


ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Економіко-технологічного 

інституту імені Роберта Ельворті, 

____________ В.М. Глух 

«28 » грудня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАХУ 

ЗА РІВНЕМ "БАКАЛАВР" НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

РІВНЯ "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ" 

ДЛЯ НАВЧАННЯ В ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ 

ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ 

 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ»  

07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

 

 

Розглянуто та затверджено 

на засіданні кафедри 

маркетингу 

 (Протокол № ___ від __________ 20__ р.) 

Розглянуто та затверджено  

на методичній раді 

економічного факультету 

(Протокол № ___  від _________ 20__ р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький – 2017 
 



Вступ 

Програма вступного випробування формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, метою яких є визначення рівня теоретичної  підготовки вступника. Підставою для 

розробки вступних випробувань зі спеціальності «Маркетинг» є відповідна кваліфікаційна 

характеристика. У програму включені теми з дисциплін, які формують абітурієнта 

безпосередньо як бакалавра з маркетингу. Це – «Маркетингова товарна політика», 

«Маркетингові дослідження», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові  

комунікації». 

Дана програма є складовою галузевих компонентів державних стандартів вищої освіти, в 

яких висуваються вимоги до забезпечення уніфікації, сумісності та взаємозамінності засобів 

діагностики рівня освітньо-професійної підготовки осіб.  

 

1. Етапи та загальний зміст вступних випробувань 

Вступні випробування, що передбачають виконання певних атестаційних кваліфікаційних 

завдань, є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає 

рівень освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Вступні випробування складаються з тестової перевірки знань з дисциплін, які формують 

абітурієнта безпосередньо як фахівця. Це – «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові 

дослідження», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові комунікації»  

Технологія вступних випробувань (стандартизованого контролю) включає такі етапи: 

• створення системи тестових завдань  

• проведення екзамену (процедура тестування); 

• перевірка тестових завдань; 

• оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки 

абітурієнтів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

Вищий навчальний заклад забезпечує дотримання правил проведення вступних 

випробувань: 

• уніфікація умов проведення вимірювань методик обробки результатів тестування та 

форм їхнього подання; 

• інформаційна та психологічна підготовка абітурієнта до вступних випробувань; 

• дотримання вимог секретності при розмноженні тестових завдань та їх зберіганні та 

використанні. 

 

2. Процедура проведення вступних випробувань 

Здійснення письмового тестування протягом 1 академічної години. На вступних 

випробуваннях кожний абітурієнт отримує бланк для оцінювання відповіді. Екзаменатор 

проводить інструктування щодо порядку заповнення бланка оцінювання.  

Комісія відкриває конверт з тестами. Отримавши бланки тесту, кожний абітурієнт у 

бланку відповідей фіксує номер свого варіанта. Номер правильної відповіді на кожне з тестових 

завдань проставляється до відповідної клітинки поруч із номером запитання. 

Бланк оцінювання по закінченні терміну написання подається фаховій атестаційній 

комісії. Комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг (правильні відповіді) і 

розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає правильність відповідей та проставляє 

оцінку за тестування. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 200-бальною системою з подальшим 

переведенням у традиційну для фіксації оцінки в нормативних документах вищих навчальних 

закладів.  

Підсумкова оцінка вступних випробувань складається з оцінки за кожний з тестів (100% за 

тестове випробування); 1 тест – 4 бали, 50 – 200 балів. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів іспиту розглядаються і 

вирішуються апеляційною комісією. 



 

Дисципліна "Маркетингова товарна політика”. 

Тема 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці. 

Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. Трансформація взаємовідносин і 

взаємодії виробництва й ринку. Основні функції маркетингу. Види маркетингу. 

Тема 2 . Товари та послуги в маркетинговій діяльності. 

Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові характеристики товару. 

Номенклатура, асортимент, ціна, якість, імідж, конкурентоспроможність товару. Види товарів і 

послуг. Класифікація споживчих товарів. Основні класифікаційні ознаки товарів і послуг 

виробничого призначення. Номенклатура й асортимент продукції. Товарна номенклатура та її 

показники. Товарний асортимент та його оцінювання. 

Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару. 

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, пропонування та правила 

їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Товари низько еластичного та високо 

еластичного попиту. Політика ціноутворення залежно від властивостей товару. Методи 

ціноутворення й розрахунків базових цін. Види франко – цін. 

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання. 

Розгорнуте визначення якості товару. Клас (ґатунок) товару. Культура обслуговування. 

Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції. Ринкове розуміння якісної та 

високоякісної продукції. Управління якістю продукції. Призначення і зміст міжнародних 

стандартів. 

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники. 

Системний зв’язок технічного рівня, якості виготовлення й ефективності використання 

продукції. Рейтинг товару та методи його обчислення. Визначення конкурентоспроможності 

товару. Показники конкурентоспроможності товару. Нормативні та технічні параметри, ціни 

споживання товару. Методи розрахунку складових та інтегрального показників 

конкурентоспроможності. Імідж товару і чинники, що його визначають. Зміст діяльності 

„публік рілейшнз”.  Значення сертифікації для створення сприятливого іміджу продукції. 

