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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 другого (магістерського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10
липня 2019 року № 960.
Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
магістра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього
ступеня.
Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійноорієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові
професійні завдання.

1. Сутність і зміст маркетингу
Поняття маркетингу, цілі маркетингу. Маркетинг як система керування,
регулювання й вивчення ринку. Поняття потреби, попиту ринку. Ринок як
система взаємин між існуючими або потенційними продавцями й покупцями
товарів. Передумови виникнення маркетингу. Основні концепції управління
маркетингом. Види маркетингу. Основні принципи, функції й методи
маркетингу. Планування маркетингу. Основні напрями маркетингових
досліджень.
Мета сучасного маркетингу

1.

Визначення змісту «політика». Фази розвитку маркетингу. Методи
маркетингової діяльності. Суть товарної концепції. Категорії маркетингу.
Маркетинговий комплекс. Позиціювання товарів. Товарний асортимент і
номенклатура. Асортиментна політика. Склад товарної політики.
2.

Ринкова модель побудови служби маркетингу

Принципи організації маркетингової діяльності в компанії. Підходи до
здійснення маркетингової діяльності компанії: характеристика, умови
застосування. Принципи організації маркетингової служби. Структура
маркетингової служби компанії. Функціональний, матричний і проблемний
принципи побудови маркетингової служби. Стратегічний, тактичний і
оперативний маркетинг: їхня характеристика. Формування корпоративної
культури.
Оргструктури управління маркетингом. Основні вимоги до побудови
організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги й недоліки.
Характеристики, особливості й умови застосування функціональної
структури, їх загальні риси й відмінності, переваги й недоліки.
3.

Функціональна модель побудови служби маркетингу

Місце маркетингу в організаційній структурі підприємства. Типи
організаційних структур служб маркетингу. Організація управління та
контролю
маркетингової
діяльності
промислового
підприємства.
Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві. Основні професійні
вимоги до керівників та фахівців служб маркетингу
4.

Товар і його властивості

Класифікація товарів. Споживчі послуги. Товари промислового
призначення. Рівні товари. Основні ринкові характеристики товарів.
Перетворення виробу у товар. Фактори привабливості оточення продукту.
Широкий і глибокий асортимент.

Ціноутворення. Методи та розробка стратегії ціноутворення

5.

Місце ціноутворення в концепції маркетингу. Система цін в економіці.
Процедура прийняття рішень по встановленню ціни. Базисні підходи до
ціноутворення. Загальна схема ціноутворення. Встановлення ціни на новий
товар. Встановлення задач ціноутворення. Цінове позиціонування товару.
Стратегія поведінки відносно конкурентів. Диференціація цін на товари у
рамках асортименту. Затратний метод. метод беззбитковості. Розрахунок
ціни на основі порівнянні цінностей формування системи знижок.
6.
Аналіз факторів, які впливають на ціноутворення
Аналіз попиту. Ефекти впливу на чутливість покупця до ціни.
Конкуренція. Цінність товару для покупців. Рівень заробітних плат на
одиницю товару. Державне регулювання.
Роль інфраструктури в розвитку сучасних ринкових
відносин. Суб’єкти ринку

7.

Визначення і поняття інфраструктури товарного ринку. Правова база
ринкових відносин. Закони України, які регулюють ринкову інфраструктуру.
Порівняння політико-законодавчих баз ринкової середи розвинутих в
економічному відношенні країн. Стратегії у відношеннях покупців і
постачальників. Підбір покупців. Купівельні потреби і можливості фірми.
Потенціал зростання фірм-покупців. Чуйність покупців щодо ціни.
8.

Біржі і їх вплив на розвиток підприємництва

Технологічна компонента інфраструктури товарного ринку. Валютна
біржа. Правові основи діяльності валютних бірж – центральна ланка
інфраструктури товарного ринку. Спеціалізовані і універсальні товарні біржі.
Правова база діяльності товарних бірж. Фондові біржі. Правова база
діяльності фондових бірж. Біржі праці і кадрові агенції.
9. Маркетингова товарна та цінова політика. Сегментація ринку
Поняття, властивості й класифікація товарів. Маркетинговий підхід до
розробки нового товару. Життєвий цикл товару. Фактори ціноутворення.
Стратегії ціноутворення. Методи ціноутворення. Поняття сегментації ринку.
Критерії сегментації. Цільовий сегмент ринку й позиціонування товару.

Питання для вступних іспитів до магістратури
1. Поняття маркетингу та його цілей.
2. Сутність та функції маркетингу.
3. Концепція маркетингу.
4. Маркетингове середовище підприємства.
5. Конкурентоспроможність товару: її сутність, загальна концепція та
методи визначення.
6. Маркетингова цінова політика.
7. Маркетингова товарна політика.
8. Маркетингова комунікаційна політика.
9. Маркетингова політика розподілу.
10. Принципи організації маркетингової діяльності.
11. Система маркетингових досліджень.
12. Маркетингова інформація.
13. Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації.
14. Структура і процес маркетингових досліджень.
15. Методи збирання первинної інформації.
16. Визначення місткості ринку та його сегментів.
17. Дослідження кон’юнктури ринку.
18. Прогнозні дослідження збуту.
19. Дослідження конкурентного середовища та конкурентів.
20. Дослідження поведінки споживачів.
21. Вплив етапів життєвого циклу товару на політику ціноутворення
підприємства.
22. Місткість товарного ринку і її визначення.
23. Стимулювання збуту промислових товарів на промисловому ринку.
24. Класифікація промислових товарів і послуг.
25. Моделі вивчення поведінки споживачів на промисловому ринку.
26. Мотивація і поведінка покупця на промисловому ринку.
27. Особливості формування попиту на промислові товари.
28. Організація постачання на промисловому підприємстві.
29. Організація управління продуктом на промислових підприємствах.
30. Основні відмінності маркетингових досліджень на промисловому і
споживчому ринках.
31. Маркетингове поняття товару. Товарна марка і упаковка.
32. Ринкові характеристики товару. Впровадження продукції на ринок.
33. Розробка нового продукту.
34. Визначення життєвого циклу товару та його види.
35. Маркетингове поняття конкурентоспроможності товару.
36. Мікроекономічні теорії поведінки споживача.
37. Комунікативна політика.
38. Рейтинг товару і порядок його визначення.
39. Політика і методи ціноутворення.
40. Визначення і класифікаційні прикмети товарів та послуг.
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