
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

м. Мукачево-2017 
 



2 

1. Пояснювальна записка 

 

Загальні відомості 

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) 

підготовки магістрів спеціальності 075 «Маркетинг». Прийом абітурієнтів, які 

здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 075 «Маркетинг» проводиться за результатами фахових 

вступних випробувань. Вони відбуваються в усно-письмовій формі. 

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для отримання 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» абітурієнти 

повинні мати освіту за освітнім ступенем «Бакалавр». Обов’язковою умовою 

також є вільне володіння державною мовою. 
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2. Перелік фахових навчальних дисциплін, з яких проводиться 

вступне випробування  

 

 

Фахове вступне випробування включає питання та завдання з наступних 

дисциплін: 

- Маркетинг; 

- Маркетингова товарна політика; 

- Маркетингове ціноутворення; 

- Маркетингові комунікації; 

- Маркетингові дослідження. 
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3. Теми навчального матеріалу та орієнтований перелік питань 

 

3.1.Теми навчального матеріалу 

 

3.1.1. «Маркетинг» 

 

Тема 1. Формування теорії маркетингу 

Історичні віхи формування теорії і практики маркетингу. Особливості 

американського та європейського підходів до теорії маркетингу. Економічні аспекти 

маркетингу. Соціальні аспекти маркетингу. Характеристика психологічних основ 

формування теорії маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в Україні. 

 

Тема 2. Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами 

Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами. Роль та внесок 

забезпечуючи дисциплін в розвиток та становлення маркетингової теорії. 

Характеристика та взаємозв’язок дисциплін забезпечуваного характеру, роль 

маркетингу в їх становленні.  

 

Тема 3. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку 

теорії маркетингу 

Теорія трудової вартості як фундамент «континентального» типу мислення. 

Теорія граничної корисності (маржиналізм) як фундамент «острівного» типу 

мислення. Неокласичний аналіз як фундамент мета культурного типу мислення. 

 

Тема 4. Концепції маркетингу 

Логіка розвитку маркетингових концепцій. Фрагментарний маркетинг. 

Маркетинг як функція підприємства. Сучасна концепція маркетингу.  

 

Тема 5. Основні категорії маркетингу 

Характеристика ланцюга категорій, що розкривають зміст маркетингу. 

Потреби, цінності, запити споживачів. Товар, його місце в системі маркетингу. 

Вартість і цінність товару. Задоволення споживачів, як основоположна категорія 

маркетингу. Обмін та ринок – категорії маркетингової концепції.  

 

Тема 6. Комплекс маркетингу 

Сутність комплексу маркетингу, особливості його виникнення. Функції  та 

зміст елементів комплексу маркетингу. Характерні риси комплексу маркетингу та 

принципи його ефективності. Еволюція  концепції «4Р». 

 

Тема 7. Види маркетингу та їх характеристики 

Характеристика видів маркетингу залежно від сфери використання, масштабів 

діяльності, виду діяльності, рівня попиту, що встановився на досліджуваний товар, 

цілей обміну, ступеня ринкової орієнтованості, міри диференціації маркетингової 

діяльності. Новітні види маркетингу.  

 

Тема 8. Сучасні проблеми маркетингу 

Нові тенденції в суспільстві та світовій економіці. Сучасні види маркетингу. 

Інтерактивний маркетинг. Індивідуальний маркетинг. Екологічний маркетинг.  
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Тема 9. Глобальний маркетинг 

Передумови та умови виникнення та становлення глобального маркетингу. 

Особливості світових тенденцій використання засад глобального маркетингу.  

 

Тема 10. Інтерактивний маркетинг 

Роль Інтернет-маркетингу. Інтернет-торгівля. Клієнтські бази даних, 

особливості їх формування та використання.  

 

Тема 11. Індивідуальний маркетинг 

Сутність індивідуальної концепції маркетингу. Програми лояльності і їх роль 

у залученні та утриманні споживачів. Місце індивідуального маркетингу в практиці 

підприємств в різних галузях господарювання. 

 

Тема 12. Екологічний маркетинг  

Сутність концепції екологічного маркетингу. Екологічні потреби та екологічні 

товари. Оцінка відповідності екологічних товарів потребам ринку. Місце сертифікації 

та стандартизації товарів процесі підтриманні їх якості та екологічності їх 

виробництва.   

 

Тема 13. Ризики в маркетингу  

Невизначеність та ризики в маркетингу. Суб’єктивні маркетингові ризики. 

Методи кількісної оцінки маркетингових ризиків. Аналіз ринку на етапах пошуку 

цільового ринку. Оцінка ризику виведення нового товару на ринок: види ризику, 

чинники ризику і можливі наслідки. 

 

Тема 14. Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських 

рішень 

Сутність і система маркетингових досліджень. Процес маркетингових 

досліджень. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Сфери 

використання маркетингових досліджень. Дослідження поведінки споживачів та 

інших об’єктів маркетингових досліджень. Характеристика методів збору даних, їх 

роль у ході реалізації плану дослідження.   

 

Тема 15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики 

Маркетингова товарна політика. Місце товару в системі маркетингу. 

Класифікація товарів та послуг. Рівні товару. Цілі та суть товарної політики. 

Життєвий цикл товару. Процес розробки нових товарів. Причини невдач нових 

товарів. Конкурентоспроможність товару. Управління товаром на окремих стадіях 

його життєвого циклу.  

 

Тема 16. Засади маркетингового ціноутворення 

Маркетингова цінова політика. Цілі ціноутворення. Фактори впливу на процес 

ціноутворення. Етапи процесу ціноутворення. Зміна поточних цін. Види цінової 

політики в системі маркетингу. Маркетингові цінові стратегії.  

 

Тема 17. Теорія маркетингових комунікацій 

Маркетингова політика просування. Цілі та засоби комунікаційної політики 

підприємства. Процес вибору комплексу комунікацій. Етапи процесів планування 

реклами, стимулювання збуту. Основні управлінські рішення з персонального 
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продажу. Цілі та форми паблік рилейшинз. Оцінювання ефективності синтетичних 

засобів просування. 

