповсюдження продукції через канали розподілу і 

збуту; 

3) вид комунікаційно-маркетингової діяльності, що 

відрізняється особливим синергетичним ефектом поєднання 

засобів маркетингових комунікацій; 

4) всі відповіді правильні.  

6. Наполеглива пропозиція товару кінцевим користувачам і 

споживачам з метою створення попиту, який приведе до 

бажаного розповсюдження продукції через канали розподілу та 

збуту є стратегією: 

1) просування товару; 

2) маркетингових комунікацій; 

3) залучення споживачів до товару; 

4) корпоративною стратегією. 
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7. Кампанію планування і розробки маркетингових 

комунікацій фірми «Вольво», яка більше уваги звертає на 

надійність та якість автомобіля, ніж на зовнішній вигляд та 

націлена на залучення уваги тих водіїв, які підтримують солідні 

та надійні засоби пересування називають кампанією: 

1) по диференціюванню продукту; 

2) по створенню іміджу фірми; 

3) позиціювання; 

4) що передбачає прямий відгук. 

8. Газетна кампанія роздрібного підприємства з публікацією 

купонів на знижки з метою залучення споживачів у крамниці для 

погашення купонів називається кампанією: 

1) по створенню іміджу фірми; 

2) по диференціюванню продукту; 

3) позиціювання; 

4) що передбачає прямий відгук. 

9. Одна з характеристик продукту, яка найбільш сильно 

відрізняє його від продукції конкурентів і надає унікальні 

переваги споживачу називається: 

1) стратегією позиціювання; 

2) кампанією по випуску нового продукту на ринок; 

3) унікальною пропозицією або USP; 

4) кампанія, що передбачає прямий відгук. 

10. Яку із наведених нижче стратегій міжнародних 

маркетингових комунікацій варто використати, коли потреба в 

продукті трохи відрізняється, але основний спосіб 

використання такий самий, чи у випадку, коли відрізняються 

національні вподобання: 

1) однаковий продукт, однакова комунікація; 

2) різні продукти, однакова комунікація; 

3) однаковий продукт, різна комунікація; 

4) різні продукти, різні комунікації. 

 



14 

 

Основні поняття та терміни 

 

- ключові компоненти плану маркетингових комунікацій 

- ситуаційний аналіз 

- конкурентний аналіз 

- споживчий аналіз 

- маркетингові цілі 

- цілі в галузі комунікацій 

- модель DAGMAR 

- модель AIDA 

- стратегічне прийняття рішень 

- компоненти стратегії маркетингових комунікацій 

- оперативне прийняття рішень 

- корпоративна стратегія 

- маркетингова стратегія 

- стратегія просування товару 

- стратегія залучення споживачів до товару 

- кампанія по створенню іміджу фірми 

- кампанія по диференціюванні продукту 

- кампанія позиціонування 

- кампанія, що передбачає прямий відгук 

- структура SOSTT + 4Ms для планування 

- основні міжнародні стратегії 

 

Рекомендована література 

 

1. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових 

комунікацій інноваційної продукції промислових 

підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во 

СумДУ», 2010. – 305 с. 

2. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / 

Мак-Дональд М. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с. 

http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
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3. Ортынская В.В. Стратегическое планирование маркетинга / 

В.В. Ортынская // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 3. – 

С.18-21. 

4. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові 

комунікації: сучасна теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2005. – 

408 с. 

5. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

6. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 796 

с. – (Европейский маркетинг). 
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ТЕМА 3 

РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ 

 

1. Основи рекламування товару: 

 

1.1. Суть та ознаки реклами. 

1.2. Підходи до класифікації реклами. 

 

2. Управління рекламною кампанією. 

3. Форми рекламної діяльності. 

4. Сучасні види реклами та її проблеми (самостійно). 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Процес планування рекламної кампанії починається: 

1) з оцінки ринкової ситуації; 

2) з формування стратегічних і тактичних цілей рекламної 

кампанії; 

3) з прийняття рішення щодо позиціонування продукції; 

4) усі наведені операції здійснюються паралельно. 

2. Розташуйте у правильному порядку етапи формування 

стратегії і тактики вибору засобів поширення реклами: вибір 

конкретних носіїв реклами (1); ухвалення рішення про графік 

використання засобів реклами (2); вибір конкретних типів серед 

засобів поширення реклами (3); прийняття рішень про широту 

охоплення, частоту повторення, ефективність впливу реклами 

(4). 

1) (1-2-3-4); 

2) (4-3-1-2); 

3) (3-2-1-4); 

4) (2-1-1-3). 

3. Ефективність впливу реклами – це: 
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1) число, яке вказує, скільки разів пересічний представник 

цільової аудиторії повинен побачити рекламне повідомлення; 

2) відсоток людей, які належать до цільової аудиторії, що 

їх необхідно ознайомити з рекламним повідомленням за 

даний проміжок часу; 

3) якісний критерій, що оцінює ступінь впливу 

повідомлення, наданого за допомогою даного засобу 

поширення; 

4) правильна відповідь не наведена. 

4. Основними комунікаційними властивостями реклами є: 

1) суспільний характер; 

2) короткостроковий період дії; 

3) одноразове використання; 

4) правильна відповідь не наведена. 

5. Реклама, що передає повідомлення, пропагує певне 

позитивне явище, суспільні цінності відноситься до: 

1) політичної; 

2) реклами органів державного управління; 

3) соціальної; 

4) екологічної. 

6. Якщо предметом реклами виступають доброякісні, 

бездоганні з точки зору екології продукти, то така реклама 

виконує: 

1) політичну роль; 

2) соціальну роль; 

3) економічну роль; 

4) комунікаційну роль. 

7. Що із переліченого нижче можна віднести до правил 

рекламного процесу: 

1) формування у потенційного споживача образу фірми, 

товару, особи або явища; 

2) перетворення прихильності в перевагу товару; 
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3) стимулювання збуту товарів чи послуг, ведення пошуку 

вигідних партнерів; 

4) усі відповіді правильні. 

8. Рекламний матеріал, що має меншу рекламну 

спрямованість і більшу комерційну інформативність є: 

1) комерційною пропозицією; 

2) рекламним проспектом; 

3) каталогом; 

4) буклетом. 

9. До різновидів аудіовізуальної реклами відносять: 

1) автогіди і автостендісти; 

2) анімаційні (мультиплікаційні) фільми; 

3) рекламний кіноролик; 

4) усі відповіді правильні. 

10. Рекламно-престижні фільми відносяться до різновидів: 

1) зовнішньою рекламою; 

2) радіорекламою; 

3) аудіовізуальна реклама. 

4) телевізійної реклами. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- реклама 

- інформаційна функція реклами 

- комунікативно-психологічна функція реклами 

- стимулювальна функція реклами 

- селективна функція реклами 

- маркетингова роль реклами 

- комерційна роль реклами 

- соціальна роль реклами 

- політична роль реклами 

- моделі управління рекламною кампанією 

- ATL комунікаційні послуги 
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- BTL комунікаційні послуги 

- друкована реклама 

- інформаційний лист 

- комерційна пропозиція 

- рекламний листок 

- буклет 

- рекламний проспект 

- рекламна брошура 

- каталог 

- плакат 

- аудіовізуальна реклама 

- реклама у пресі 

- рекламний кіноролик 

- радіореклама 

- телереклама 

- зовнішня реклама 

- реклама на транспорті 

- басорама 

- рекламні сувеніри 

 

Рекомендована література 

 

1. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 

№ 137, 138. – С. 6, 7. 