Міжнародні критерії оцінки конкурентоспроможності товару, фірми, держави. 

Тема 6. Ринок товарів і послуг. 

Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування. Класифікація ознаки 

й різновиди ринку товарів і послуг. Інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного 

ринку товарів і послуг промислово розвинутих країн. Потреби, попит і пропонування на ринку 

товарів і послуг. Класифікація потреб і чинників, що їх формують. Система цінностей людини. 

Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів і послуг. 

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару. 

Мікроекономічні теорії поведінки споживачів. Теорія граничної корисності. Загальна й 

гранична корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих байдужості. 

Карта бюджетних ліній та кривих байдужості. Методика побудови кривої попиту. Психологічні 

теорії поведінки споживачів. Теорія реакції на подразнювальний фактор. Теорія пізнання. 

Соціологічні теорії поведінки споживачів. 

Тема 8. Цільовий ринок товару і методика його вибору. 

Зміст маркетингової діяльності по дослідженню ринку. Основні об’єкти маркетингових 

досліджень. Місткість ринку і методика його розрахунку. Вивчення споживачів, товарів, 

конкурентів. Призначення та зміст сегментування ринку. Етапи й критерії ринкового 

сегментування. Визначення цільового ринку. Оцінка приступності і потенціалу ринку. 

Методика вибору цільового ринку. Критерії прийняття остаточних рішень. 

Тема 9. Товарна політика підприємства. 

Зміст товарної політики підприємства маркетингової орієнтації. Формування виробничої 

програми. Обновлення об’єкта виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення 

місця товару на ринку. Диверсифікація товарної політики. Види стратегій диверсифікації 

товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації. Чинники, що визначають організацію 

управління продуктом. Організаційні схеми управління продуктом. 

Тема 10. Життєвий цикл товару на рику. 



Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку. Графік життєвого циклу 

товару та його елементи. Види життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу 

товару. Стадія упровадження і зростання попиту на товар. Стратегія інтенсивного маркетингу.  

Стратегія вибіркового та широкого проникнення на ринок. Стратегія пасивного маркетингу. 

Стадія зрілості та спаду товарів. Модернізація товару. Модифікація маркетингових засобів. 

Припинення виробництва й реалізації товару. 

Тема 11. Планування нової продукції і розроблення товару. 

Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств. Оцінка 

можливостей створення нового товару. Стандартний і цільовий товар. Параметричний ряд та 

асортиментний набір. Критерії оптимальних рішень. Етапи планування нового продукту. 

Генерування ідей. Перевірка концепції. Економічний аналіз. Проектування продукції. Пробний 

маркетинг. Комерційна реалізація. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. Новий 

товар на етапах упровадження і зростання. Зміст етапів визначення й розповсюдження. 

Категорії споживачів. Товар на стадії зрілості. Визначення й аналіз зрілих товарів. 

Завершальний етап життєвого циклу товару.  Причини створення невдалого товару. 

Тема 12. Товарні марки та упаковки. 

Товарна марка як частина продукту. Типи позначень товарних марок і торгових знаків. 

Марки виробників. Приватні марки. Загальні марки. 

 

Дисципліна "Маркетингові дослідження". 

Тема 1. Сутність і система маркетингових досліджень  

Суть, роль, мета і завдання маркетингових досліджень. Предмет та об’єкт маркетингових 

досліджень. класифікація ринків. Алгоритм процесу маркетингових досліджень і його основні 

елементи. Види маркетингових досліджень. Організаційні форми проведення маркетингових 

досліджень., їх переваги та недоліки.  

Тема 2. Маркетингова інформація 

Необхідність значущість та види маркетингової інформації. Суть вторинних даних, вимоги 

до них та застосування. Джерела вторинної маркетингової інформації. Джерела кон’юнктурної  

інформації. Джерела вторинної інформації в Україні. 

Тема 3. Методи збирання первинної інформації 

Особисті опитування, їх класифікація. Телефонні опитування. Поштові опитування. 

переваги та недоліки видів опитувань. Панельний метод опитування. Експериментальні 

маркетингові дослідження. Спостереження як метод маркетингового дослідження, його види та 

порядок проведення.  

Тема 4. Розробка опитувальних анкет 

Поняття опитувальних анкет, їх функції та види. Вимоги до складання опитувальних 

анкет. Типи запитань в анкетах та їх використання. Відкриті та закриті запитання, їх переваги та 

недоліки. Етапи розробки анкети. 

Тема 5. Визначення обсягу вибірки в опитувальних дослідженнях 

Поняття вибірки та розрахунок її похибки. Методи визначення обсягу вибірки. Способи 

формування вибірки. Вибірки для дослідження різних ринків. 

