
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ» 

Пояснювальна записка 

Тестові завдання з дисципліни «Основи маркетингу» призначені для 

підсумкового контролю та перевірки рівня навчальних досягнень студентів. 

Складені відповідно до вимог програми «Основи маркетингу», затвердженої 

директором МКТЕК. Укладені завдання передбачають виявлення знань з таких 

розділів маркетингу, як «Сутність, функції та концепції маркетингу. Комплекс 

маркетингу», «Маркетингові дослідження», «Сегментування ринку», «Маркетингова 

товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика 

розподілу», «Маркетингова комунікаційна політика». Зміст наведених тестових 

завдань сприяє виявленню професійних умінь майбутнього фахівця, його здатності 

до прийняття самостійних рішень і виконання функціональних обов’язків з 

урахуванням сучасних вимог. 

Таблиця оцінювання рівня знань студентів 

Відношення кількості набраних балів 
до максимально можливої кількості, % 

Оцінка 

90-100 відмінно 
70-89 добре 
60-69 задовільно 

менше 60 незадовільно 
 

Для перевірки знань студентів викладач може використовувати всі тести або 

укласти окремі варіанти тестування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тема 1. Сутність, функції та концепції маркетингу. 
Тема 2.  Комплекс маркетингу 

1. Що таке маркетинг? 
а) активний контроль за ринком і цінами у відповідності до попиту та пропозиції; 
б) заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції; 
в) комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару. 
2. Яку систему охоплює маркетинг ? 
а)виробничу; 
б)збуту; 
в) виробничо-збутову. 
3. Маркетинг починається з: 
а) рекламної кампанії; 
б) розроблення і виробництва товару; 
в) дослідження ринку та потреб споживачів. 
4. Три фактори, які складають основу концепції соціально-етичного маркетингу: 
а) прибутковість підприємства, споживчі потреби та інтереси суспільства; 
б) прибутковість підприємства, окупність інвестицій та ефективність збуту; 
в) прибутковість підприємства, споживчі потреби та ефективність збуту. 
5. Що таке попит? 
а) фінансово забезпечена потреба в товарах; 
б) потреба у вирішенні проблем, висунутих життям; 
в) потенційна потреба споживача в товарах. 
6. Що таке пропозиція? 
а) представлена на ринку потреба в товарах; 
б) продукт, який знаходиться на ринку; 
в) товар, що задовольняє потребу споживача. 
7. Що таке внутрішній маркетинг? 
а) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в окремих регіонах конкретної країни; 
б) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в межах однієї країни; 
в) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в окремих регіонах за кордоном. 
8. Який маркетинг називається міжнародним? 
а) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств за кордоном; 
б) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, по будованих за кордоном; 
в) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, по будованих за кордоном, в треті країни 
або назад в свою. 
9. Стимулюючий маркетинг забезпечує: 
а) широку рекламу товару та послуг у відповідності з їх споживчими якостями; 
б)широку рекламу товарів (послуги), яка б створила попит на товар (послуги), підготовлений на продаж; 
в) стимулювання продавців за реалізований товар (послугу). 
10.Конверсійний маркетинг забезпечує: 
а) переборення від’ємного попиту; 
б) включення в ринкові відносини підприємств ВПК; 
в) виробництво товарів на підприємствах важкої промисловості. 
11.Який маркетинг називається розвиваючим? 
а) той, що робить потенційний попит реальним; 
б) той, що забезпечує продовження ЖЦТ; 
в)той, що стабілізує попит, відповідно до можливостей підприємства. 
12.Що таке ремаркетинг? 
а)стабілізація коливаючого попиту; 
б)пошук нових можливостей пожвавлення попиту та продовження ЖЦТ; 
в) стабілізація попиту при його циклічності. 
13.Синхромаркетинг забезпечує: 
а) перетворення потенційного попиту в реальний; 
б) стабілізацію попиту відповідно до можливостей фірми; 
в)стабілізацію циклічного попиту. 