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с. 

3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

4. Картер Г. Эффективная реклама / Пер.с англ. В.Боброва. 

Под ред. Е.Пеньковой. – М.:Прогресс. – 2000. 
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5. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с. 

6. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

8. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 

9. Digital Marketing. Возможности использования 

современных инструментов маркетинговых 

коммуникаций для продвижения товаров и услуг 

[Електронний ресурс] / ReklaMaster – первый портал о 

маркетинге и рекламе [сайт]. – Режим доступу до ст.: 

http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro

/year/2010/id/24147/index.html. 

10. Большая энциклопедия рекламы. – Режим доступу до ст.: 

http://bigadvenc.ru/.  

11. «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу 

для маркетологів і рекламістів. – Режим доступу до ст.: 

http://www/marketing.web-standart.net (Статті за темами: 

реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, 

упаковка, дистриб'юція, торговельні мережі, логістика, 

просування товару, навчання і тощо). 

12. «Маркетинг і реклама» – український професіональний 

журнал. – Режим доступу до ст.: http://www.mr.com.ua.  

 

 

 

  

http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro/year/2010/id/24147/index.html
http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro/year/2010/id/24147/index.html
http://bigadvenc.ru/
http://www/marketing.web-standart.net
http://www.mr.com.ua/
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ТЕМА 4 

РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ 

 

1. Реклама на місці продажу: 

 

1.1. Загальні особливості реклами на місці продажу. 

1.2. Інструменти та заходи реклами на місці продажу. 

 

2. Тизерна реклама. 

3. Особливості та завдання реклами на різних етапах 

життєвого циклу товару. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Яке із наведених нижче визначень відповідає тизерній 

рекламі: 

1) формат реклами, який сполучає текст рекламного 

оголошення з невеличким малюнком, що тематично 

відповідає змісту того оголошення; 

2) один із способів рекламної комунікації, коли для 

стимулювання інтересу споживача використовується 

прив’язка, інтригуюча фраза або картинка, суть якої 

розкривається через деякий час; 

3) передає повідомлення, що пропагує певне позитивне 

явище, суспільні цінності та не пов’язана з прибутком; 

4) правильна відповідь 1 і 2. 

2. Марна аудиторія – це: 

1) вся аудиторія, на яку спрямована реклама; 

2) адресати рекламного повідомлення, на яких воно не 

було розраховане; 

3) частка аудиторії на яку звернена реклама, але яка не є 

цільовим ринком; 

4) частка аудиторії, яка не побачить рекламу. 
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3. Які із перелічених нижче ознак реклами не 

характеризують сучасний етап розвитку ринкової економіки в 

Україні: 

1) стимулювання економічного зростання; 

2) зниження ефективності суспільного виробництва; 

3) збільшення кількості робочих місць; 

4) створення попиту на конкретну торгову марку. 

4. Що із переліченого не можна віднести до основних 

операцій реклами на місці продажу: 

1) інформаційна діяльність магазину; 

2) встановлення та вибудовування керованих взаємин з 

різними контактними аудиторіями; 

3) засоби стимулювального пожвавлення торгівлі; 

4) сприяння продажу об’єднанням зусиль виробників і 

крамниць. 

5. Яким із наведених вимог має відповідати ефективна 

реклама на місці продажу: 

1) інформування клієнта і надання можливості порівняти 

кілька товарів, особливо коли вони технічно складні; 

2) звертання до єдиного покупців, щоб забезпечити 

значний йому продаж; 

3) пропонувала клієнтові лише добре відомий йому товар; 

4) правильна відповідь не наведена. 

6. Листи, вкладені в конверт проспекти, циркуляри-

інструкції, поштові листівки з відповідним текстом, каталоги, 

безпосередня телефонна розмова з можливим клієнтом, 

вкладиші в упаковку, написи на упаковці є засобами: 

1) періодичної реклами на місці продажу; 

2) образотворчої реклами на місці продажу; 

3) прямої реклами на місці продажу; 

4) засобами прямого маркетингу. 

7. Вітрина є засобом: 

1) рекламування товару; 
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2) прямого маркетингу; 

3) реклами на місці продажу; 

4) персонального продажу товарів. 

8. На етапі розробки життєвого циклу товару реклама має: 

1) спричинити реалізацію рекламних досліджень, 

стратегічних і тактичних розробок; 

2) ознайомити споживача з товаром і його виробником чи 

продавцем; 

3) переконати споживача у високій якості та престижності 

товару, якості обслуговування і сервісу; 

4) правильна відповідь не наведена. 

9. Які рекламні заходи необхідно здійснити, якщо товар 

знаходиться на етапі спаду?  

1) збільшити асигнування на дослідження, стратегічні і 

тактичні розробки рекламних повідомлень; 

2) знижувати витрати на рекламу з короткочасними 

сплесками вкладень, пов’язаними зі стимулюванням 

продажів; 

3) значно збільшити асигнування на проведення 

рекламної діяльності; 

4) різко відносно й абсолютно скоротити витрати на 

рекламу аж до повного припинення асигнувань. 

10. Послідовне чергування інформаційної, переконувальної  та 

нагадувальної реклами фахівці з маркетингу часто називають: 

1) хвилеподібними вкладеннями у рекламу; 

2) послідовним характером реклами; 

3) «рекламною спіраллю»; 

4) періодичним засобом реклами на місці продажу. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- реклама на місці продажу 

- засоби зовнішньої реклами 
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- засоби внутрішньої реклами 

- реклама торгової зали 

- торгівельні вітрини 

- тизерна реклама 

- тизерна рекламна кампанія 

- реклама торгівельної зали 

- реклама на етапах життєвого циклу 

- рекламна спіраль 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 125с. 

4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

5. Мерчандайзинг: Сб. статей / Под общ. ред. Ромата Е.В. –

Х.: Студцентр, 2003. – 264 с.  

6. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

7. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 
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9. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. – К.: Студцентр, 

2006. – 288 с.  

10.  «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу для 

маркетологів і рекламістів. – Режим доступу до ст.: 

http://www/marketing.web-standart.net (Статті за темами: 

реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, 

упаковка, дистриб'юція, торговельні мережі, логістика, 

просування товару, навчання і тощо). 

11. «Маркетинг і реклама» – український професіональний 

журнал. – Режим доступу до ст.: http://www.mr.com.ua. 

12. Маркетинг і реклама. Повна інформація. – Режи доступу 

до ст.: http://www.reklamist.com.  

http://www/marketing.web-standart.net
http://www.mr.com.ua/
http://www.reklamist.com/
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ТЕМА 5 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 

1. Поняття і сутність стимулювання збуту. 

2. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів. 

Знижки і їх види. 