 

Тема 18. Теорія маркетингової  політики розподілу 

Маркетингова політика продажу. Цілі політики розподілу. Характеристики 

каналів розподілу в системі маркетингу. Класифікація посередників в системі збуту. 

Вертикальні маркетингові системи. Процес товароруху. Комунікаційні стратегії в 

каналах розподілу.  

 

 

3.1.2.  «Маркетингова товарна політика» 

 

Тема1. Сутність і значення маркетингу у діяльності підприємств.  

Сутність і значення маркетингу у сучасній економіці. Зміст маркетингової 

діяльності підприємств. Визначення маркетингу. Основні функції та завдання 

маркетингу на сучасному етапі. Види маркетингу. 

 

Тема 2. Товари у маркетинговій діяльності підприємства  

Товари у маркетинговій діяльності підприємства. Характеристики товару. 

Класифікація товарів і послуг. Характерні особливості послуг. Визначення товарного 

асортименту та номенклатури товарів. Управління товарним асортиментом та його 

номенклатурою. Етапи формування асортименту продукції. Асортиментна концепція 

та її значення у формуванні товарної політики підприємства. 

 

Тема3. Товарна політика підприємства  

Товарна політика підприємства. Сутність товарної політики підприємства 

маркетингової орієнтації. Стратегії маркетингу. Бостонська консалтингова група та її 

класифікація товарів («зірки», «важкі діти», «дійні корови», «собаки»). Стратегії, які 

застосовуються при визначенні місця товару на ринку. Основні форми реалізації 

товарної політики підприємства.Диверсифікація товарної політики. Види 

диверсифікації та їх коротка характеристика. Організаційні схеми управління 

продуктом. Організаційна структура підприємства та її види. Служба маркетингу 

підприємства маркетингової орієнтації.   

 

Тема 4. Життєвий цикл товару на ринку  

Життєвий цикл товару: суть і графічна інтерпретація. Етапи життєвого циклу 

товару та його маркетинговий супровід. Етап впровадження товару на ринок. Фаза 

зростання продажу товару. Стратегії та фактори, які впливають на етап зростання 

товару на ринку. Етап зрілості товару та стратегії, які застосовуються підприємствами 

на даному етапі. Етап спаду продажу товару. Варіанти дій підприємства на цьому 

етапі.  

 

Тема 5. Ціна у системі ринкових характеристик товару  

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Фактори впливу на 

ціну товару. Рівноважна ціна та правила взаємодії попиту і пропозиції. Цінова 

еластичність та її характеристика. Аналіз цінової політики за допомогою коефіцієнта 

перехресної еластичності.Методи ціноутворення. Стратегії ціноутворення. Система 

франкування цін. Види «франко – цін» на товари. Міжнародна система 

ціноутворення. 
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Тема 6. Якість товару та методи її оцінювання  

Якість товару та її показники. Кількісне і якісне вираження якості продукції. 

Фактори впливу, стимулювання та зберігання якості продукції. Оцінка якості 

продукції. Класифікація показників оцінювання якості продукції. Коротка 

характеристика показників якості, що стосуються окремих властивостей товару. 

Індекс дефектності та показник дефектності продукції. Основи управління якістю 

продукції. Концепція управління тотальною якістю. Петля якості та її графічне 

зображення. Етапи формування петлі якості та їх вплив на життєвий цикл 

товару.Сервісне обслуговування як складова формування якості товару. 

 

Тема 7. Конкурентоздатність товару та її показники  

Поняття про конкурентноздатність і конкурентоспроможність. Рейтинг товару 

та його визначення. Показники конкурентоспроможності товару та методи їхнього 

розрахунку. Основні параметри, що характеризують конкурентоспроможність 

продукції (нормативні, технічні та економічні).  Порядок оцінювання 

конкурентоспроможності товару. Одиничні і групові параметри оцінки 

конкурентоспроможності. Інтегральний показник конкурентоспроможності товару та 

його інтерпретація. Зміст політики «зв’язки з громадськістю». Імідж товару: поняття 

фактори впливу. Оцінювання конкурентноздатності країни. 

 

Тема 8. Ринок товарів та його характеристика  

Ринкова економіка та її складові. Інфраструктура товарного ринку. Розгорнута 

класифікація елементів та складових інфраструктури товарного ринку. Класифікація 

ринку за різними критеріями. Конкуренція як головна рушійна сила ринку. Види і 

форми конкуренції та їх коротка характеристика. Переваги і недоліки ринкової 

економіки. Потреби: класифікація та чинники, що їх формують Суть потреби та її 

види. Класифікація потреб за А. Маслоу. Етапи та фактори формування попиту. 

 

Тема 9. Формування попиту на ринку окремого товару  

Мікроекономічні теорії формування споживчих переваг. Загальна та Гранична 

корисність. Погляди кардиналістів та ординалістів. Концепція «кривих байдужості» 

Бюджетна лінія та криві байдужості. Виникнення граничної норми заміщення. Аксіоми 

мікроекономічної теорії поведінки споживачів. Психологічні теорії: теорія реакції на 

подразнювальний фактор та теорія пізнання. Практичне застосування теорії поведінки 

споживача. Психоаналітична теорія за З. Фрейдом. Три випадки взаємовпливу смаків і 

переваг інших людей на споживачів за американським економістом Х. Лейбенстайном: 

ефект приєднання до більшості, ефект сноба, ефект Веблена. Чинники, які впливають 

на вибір товару споживачем. 

 

Тема 10. Цільовий ринок товару та методика його вибору  

Маркетингові дослідження цільового ринку. Основні об’єкти маркетингових 

досліджень. Місткість ринку і методика її розрахунку. Насиченість цільового ринку. 

Вивчення споживачів, товарів і конкурентів.Сегментування цільового ринку. Етапи й 

критерії ринкового сегментування. Методика вибору цільового ринку. Оцінювання 

доступності та потенціалу ринку. Критерії прийняття остаточних рішень. 