14. Підтримуючий маркетинг означає: 
а) стабілізацію попиту відповідно до фінансових можливостей споживачів; 
б) необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливостіпідприємства; 



в) проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувався ірраціональний попит; 
15. Що таке демаркетинг? 
а) стабілізація ірраціонального попиту; 
б) необхідність зниження попиту, якщо він значно перевищує можливості підприємства; 
в) пошук нових можливостей пожвавлення попиту. 
16. Протидіючий маркетинг – це: 
а) необхідність проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувався ірраціональний попит; 
б) пошук нових можливостей продовження ЖЦТ; 
в) необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливості підприємства. 
17. Мета маркетингу: 
а) вплив на попит з урахуванням ситуації на ринку; 
б) організація виробництва і збуту товарів (послуг); 
в) прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності. 
18. Умови маркетингу: 
а) задоволення потреб споживачів; 
б) система планування і керівництво підприємством; 
в) організація виробництва товарів. 
19. Пріоритети маркетингу: 
а) задоволення попиту споживачів на товари (послуги); 
б) прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності; 
в) вплив на попит з врахуванням економічної ситуації в країні. 
20. Принципи маркетингу: 
а) якість, конкуренція, реклама, гнучкі ціни; 
б) максимальний прибуток підприємства; 
в) задоволення потреб споживачів 
 
 

Тема 3. Маркетингові дослідження 
 
1. Що таке маркетингові дослідження? 
а) систематизований процес збору та аналізу об’єктивної інформації про ситуацію, що склалася на ринку з 
метою заволодіння нових його сегментів; 
б)систематизований процес збору та аналізу інформації про нові тенденції ділової активності; 
в)систематизований процес збору та аналізу об’єктивної інформації з метою прийняття конкретних 
управлінських рішень. 
2.Процес маркетингових досліджень розпочинається з: 
а) збору та аналізу вторинної інформації; 
б) визначення проблеми дослідження; 
в)визначення методів дослідження та можливостей фірми для їх проведення. 
3. Первинною називають інформацію: 
а)яка зібрана вперше для будь-якої конкретної мети; 
б) яка вже існує і була отримана раніше для іншої мети; 
в) яку можна отримати безпосередньо в межах фірми. 
4. Вторинною називають інформацію: 
а)яку можна отримати за межами фірми з урядових і позаурядовихджерел; 
б)яка зібрана вперше для будь-якої конкретної мети; 
в) яка вже існує і була отримана раніше для іншої мети. 
5. Закритим називають опитування: 
а) окремої, виділеної за певною ознакою, групи споживачів; 
б) при якому не повідомляється мета дослідження; 
в) результати обробки якого не розголошуються. 
6. Відкритим називають опитування: 
а) всіх груп споживачів; 
б) при якому повідомляється мета дослідження; 
в) результати обробки якого публікуються в спеціалізованих періодичних виданнях. 
7. До основних методів збору первинних даних відносять: 
а) опитування, спостереження, експеримент та імітаційне моделювання; 
б) спостереження, кореляційний аналіз статистичний даних, імітаційне моделювання; 
в) анкетування, телефонне опитування, метод експертної оцінки, спостереження. 
8. Спостереженням називають: 



а) аналітичний метод, за допомогою якого вивчають і фіксують поведінку в реальних ситуаціях; 
б) аналітичний метод, за допомогою якого і фіксують поведінку в спеціально створених умовах; 
в) аналітичний метод, за допомогою якого в контрольованих умовах вивчають вплив одного або 
кількох факторів. 
9. Імітацією називають: 
а) метод, коли в реальних контрольованих умовах відтворюється та вивчається поведінка споживачів в 
певній ситуації; 
б) заснований на використанні ЕОМ метод, за допомогою якого відтворюється та вивчається вплив 
різних маркетингових факторів на папері, а не в реальних умовах. 
в) такий тип дослідження, коли в умовах, які контролюються, вивчається один або кілька факторів, всі 
останні залишаються незмінними. 
10. Процес маркетингових досліджень включає такі операції: 
а) вибір цільових ринків, цілей маркетингу, ринкові дослідження, постійні спостереження, збереження 
даних; 
б) вивчення оточуючого середовища, дослідження мотивацій споживачів, вивчення цінової політики та 
товарної номенклатури, аналіз збуту. 
в) визначення проблеми, аналіз вторинної інформації, аналіз даних, рекомендації і використання 
результатів; 
 