3. Форми стимулювання збуту. Премії. Конкурси. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. До цілей стимулювання продажу товарів не відносять: 

1) перетворення інертного та байдужного до товару 

продавця на активного ентузіаста; 

2) зростання кількості покупців, збільшення кількості 

товару, який купується одним покупцем; 

3) підвищення зацікавленості посередника в активному 

збуті товару; 

4) формування позитивного ставлення до фірми та її 

діяльності. 

2. Зарахування вартості старого товару до вартості 

нового відносять до виду стимулювання збуту: 

1) цінового; 

2) активного; 

3) стимулювання натурою; 

4) правильні відповіді 2 і 3. 

3. Розташуйте етапи здійснення процесу персонального 

продажу в правильному порядку: розміщення замовлення (1), 

відповіді на заперечення (2), реалізація підходу до потенційного 

клієнта (3), пошук потенційного споживача (4), показ або 

презентація продукту (5), завершення продажу (6): 

1) (1-2-4-5-3-6); 

2) (2-5-6-4-3-1); 

3) (4-3-5-2-6-1); 
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4) (4-3-5-2-1-6). 

4. Відмінною рисою між стимулюванням продажу товарів і 

рекламою є: 

1) стимулювання збуту заохочує купівлю, а реклама 

спонукає до бажання придбати товар; 

2) стимулювання збуту повільніше збільшує обсяги 

продажу, що не піддається вимірюванню, порівняно з 

рекламою; 

3) стимулювання збуту на стабільному ринку спричиняє 

залучення нових покупців, на відміну від реклами; 

4) засоби стимулювання збуту переважно використовують 

ті компанії, які мають дуже значну частку ринку. 

5. Семплінг – це: 

1) безоплатне роздавання екземплярів журналів, газет, 

зразків продуктів-напівфабрикатів, побутової хімії, вироб-

ничих зразків продукції, дегустації продукції або надання у 

пробне використання однієї із одиниць товару, яка має значну 

вартість; 

2) платне роздавання товару в кількості, що не має 

комерційної цінності, використовують для інформування 

споживачів та партнерів про новинку, перевірки й оцінки 

товару; 

3) психологічний вплив на споживача, коли пропонують, 

наприклад, на 20% більше товару, замість 20-відсоткової 

знижки; 

4) пропозиція прямої премії-подарунку із залученням 

додаткових товарів від торговельної точки. 

6. Тимчасове зниження цін на товари та послуги при 

ціновому стимулюванні не варто робити, коли: 

1) виробник бажає значно збільшити обсяг продажів і 

залучити нових споживачів; 

2) торговельні організації бажають створити собі 

репутацію дорогого та високоякісного продавця; 
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3) за взаємною згодою виробник надає знижку 

торговельній мережі, а остання переносить її на споживача; 

4) необхідно швидко продати затоварені продукцію. 

7. У ціновому стимулюванні величина зниження цін має 

бути: 

1) такою, щоб компенсувати 50% від зниження прибутку 

пов’язане зі знижками; 

2) не вищою собівартості продукції; 

3) такою, щоб на них можна було будувати ефективну 

рекламу, яка суттєво стимулюватиме попит; 

4) будь-якої величини. 

8. Премія, яка вручається в момент здійснення покупки та 

включається у ціну самого товару, прикріплена до його упаковки 

чи виплачується грошима в касі називається: 

1) корисною; 

2) з відстроченням; 

3) постійною; 

4) прямою. 

9. Що лежить в основі вибору виду премії: 

1) відповідності її сформованому іміджу товару; 

2) відповідності премії та об’єкта стимулювання; 

3) якості (довговічності) премії; 

4) усі відповіді правильні. 

10. Стимулювання продажу товарів, що передбачає 

зниження ціни не в момент купівлі, а через деякий час, 

називають: 

1) cash-refund; 

2) просте відшкодування з відстрочкою; 

3) відтермінуванням платежу; 

4) подарунком з відстрочкою. 

 

Основні поняття та терміни 

 



29 

 

- стимулювання збуту 

- цілі стимулювання збуту 

- риси стимулювання збуту 

- ознаки стимулювання збуту 

- стимулювання працівників 

- цінове стимулювання 

- купонаж 

- семплінг 

- премії 

- конкурси 

- зразки 

- активна пропозиція товару 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

4. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 125с. 

5. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. 

Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с. 

6. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 
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7. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

8. Мерчандайзинг: Сб. статей / Под общ. ред. Ромата Е.В. –

Х.: Студцентр, 2003. – 264 с.  

9. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

10. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

11. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

12. «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу для 

маркетологів і рекламістів. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ст.: http://www/marketing.web-standart.net 

(Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, 

брендинг, упаковка, дистриб'юція, торговельні мережі, 

логістика, просування товару, навчання і тощо). 

13. Karen Gedenk, Scott A. Neslin, Kusum L. Ailawadi. Sales 

Promotion. – PP. 303-317. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/

docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf.  

14. Sales Promotion Stock Photos and Images. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.123rf.com/stock-

photo/sales_promotion.html.  

  

http://www/marketing.web-standart.net
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf
http://www.123rf.com/stock-photo/sales_promotion.html
http://www.123rf.com/stock-photo/sales_promotion.html
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ТЕМА 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

1. Історія формування паблік рилейшнз (PR). Трактування та 

сутність організації роботи з громадськістю. 

2. Принципи та функціональні складові паблік рилейшнз. 

3. Засоби та напрями організації роботи з громадськістю. 

4. Сучасні особливості роботи фахівців з паблік рилейшнз. 

5. Продакт плейсмент і сарафанне радіо як засоби паблік 

рилейшнз (самостійно). 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Пряме спонсорство передбачає: 

1) відсутність будь-якої угоди; 

2) благодійна діяльність; 

3) укладення угоди між спонсором і субсидованою 

стороною проте, що остання інформуватиме громадськість 

про ім’я спонсора; 

4) меценатство. 

2. Будь-яку безкоштовну, добровільну форму особистого 

інформаційного впливу на окремих осіб для поширення 

інформації про певну організацію та її продукцію називають: 

1) соціальним спонсорингом; 

2) неформальними вербальними комунікаціями; 

3) товарним пабліситі; 

4) культурним спонсорингом. 

3. Благодійна діяльність і меценатство відносять до: 

1) непрямого спонсорингу; 

2) прямого спонсорингу; 

3) пропаганди; 

4) продукт-плейсменту. 
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4. Систему заходів маніпулювання свідомістю 

громадськості для врегулювання конфліктної ситуації, що 

виникла, або її передбачення називають: 

1) пабліситі; 

2) спонсорство; 

3) антикризовий ПР; 

4) правильна відповідь не наведена. 

5. Яке із наведених визначень не характеризує поняття 

«паблік рилейшнз»: 

1) заплановані тривалі зусилля, спрямовані на створення 

та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між 

компанією й громадськістю; 

2) мистецтво та наука аналізу тенденцій, прогнозування 

їхніх наслідків, видача рекомендацій керівництву 

підприємств і перетворення в життя програми дій в інтересах 

компаній й громадськості; 

3) оплачувана форма короткочасного інформаційного 

впливу на споживачів і партнерів для спонукання перших до 

купівлі товару й останніх до співпраці; 

4) одна з функцій управління, яка сприяє встановленню та 

підтримуванню спілкування, взаєморозуміння, 

доброзичливості і співпраці між організацією й 

громадськістю. 

