
Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

152 
 

7. Сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а також 
спроможність власників та наукомістких працівників відповідати 
вимогам і задачам компанії – це: 

а) інтелектуальний капітал; б) людський капітал; 
в) ресурс; г) структурний капітал. 
 
8. Це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу 

і відтворює, одночасно, характерні лише йому специфіку і особливості: 
а) людський капітал; б) споживчий капітал; 
в) інтелектуальний капітал; г) структурний капітал. 
 
9. Скільки видів інтелектуального капіталу розрізняють за формою 

власності? 
а) 2; б) 4; 
в) 1; г) 3. 
 
10. Бази даних, організаційні структури, філософія управління, 

корпоративна культура належать такому типу інтелектуального 
капіталу, як: 

а) інфраструктурний; б) техніко-технологічний; 
в) персоніфікований; г) марочний. 
 
11. Розроблена автором або авторським колективом модель вибору, 

який буде випускатися на даному підприємстві – це: 
а) винахід; 
б) промисловий зразок; 
в) раціоналізаторська пропозиція; 
г) корисна модель; 
д) еталон. 
 
12. Який з нижченаведених об’єктів не належить до об’єктів 

інтелектуальної власності? 
а) програмне забезпечення; б) база даних; 
в) банк даних; г) «ноу-хау». 
 
13. За ознакою корпоративної трансакції інтелектуальний капітал 

може бути: 
а) приватний, державний, колективний; 
б) акціонерний та пайовий; 
в) національний та іноземний; 
г) власний і страховий. 
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15.5. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО 

ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВ 
 

У процесі формування цінової політики підприємства необхідно 
враховувати специфічні умови, притаманні його діяльності. У табл. 16 
наведено особливості, що властиві ціновій політиці виробничого та 
торговельного підприємств. 

 
Таблиця 16 

Порівняння цінової політики виробничого та торговельного 
підприємств 

Особливості 
цінової політики 

Виробниче 
підприємство 

Торговельне підприємство 

Предмет цінової 
політики 

Ціна реалізації 
продукції 

Елемент ціни – торгова надбавка 

Ступінь 
самостійності 

Повна. Рівень ціни 
формується самим під-
приємством-виробником 

Орієнтація на цінову політику виробника 
і ціни на товари-аналоги на ринку 

Обмежуючі 
фактори 

Собівартість вироб-
ництва, попит покупців 

Ціна закупівлі, витрати обігу, ціна 
реалізації 

Характер 
цінової політики 

Монотоварний (з ок-
ремих видів продукції) 

Політоварний (за асортиментними 
групами) 

Ступінь гнучкості 
цінової політики 

Максимальна. Орієн-
тація на одиничного 
покупця та цінову 
ситуацію 

Обмежена. Носить стандартний характер 
з орієнтацією на масового покупця 

Особливості 
цінових стратегій 

Орієнтація на збере-
ження ринку збуту 
навіть за несприятливої 
ринкової ситуації 

Переключення на нові товари при 
погіршенні ринкової ситуації 

 
Отже, формування цінової політики торговельного підприємства 

відрізняється обґрунтуванням диференційованих рівнів торговельних 
надбавок на реалізовані товари, визначенням умов та розміру їх 
оперативного коригування залежно від змін ситуації на споживчому 
ринку та умов господарювання торговельного підприємства. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 15 

«ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Обґрунтуйте, чому при високій прибутковості свого бізнесу, 

підприємство, як правило, буде мати звужений асортимент дохідних 
товарів? 