 

Тема 5. Маркетингова товарна політика 
1.До товарів повсякденного попиту відносять ті, які: 
а) купують часто, витрачаючи мінімум часу на покупки; 
б) купують для власного споживання і використовують щодня; 
в) споживач вважає незамінними. 
2. Елімінування – це: 
а) розширення товарного асортименту підприємства; 
б) зняття застарілого продукту з ринку; 
в) модифікація (поліпшення) наявних властивостей товару. 
3. Випуск окремого товару в упакуваннях різної ємності та різного виду характеризується: 
а) густотою асортименту; 
б) глибиною асортименту; 
в) довжиною асортименту. 
4. Товар в реальному виконанні має такі характеристики: 
а) ціна, умови доставки, сервісне обслуговування, вигода від споживання, термін використання; 
б) гарантія, післяпродажне обслуговування, простота у використанні,якість, відповідність поточним 
потребам; 
в) якість, набір властивостей, оформлення, марочна назва, упакування. 
5. Найнижчі ціни на продукцію характерні для такого етапу життєвого циклу товару: 
а) зрілість; 
б) впровадження; 
в) зростання. 
6. Класичний вид життєвого циклу товару: 
а) чітко включає п’ять етапів життєвого циклу; 
б) характерний для товару, який має швидкий злет та швидке падіння популярності; 
в)описує досить популярний продукт зі стабільним збутом упродовж тривалого періоду. 
7. Сервіс – це: 
а) попит на товар і на його обслуговування; 
б) збір і узагальнення найважливішої інформації про обслуговування машин, обладнання та іншої 
промислової продукції; 
в) комплекс послуг, пов’язаних зі збутом і використанням продукції, що забезпечує постійну готовність її 
до ефективної експлуатації. 
8. Яка з названих стадій життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога? 
а) впровадження; 
б) зростання; 
в) зрілість. 
9. Позиціонування товару на ринку необхідно: 
а) у разі підвищення інтенсивності конкуренції; 
б) для кращого впізнавання товару на полицях магазину; 



в) у період впровадження товару. 
10. Метод “мозкової атаки” використовується при: 
а) генерації ідей нових товарів; 
б) економічному аналізі прийнятих ідей нових товарів; 
в) позиціонуванні товарів на ринку. 
11. Конкурентоспроможність товару – це: 
а) комплексна ринкова характеристика товару і його здатності бутипроданим на конкретному ринку в 
певні строки при наявності аналогічних товарів-конкурентів; 
б) можливість збуту товару на ринку шляхом порівняння його з товарами конкурентів; 
в) ступінь задоволення товару критеріям оцінки покупців. 
12.Використання товарних марок дозволяє споживачам: 
а) швидко визначати виробника товару; 
б) краще орієнтуватися у різноманітних товарах на ринку; 
в) отримати сервісне обслуговування товару. 
13.Зміна розміру і якості упаковки залежить від того: 
а) коли люди купують; 
б) де приймається рішення про покупку; 
в) хто купує. 
14. Як засіб додаткового рекламування товару використовують: 
а) первинну упаковку; 
б)вторинну упаковку; 
в) відвантажувальну упаковку. 
15. Використання упаковки може призвести до таких негативних наслідків: 
а) зростання цін; 
б) завдання шкоди здоров’ю; 
в) не справдження сподівань. 
16. Метою сервісного обслуговування є: 
а) продовження терміну експлуатації продукції; 
б) підтримування працездатності виробів протягом періоду експлуатації; 
в) модернізація вже виробленої продукції. 
17. Що таке ринок? 
а) економічна категорія товарного виробництва, яка охоплює сферу товарно-грошового обігу; 
б) економічна категорія гнучкого реагування виробництва на попит; 
в) економічна категорія виробничої та збутової діяльності. 
18. Ринок продавця – це ринок, на якому: 
а) попит значно перевищує пропозицію; 
б) покупець може порівнювати між собою різні види товарів, які виробляються фірмами-
конкурентами; 
в) пропозиція перевищує попит. 
19. Ринок покупця – це ринок, на якому: 
а) попит значно перевищує пропозицію; 
б) відкриті можливості вибору товарів; 
в) можна збути все, що вироблено. 
20. Споживчий ринок формується з: 
а)осіб, які купують товари для продажу; 
б)підприємств-виробників готової продукції; 
в) осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання. 
 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 
1. Що формує верхню межу “можливої ціни” на товар? 
а) ціни конкурентів; 
б) собівартість продукції;  
в) ринковий попит на товар. 
2. Що формує нижню межу “можливої ціни” на товар? 
а) ціни конкурентів; 
б) собівартість продукції;  
в) ринковий попит на товар. 
3. Якщо енергетична компанія встановлює диференційованіціни на електроенергію для різних 
годин доби, вона використовує таку цінову стратегію: 
а) стратегію цінової дискримінації; 
б) стратегію гнучких цін; 