Тема 6. Дослідження кон’юнктури і місткості  ринку 

Склад кількісних показників ринку, їх характеристика та призначення. Визначення 

потенціалу ринку. Поняття місткості ринку. Розрахунок місткості ринку. Поняття кон’юнктури 

ринку та основні аспекти її дослідження. Система показників загальноекономічної кон’юнктури 

ринку. Вивчення кон’юнктури  конкретного товарного ринку. Алгоритм прогнозу кон’юнктури 

ринку. Методи економічного аналізу, які використовуються при дослідженні кон’юнктури 

ринку. 

Тема 7. Сегментація ринку 

Сегментація ринку як вихідний момент диференційованого маркетингу. Переваги та 

недоліки сегментації ринку. Підходи до сегментації ринку. Ознаки сегментації ринку за 

характерними особливостями продукції та поведінки споживачів. Алгоритм процесу 

сегментації ринку. Критерії вибору сегментів ринку як цільових ринків фірми. 

Тема 8. Прогнозні дослідження збуту 



Поняття прогнозу збуту фірми. Методи прогнозування обсягу продажу фірми. Оцінні 

методи прогнозування збуту. Екстраполяційні методи прогнозування збуту. Причинні методи 

прогнозування збуту. Фактори, які впливають на прогноз збуту. Економічні показники, які 

використовуються в прогнозуванні збуту. 

Тема 9. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів 

Види конкурентів фірми (активні та потенційні, конкуренти по продажу продукції, збуту). 

Перелік питань стосовно конкурентів фірми. Джерела інформації про конкурентів. Облікова 

картка конкурентів фірми. Закономірності і правила конкурентної боротьби. Ключові фактори 

успіху в конкурентній боротьбі. 

Тема 10. Дослідження поведінки споживачів 

Чинники маркетингового впливу на поведінку споживачів. Чинники соціокультурного 

впливу на поведінку споживачів: культура, субкультура, референтні групи, сім’я, особистий 

вплив. Чинники “чорної скриньки” споживача: потреби, цінності, побажання, мотиви, 

особистий стиль життя, сприйняття, орієнтація, пізнавальні дисонанси. Дослідження 

відношення споживачів до товару та фірми. Дослідження запитів споживачів та ступеня їх 

задоволення. Вивчення намірів споживачів. 

Тема 11. Дослідження конкурентоспроможності підприємства 

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, їх склад, порядок 

визначення. Етапи дослідження конкурентоспроможності підприємства. Визначення загального 

показника конкурентоспроможності підприємства. Встановлення сильних і слабких сторін 

підприємства та загального місця його конкурентного положення на ринку. 

Тема 12. Формування звіту з маркетингу 

Письмові звіти про результати маркетингових досліджень. Структура звіту, титульна 

сторінка. Зміст. Резюме. Вступ. Результати. Висновки. Рекомендації. Додатки. Особисте 

представлення результатів маркетингових досліджень. аудиторія. Інформація. Доповідач. 

Наочні засоби. 

 

Дисципліна “ Маркетинг промислового підприємства”  

Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу. 

Зовнішнє середовище діяльності підприємств, його зміст і характеристика. 

Внутрішнє середовище підприємств, його зміст і характеристика. Задачі маркетингової 

діяльності (аналітико-оцінювальні; розробки стратегії, виконавчі) та їх зміст. Концепції 

промислового маркетингу, їх розвиток та застосування в індустріальну та інформаційну 

епоху. 

Тема 2. Стратегії промислового маркетингу. 

Маркетинг - інструмент досягнення цілей підприємства. Спрямованість стратегії розвитку 

виробництва: товари та послуги; ціни, система збуту, реклама. Комплексне вивчення ринку - 

основа стратегії маркетингу: організаційно-економічні та правові аспекти; дослідження 

безпосередньо товарів; дослідження кон’юнктури ринку; вивчення споживачів; вивчення 

конкурентів. Маркетингові стратегії виживання стабільного існування та розвитку: 

інтенсивного, інтеграційного, диверсифікації. їх дослідження. Сучасні стратегії розвитку 

промислових підприємств країн із розвинутою економікою. Формування та 

впровадження концепції промислового маркетингу в Україні. 

Тема 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності. 

Промислові та споживчі товари. Обсяги продажу промислових товарів. Види 

промислових товарів. Основне обладнання. Другорядне та допоміжне обладнання. 

Комплектуюче устаткування, деталі, обладнання. Основні та допоміжні матеріали. 

Сировина. Ринок і ринкові відносини. Інфраструктура товарного ринку. Класифікація ринків. 

Сировинні ринки та їх характеристика. Ринок машин та обладнання. Формування ринку 

продукції виробничо-технічного призначення, методи їх дослідження. Особливості 

маркетингової діяльності у ринку відносно продукції виробничо-технічного призначення. 

Основні розбіжності маркетингу промислових та маркетингу споживчих товарів. 

Тема 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві. 



Формування цілей промислового підприємства. Сутність і цілі управління маркетингом. 

Задачі планування маркетингу. Види планів маркетингу. Стратегічне планування промислового 

маркетингу. Етапи стратегічного планування. Можливі стратегії. Планування маркетингової 

діяльності на поточний рік. Характеристика продукції та послуг. Підприємство та його 

конкуренти. Визначення позиції підприємства на цільовому ринку. Проблеми та можливості. 