 

 

Тема 11. Планування нового продукту та розроблення товару  

Значення розроблення нової продукції для розвитку підприємства. Фактори, 

які визначають необхідність впровадження нової продукції. Етапи планування нового 
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товару. Етап генерування ідей та попередній аналіз можливостей виробництва і збуту. 

Аналіз чинників економічної доцільності випуску нової продукції та проектування 

товару. Етап розвитку виробництва і збуту планування продукції. Особливості 

окремих етапів життєвого циклу нових товарів. Новий товар на етапах впровадження 

та зростання. Товар на етапах зрілості та спаду (занепаду). Класифікація споживачів 

нового товару: новатори, ініціатори, авангардні, ар’єргардні, ретрогради. 

 

Тема 12. Товарні марки і упаковка  

Товарна марка як частина товару. Функції маркування та значення його для 

виробників і споживачів. Товарний знак та його види. Безіменні «білі» торгові марки. 

Державна реєстрація товарного знаку. Бренд та його складові і властивості. Упаковка 

в системі  планування товару. Види упаковки та основні функції, які вона виконує. 

Вимоги (критерії), які ставляться до упаковки товарів. Маркування та кодування 

товарів. Штрихове кодування інформації про продукцію. 

 

3.1.3. «Маркетингове ціноутворення»  

 

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення 

Теорії ціноутворення. Маркетингова цінова політика. Фактори, які впливають 

на ціноутворення. Етапи процесу ціноутворення. Товар як продукт праці.  Теорія 

трьох чинників виробництва. Гранична корисність товару.  Ідея А. Маршалла ьу праці 

« Принципи економіки» (1890р.).  

 

Тема 2. Система цін та їх класифікація 

Система цін та ознаки, покладені в її основу. Загальна класифікація цін. 

Диференціація цін відповідно до сфери товарного обігу. Класифікація цін залежно від 

території дії. Класифікація цін за ступенем новизни товару. Класифікація цін 

відповідно до впливу держави на ціноутворення. 

 

Тема 3. Склад ціни, формування її елементів та методики визначення 

Склад ціни. Обов'язкові та необов'язкові елементи ціни. Структура ціни. 

Методи обліку витрат у ціноутворенні.Витрати та їх роль у формуванні ціни. 

Визначення прибутку в ціні. Формування в ціні товарних податків. Посередницькі 

надбавки (знижки) в ціні.  

 

Тема 4. Чинники маркетингового ціноутворення 

Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення. Чинники, що визначають 

цінову чутливість споживачів. Чинники, якими керує фірма: життєвий цикл товару; 

портфель товарів (послуг); сегментація та позиціювання товарів (послуг); 

використання торговельних марок. Чинники, якими керує споживач: вимоги; вигоди; 

корисність; канали розподілу; ринкові чинники: конкуренція; навколишнє 

середовище.  

 

Тема 5. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу 

Витратні методи ціноутворення. Методи прямого ціноутворення. 

Встановлення цін за географічною ознакою. Ціноутворення в межах товарної 

номенклатури. Біржове ціноутворення. Методи непрямого маркетингового 

ціноутворення. 
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Тема 6. Ціна як інструмент маркетингової політики 

Вплив ціни на обсяги продажів. Вплив витрат на ціни. Варіанти цінової 

політики. Психологічне сприйняття ціни. Вплив ціни на обсяги продажів. Цінова 

еластичність (еластичність попиту від ціни). Вплив витрат на ціни. Варіанти цінової 

політики. 

 

Тема 7. Собівартість продукції як складова системи цінотворення 

Поняття собівартості продукції Особливості калькуляції собівартості 

продукції на підприємствах.. Методи калькуляції собівартості продукції на 

підприємстві. Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві. 

 

Тема 8. Коригування процесу ціноутворення 

Система цінових знижок. Види цінових знижок. Формування мети 

застосування цінових знижок, яка полягає у створенні додаткових стимулів для 

покупців у придбанні товарів. Сезонні знижки. Диллерські знижки. Знижка за 

кількість придбаної продукції.  

 

Тема 9. Ціноутворення на зовнішньому ринку 

Види зовнішньоторговельних цін. Установлення цін на експортно-імпортну 

продукцію. Світові ціни. Ціни, за якими здійснюються великі експортно-імпортні 

операції, що значною мірою характеризують стан міжнародної торгівлі конкретними 

товарами. Множинність цін. Ціни міжнародних товарних аукціонів. Ціни аукціонів. 

Ціни торгів. Тверда ціна. Рухома ціна. Біржові котирування.  

 

Тема 10. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні 

Ринкова кон’юнктура: поняття і сутність. Методи дослідження ринкової 

кон’юнктури ринку і цінової динаміки. Принципи і методи дослідження чутливості 

покупців до рівнів цін. Біржова кон’юнктура. Економічна кон’юнктура. Кон’юнктура 

ринку.  

 

Тема 11. Стратегічне управління ціновою політикою 

Передумови стратегічного управління ціновою політикою. Особливостями 

процесу прийняття стратегічних рішень щодо проведення цінової політики. 

Напрямками стратегічних змін у сфері ціноутворення. 

 

Тема 12. Маркетингові стратегії ціноутворення 

Загальна характеристика цінових стратегій. Варіанти цінових стратегій. 

Оцінка цінових стратегій підприємств. Основні цінові стратегії: «зняття вершків», 

«стратегія проникнення на ринок» і нейтральна стратегія. Адаптація до процесу 

створення цінової стратегії. 

 

Тема 13. Оцінка ризику у ціноутворенні 

Сутність ризику. Роль оцінки ризику рішень, що приймаються в 

ціноутворенні. Методи оцінки ризику в розрахунках цін. Ризик у визначенні цін та 

страхування цін Концепція визначеності. Концепція ризику. Гра з позитивною сумою 

виграшу. Гра з нульовою сумою виграшу. Гра з негативною сумою виграшу. 