в) диференціювання цін за географічним принципом. 
4. Метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін належить до: 
а)моделі ціноутворення, що базується на витратах виробництва; 
б)моделі ціноутворення, що базується на конкуренції; 
в)моделі ціноутворення, що базується на попиті. 
5.Бонусні знижки надають: 
а) споживачам, що роблять позасезонні покупки товарів; 
б)постійним споживачам, якщо вони за певний період придбалипевну кількість товару; 
в)фірмам-фахівцям із питань організації товарного руху і збуту товарів. 
6. Якщо для товару “А” еластичність попиту по ціні дорівнює 4, для товару “Б”– 7, для товару “В” – 
10, то збут якого товару буде більш чутливіший до зміни ціни? 
а) збут товару “А”; 
б) збут товару “Б”; 
в) збут товару “В”. 
7.  Якщо пиво в кіоску коштує 5 грн., а точнісінько таке ж пивопоруч у кафе – 5 грн. 30 коп., як 
називається таке явище: 
а) цінова дискримінація;б) стратегія високих цін;  
в)  цінова диференціація. 
8. Фірма “Дюпон”, яка першою стала випускати целофан, встановила на нього саму високу ціну, 
яку тільки можливо запросити. Яка із стратегій була використана фірмою? 
а) стратегія цінового лідера; 
б) стратегія високих цін; 
в) стратегія дискримінаційних цін. 
9. Підприємство виходить на ринок з великою партією товару,який збуває за низькою ціною. Яку 
із стратегій використовує підприємство? 
а) стратегію низьких цін; 
б) стратегію диференційованих цін; 
в) стратегію цін масових закупок. 
10. Метод ціноутворення, що широко використовується насамперед при виконанні державних 
замовлень: 
а) метод отримання цільової норми прибутку; 
б) метод середніх витрат плюс прибуток; 
в) метод рівня поточних цін. 

 
Тема 7. Маркетингова політика розподілу 

1. Яке поняття ширше – сервіс чи після продажне обслуговування? 
а)сервіс; 
б)післяпродажне обслуговування; 
в) ці поняття рівнозначні. 
2.Підвищення ефективності збутових операцій відбувається,як правило, за рахунок: 
а) кількості посередників; 
б) професіоналізму посередницького персоналу; 
в) величини торгівельного капіталу. 
3.Хто такий ділер? 
а) продавець у магазині; 
б) працівник служби маркетингу на підприємстві; 
в)незалежний дрібний підприємець, який займається продажем 
товарів масового попиту. 
4. Існуючі канали товароруху передбачають використання основних методів збуту: 
а) прямого, побічного, комбінованого; 
б) короткотермінового, середньотермінового, довготермінового; 
в) аналітичного, функціонального, змішаного. 
5.Канал збуту – це: 
а) сукупність фірм, які виконують посередницькі функції; 
б) сукупність окремих осіб, які виконують посередницькі функції; 
в) сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення 
товарів і сприяють переданню прав на них. 
6.Функціональні обов’язки брокера: 