Можливі стратегії та їх вибір. Визначення послідовності діяльності. Бізнес-план маркетингової 

діяльності. Перевірка плану маркетингу. Маркетингова діяльність і бюджет, його зміст і 

планування на промисловому підприємстві. 

Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві. 

Дослідження ринку товарів промислового призначення в сучасних умовах та їх 

особливості. Методи дослідження та аналізу. Алгоритм виконання досліджень. Інформаційне 

забезпечення маркетингових досліджень. Аналіз і подання зібраних даних та результатів 

дослідження. Затрати на маркетингові дослідження. Основні напрямки маркетингових 

досліджень промислових підприємств, зміст, методика проведення. Сегментування ринку 

споживачів та поведінка підприємств. Визначення місткості ринку промислової продукції. 

Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідження.  Прогнозування в 

маркетингових дослідженнях. 

Тема 6. Конкуренція на промислових ринках. 

Конкуренція. Типи та види конкуренції. Особливості конкурентної боротьби на 

промисловому ринку. Конкурентні переваги виробника. Види конкурентних переваг. 

Конкурентоспроможність виробника та продукції. Методи розрахунку 

конкурентоспроможності виробника та продукції. 

Тема 7. Кон’юнктура ринку промислової продукції. 

Дослідження кон’юнктури ринку та її вплив на маркетингову діяльність промислових 

підприємств. Фактори, які зумовлюють стан кон’юнктури ринку промислової продукції. 

Дослідження впливу рівня попиту та продукції на кон'юнктуру ринку. Кон’юнктура ринку та 

визначення рівня ціни. Кон’юнктура ринку та формування портфеля замовлень. Кон’юнктура 

ринку та формування запасів товарно-матеріальних ресурсів. Дослідження впливу імпортно-

експортних поставок на кон’юнктуру товарного ринку. 

Тема 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові 

товари. 

Базові концепції аналізу попиту. Цільовий попит на товари промислового призначення. 

Мотиви покупців товарів промислового призначення. Кон’юнктура ринку та попит на 

промислові товари. Вплив на попит споживачів сервісного обслуговування та допомоги у 

здійснені закупок. Методи визначення запитів споживачів. Попит на основні матеріали та 

обладнання. Попит на допоміжні матеріали та комплектуючі. Організаційні форми й методи 

вивчення попиту споживачів та формування ринку збуту промислової продукції. Задачі, мета й 

методи вивчення попиту споживачів. Система та порядок вивчення споживчого попиту. 

Характеристика споживачів: кількість покупців, обсяги закупок промислової продукції; 

географічна концентрація покупців. Структура затрат покупців. Малі фірми. Великі фірми. 

Характеристика агентів по закупівлі промислових товарів. Процес закупівлі промислових 

товарів. 

Тема 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів. 

Вибір постачальників. Критерії переваги відносно постачальників. Функції заготівельної 

логістики. Чинники, що визначають вибір постачальників, підготовка інформації про 

кон’юнктуру ринку. Чинники, що сприяють швидкості доставки вантажу.  

Тема 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції. 

Сутність товарної політики. Товарна політика як засіб конкурентної боротьби. 

Складові товарного комплексу. Основні складові, які передбачають зміни в товарному 

комплексі. Технічні дослідження й розвиток виробництва. Зміни в товарному комплексі 

конкурентів. Вплив змін у ринковому попиті на виробничі зв’язки. Фактори, які впливають на 

масштаби (широту) товарного комплексу. Оцінка сильних та слабких сторін 

підприємства (фірми). Послідовність виконання робіт з урахуванням можливостей компанії. 

Управління розвитком нового продукту. Стадії процесу розвитку. Управління якістю 



промислової продукції. Конкурентоздатність промислових виробів та її визначення. 

Позиціювання товарів. Життєвий цикл товару та управління  товарною політикою 

підприємства. Дослідження впливу концепції життєвого циклу промислової продукції на 

маркетингові стратегії та дії підприємства. Інноваційна політика промислового 

підприємства.Управління асортиментом продукції. Вплив кон’юнктури ринку та 

конкуренції на планування асортименту промислової продукції. Фактори, які зумовлюють 

асортимент продукції підприємства. 

Тема 11. Цінова політика. 

Ціни та цінова політика підприємства. Цілі ціноутворення на промислову продукцію. 

Фактори, які зумовлюють рівень цін, їх вплив на цінову політику підприємства. Види цін, які 

застосовують згідно з міжнародною практикою, їх зміст. Торгові націнки та скидки. Фактори, 

які зумовлюють стратегію ціноутворення. Цінова стратегія. Її види та реалізація промисловими 

підприємствами. Методи встановлення та оптимізації цін, їх зміст. 

Тема 12. Управління збутової діяльністю і розподіл готової продукції. 

Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу. Збутова 

діяльність з урахуванням маркетингової стратегії підприємства. Зміст роботи по збуту 

продукції та її вплив на фінансовий стан підприємства. Основні типи служби збуту, задачі та 

функції служби збуту, її внутрішні та зовнішні взаємозв'язки. Основні показники комерційної 

діяльності служби збуту та методика їх встановлення. Облік і оцінка результатів комерційної 

діяльності служби збуту підприємства. Зміст роботи по плануванню збутової діяльності 

підприємства. Інформаційна база та методика планування загального обсягу постановок і 

реалізації продукції. Організація приймання готової продукції від цехів та відвантаження її 

покупцям. Оперативний облік поставок готової продукції та його роль у виконанні договірних 

зобов’язань. Організація обліку реалізації готової продукції.  Аналіз виконання плану збуту. 

Аналіз виконання планів поставок і реалізації продукції. Визначення фінансових затрат збуту 

підприємства. Політика і задачі розподілу промислового підприємства. Прямі та непрямі канали 

розподілу. Залежні та незалежні посередники. їх характеристика. Фактори, які впливають на 

вибір каналу збуту. Вибір каналів розподілу. Персональний продаж. Сервісне обслуговування 

покупців промислової продукції. Управління діяльністю в каналах збуту. Система товарного 

руху та оцінка її ефективності. 

Тема 13. Планування і регулювання збутових запасів. 

Управління збутовими запасами готової продукції. Необхідність і фактори створення 

запасів готової продукції на збутових складах, їх вимірювання. Нормування збутових запасів. 

Методика визначення довго тривалості збутового циклу та розрахунку збутового запасу в 

натуральному та вартісному виразі. Вплив збутових запасів на фінансовий стан підприємства. 

Організація контролю та регулювання рівня збутових запасів готової продукції з 

урахуванням кон'юнктури ринку. Ціль і методи регулювання збутових запасів готової 

продукції 

Тема 14. Комунікаційна політика промислового підприємства. 

Комунікативна політика, її види та значення у маркетинговій діяльності підприємства. 

Основні проблеми промислової реклами. її об’єкти та мета: пошук нових покупців-споживачів. 

Програма сприяння продажу. Зменшення затрат на продажу товарів. Основні фактори, які 

впливають на зміни в товарному комплексі. Планування рекламної діяльності. Рекламна 

стратегія. Затрати на рекламу. Інші методи просування товару. Промислові виставки: мета 

демонстрації. Планування й діяльність виставок. Графік проведення торгових виставок. 

Демонстрації зразків промислових товарів. Реклама: технічне забезпечення. Суспільне 

визначення реклами. Суспільне визначення товару (фірми). Планування програми суспільного 

визначення. Розробка програми. Засоби масової інформації. Кореспонденція: пряма розсилка 

поштою. Рекламування новинок. Прийом (зустріч) покупців. Стимулювання збуту 

промислової продукції. 

Тема 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності. 

Впровадження промислового маркетингу в діяльності підприємств України. Організаційні 

аспекти та етапи формування служби маркетингу. Організація управління промисловим 

маркетингом на підприємстві: типова структура, побудова служби за ринковою, 



функціональною, товарною, регіональною та змішаною ознаками. Задачі й функції відділу 

маркетингу. Інформаційні зв’язки та інформаційне забезпечення служби маркетингу. Предмет 

та значення контролю, аналізу та визначення ефективності маркетингу. Організаційні аспекти 

контролю маркетингу. Контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності 

підприємства: контроль результатів, контроль збуту та частки ринку, аналіз результатів 

діяльності служби збуту. Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми. Контроль інформаційної 

бази планування. Ревізія цілей, стратегій, заходів маркетингу, організаційних процесів і 

структур на промисловому підприємстві. 

 

Дисципліна «МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу.  

Суть комунікації. Аналіз різних точок зору на розуміння комунікації. Суть та завдання 

МК. Характеристика основних елементів. Класифікація МК, характеристика складових. 

Інтегровані МК. Причини виникнення та розвиток. Модель ІМК 

Тема 2. Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.  

Процес комунікації. Види комунікативних систем. Бар'єри комунікації. Методи усунення. 

Характеристика складових процесу комунікації: джерело, повідомлення, аудиторія 

Тема 3. Рекламування товару.  

Суть реклами, переваги та недоліки в системі МК. Основні види та засоби 

розповсюдження реклами. Перспективні напрями рекламної діяльності - брендінг, директ - 

маркетинг. Рішення по створенню реклами (дослідження, розробка стратегії і тактики реклами). 

Ринок реклами в Україні 

Тема 4. Стимулювання збуту.  

Поняття стимулювання збуту. Різні точки зору на класифікацію засобів. Розробка 

програми стимулювання збуту. Перспективи застосування засобів стимулювання 

підприємствами України 

Тема 5. Організація роботи з громадськістю (паблик рилейшенз).  

Суть PR. Принципи, функції  PR як засіб впливу на громадську думку та як професійна 

діяльність. Поняття громадськості та громадської думки. Основні напрями діяльності PR та 

методи їх реалізації. Розробка програми PR 

Тема 6. Реклама на місці продажу 

Особливості рекламування на місці продажу. Технології рекламування на місці продажу. 

