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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 грудня
2018 року № 1343.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці
знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра,
отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-
професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові професійні
завдання.
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ТЕМИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.
Визначення маркетингу. Класифікація потреб людей. Попит, його види і

типи вимірювання. Товари та послуги. Споживча цінність товару, вартість та
задоволення. Обмін, угоди та відносини. Маркетингове визначення ринку.
Класифікація ринків. Суб’єкти маркетингу .

Концепція удосконалення виробництва. Концепція удосконалення товару.
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція маркетингу.
Концепція соціально-етичного маркетингу.

Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу.
Види маркетингу. Сфери маркетингової діяльності. Рівні сучасного

маркетингу .Ступінь диференціації маркетингової діяльності.
Основні принципи ,завдання та функції маркетингу. Система засобів

маркетингу та їх структура. Комплекс маркетингу.
Маркетингове середовище. Мікросередовище компанії. Фактори

макросередовища маркетингу.

Тема 3. Маркетингові дослідження.
Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові

дослідження. Види та джерела маркетингової інформації. Методи збирання
інформації. Системи підтримки прийняття рішень. Визначення поточного
ринкового попиту. Прогнозування попиту.

Тема 4. Ринкова сегментація та позиціонування.
Поняття сегментації ринку. Рівні сегментації. Критерії та ознаки

сегментації. Стратегії сегментації. Багатофакторна сегментація. Етапи процесу
сегментації.

Оцінка і вибір цільових сегментів ринку.
Диференціація. Позиціонування з ціллю конкурентних переваг .
Основні конкурентні стратегії.

Тема 5. Маркетингова товарна політика.
Товари та послуги у маркетингу. Класифікація товарів.
Розробка продуктових рішень. Управління товарним асортиментом.

Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці підприємства.
Процес планування нової продукції.

Поняття конкурентоспроможності товару. Фактори
конкурентоспроможності товарів. Методи оцінки конкурентоспроможності.
Управління якістю продукції.

Аналіз життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах
життєвого циклу товару.

Організація управління продуктом на підприємстві.
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Тема 6. Маркетингова цінова політика.
Розробка цінової політики компанії. Фактори ціноутворення. Методи

встановлення початкових цін на товари. Методи прямого ціноутворення.
Методи непрямого маркетингового ціноутворення.

Стратегії ціноутворення Тактика ціноутворення. Роль держави в
регулюванні маркетингової цінової політики.

Тема 7. Розповсюдження товарів.
Суть процесу розповсюдження товарів. Цілі політики розподілу. Функції

каналів розподілу. Формування каналів розподілу. Вибір оптимального каналу
збуту. Посередницька діяльність у каналах розподілу. Типи торгівельних
посередників. Товарорух і логістика.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій
Суть маркетингової комунікаційної політики. Цілі та засоби

маркетингових комунікації. Етапи розробки ефективних комунікацій. Вибір
напрямків комунікацій. Місце реклами в системі маркетингових комунікації.
Визначення засобів розповсюдження реклами. Засоби стимулювання збуту
товарів. Пабліситі та „паблік рилейшнз”. Особистий продаж і управління
збутом. Інші засоби комунікацій.

Формування бюджету комунікацій. Контроль та визначення ефективності
комунікаційної політики підприємства.

Тема 9. Управління маркетингом.
Зміст процесу управління маркетингом: аналіз ринкових можливостей

компанії, відбір цільових ринків, розробка маркетингових стратегій,
планування маркетингових програм та реалізація маркетингових заходів.

Організаційні структури служб маркетингу. Розвиток відділів
маркетингу. Зв’язок маркетингу з іншими підрозділами компанії.

Контроль маркетингової діяльності.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
1. Сутність маркетингу.
2. Класифікація потреб людей.
3. Попит, його види і типи вимірювання.
4. Товари та послуги у маркетингу. Класифікація товарів
5. Споживча цінність товару, вартість та задоволення.
6. Маркетингове визначення ринку. Класифікація ринків.
7. Суб’єкти маркетингу .
8. Концепція удосконалення виробництва.
9. Концепція удосконалення товару.
10.Концепція інтенсифікації комерційних зусиль.
11.Концепція маркетингу.
12.Концепція соціально-етичного маркетингу.
13.Види маркетингу.
14.Ступінь диференціації маркетингової діяльності.
15.Основні принципи, завдання та функції маркетингу.
16.Система засобів маркетингу та їх структура. Комплекс маркетингу.
17.Мікросередовище компанії.
18.Фактори макросередовища маркетингу.
19.Поняття маркетингової інформаційної системи.
20.Види маркетингової інформації.
21.Методи збирання первинної інформації.
22.Джерела вторинної маркетингової інформації.
23.Стратегії позиціонування.
24.Диференціація товару.
25.Основні етапи проведення маркетингових досліджень.
26.Типи маркетингових досліджень.
27.Розробка анкет та проведення інтерв’ю.
28.Етапи процесу сегментації.
29.Критерії та ознаки сегментації.
30.Аналіз сильних та слабких сторін фірми.
31.Позиціонування товарів.
32.Основні конкурентні стратегії.
43.Управління товарним асортиментом.
44.Процес планування нової продукції.
45.Поняття конкурентоспроможності товару.
46.Фактори конкурентоспроможності товарів.
47.Методи оцінки конкурентоспроможності продукції.
48.Аналіз життєвого циклу товару.
49.Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару.
50.Розробка цінової політики компанії.
51.Фактори ціноутворення.
52.Методи встановлення початкових цін на товари.
53.Роль держави в регулюванні ціноутворення на ринку.
54.Суть процесу розповсюдження товарів.
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55.Функції каналів розподілу.
56.Формування каналів розподілу.
57.Вибір оптимального каналу збуту.
58.Посередницька діяльність у каналах розподілу.
59.Типи торгівельних посередників.
60.Суть маркетингової комунікаційної політики.
61.Цілі та засоби маркетингових комунікації.
62.Етапи розробки ефективних комунікацій.
63.Вибір напрямків комунікацій.
64.Визначення засобів розповсюдження реклами.
65.Засоби стимулювання збуту товарів.
66.Пабліситі та „паблік рилейшнз”.
67.Особистий продаж і управління збутом.
68.Інші засоби комунікацій.
69.Формування бюджету комунікацій.
70.Зміст процесу управління маркетингом:
71.Місце маркетингу в організаційній структурі підприємства.
72.Типи організаційних структур служб маркетингу.
73.Зв’язок маркетингу з іншими підрозділами компанії.
74.Інтегрований план маркетингу підприємства.
75.Розвиток інформаційних технологій в маркетингу.
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