 

Тема 14. Державне регулювання процесів ціноутворення 

Загальні питання регулювання цін. Законодавче регулювання процесів 

ціноутворення  в Україні. Регулювання цін у промислово розвинених країнах. 
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Чинники впливу на державне регулювання цін: національних особливостей, 

кліматичних умов, наявності сировини, матеріалів, політичної ситуації в країні, 

становище держави у світовому поділі праці. 

 

 

3.1.4. «Маркетингові комунікації»  

 

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу. 

Засадні поняття. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання. 

Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу. Норми, правила та 

законодавчі основи маркетингової політики комунікацій. Цілі та завдання курсу. 
 

Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій. 
Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій (СПМК). 

Особливості та етапи концепції СПМК. Ситуативний аналіз та маркетингове 

планування. Маркетингові комунікаційні стратегії. Комплексна класифікація 

маркетингових комунікаційних стратегій. Їх характеристики.  

 

Тема 3. Рекламування товару. 

Загальні відомості процесу рекламування. Маркетинг, комунікації, реклама. 

Планування рекламної діяльності виробника. Особливості створення ефективного 

рекламного звернення. 

 

Тема 4. Стимулювання продажу товарів. 

Загальні відомості. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів. 

Комунікативність стимулювання продажу товарів. Особливості застосування 

стимулювання продажу товарів. Планування заходів стимулювання продажу товарів. 

Досвід акцій зі стимулювання продажу товарів в Україні. Особливості державного 

стимулювання.  

 

Тема 5. Організація роботи з громадськістю. 

Загальні відомості. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації. Робота з 

контактними аудиторіями. Паблік рилейшнз в органах влади.  Деякі специфічні 

заходи з паблік рилейшнз. Політична реклама та її особливості. 

 

Тема 6. Реклама на місці продажу.  

Загальні відомості. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації. 

Класифікація рекламних засобів, їхнє оцінювання та вибір. Планування рекламної 

діяльності торгового підприємства. Особливості реклами на місці продажу послуг. 

 

Тема 7. Прямий маркетинг.  

Загальні відомості. Прямі поштові рекламні відправлення. Змішані засоби 

прямого маркетингу. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого  

призначення. Досвід визначних рекламістів США у сфері прямого маркетингу. 

Сучасні технології прямого маркетингу. 

 

Тема 8. Організація виставок і ярмарок. 

Загальні положення. Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку). 

Організація участі підприємства у виставках та ярмарках.  Робота виставки (ярмарку). 
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Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку). Маркетингова політика 

комунікацій на виставках та ярмарках. 

 

Тема 9. Персональний продаж товарів. 

3агальні відомості. Психологічні основи комунікацій в процесі персонального 

продажу. Модель персонального продажу товарів і послуг. Організація ефективного 

персонального продажу. Застосування багаторівневого маркетингу та його 

особливості. 

 

Тема 10. Упаковка як засіб комунікації. 

Загальні відомості. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. 

Упаковка й засоби товарної інформації. Інформаційні знаки та їхня комунікативна 

роль. Упаковка і фірмовий стиль. 

 

Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації.  

Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій. Формування комплексу 

просування. Розроблення програми просування. Етапи  програми просування. 

Формування бюджету за методом відсотка від обсягу продажів.  

 

Тема 12. Спонсорування. 

Загальні положення. Класифікація спонсорування та організація 

маркетингових заходів зі спонсорування. Проведення кампанії зі спонсорування. 

Розроблення «території» товарної марки та форми організації створення її 

«духовності». Класифікація спонсорування та організація маркетингових заходів зі 

спонсорування. Класифікація  

Тема 13. Брендинг. 

Загальні відомості. Механізм впливу брендів на споживацьку 

аудиторію. Брендинг як елемент маркетингової політики комунікацій. Методика 

розроблення назви бренда. Управління активами бренда. Рекомендації фахівців щодо 

архітектури створення бренда. 

Тема 14. Організація маркетингових комунікацій. 

Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій. 

Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства.   Економікс 

маркетингової політики комунікацій Персонал. 

Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. 

Аналітичне оцінювання сучасних методів визначення ефективності 

застосування комплексу маркетингових комунікацій. Співвідношення результату і 

витрат, що формують комунікаційний бюджет. Накладення ефекту впливу 

маркетингових комунікативних звернень. Застосування регресивно-кореляційного 

аналізу для оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій.  

 

3.1.5. «Маркетингові дослідження»  

 

Тема 1. Система маркетингових досліджень. 

Цілі, задачі і основні поняття маркетингових досліджень. Маркетингові 

дослідження у функціонуванні маркетингової інформаційної системи підприємства. 

Основні напрямки маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень. 
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Світова практика маркетингових досліджень. Сучасний стан та тенденції розвитку 

маркетингових  досліджень в Україні. 

 

Тема 2. Маркетингова інформація 

Необхідність та значущість маркетингової інформації. Види маркетингової 

інформації та джерела її отримання. Методи аналізу документів. Синдикативна 

інформація в маркетингових дослідженнях. Способи отримання синдикативної 

інформації та напрямки в яких вона використовується. Визначення цінності 

маркетингової інформації. 

 

Тема 3. Організація роботи з постачальниками маркетингової інформації 

Характеристика варіантів організації та проведення маркетингових 

досліджень. Організація збирання первинної маркетингової інформації. Ідентифікація 

помилок в маркетингових дослідженнях. 

 

Тема 4. Структура і процес маркетингових досліджень 

Загальна характеристика послідовності етапів проведення маркетингових 

досліджень. Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень. Процедура 

виявлення проблем (метод логіко-змістового моделювання проблем). Результати 

маркетингових досліджень та їх презентація. Основні вимоги до звіту про результати 

маркетингових досліджень: орієнтованість, повнота, точність, чіткість, виразність, 

актуальність. Складові частини заключного звіту та їх зміст. Оформлення заключного 

звіту та презентація результатів дослідження. 