6. Що не відносять до основних принципів «паблік 

рилейшнз»: 

1) формування суспільних зв’язків ґрунтується на фікції; 

2) розв’язання проблем суспільства, а не тільки особиста 

користь певних організацій; 

3) все таємне, неправдиве рано чи пізно стає явним; 

4) подання та розроблення будь-яких матеріалів, 

планування кампаній ґрунтується на останніх досягненнях у 

галузі науки й техніки. 
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7. До основних принципів «паблік рилейшнз» можна 

віднести: 

1) формування суспільних зв’язків ґрунтується на фікції; 

2) важливою є лише особиста користь певних організацій; 

3) оперативне реагування фахівців із суспільних зв’язків 

на події, що відбуваються; 

4) зосередження уваги на досягнення тільки в психології. 

8. До засобів пабліситі не відносять: 

1) встановлення та підтримування зв’язків із пресою; 

2) участь представників фірми у роботі з’їздів, 

конференцій і семінарів професійних чи громадських 

організацій; 

3) організація фірмою різноманітних заходів, що мають 

характер події; 

4) правильна відповідь не наведена. 

9. Розміщення у художніх творах, кінофільмах, теле- та 

радіопередачах, комп’ютерних іграх, виставах прихованих 

закликів споживати певний продукт називають: 

1) продукт-плейсмент; 

2) непряме спонсорство; 

3) пропаганда; 

4) неформальні вербальні комунікації. 

10. Діяльність, спрямована на популяризацію певного виду 

товару, який з різних причин ринок недостатньо сприймає, 

незважаючи на його позитивні властивості називається: 

1) непряме спонсорство; 

2) пропаганда; 

3) неформальні вербальні комунікації; 

4) товарне пабліситі. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- паблік рилейшенз 
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- мета паблік рилейшенз 

- завдання паблік рилейшенз 

- принципи паблік рилейшенз 

- функції паблік рилейшенз 

- пабліситі 

- спонсорство 

- товарне пабліситі 

- продакт-плейсмент 

- антикризовий піар 

- пропаганда 

- неформальні вербальні комунікації 

- Кодекс поведінки піармена 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Голік О.В. Кодекси професійної етики фахівця зі зв’язків 

з громадськістю: порівняльний аспект / О.В. Голік // 

Держава та регіони. – №2, 2012. -  с.134-138. 

3. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

4. Долюк В.В. Інтернет як інструмент реа-лізації паблік 

рилейшнз корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу / В.В. Долюк // Наукові записки Інституту 

журналістики : наук. зб. – К., 2010. – Т. 39 (квіт. – черв.). 

– С. 87–91.  

5. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, 

методика, практика : пі-друч. для студ. вищ. навч. закл. / 

В.Г. Королько, О.В. Некрасова – 3-тє вид., доп. і перероб. 

– К. : Києво-Могилян. акад., 2009. – 831 с.  
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6. Курбан О.В. PR-процес у системі сучас-них соціальних 

комунікацій / О.В. Курбан // Інформаційне суспільство : 

наук. журн. – К., 2009. – Вип. 9 (січ. – черв.). – С. 51–53.  

7. Основи реклами і зв’язків з громадськіс-тю : підручник / 

[за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна]. – К. : Київ. ун-т, 

2001. – 431 с.  

8. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 373 с. 

9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

11. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний 

посібник. – Київ: НМЦВО, 2001 – 560 с. 

12. IPRA Codes [Електронний ресурс] / IPRA: International 

public relations association. – Режим доступу: 

http://www.ipra.org/secciones.php?sec=1&subsec=3.  

13. ProPR – специализированный Интернет-ресурс, 

посвящѐнный PR в Украине и мире. [Електронний ресурс] 

/ ProPR. – Режим доступу: www.propr.com.ua.  

14. Українська асоціація зі зв’язків з громадськістю 

[Електронний ресурс]: офіц. сайт / Укр. асоц. зі зв’язків з 

громадськістю. – Режим доступу: www.uapr.com.ua.  

15. Українська ліга зі зв’язків з громадськістю. [Електронний 

ресурс]: блог ВГО «Укр. ліга зі зв’язків з громадськістю» 

/ ВГО Укр. ліга зі зв’язків з громадськістю. – Режим 

доступу: www.pr-liga.org.ua. 
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ТЕМА 7 

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ 

 

1. Сутність, особливості та функції прямого маркетингу. 

2. Різновиди прямого маркетингу. 

3. Змішані засоби прямого маркетингу. 

4. Порівняльна характеристика засобів прямого 

маркетингу. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Що не характеризує прямий маркетинг: 

1) персоніфікований характер взаємодії з клієнтом, 

партнером, націлений на отримання прямої відповіді; 

2) задоволення потреб споживачів разом з досягненням 

маркетингових цілей компанії; 

3) короткотривалий ефект, спрямований на формування 

тимчасової відданості споживачів одній торговій марці; 

4) створення та ведення баз даних існуючих і потенційних 

клієнтів. 

2. До переваг прямого маркетингу відносять: 

1) складність перевірки ефективності прямої реклами; 

2) уможливлює донесення інформації до будь-якої 

цільової аудиторії; 

3) відсутність відповіді на рекламне звернення за умови 

незнання цільового ринку; 

4) можливість проведення великими підприємствами. 

3. Яким із наведених нижче торгових підприємств доцільно 

використовувати прямий маркетинг: 

1) підприємства, які обслуговують покупців різних 

соціальних груп; 

2) фірми, асортимент товарів яких розрахований на попит 

тимчасових покупців; 
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3) провінційні та сільські підприємства, віддалені від 

великих торгових зон і центрів; 

4) економічні суб’єкти, що обслуговують дуже значну 

кількість місцевих споживачів. 

4. Які чинники визначають використання прямого 

маркетингу: 

1) сума коштів, яку може витратити рекламодавець на 

акцію; 

2) ступінь складності інформації, яку необхідно надати 

потенційному споживачеві; 

3) позиція рекламодавця на ринках продажу товарів; 

4) усі відповіді правильні. 

5. Що із наведеного не характеризує прямий маркетинг як 

інструменту маркетингових комунікацій: 

1) тривалий ефект, спрямований на формування стійкої 

відданості споживачів одній торговій марці; 

2) не значний внесок у прибуток підприємства; 

3) безпосереднє спілкування з аудиторією у формі 

адресних звернень як у прямому, так і в зворотному порядку; 

4) імпульсивний характер взаємодії з цільовою 

аудиторією. 

6. Що не відносять до засобів прямого маркетингу: 

1) директ-мейл-маркетинг; 

2) інтернет-маркетинг; 

3) пропаганда; 

4) тейк-ван-маркетинг. 

7. Які із перелічених нижче маркетингових засобів 

застосовують у прямому маркетингу: 

1) CRM-маркетинг; 

2) купонаж; 

3) пропаганда; 

4) семплінг. 