а)виконувати збутові операції від імені і за рахунок довірителя (виробника); 
б) звести споживача з продавцем, взяти участь у переговорах щодо умов поставки товару; 
в) організувати продаж товарів через консигнаційні склади. 
7. Стимулювання збуту – це: 
а) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі; 
б) довгострокові спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі; 
в) матеріальне заохочення продавців. 
8. Непрямий метод збуту передбачає: 
а) безпосередній продаж товарів виробником; 
б) участь торговельних посередників; 
в) усі вище зазначені. 
9. Ширину каналу збуту визначає: 
а) кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу; 
б) кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача; 
в) число товаровиробників на кожному рівні каналу. 
10. Прямий метод збуту найчастіше використовують: 
а) виробники швидколіквідних товарів; 
б) виробники продукції промислового призначення; 
в) посередники, що прагнуть розширити свої ринки. 
11.  Стратегія “проштовхування” товару передбачає: 
а) інтенсивне стимулювання сфери торгівлі для просування товару каналами збуту; 
б) значні витрати на рекламу і стимулювання споживачів для формування у них попиту на товар; 
в) спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі товару. 
12. Багатоканальні маркетингові системи збуту створюють для: 
а)  забезпечення максимального прибутку товаровиробника; 
б) об’єднання двох або більше підприємств, які спрямовують свої зусилля для ефективного 
використання маркетингових можливостей; 
в) повнішого охоплення різних ринків. 
13. Стратегія “притягування” споживачів до товару передбачає: 
а)  значні витрати на рекламу і стимулювання споживачів для формування у них попиту на товар; 
б) інтенсивне стимулювання сфери торгівлі для просування товару 
каналами збуту; 
в) спонукання до здійснення купівлі.  
14. Однорівневий канал розподілу радше обере підприємство, яке випускає: 
а) мінеральну воду; 
б) літаки; 
в)чоловіче взуття. 
15. Незалежними називають оптових посередників, які: 
а)мають власну збутову мережу; 
б) перебирають на себе право власності на товар; 
в) мають консигнаційні склади. 
16. До основних недоліків автомобільного транспорту відносять: 
а) жорсткі вимоги до упаковки товару; 
б) висока маневреність; 
в) висока собівартість перевезень. 
17. Продавати товари через консигнаційні склади передбачає: 
а)право власності на товар, що надійшов на склад посередника, 
залишається за постачальником; 
б)продаж товару здійснюється посередником за рахунок товаровиробника; 
в)продаж товару здійснюється лише через біржу. 
18. Персональний продаж – це: 
а)усне нагадування споживачам про свої товари; 
б)діяльність спрямована на формування позитивного іміджу щодо товарів фірми; 
в)усне представлення товару в ході з потенційними покупцями задля продажу. 
19. Канал першого рівня збуту включає: 
а) одного посередника (роздрібний торговець); 
б) двох посередників (оптовий та роздрібний торговець); 



в) виробника, який свій товар безпосередньо споживачам. 
20. Що таке фірмовий стиль? 
а) символи, які відрізняють товар однієї фірми від виробів іншої; 
б) низка прийомів, які забезпечують єдність усіх виробів фірми; 
в) спеціальні символи скороченої назви фірми. 
21. Послуги – це: 
а) нетоварна пропозиція споживачу; 
б) ринковий замінник товару для задоволення певної потреби; 
в) будь-яка вигода, яку може запропонувати одна сторона іншій, яка є невідчутною і не призводить до 

заволодіння чим-небудь. 
22. Рівень каналу збуту – це: 
а) кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача; 
б) будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача; 
в) канал прямого маркетингу. 
23. Довжину каналу збуту визначає: 
а) кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача; 
б) будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача; 
в) виробник, який продає свій товар безпосередньо споживачам. 
24. Споживача, який регулярно купує визначений товар, називають: 
а) середнім покупцем; 
б) серйозним покупцем; 
в) випадковим покупцем. 
25. Основними принципами посередницької діяльності є: 
а) рівноправність сторін та підприємливість; 
б) оперативність та мобільність; 
в) усе вище перераховане. 
 