  

Тема 5. Методи збирання первинної інформації 

Якісні методи збору даних (спостереження, метод фокус-групи, глибинне 

інтерв’ю, проекційні методи). Кількісні методи збору даних (опитування, панельний 

метод). Методи отримання даних від респондентів. Виміри в маркетингових 

дослідженнях, забезпечення їх надійності. Механізм розробки анкет. Види запитань, 

які використовуються в маркетингових дослідженнях. Підходи щодо проектування 

анкет (тунельний, секційний). Характеристика етапів розробки вибіркового плану. 

Методи формування та визначення об’єму вибірки. Використання статистичних 

методів для аналізу даних. 

 

Тема 6. Визначення місткості ринку та його сегментів 

Маркетингове розуміння понять – потенційний, доступний, кваліфіковано-

доступний, цільовий ринок та ринок проникнення. Сутність місткості ринку. Реальна 

і потенційна місткість ринку. Методи її визначення. Дослідження обсягу і структури 

ринку. Вивчення купівельного попиту. Критерії сегментації ринку (географічний, 

демографічний, психографічний, поведінковий). Методи та стратегії ринкової 

сегментації. Цільовий сегмент ринку та позиціювання товару. 

 

Тема 7. Дослідження кон’юнктури ринку 

Кон’юнктура ринку: сутність, елементи досліджень, показники. Алгоритм 

вивчення кон’юнктури конкретного товарного ринку. Дослідження структури 

ринкових сегментів та способи їх ідентифікації у відповідності із заданими 

характеристиками. Прогнозування кон’юнктури товарного ринку. 
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Тема 8. Прогнозні дослідження збуту 

Поняття прогнозування збуту та фактори, які впливають на попит. Прогноз 

попиту та об’єму продаж, його мета. Методи прогнозування обсягів збуту 

(суб’єктивні, прогнози на снові індикаторів, регресійний аналіз, метод екстраполяції 

тренду, сценарій). Особливості прогнозування збуту нових товарів 

 

Тема 9. Дослідження конкурентного середовища і конкурентів 

Вивчення привабливості галузі та конкурентної боротьби в середині неї. 

Шляхи вияву пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції. Дослідження 

конкурентоздатності продуктів, ефективності маркетингової діяльності та фірми в 

цілому. Аналіз конкурентного середовища шляхом вивчення дії його п’ятьох сил. 

Різновиди конкурентів підприємства. Стратегія конкурентної боротьби за Котлером 

та Портером. Аналіз конкурентів фірми. 

 

Тема 10. Дослідження поведінки споживачів 

Сутність поняття «поведінка споживача». Історія виникнення та розвитку 

науки про поведінку споживачів, сучасний стан цієї науки. Основні фактори, які 

визначають поведінку споживачів (особисті, культурні, соціальні, психологічні). 

Напрямки дослідження споживачів. Теоретичні підходи та моделі по вивченню 

споживача. Економічна та мотиваційна теорії поведінки споживача. Чинники «чорної 

скриньки»: потреби, цінності, побажання, мотиви, особистість, спосіб життя, 

сприйняття та ін. Помилки у визначенні поведінки споживачів. Характеристика етапів 

прийняття рішення про покупку. 

 

Тема 11. Маркетингові дослідження внутрішнього середовища 

підприємства 

Сутність досліджень підприємства, поняття його конкурентоспроможності. 

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства з точки зору 

конкурентних переваг, аналізу сильних та слабких сторін, структурного підходу, 

функціонального підходу, бальної оцінки конкурентоспроможності. Дослідження 

потенціалу фірми і бенчмаркинг.  

 

Тема 12. Маркетингові дослідження брендів 

Проблеми ефективності реклами і методологія її дослідження. Роль та місце 

дослідження брендів в маркетинговій діяльності підприємства. Вивчення 

ефективності рекламних кампаній. Дослідження системи стимулювання збуту (сейлс-

промоушн, директ-маркетинг). Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз. 

 

Тема 13. Маркетингові дослідження у сфері послуг 

Характеристика етапів проведення маркетингових досліджень в готельному та 

туристичному бізнесі. Схема маркетингового дослідження та аналіз її складових. 

Характеристик методів маркетингових досліджень в готельному та туристичному 

бізнесі. Комплексний аналіз ринку готельних та туристичних послуг. 

 

Тема 14. Програмні продукти та їх використання в маркетингових 

дослідженнях 

Роль програмних продуктів в реалізації плану маркетингових досліджень. 

Методи обробки та аналізу даних в маркетингових дослідженнях за допомогою 

програмних продуктів. 
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3.2. Орієнтовний перелік питань 

 

3.2.1. «Маркетинг» 

1. Охарактеризуйте логіку розвитку маркетингових концепцій.  

2. Задоволення споживачів, як основоположна категорія маркетингу.  

3. Сутність комплексу маркетингу, особливості його виникнення.  

4. Поясніть сутність глобалізму і глобального маркетингу. Порівняйте глобальні 

стратегії стандартизації та кастомізації. 

5. Потреби, цінності, запити споживачів, як основні категорії маркетингу. 

6. Охарактеризуйте передумови виникнення, сутність та роль Інтернет-

маркетингу.  

7. Розкрийте сутність індивідуальної концепції маркетингу.  

8. Розкрийте сутність концепції екологічного маркетингу.  

9. Охарактеризуйте поняття невизначеності та ризику в маркетингу.  

10. Охарактеризуйте процес маркетингових досліджень.  

11. Дослідження конкурентного середовища та конкурентів. 

12. Розкрийте зміст поняття маркетингової інформаційної системи. 

13. Розкрийте мету та завдання дослідження ринкових можливостей 

підприємства. 

14. Дослідження кон'юнктури ринку та прогнозування її розвитку. 

15. Прогнозні дослідження збуту. 

16. Розкрийте сутність та завдання маркетингової товарної політики.  

17. Охарактеризуйте ринкові характеристики товару. 

18. Охарактеризуйте концепцію життєвого циклу товару та висвітліть його 

значення в маркетинговій діяльності підприємства. 

19. Управління товарним пропонуванням. 

20. Сутність маркетингового підходу до формування ціни. 

21. Охарактеризуйте види цінової політики в системі маркетингу.  