8. Директ-мейл-маркетинг – це: 
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1) система заходів маніпулювання свідомістю 

громадськості для врегулювання конфліктної ситуації, що 

виникла, або її передбачення; 

2) розповсюдження реклами, що розрахована на прямий 

відгук, вуличними агентами-розповсюджувачами з 

допомогою стендів «Візьми з собою»; 

3) розповсюдження рекламних проспектів, каталогів, 

іменних листів поштою з використанням незвичних підходів; 

4) будь-яка безкоштовна, добровільна форма особистого 

інформаційного впливу на окремих осіб для поширення 

інформації про певну організацію та її продукцію. 

9. Чинниками, що не впливають на успіх проведення директ-

мейл-маркетингу є: 

1) актуалізація баз даних; 

2) відсутність мотивів, що стимулюватимуть адресатів до 

залучення у спілкування «третіх» осіб; 

3) неординарний, стимулюючий, зацікавлюючий підхід, 

що примушує одержувача листа прочитати його до кінця та 

ввійти у діалог з відправником; 

4) наявності даних і можливостей здійснення зворотної 

комунікації. 

10. Розповсюдження реклами, що розрахована на прямий 

відгук, вуличними агентами-розповсюджувачами з допомогою 

стендів «Візьми з собою» називають: 

1) директ-мейл-маркетингом; 

2) пропагандою; 

3) тейк-ван-маркетингом. 

4) семплінгом. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- прямий маркетинг 

- мета прямого маркетингу 
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- функції прямого маркетингу 

- засоби прямого маркетингу 

- директ-мейл-маркетинг 

- змішані засоби прямого маркетингу 

- mms-розсилання 

- інтернет-маркетинг 

- тейк-ван-маркетинг 

- телемаркетинг 

- телемагазин 

- CRM-маркетинг 

- каталог-маркетинг 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торговли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

4. Директ-маркетинг: эффективные приемы / Боб Стоун, Рон 

Джейкобс. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005. – 

616 с. 

5. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

6. Лукянець Т. Маркетингова політика комунікацій: Навч. 

посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 

524 с. 

7. Максимова Т.С. Використання інтегрованих рекламних 

комунікацій для активізації прямого маркетингу / Т.С. 
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Максимова // Вісник національного технічного 

університету «ХПІ». – Харків, 2012. – №6. – С.100-105. 

8. Маховський В.Б. Застосування прямого маркетингу в 

Україні / В.Б. Маховський // Управління розвитком. – 

2012. – №5. – с. 149-151. 

9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

11. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 

12. Міжнародна Маркетингова Група. Директ-маркетинг. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.marketing-ua.com/topics.php?topicId=12.  

13. Статьи о директ-маркетинге. Теоретические основы 

прямого маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.prgp.ru/articles/direct/articles_6/. 
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ТЕМА 8 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК І ЯРМАРКІВ 

 

1. Суть та особливості організації виставок і ярмарків. 

2. Класифікація виставок / ярмарків. 

3. Маркетингова політика комунікацій на виставках і 

ярмарках. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Яке із наведених визначень найбільш повно описує 

«ярмарки», як засіб маркетингових комунікацій: 

1) будь-який показ, головною метою якого є виявлення 

успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох 

галузях виробництва та під час якого при вході у приміщення 

виставки стирається межа між покупцями і відвідувачами; 

2) захід, безпосередньо пов’язаний з оптовою чи 

роздрібною торгівлею, що проводиться регулярно у певному 

місці та в конкретні строки; 

3) захід, пов’язаний з демонстрацією продукції та послуг, 

просуванням їх на внутрішній і зовнішній ринки й вивченням 

з цією метою кон’юнктури ринку; 

4) всі відповіді правильні. 

2. Виставки – це: 

1) захід, безпосередньо пов’язаний з оптовою чи 

роздрібною торгівлею, що проводиться регулярно у певному 

місці і в конкретні строки; 

2) міжнародна економічна виставка зразків, яка 

відповідно до звичаїв країни проведення становить великий 

ринок товарів, діє у визначені терміни протягом обмеженого 

періоду часу в одному і тому самому місці, де експонентам 

дозволяється представляти зразки своєї продукції для 

укладання торгових угод; 
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3) будь-який показ, головною метою якого є виявлення 

успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох 

галузях виробництва та під час якого при вході у приміщення 

виставки стирається межа між покупцями і відвідувачами; 

4) правильна відповідь не наведена. 

3. Підприємства, основна діяльність яких пов’язана з 

організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у 

сфері організації та проведенням виставок чи ярмарків 

називаються: 

1) виставковими центрами; 

2) організаторами виставок; 

3) розпорядниками виставок; 

4) виставковими фірмами. 

4. Підприємства, що на основі договору, укладеного з 

організатором виставки, беруть на себе обов’язки із залучення 

учасників називають: 

1) упорядниками виставок; 

2) підрядниками; 

3) учасниками виставок; 

4) агентами. 

5. Підприємства, що на основі договору-підряду, укладеного 

з організатором або розпорядником виставки, зобов’язуються 

виконувати роботу стосовно проектування, будівництва, 

оздоблювання виставки та виставкових стендів називають: 

1) упорядниками виставок; 

2) учасниками виставок; 

3) підрядниками; 

4) агентами. 

6. До причин, що забезпечують популярність виставково-

ярмаркових заходів не відносять: 

1) забезпечення високої рентабельності інвестицій; 

2) отримання миттєвих відгуків на товари-новинки та 

зміну іміджу; 
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3) забезпечення підприємству інформаційної присутності 

на ринку; 

4) правильна відповідь не наведена. 

7. Упорядники виставок – це: 

1) підприємства, що зобов’язуються виконувати роботу 

стосовно проектування, будівництва, оздоблювання виставки 

та виставкових стендів; 

2) підприємства, що відповідно до своїх статутів 

займаються організацією виставок на бюджетній, комер-

ційній чи змішаній основі; 

3) органи виконавчої влади, уповноважені реалізовувати 

державну політику у сфері виставкової діяльності; 

4) підприємства, що є професійними організаторами, 

суборганізаторами, розпорядниками виставок або їх 

агентами. 

8. Приймаючи участь у виставці, фірма: 

1) демонструє нові товари; 

2) укладає угоди купівлі-продажу; 

3) порівнює власну продукцію з товарами конкурентів; 

4) усі відповіді правильні. 

9. Сфера дії локальних виставок становить: 

1) територія однієї країни; 

2) до 10-50 кілометрів; 

3) близько 100 кілометрів; 

4) необмежений радіус дії. 

10. Виставки чи ярмарки вважають світовими, якщо 

кількість експонентів з різних країн становить: 

1) хоча б 10-15%; 

2) не менше 75%; 

3) більше 50%; 

4) від 30 до 50%. 

 

Основні поняття та терміни 
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- виставки 

- ярмарки 

- суб’єкти виставкової діяльності 

- виставкові центри 

- виставкові фірми 

- організатори виставок 

- розпорядники виставок 

- упорядники виставок 

- агенти виставок 

- підрядники виставок 

- учасники виставок 

- класифікація ярмарок 

- заходи ділової програми проведення виставки 

 

Рекомендована література 

 

1. Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових 

заходів в Україні: Розпорядження Президента України від 

2.11.2000 року №342/2000-рп (в редакції від 16.10.2005) // 

www.rada.gov.ua. 