Тема 8. Маркетингова комунікаційна політика 

1. Рекламою називають: 
а) платну форму представлення і просування ідей, товарів або послуг; 
б) засіб інформації про товар чи фірму; 
в) комерційну пропаганду діяльності фірми. 
2. Престижною рекламою називають: 
а) рекламу в престижних засобах масової інформації; 
б) рекламу, основною метою якої є створення престижу фірми; 
в) рекламу фірми, яка вигідно відрізняє її від конкурента. 
3. Безпосередня реклама: 
а) надає більш повну інформацію про товар покупцям, що ним зацікавились; 
б) проводиться безпосередньо на місцях продажу товарів; 
в) називає рекламодавця, прямо виконує рекламну функцію по відношенню до конкретного товару або 
фірми. 
4. Агресивною рекламою називають таку, що: 
а) демонструє переваги однієї фірми над іншою; 
б) демонструє переваги конкретного товару певної фірми; 
в) демонструє негативні характеристики товарів конкурентів. 
5. Інформативна реклама: 
а) нагадує про товар, місце й умови його продажу; 
б) доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх види,призначення, якість, принципи дії, рівень 
і динаміку цін на них; 
в) переконує у необхідності придбати товар. 
6. Превентивною рекламою називають таку, що: 
а) наводиться в обмеженому обсязі; 
б) проводиться з метою підриву позицій конкурентів; 
в) підкреслює статус фірми, її надійність, прогресивність, стабільність. 
7. До основних засобів масової реклами відносять: 
а) зразки товарів, гарантії, упаковку, премії, лотереї; 
б) презентації, пропаганду, консультування, конференції, знижки; 
в) пресу, телебачення, радіо, вуличну рекламу. 
8. Слоган - це: 



а) заголовок рекламного звернення, його ключова фраза; 
б) скорочена назва фірми, яка легко вимовляється; 
в) образ, репутація, характер ставлення споживачів до фірми чи їїтоварів. 
9. “Директ-мейл” передбачає: 
а) систему зв’язку з пресою, що тісно пов'язана з рекламною діяльністю; 
б) рекламу шляхом прямого поштового розповсюдження; 
в) рекламування товарів у вигляді проспектів, каталогів, буклетів,листівок, карток тощо. 
10. Ефективність витрат на рекламу здійснюється такими методами: 
а) середніх витрат, отримання цільової норми прибутку, оцінки споживчої вартості, рівня поточних цін; 
б) примусового аналізу, структурного аналізу, метод “Делфі”, сипергізму; 
в) портфеля оголошень, ранжування, експерименту, тестування. 
11. Процес прийняття рішень щодо рекламування розпочинається з: 
а) ідентифікації цільового ринку; 
б) визначення рекламного бюджету; 
в) вибору носіїв реклами. 
12. Каналами розповсюдження зовнішньої реклами є: 
а) написи на транспорті, друковані оголошення в салоні, на вокзалах; 
б) плакати, панно з нерухомими або рухомими написами, об’ємні конструкції, вітрини з товаром; 
в) вітрини магазинів, вивіски, знаки, планшети, упаковка. 
13. “Паблікрілейшнз” – це: 
а) система зв’язків з пресою і громадськими організаціями, яка пов’язана з рекламною діяльністю; 
б) реклама методом прямого поштового відправлення; 
в) заголовок рекламного тексту, який відрізняється підвищеною 
емоційною цінністю. 
14. Екранна реклама найбільш ефективна для товарів: 
а) виробничого призначення; 
б) широкого споживання; 
в) однакова для названих класів товарів. 
15. Логотипом називають: 
а) спеціально розроблені символи повної чи скороченої назви темиреклами; 
б) заголовок рекламного тексту; 
в) спеціально розроблені символи повної чи скороченої назви фірми. 
. 