22. Дайте характеристику засобам маркетингових комунікацій. 

23. Висвітліть основні засоби та напрямки стимулювання збуту в маркетингу. 

24. Сутність, види та завдання реклами в маркетингових комунікаціях. 

25. Паблік рилейшинз, пропаганда та неформальні вербальні комунікації. 

26. Охарактеризуйте синтетичні (інтегровані) маркетингові комунікації. 

27. Сутність та напрямки використання прямого маркетингу. 

28. Проаналізуйте цілі та засоби комунікаційної політики підприємства.  

29. Цілі та завдання маркетингової політики розподілу. 

30. Дайте характеристику каналам розподілу в системі маркетингу.  

31. Охарактеризуйте маркетингову політику просування.  

32. Економічні, соціальні та психологічні аспекти маркетингу 

33. Охарактеризуйте сучасні (новітні) види маркетингу 

34. Наведіть класифікацію та охарактеризуйте види маркетингу. 

 

 

3.2.2. «Маркетингова товарна політика» 

1. Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. 

2. Основні функції та види маркетингу 

3. Сутність сучасної концепції маркетингу. 

4. Місце товару в маркетинговій діяльності. 

5. Класифікація товарів і послуг. 

6. Визначення номенклатури й товарного асортименту продукції. 
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7. Управління товарним асортиментом та його номенклатурою 

8. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. 

9. Фактори вливу на ціну товару. 

10. Стратегії ціноутворення. 

11. Методи ціноутворення. 

12. Міжнародна система ціноутворення 

13. Франко - ціна, її види та характеристика. 

14. Визначення якості товару та її показники. 

15. Оцінювання якості продукції. 

16. Управління якістю продукції. 

17. Концепція управління тотальною якістю 

18. Сервісне обслуговування як складова формування якості товару. 

19. Рейтинг товару і порядок його визначення. 

20. Поняття про конкурентноздатність та конкурентоспроможність. 

21. Маркетингове розуміння конкурентноспроможності товару. 

22. Показники конкурентноспоможності товару та методика їх визначення. 

23. Міжнародні критерії оцінювання конкурентноспроможності країни. 

24. Зміст політики «зв’язки з громадськістю». 

25. Роль іміджу товару в маркетинговій діяльності. 

26. Значення сертифікації в підвищенні  конкурентноспоможності продукції. 

27. Сучасна ринкова економіка та її структура. 

28. Класифікаційні ознаки і різновиди ринку товарів та послуг. 

29. Механізм функціонування ринку. 

30. Потреби: класифікація та чинники, що їх формують. 

31. Етапи та фактори формування попиту. 

32. Пропонування на ринку товарів і послуг. 

33. Мікроекономічні теорії споживацької поведінки. Погляди кардиналістів та 

ординалістів. 

34. Теорія граничної корисності та її практичне застосування. 

35. Концепція кривих байдужостіі бюджетної лінії. 

36. Психологічні теорії споживацької поведінки: теорія навчання, теорія поведінки 

що враховує сприйняття, накопичений досвід та цільові настанови 

37. Теорія реакції на подразнювальний фактор. 

38. Теорія пізнання та психоаналітична теорія З.Фрейда. 

39. Ефект Сноба, ефект Веблена, ефект приєднання до більшості. 

40. Зміст товарної політики маркетингової орієнтації. 

41. Стратегії маркетингу. 

42. Визначення становища товару на ринку. 

43. Суть диверсифікації товарної політики. 

44. Основні форми реалізації товарної політики підприємства. 

45. Організація управління продуктом та чинники, що її визначають. 

46. Життєвий цикл товару на ринку та його елементи. 

47. Види життєвих циклів товару та їх графічна інтерпритація. 

48. Етап впровадження й зростання продажу товару. 

49. Етап зрілості і спаду продажу товару. 

50. Маркетингові дослідження цільового ринку. 

51. Місткість і насиченість цільового ринку. 

52. Методика вибору цільового ринку. 

53. Планування нової продукції і розробки товару. 

54. Значення розробки нової продукції в товарній політиці фірми. 
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55. Етапи планування нової продукції. 

56. Етап генерування ідей та попередній аналіз можливостей виробництва і збуту. 

57. Аналіз чинників економічної доцільності випуску нової продукції та 

проектування товару 

58. Етап розвитку виробництва, планування і збуту продукції. 

59. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. 

60. Особливості окремих етапів життєвого циклу нових товарів. 

61. Новий товар на етапах впровадження та зростання. 

62. Особливості виробничого маркірування. 

63. Новий товар на етапах зрілості та спаду (занепаду). 

64. Товарні марки як частина товару. 

65. Типи товарних марок і торгових знаків. 

66. Державна реєстрація товарного знаку. 

67. Призначення та види ідентифікації продукції. 

68. Упаковка в системі планування продукції та її складові. 

69. Головні функції упаковки. 

70. Маркірування продукції, його значення для виробників та споживачів. 

71. Штрихове кодування інформації про продукцію. 

72. Обгрунтування необхідності реклами та її сутність. 

73. Стимулювання збуту в маркетинговій товарній політиці. 

74. Оптова торгівля та її значення. 

75. Маркетингова концепція товару. 

76. Конкурентноспроможність товару. 

77. Роль і завдання маркетингу в формуванні асортиментної політики фірми. 

78. Роль і завдання реклами в маркетингу. 

79. Особливості торгівельного маркірування 

80. Особливості конкуренції в роздрібній торгівлі України. 

81. Роль держави у розвитку конкуренції на товарних ринках. 

82. Контроль за монополізацією товарних ринків. 

83. Асортиментна концепція: суть, особливості та значення при формуванні 

асортименту товарів. 

84. Стандартизація товарів в Україні. 

85. Структура маркірування. 

86. Характеристика компонентних знаків. 

87. Матриця Бостонської консалтингової групи. 

88. Сервіс у системі товарної політики. 

89. Матриця Портера та «Дженерал Електрик». 

90. Основні вимоги до упаковки. 