2. Про заходи щодо поліпшення виставкової діяльності в 

Україні: Указ Президента України від 30 жовтня 1996 

року №1015/96 (в редакції від 12.02.2006) // 

www.rada.gov.ua. 

3. Про схвалення Концепції розвитку виставково-

ярмаркової діяльності: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2003 року №459-р (в редакції від 

24.07.2003) // www.rada.gov.ua. 

4. Аршевська, Марина Проблема оцінки ефективності 
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2004. – 368 с. 

6. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Саяащенко А.Г. Выставочная 

деятельность в России и за рубежом: Учебно-
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7. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

8. Лукянець Т. Маркетингова політика комунікацій: Навч. 

посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 

524 с. 

9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 
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12. Шинкаренко Н.В. Показники оцінки ефективності участі 

у витавках/ярмарках промислового підприємства / Н.В. 

Шинкаренко // Науковий вісник НГУ, 2009. – №12. – 

С.99-102. 

13. The Global Association of the Exhebition Industry 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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14. Виставкова федерація України (Exhibition federation of 

Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ТЕМА 9 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ 

 

1. Сутність персонального продажу товарів і його завдання. 

2. Форми й особливості персонального продажу товарів. 

3. Принцип багаторівневого продажу. 

4. Організація ефективного персонального продажу. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Особистий продаж передбачає: 

1) продаж із використанням засобів масової інформації; 

2) встановлення особистого контакту із одним чи кількома 

потенційними покупцями з метою продажу товару; 

3) використання різноманітних, переважно 

короткострокових спонукальних засобів, покликаних 

прискорити чи збільшити продажі окремих товарів 

споживачам; 

4) усі відповіді правильні. 

2. До основних завдань персонального продажу не відносять: 

1) поширення інформації про товари компанії; 

2) виявлення потенційних клієнтів, переговори, укладення 

угоди; 

3) маркетингове дослідження ринку; 

4) формування позитивного іміджу фірми. 

3. Під персональним продажем розуміємо: 

1) будь-яку оплачувану форму особистого спілкування зі 

споживачами та партнерами для усного подання товару, 

фірми і залучення їх до купівлі та подальшої співпраці; 

2) будь-яку маркетингову діяльність, котра створює та 

використовує прямі особисті зв’язки між тими, хто продає 

товари, і тими, хто купує ці товари; 
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3) особлива функція маркетингових комунікацій, яка 

сприяє встановленню та вибудовування керованих взаємин з 

різними контактними аудиторіями; 

4) засоби доведення комерційної інформації до 

споживачів, які займають проміжне місце між загальною 

рекламою та стимулюванням збуту. 

4. Підхід до покупця за умови застосування персонального 

продажу, згідно якого торговий агент згадує кількох 

задоволених покупками клієнтів, які відомі покупцю й 

користуються в нього пошаною, називається підходом: 

1) із посиланням; 

2) із зазначенням переваг; 

3) із запитанням; 

4) правильна відповідь не наведена. 

5. У сфері маркетингових комунікацій виділяють такі типи 

торговельних працівників: 

1) персональний продавець; 

2) комерційний пропагандист; 

3) комівояжер; 

4) усі відповіді правильні. 

6. Торговельний працівник, що організовує рекламу та 

рекламні заходи безпосередньо у точці продажу називається: 

1) персональний продавець; 

2) представником зі стимулювання продажу; 

3) комерційний пропагандист; 

4) комівояжер. 

7. Комівояжер – це торговельний працівник: 

1) якому мають бути властиві такі риси, як технічна та 

фінансова компетентність, а також талант ведення 

переговорів; 

2) який приймає замовлення і може бути у ролі радника 

потенційного споживача; 
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3) який безпосередньо здійснює персональний продаж, 

продає такі товари, які не вимагають значних запасів; 

4) основна роль якого полягає саме у доставлянні товару. 

8. Комерційний пропагандист: 

1) не приймає замовлення, а лише інформує про нові 

товари; 

2) організовує рекламу та рекламні заходи; 

3) продає такі товари, які не вимагають значних запасів; 

4) приймає замовлення та може бути у ролі радника 

потенційного споживача. 

9. Технічно компетентний торговельний працівник здатний 

бути консультантом, який допомагає клієнту у розв’язанні його 

проблем називається: 

1) комерційний пропагандист; 

2) інженер з продаж; 

3) персональний продавець; 

4) комівояжер. 

10. Персональний продаж не можна застосовувати для: 

1) товарів виробничого призначення; 

2) товарів, що потребують технічної компетентності; 

3) товарів з невеликою націнкою; 

4) всі відповіді правильні. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- персональний продаж 

- завдання персонального продажу 

- складові моделі комунікації персонального продажу 

- способи підходу торгівельного агента до покупки 

- організаційні форми персонального продажу 

- типи торговельних працівників 

- вимоги до персонального продажу 

- багаторівневий маркетинг 
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- ознаки багаторівневого продажу 

- особливості багаторівневого продажу 

- етапи організації персонального продажу 

- показники результатів діяльності торговельних агентів 

 

Рекомендована література 
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перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 
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Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

6. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

8. Колєнченко Л.П. Роль торгових агентів у персональному 

продажі / Л.П. Колєнченко // Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. – 2010. –  № 3(11). – 
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ТЕМА 10 

УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1. Упаковка як елемент комунікаційної політики організації.  

2. Упаковка та засоби товарної інформації. 

3. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. За визначенням Т.Хайна, сьогодні акт продажу фактично 

відбувається без участі людини, бо роль продавця значною 

мірою відіграє: 

1) реклама; 

2) організація роботи з громадськістю 

3) упаковка; 

4) стимулювання збуту. 

2. Яке із наведених визначень характеризує сучасну упаковку: 

1) це передовсім гармонічна єдність матеріалу, інформації 

і тари; 

2) це виражальний засіб і спосіб передавання знань; 

3) це все те, що не є товаром; 

4) усі відповіді правильні. 

3. До основних функцій упаковки, як синтетичного засобу 

маркетингових комунікацій, відносять: 

1) інформування споживачів; 

2) збільшення цінності товару; 

3) полегшення використання продукту; 

4) всі відповіді правильні. 

4. Що не є елементом упаковки: 

1) тара; 

2) флаєра; 

3) пакувальні матеріали; 

4) матеріали для зав’язування. 
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5. Знак на упаковці, призначений для автоматизованої 

ідентифікації товару та обліку інформації про нього 

називають: 

1) штриховий код; 

2) цифрова інформація; 

3) товарна інформація; 

4) символічна інформація. 

6. Текст, умовні позначення або рисунки, а також інші 

допоміжні засоби, нанесені на тару або на товар, і призначені 

для ідентифікації товару або окремих його властивостей 

називають: 

1) штриховим кодом; 

2) маркуванням; 

3) кольєреткою; 

4) експлуатаційним документом. 