Поняття мерчандайзингу та об'єктивні умови його виникнення і розвитку. Управління 

товарними запасами в системі мерчандайзингу. Організація роботи. 

Тема 7. Прямий маркетинг.  

Основні засоби прямого маркетингу. Їх характеристика. Переваги та недоліки. 

Телемаркетинг. Сфера використання. Інтернет - маркетинг в системі МК. Особливості 

використання. Багаторівневий маркетинг. Особливості. Суть. Розвиток методів прямого 

маркетингу в Україні 

Тема 8. Персональний продаж. 

 Прийоми особистого продажу. Етапи процесу продажу: пошук потенційних клієнтів, 

здійснення презентації. Типові заперечення клієнтів та методи їх нейтралізації. Підбір команди 

продавців. Координація діяльності по збуту 

Тема 9. Організація маркетингових комунікацій. 

Характеристика основних підходів до формування бюджету. Аналітичні та неаналітичні 

методи, їх суть. Підходи до організації маркетингової комунікативної роботи. Умови створення 

власного відділу. Співпраця з незалежними організаціями, що надають послуги з МК. 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДГОТОВКИ СКЛАДАННЯ  ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МАРКЕТИНГ” 

1. Суть товарної політики та фактори, що впливають на її формування. 

2. Маркетингове розуміння продукту і товару. 

3. Товар, його класифікація та рівні товару. 

4. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг. 

5. Показники якості та методи її оцінювання. 

6. Оцінка якості виготовлення та експлуатації продукції. 

7. Рейтинг товару і порядок його визначення. 

8. Методика оцінювання конкурентоспроможності товару. 

9. Цінові і нецінові критерії конкурентоспроможності. 

10. Мікроекономічні теорії споживацької поведінки. 

11. Економічні умови задоволення потреб споживача. 

12. Концепція кривих байдужості. 

13. Психологічні та соціологічні теорії споживацької поведінки. 

14. Основні завдання організації управління продуктом. 

15. Методи управління продуктом. 

16. Визначення життєвого циклу товарів та його різновиди. 

17. Графічний вираз життєвого циклу та його аналіз. 

18. Основні етапи життєвого циклу товару. 

19. Основні завдання планування продукту. 

20. Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції. 

21. Етапи планування нового продукту. 

22. Проектування товару. 

23. Суть та критерії ідентифікування продукції. 

24. Поняття товарної марки та товарного знаку. 

25. Основні види товарних знаків. Вимоги до їх розробки. 

26. Стратегія використання товарних марок. 

27. Призначення і функції упаковки. 

28. Розробка стратегії ефективної упаковки. 

29. Сутність маркетингової політики комунікацій. Умови ефективності функціонування 

маркетингових комунікацій. 

30. Класифікація маркетингових комунікацій. 

31. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. Рівні інтеграції. Взаємозв’язок 

маркетингових комунікацій з елементами маркетинг-мікс. 

32. Характеристика основних теорій комунікацій та їх практичне значення. 

33. Характеристика процесу формування системи маркетингових комунікацій. 

34. Методи формування бюджету маркетингових комунікацій. 

35. Сутність реклами. Функції. Сильні та слабкі сторони. Класифікація реклами. 

36. Сутність стимулювання збуту. Характерні риси та особливості. Фактори, що визначають 

цільову орієнтацію стимулювання збуту. 

37. Цілі та засоби стимулювання споживачів. Методи цінового стимулювання продажу. 

38. Основні мотиви та цілі стимулювання торгівлі. Характеристика основних засобів 

стимулювання торгівлі. 

39. Цілі та засоби стимулювання власного торгівельного персоналу. 

40. Алгоритм розробки програми з стимулювання збуту. 

41. Поняття мерчандайзингу. Об’єктивні умови виникнення та розвитку. 

42. Основні види робіт, що входять у комплекс мерчандайзингу. 



43. Характеристика рекламних матеріалів на місці продажу. Основні методи анімації в 

мерчандайзингу. 

44. Сутність особистого продажу. Відмінні риси та особливості. Характеристика основних 

форм особистого продажу. 

45. Етапність процесу продажу. 

46. Послідовність виконання дій з підготовки до візиту. Характеристика основних методів 

встановлення контактів з покупцем. 

47. Етапність пошуку потенційних покупців. Методи збору інформації для формування 

перспективного портфелю замовлень. 

48. Характеристика підготовчого етапу проведення презентації. Підходи до проведення 

презентації. 

49. Основні причини, що викликають заперечення. Класифікація основних заперечень. 

Характеристика способів нейтралізації заперечень. 

50. Сутність та відмінність прямого маркетингу як інструменту маркетингових комунікацій. 

Причини швидкого розвитку прямого маркетингу. Їх характеристика. 

51. Характерні особливості, переваги та недоліки прямого маркетингу. Основні форми прямого 

маркетингу, їх характеристика. 

52. Алгоритм розробки та реалізації директ-маркетингової програми. 

53. Сутність PR як інструменту маркетингових комунікацій. Характеристика основних моделей 

розвитку PR. Принципи та функції PR. 