 

3.2.3. «Маркетингове ціноутворення»  

1. Теорії ціноутворення 

2. Маркетингова цінова політика. Фактори, які впливають на ціноутворення  

3. Етапи процесу ціноутворення 

4. Система цін та ознаки, покладені в її основу 

5. Загальна класифікація цін 

6. Диференціація цін відповідно до сфери товарного обігу 

1. Склад ціни. 

2. Обов’язкові та необов’язкові елементи ціни. 

3. Структура ціни 

4. Методи обліку витрат у ціноутворенні 
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5. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення 

6. Чинники, що визначають цінову чутливість споживачів 

7. Витратні методи ціноутворення. 

8. Методи прямого та непрямого ціноутворення  

9. Встановлення цін за географічною ознакою 

10. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури 

11. Вплив ціни на обсяги продажів 

12. Вплив витрат на ціни 

13. Варіанти цінової політики 

14. Система цінових знижок 

15. Види цінових знижок 

16. Ринкова кон’юнктура: поняття і сутність 

17. Методи дослідження ринкової кон’юнктури ринку і цінової динаміки 

18. Принципи і методи дослідження чутливості покупців до рівнів цін 

19. Передумови стратегічного управління ціновою політикою 

20. Особливостями процесу прийняття стратегічних рішень щодо проведення 

цінової політики 

21. Напрямками стратегічних змін у сфері ціноутворення 

22. Загальна характеристика цінових стратегій 

23. Варіанти цінових стратегій 

24. Оцінка цінових стратегій підприємств 

25. Суть ризику 

26. Роль оцінки ризику рішень, що приймаються в ціноутворенні 

27. Методи оцінки ризику в розрахунках цін 

28. Ризик у визначенні цін та страхування цін 

29. Загальні питання регулювання цін 

30. Законодавче регулювання процесів ціноутворення  в Україні 

31. Регулювання цін у промислово розвинених країнах 

32. Ціна як інструмент маркетингової політики 

33. Собівартість продукції як складова системи цінотворення 

34. Планування та розробка цін на підприємстві 

35. Оцінка ризику у ціноутворенні 

36. Державне регулювання процесів ціноутворення 

37. Ціноутворення брендів складова маркетингової цінової  політики 

38. Маркетингові стратегії ціноутворення 

39. Нормативно-правові основи регулювання маркетингової цінової політики 

 

3.2.4. «Маркетингові комунікації»  

1. Методологічні підходи до визначення поняття «комунікація» у суспільстві і 

бізнесі. 

2. Історичні аспекти розвитку засобів масових комунікацій. 

3. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій 

4. Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій (СПМК).  

5. Маркетингові комунікаційні стратегії.  

6. Процес комунікації те елементи комплексу просування.  

7. Формування комплексу просування.  

8. Інтегровані маркетингові комунікаційні системи.  

9. Реклама, її історія.  

10. Типи реклами.  

11. Класифікація реклами та її роль в бізнесі і суспільстві.  
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12. Престижна реклама. Імідж товарної марки.  

13. Види реклами та розроблення рекламної програми.  

14. Вибір засобів поширення реклами.  

15. Реалізація та оцінювання рекламної програми 

16. Стимулювання як невід’ємний елемент маркетингових комунікацій.  

17. Стимулювання збуту, орієнтоване на споживачів 

18. Стимулювання збуту, орієнтоване на торговельних посередників.  

19. Пропаганда і паблік рилейшнз.  

20. Паблісіті як елемент ПР.  

21. Значення персонального продажу та управління ним.  

22. Загальні положення спонсорування. 

23. Бренд, основні характеристики та підходи до оцінювання. 

24. Принципи роботи з клієнтами.  

25. Кодекс професійної етики в галузі прямого продажу, що регулює стосунки зі 

споживачами.  

26. Прямий маркетинг, його особливості.  

27. Сервісне обслуговування – інструмент маркетингу. 

28. Перспективи розвитку прямого маркетингу в Україні.  

29. 29.Загальні відомості про упакування та сучасна маркетингова концепція 

упакування товарів.  

30. Упаковка й засоби товарної інформації.  

31. Аналітичне оцінювання сучасних методів визначення ефективності 

застосування комплексу маркетингових комунікацій.  

32. Фірмовий стиль підприємства.  

33. Упаковка і фірмовий стиль.  

34. Показники оцінювання ефективності виставково-ярмаркових заходів. 

35. Організація участі підприємства у виставках (ярмарках).  

36. Робота виставки (ярмарки).  

37. Розробка комунікаційного бюджету, оцінка методів, переваги, недоліки. 

38. Підходи до визначення ефективності рекламних заходів. 

39. Використання економіко-математичних моделей для оцінки економічної 

ефективності комплексу маркетингових комунікацій.  

40. Класифікація сервісного обслуговування покупців товарів.  

 

3.2.5. «Маркетингові дослідження» 

1. Розкрийте цілі, задачі і основні поняття маркетингових досліджень. Напрямки 

маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингових досліджень. 

2. Характеристика маркетингової інформаційної системи, особливості 

функціонування її складових. 

3. Визначення типу необхідної інформації та джерел її отримання. 

4. Характеристика видів інформації, що використовуються в маркетингових 

дослідженнях. 

5. Синдикативна інформація в маркетингових дослідженнях. Способи отримання 

синдикативної інформації та напрямки в яких вона використовується. 

6. Методи аналізу документів.   

7. Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень. Процедура 

виявлення проблем (метод логіко-змістового моделювання проблем). 

8. Результати маркетингових досліджень та їх презентація. Основні вимоги до 

звіту про результати маркетингових досліджень. Складові частини 

заключного звіту та їх зміст. 
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9. Якісні методи збору даних (спостереження, метод фокус-групи, глибинне 

інтерв’ю, проекційні методи). 

10. Кількісні методи збору даних (опитування, панельний метод). 

11. Механізм розробки анкет. Види запитань, які використовуються в 

маркетингових дослідженнях. 

12. Характеристика етапів розробки вибіркового плану. Методи  формування та 

визначення об’єму вибірки. 