7. Різниця між виробничим і торговим маркуванням полягає 

у: 

1) способі нанесення на товар; 

2) використанні різних носіїв інформації; 

3) різному призначенні позначень; 

4) усі відповіді правильні. 

8. Різновид етикеток, які мають особливу форму та 

наклеюються на шийку пляшки з різними напоями для 

прикрашання пляшки, ідентифікації назви напою, виробника, 

року виготовлення називають: 

1) біркою; 

2) вкладишем; 

3) торговим клеймом; 

4) кольєреткою. 

9. Знаки, що призначені для інформування про добавки, які 

додаються з різною метою до продукції харчової 

промисловості, або про якісь важливі компоненти, що входять 

до складу інших товарів називають: 
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1) компонентними; 

2) асортиментними; 

3) товарними; 

4) застережними. 

10. Знаки на упаковці, що призначаються для інформування 

про способи поводження з товаром називають: 

1) компонентними; 

2) застережними; 

3) маніпуляційними; 

4) розмірними. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- упаковка 

- комунікаційна ціль упаковки 

- елементи упаковки 

- функції упаковки 

- вимоги до упаковки 

- товарна інформація 

- неповна товарна інформація 

- зайва товарна інформація 

- маркування 

- виробниче маркування 

- торгівельне маркування 

- технічні документи 

- інформаційні знаки 

- товарні знаки 

- фірмові товарні знаки 

- асортиментні знаки 

- транснаціональні (регіональні) знаки 

- штриховий код 

- компонентні знаки 
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- розмірні знаки 

- експлуатаційні знаки 

- маніпуляційні знаки 

- застережні знаки 

- екологічні знаки 

 

Рекомендована література 
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Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

9. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, 
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ТЕМА 11 

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1. Сутність і завдання інтегрованих маркетингових 

комунікацій (ІМК). 

2. Інтегровані маркетингові комунікації та синергічний 

ефект. 

3. Програми лояльності та інтегровані маркетингові 

комунікації. 

4. Інтегровані маркетингові комунікації в системі управління 

ринковою діяльністю підприємства. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Концепцію планування маркетингових комунікацій, 

пов’язану з необхідністю оцінювання стратегічної ролі окремих 

напрямів і пошуком оптимального їх поєднання для забезпечення 

чіткості, послідовності та максимізації впливу комунікаційних 

програм називають: 

1) інтегрованими маркетинговими комунікаціями; 

2) сукупністю рекламних засобів; 

3) заходами організації роботи з громадськістю; 

4) прямим маркетингом. 

2. Основоположниками теорії інтегрованих маркетингових 

комунікацій вважають: 

1) Ф.Котлера та Л.Армстронга; 

2) Д. Шульца, С. Танненбаума та П. Сміта; 

3) Т.Геда та Т.Хайна; 

4) Дж.Траута та П.Друкера. 

3. Західні фахівці виділяють у комплексі IMK чотири основні 

напрямки: 

1) рекламу в ЗМІ, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, 

директ-маркетинг; 
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2) рекламу, персональний продаж, брендинг, реклама на 

місці продажу; 

3) паблік рилейшнз, персональний продаж, стимулювання 

збуту, прямий маркетинг; 

4) рекламу, рекламу на місці продажу, спонсорування, 

брендинг. 

4. Який із наведених нижче принципів відносять до 

стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій: 

1) інтеграція вибору; 

2) інтеграція позиціювання; 

3) інтеграція плану-графіка; 

4) всі відповіді правильні. 

5. Принцип ІМК, згідно якого необхідно найбільш ефективно 

сполучити різні засоби комунікацій для досягнення поставлених 

цілей називають: 

1) інтеграція вибору; 

2) інтеграція позиціювання; 

3) інтеграція плану-графіка; 

4) інтеграція комунікаційних засобів. 

6. Досягнення ефекту синергії в інтегрованих маркетингових 

комунікаціях означає, що: 

1) необхідно визначити закономірності не економічного 

характеру націлені на розкриття механізму ухвалення 

рішення споживачем через поширення інформації в малих 

соціальних групах через їхніх лідерів; 

2) неможливо визначити ефективність окремих 

інструментів комунікації за їхнього комплексного 

використання; 

3) споживач забуває певні повідомлення за певного 

послаблення комунікаційних зусиль; 

4) одночасне застосування маркетингових інструментів 

дає можливість отримати більший економічний і 

комунікативний ефект, ніж при окремому їх використанні. 
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7. Ефект ІМК, згідно якого неможливо визначити 

ефективність окремих інструментів комунікації за їхнього 

комплексного використання називають: 

1) spill-over ефектом; 

2) ефектом синергії; 

3) ефектом невідомості психології аудиторії масової 

комунікації; 

4) ефектом знецінення. 

8. Програми лояльності в інтегрованих маркетингових 

комунікаціях допомагають: 

1) утримати найбільш прибуткових клієнтів; 

2) збільшити тих, хто купує менше; 

3) зменшити витрати на привертання випадкових клієнтів; 

4) усі відповіді правильні. 

9. Вимірювання рівня лояльності споживачів в інтегрованих 

маркетингових комунікаціях на основі методу «поділу потреб» 

визначається: 

1) через відстеження того, як часто і в якому 

співвідношенні відбувається купівля певного бренду щодо 

інших торгових марок; 

2) на основі оцінки впливу таких чинників як: 

задоволення торговою маркою; альтернативи; рівень 

невпевненості; 

3) вимірюванням таких параметрів: кількість повторних 

покупок певною групою споживачів; частка купленого 

певного бренду у загальній кількості повторних покупок; 

4) правильна відповідь не наведена. 

10. Рівень лояльності споживачів в інтегрованих 

маркетингових комунікаціях за допомогою «конверсійної 

моделі» вимірюється через: 

1) оцінку впливу задоволення торговою маркою, 

альтернативи, рівень невпевненості; 
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2) відстеження частоти та співвідношення купівлі певного 

бренду щодо інших торгових марок; 

3) вимірювання кількості повторних покупок певною 

групою споживачів, частки закупівель певного бренду у 

загальній кількості повторних покупок; кількість куплених 

брендів під час повторної купівлі; 

4) правильна відповідь не наведена. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- інтегровані маркетингові комунікації 

- принципи стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій 

- ефект синергії 

- ефект невідомості психології аудиторії масової 

комунікації 

- Spill-over ефект 

- ефект знецінення 

- межа сприйняття бренда 

- лояльність до бренда 

- золоте правило лояльності 

- програми лояльності до бренда 

- методи вимірювання лояльності споживачів 

- завдання інтегрування маркетингових комунікацій 

- принципи інтегрування маркетингових комунікацій 

 

Рекомендована література 
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ТЕМА 12 

СПОНСОРУВАННЯ 

 

1. Спонсорство як синтетичний засіб маркетингових 

комунікацій. 

2. Класифікація спонсорування й організація маркетингових 

заходів зі спонсорування. 

3. Проведення кампанії зі спонсорування. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Покровительство, як один із видів спонсорської 

підтримки, – це: 

1) діяльність альтруїстичного характеру, не спрямована на 

збільшення власного прибутку; 

2) фінансова допомога від урядових організацій і місцевої 

влади; 

3) підтримка, коли кошти пропонуються в обмін на 

очікувану вигоду; 

4) переказ коштів, які згодом потрібно повернути. 