54. Види програм PR. Їх характеристика. 

55. Процес планування програми з PR. 

56. Поняття виставки та ярмарки. Цілі участі. Класифікація виставок за рядом критеріїв. 

57. Характеристика основних етапів забезпечення ефективності участі у виставці. Складові 

підготовчого етапу у часті у виставках. Безпосередня участь у виставці. Основні рішення. 

58. Спонсорство. Сильні та слабкі сторони. Характеристика видів спонсорства за критерієм 

типу цільової аудиторії. 

59. Суть і завдання маркетингових досліджень та вимоги до них. 

60. Види маркетингових досліджень. 

61. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. 

62. Об’єкт маркетингових досліджень. 

63. Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових досліджень в країнах Заходу та 

в Україні. 

64. Етапність проведення маркетингових досліджень. 

65. Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень 

66. Визначення проблеми та формування цілей дослідження. 

67. Вибір методів проведення маркетингових досліджень. 

68. Необхідність, значущість та види маркетингової інформації. 

69. Суть вторинних даних, вимоги до них та застосування. 

70. Джерела вторинної маркетингової інформації. 

71. Джерела кон’юнктурної інформації. 

72. Джерела вторинної інформації в Україні. 

73. Загальна характеристика опитувальних досліджень. 

74. Особисті опитування. 

75. Телефонні опитування. 

76. Поштові опитування. 

77. Панельний метод опитування. 

78. Суть експериментального дослідження, його призначення та види. 

79. Потенційні помилки вимірювання в експериментальних дослідженнях. 



80. Базові експериментальні дослідження. 

81. Статистичні експериментальні дослідження. 

82. Суть маркетингового спостереження, його види, переваги та недоліки. 

83. Предмет маркетингового спостереження. 

84. Етапи маркетингового спостереження. 

85. Поняття опитувальних анкет, їх функції та види. 

86. Типи запитань в опитувальних анкетах та їх використання. 

87. Етапи розробки опитувальних анкет. 

88. Поняття вибірки та розрахунок її похибки. 

89. Методи визначення обсягу вибірки. 

90. Способи формування вибірки. 

91. Склад кількісних показників обсягу ринку, їх суть та призначення. 

92. Визначення потенціалу ринку. 

93. Розрахунок ємності ринку та частки підприємства на ньому. 

94. Поняття кон’юнктури ринку, її суть та види. 

95. Система показників для дослідження загальногосподарської кон’юнктури. 

96. Вивчення кон’юнктури конкретного товарного ринку. 

97. Алгоритм прогнозу кон’юнктури ринку. Вимоги до прогнозування  кон’юнктури товарного 

ринку. 

98. Якісні методи прогнозування збуту. 

99. Екстраполяційні методи прогнозування збуту. 

100. Причинно-наслідкові методи прогнозування збуту. 

101. Конкурентні сили, що визначають привабливість галузі і позиції фірми в конкурентній 

боротьбі. 

102. Виявлення пріоритетних конкурентів. 

103. Дослідження конкурентноздатності фірми. 

104. Дослідження ставлення споживачів до товару фірми. 

105. Дослідження запитів споживачів та ступеня їх задоволення. 

106. Вивчення намірів споживачів. 

107. Дослідження нового товару та його властивостей. 

108. Письмові звіти пор результати маркетингових досліджень. 

109. Особисте представлення результату маркетингових досліджень. 

110. Визначення промислового маркетингу та його особливості.  

111. Структура промислового ринку України.  

112. Принцип акселерації попиту на ринку промислової продукції та його прояв у різних 

галузях промисловості.  

113. Суб’єкти промислового маркетингу та їх характеристика.  

114. Класифікація об’єктів промислового маркетингу.  

115. Маркетинг ТПП “Матеріали і деталі”.  

116. Маркетинг ТПП “Капітальне майно”.  

117. Маркетинг ТПП “Допоміжні матеріали та послуги”. 

118. Основні відмінності маркетингу споживчого та промислового.  

119. Етапи закупівельного процесу на промисловому підприємстві.  

120. Закупівельні центри: склад, розподіл ролей між членами.  

121. Основні відмінності ринків промислових і споживчих товарів.  

122. Критерії і методика вибору постачальника.  

123. Вибір постачальника за методом “вартість у використанні”.  

124. Характеристика процесу ринкової комунікації у промисловому маркетингу.  



125. Суть, рівні та специфіка стратегічного планування. Види цінової стратегії на промислових 

підприємствах.  

126. Суть і значення функціонально-вартісного аналізу у промисловому маркетингу.  

127. Організація закупівлі за принципом “точно в термін”.  

128. Способи закупівлі.  

129. Основні ознаки сегментації ринку ТПП.  

130. Модель поведінки споживачів на промисловому ринку.  

131. Послідовність сегментації ринку ТПП.  

132. Особливості маркетингових досліджень на ринку ТПП.  

133. Особливості позиціювання ТПП.  

134. Гніздовий метод сегментації ринку ТПП.  