2. Пряме спонсорство – це: 

1) фінансова допомога від урядових організацій та 

місцевої влади; 

2) підтримка, коли кошти пропонуються в обмін на 

очікувану вигоду; 

3) діяльність альтруїстичного характеру, не спрямована на 

збільшення власного прибутку; 

4) всі відповіді правильні. 

3. Спонсорську підтримку, яка полягає у фінансовій допомозі 

від урядових організацій та місцевої влади називають: 

1) пряме спонсорство; 

2) покровительство; 

3) субсидії; 
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4) позика. 

4. Колективне спонсорство – це: 

1) діяльність на свій страх і ризик, яка передбачає надання 

позики субсидованій стороні спільно з державою; 

2) благодійна діяльність кількох спонсорів під час 

проведення виставки; 

3) підписання договору між державою та спонсором про 

надання допомоги на подолання наслідків стихійного лиха; 

4) діяльність, коли кілька спонсорів одночасно 

фінансують різні культурні та спортивні заходи. 

5. Фінансування участі окремих команд в Олімпійських іграх 

відносять до: 

1) короткотривалого спонсорування спеціальних заходів; 

2) короткотривалого або довготривалого спонсорування 

соціальних заходів; 

3) довготривалого спонсорування різних видів діяльності; 

4) всі відповіді правильні. 

6. Проведення благочинних акцій на допомогу 

постраждалим від Чорнобильської катастрофи й іншим 

інвалідам, дітям і людям похилого віку відносять до: 

1) довготривалого спонсорування різних видів діяльності; 

2) короткотривалого спонсорування спеціальних заходів; 

3) короткотривалого або довготривалого спонсорування 

соціальних заходів; 

4) правильна відповідь не наведена. 

7. Яке із наведених нижче питань має бути враховане у 

планах проведення кампанії зі спонсорування: 

1) рівень корпоративних пожертв; 

2) витрати на рекламу й інші комунікації; 

3) розроблення спеціальних товарів соціального 

споживання; 

4) всі відповіді правильні. 
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8. Кампанія зі спонсорування сьогодні має бути спрямована 

передусім на: 

1) додавання до товарної марки нових, матеріальних 

цінностей; 

2) задоволення потреб споживацької аудиторії; 

3) власний персонал підприємства спонсора; 

4) зростання відомості та прихильності до товарної марки 

спонсора. 

9. Хто має бути залученим до кампанії зі спонсорування, 

щоб вона стала дійсно успішною: 

1) співробітники спонсора; 

2) відомі спортсмени та виконавці; 

3) відомі політичні діячі; 

4) працівники торгових підприємств. 

10. Що є основною ідеєю маркетингу благодійності:  

1) додавання до товарної марки нових духовних 

цінностей; 

2) створення у товарних марках матеріального 

спрямування задоволення потреб споживачів; 

3) підвищення рейтингу керівництва перед працівниками; 

4) збільшення пізнаваності компанії. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- спонсорство 

- види сучасної спонсорської підтримки 

- покровительство 

- пряме спонсорство 

- класифікація заходів зі спонсорування 

- довгострокове спонсорування 

- мета спонсорування 

- маркетинг заходів зі спонсорування 

- заходи зі спонсорування 
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- концепція маркетингу спонсорування 

- маркетинг із засади 
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ТЕМА 13 

БРЕНДИНГ 

 

1. Поняття бренда. Характеристики бренду. 

2. Види брендів. 

3. Брендинг. Типи брендингових концепцій. 

4. Ребрендинг. Ко-брендинг. 

 

Тести для поглиблення знань і самоконтролю 

 

1. Яку із наведених нижче властивостей виконує бренд: 

1) є гарантією передбачуваності поведінки всієї компанії; 

2) має відповідати очікуванням споживачів; 

3) відображає загальне сприйняття організації; 

4) всі відповіді правильні. 

2. Які із наступних особливостей не характеризують 

сучасний бренд: 

1) не відрізняється від товару або послуги; 

2) існує тільки у свідомості споживача; 

3) є нематеріальним; 

4) будується через цілий комплекс почуттів і сприйняттів, 

які він пропонує споживачеві. 

3. Сучасний бренд характеризують наступні особливості: 

1) не може відрізнятися від товару чи послуги; 

2) є матеріальним; 

3) будується тільки через ефективний маркетинг; 

4) різних людей відрізняє різниця сприйняття певного 

товару або послуги, що розташовує їх на різних щаблях 

лояльності до даного бренду. 

4.  Товарна марка стає брендом, коли: 

1) несе у собі певні цінності; 

2) відрізняється споживачами; 

3) має привабливість; 
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4) усі відповіді правильні. 

5. Унікальний набір асоціацій, які в даний момент 

перебувають у свідомості споживачів і є притаманними будь-

якому бренду у кожен конкретний момент називають: 

1) іміджем; 

2) індивідуальністю; 

3) головною характеристикою; 

4) атрибутом. 

6. Функціональні або емоційні асоціації, що надаються 

бренду покупцями й потенційними споживачами називають: 

1) іміджем; 

2) головною характеристикою; 

3) атрибутом; 

4) індивідуальністю. 

7. Бренд, що передбачає надання певної самостійності 

кожній товарній марці, і кожна марка продовжує своє 

існування або потерпає поразку внаслідок власних переваг та 

якостей називається: 

1) товарним; 

2) корпоративним; 

3) асортиментної групи; 

4) товарного сімейства. 

8. Бренд, який ідентифікує компанію, яка виробляє товари у 

цілому називають: 

1) товарним; 

2) корпоративниим; 

3) брендом асортиментної групи; 

4) брендом товарного сімейства. 

9. Бренд асортиментної групи – це: 

1) марочна назва, яка присвоюється базовому продукту, 

проте він доповнюється іншими, так званими супутніми 

продуктами чи послугами під тією ж маркою; 
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2) бренд, що ідентифікує компанію, яка виробляє товари у 

цілому; 

3) передбачає надання певної самостійності кожній 

товарній марці, і кожна марка продовжує своє існування або 

потерпає поразку внаслідок власних переваг та якостей; 

4) марочна назва присвоюється багатьом товарам, 

наприклад, замороженим продуктам і охолоджувальним 

напоям. 

10. До основних типів брендингових концепцій відносять: 

1) західну; 

2) європейську; 

3) азіатську; 

4) всі відповіді правильні. 

 

Основні поняття та терміни 

 

- бренд 

- властивості бренда 

- поняття бренда 

- уявні відмінності між товарами 

- семплінг 

- товарний бренд 

- корпоративний бренд 

- бренд асортиментної групи 

- бренд товарної родини 

- зонтичний бренд 

- комбінований бренд 

- брендинг 

- завдання брендингу 

- проамериканська брендингова концепція 

- європейська брендингова концепція 

- азіатська брендингова концепція 
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- ребрединг 

- ко-брендинг 

- формування бренда 

- тактичний ко-брендинг 

- стратегічний ко-брендинг 
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Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