135. Методи прогнозування місткості промислового ринку.  

136. Стратегії охоплення сегментів ТПП маркетинговою діяльністю фірми.  

137. Місткість промислового ринку. Методи її визначення.  

138. Критерії вибору оптимального рішення про закупівлю.  

139. Товарний асортимент на промисловому підприємстві та етапи його формування.  

140. Методика формування товарного асортименту на основі рейтингу продукції.  

141. Сутність і напрями розширення товарного асортименту на промисловому підприємстві.  

142. Концепція економічного циклу ТПП.  

143. Процес розробки товарів-новинок, які “втягуються попитом”.  

144. Класифікація нововведень на промисловому ринку.  

145. Процес розробки товарів-новинок, які “вштовхуються лабораторією”.  

146. Типи ситуацій здійснення закупівель для потреб промисловості.  

147. Організація інноваційної діяльності на промисловому підприємстві.20  

148. Стандартизація і сертифікація товарів промислового призначення.  

149. Сервіс у маркетинговій товарній політиці промислового підприємства.  

150. Оцінювання рівня якості промислової продукції.  

151. Управління конкурентоспроможністю продукції на промисловому підприємстві.  

152. Методи ціноутворення на ринку ТПП.  

153. Посередники на ринку ТПП.  

154. Процес ціноутворення на ринку ТПП.  

155. Політика ціноутворення на промисловому ринку. Види маркетингових цінових політик.  

156. Фактори впливу на вибір посередника.  

157. Канали розподілу ТПП. Функції учасників каналу розподілу.  

158. Стимулювання збуту ТПП.  

159. Маркетингова політика розподілу ТПП.  

160. Реклама на промисловому ринку.  

161. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу.  

162. Особистий продаж товарів виробничого призначення.  

163. Сутність і завдання управління маркетингом на промисловому підприємстві.  

164. Значення і вплив матеріально-технічного забезпечення на результати діяльності 

підприємств.  

165. Вплив управління закупівлями на рентабельність продажів та активів.  

166. Цілі управління матеріально-технічним забезпеченням.  

167. Розвиток функції матеріально-технічного забезпечення  

168. Команди з управління закупівлями: завдання і типи.  

169. Організація управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві.  



170. Централізація і децентралізація закупівель. Здійснення закупівель у багатогалузевих і 

багатопрофільних корпораціях.  

171. Суть та організація консорціумів із закупівлі.  

172. Етапи ефективного здійснення закупівель.  

173. Опис потреб і специфікація матеріалів.  

174. Контроль у системі матеріально-технічного постачання на промисловому підприємстві.  

175. Малі закупівлі та шляхи впливу на вартість закупівель. 

176.  Застосування корпоративних карт закупівель, чеків замовлень на закупівлю та системних 

контрактів.  

177. Закупівля матеріальних ресурсів постійного споживання.  

178. Шляхи підвищення продуктивності в системі матеріально-технічного забезпечення.  

179. Контроль і тестування товару в системі матеріально-технічного постачання на 

промисловому підприємстві.  

180. Технологія здійснення закупівель.  

181.  Вартість якості.  

182. Реалізація функції якості. Роль постачальника і отримувача промислової продукції.  

183. Класифікація закупівель і прогнозування їх кількості.  

184. Функція якості в системі матеріально-технічного забезпечення.  

185. Функції запасів.  

186. Контроль якості товарів у постачальників і його сертифікація.  

187. Складування товару і розрахунок витрат з утримання запасу.  

188.  Цілі управління матеріально-технічним забезпеченням.  

189.  Прийняття маркетингових рішень за умов ризику.  

190. Оцінка ефективності роботи маркетингових служб.  

191. Система маркетингового контролю на підприємстві.  

192. Характеристика системи фірмового стилю підприємства.  

193. Організація маркетингу на підприємстві.  

194. Суть маркетингової петлі якості на промисловому підприємстві.  

195. Організаційні форми розробки нових товарів на промислових підприємствах.  

196. Сертифікація товарів як засіб управління якістю продукції.  

197. Лізинг і факторинг на промислових підприємствах.  

198. Управління каналами збуту ТПП.  

199. Фактори, які враховуються виробником ТПП при виборі каналів збуту та посередників. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ 

 

Приймальна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг (правильні 

відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає правильність відповідей та 

проставляє оцінку за тестування. Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 200-

бальною системою. Тестове завдання складається з двадцяти тестів. 1 тест - 10 балів, 20 – 

200 балів.   

 

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання вступного випробування при  

тестуванні 

Критерії оцінювання 

(правильних 

відповідей) 

Бали 
За національною 

шкалою 

18-20 180-200 відмінно 

15-17 150-170 добре 

11-14 110-140 задовільно 

0-10  0-100 незадовільно 

 

Фахова атестаційна комісія фіксує результат тестування кожного абітурієнта в 

екзаменаційній відомості. 

Рішення щодо зарахування абітурієнтів комісія приймає за умови отримання абітурієнтом 

позитивної оцінки за тестові завдання на конкурсній основі.  

 