13. Маркетингове розуміння понять – потенційний, доступний, кваліфіковано 

доступний, цільовий ринок та ринок проникнення. 

14. Сутність місткості ринку. Реальна і потенційна місткість ринку. Методи її 

визначення.  

15. Поняття сегментації ринку. Критерії сегментації ринку 

16. Кон’юнктура ринку: сутність, елементи досліджень, показники. 

Прогнозування кон’юнктури товарного ринку. 

17. Методи прогнозування збуту. Переваги та недоліки. 

18. Характеристика дослідження рівня конкуренції на ринках різних типів. 

19. Сутність, поняття та теорії поведінки споживачів. Основні параметри моделей 

поведінки споживачів. 

20. Напрямки дослідження споживачів та методи дослідження їх основних 

об’єктів. Характеристика факторів, що визначають поведінку споживачів. 

21. Проблеми ефективності реклами і методологія її дослідження. Вивчення 

ефективності рекламних кампаній. 

22. Дослідження системи стимулювання збуту (сейлс-промоушн, директ-

маркетинг). Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз. 

23. Роль програмних продуктів в реалізації плану маркетингових досліджень. 

Методи обробки та аналізу даних в маркетингових дослідженнях за 

допомогою програмних продуктів. 
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с. 
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Київ : КНЕУ, 2002. – 245 с. 
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4.2. «Маркетингова товарна політика» 
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науки України як підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / 

С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2002. – 712 с. 

4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика [Текст]: Реком. Міністерством 
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освіти і науки України як навч. посібн. / С.І. Дугіна. – К: В-во КНЕУ, 2005. – 

393 с. 

5. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу [Текст] / І.О. Дудла. – К : Центр 

учбової літератури, 2007. – 224 с. 

6. Ілляшенко С.М. Маркетинг у прикладах і завданнях [Текст]: Навчальний 

посібник. Реком. МОН України для студ. ВНЗ / За ред. Ілляшенка С.М. – Суми: 

Університетська книга, 2006. – 204 с. 

7. Ілляшенко С.М. Маркетинг: бакалаврський курс [Текст]: Реком. Міністерством 

освіти і науки України як навч. посібн. для студ. ВНЗ / За ред. Ілляшенка С. М. 

– Суми: «Університетська книга», 2004. – 976 с. 

8. Крикавський Є, Дейнега І. Маркетингова товарна політика: Навчальний 

посібник / Є. Крикавський, І.Дейнега – 2-ге вид. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 360 с. 

9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг [Текст]: Допущено МОУ як навчальний 

посібник / Н.В. Куденко. – К: КНЕУ, 2005. – 152 с.  

10. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика [Текст]: Навч. посібник. Реком. 

МОН молодьспорт України для студ. ВНЗ / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К.: 

ЦУЛ, 2012. – 240 с. 

11. Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст]: Підручник. Затв. МОНУ / За ред. Павленка 

А.Ф. – Вид. 2-ге. – К: КНЕУ, 2010. – 600 с. 

12. Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика: навч. посібн./ Г. О. Холодний. 

– Х.: ХНЕУ, 2006. –323 с. 

 

4.3.  «Маркетингове ціноутворення» 

 

Список основної літератури 

1. Дугіна Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 360 с. 

2. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990р № 508-12 зі 

змінами та доповненнями 

3. Колесников О.В. Ціноутворення : навч. посіб. / О.В. Колесников. - К. : Центр 

навч. л-ри, 2006. - 144 с. 

4. Коренев BJI. Цінова політика підприємства : монографія / В.Л. Коренев. -К. : 

КНЕУ, 2001. - 257 с. 

5. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення : навч. посібн. – Львів: «Інтелект-Захід», 

2010. – 488с. 

6. Положення «Про державне регулювання цін, тарифів на продукцію 

виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, роботи і 

послуги монопольних утворень», затверджено Постановою КМУ від 

22.02.1995р № 135// зібрання постанов уряду України, №5 

7. Постанова ВРУ «Про перелік товарів, продукції, на які встановлюється 

акцизний збір» від 12.09.1996р № 365/96 ВР 

8. Слепнева Т. А., Яркин Е. В. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М., 2001. 

9. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 91 с. 

10. Ціноутворення: навч. посіб. / Д.І. Рижмань, Г.Я. Віннічук, І.М. Криворучко, 

В.М. Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 313с. 

11. Шкварчук П.О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / П.О. Шкварчук. - Луцьк 

[Б. в.]. — 2002. — 273 с. 
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12. Шкварчук П.О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / П.О. Шкварчук. - Луцьк 

[Б. в.]. - 2002. - 273 с. 

13. Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник / Л.О.Шкварчук. - К. : Кондор, 

2006. - 460 с. 

14. Шуляк Н.Л. Ценообразование : учеб.- практ. пособие / Н.П. Шуляк. - М.: 

Изд. дом "Дашков и Ко", 1998. 

 

Список допоміжної літератури 

1. Бугулов B. Ціноутворення в умовах ринку : навч. по-сіб. / В.М. Бугулов. - К.: 

МАУП, 1996. - 52 с. 

2. Верхоглядова H.І. Основи ціноутворення : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова, 

С.Б. Ільїна, H.A. Іваннікова та ін. - К. : Кондор, 2007. - 252 с. 

3. Герасименко B.B. Ценовая политика фирмы / B.B. Герасименко. - М.: 

Финстатинформ, 1995. 

4. Ерухимович И.Л. Ценообразование : учеб.-метод. пособие / И.Л. 

Ерухимович. - К.: МАУП, 1998. 

5. Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб. пособие / В.Е. 

Есипов. - СПб. [В. и.], 2000. - 176 с. 

6. Коренев BJI. Цінова політика підприємства : монографія / В.Л. Коренев. -К. : 

КНЕУ, 2001. - 257 с. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. ; общ. ред. и вступ, 

ст. Е.М. Пеньковой. - Новосибирск : Наука, 1992.- 736 с. 

8. Скибінський С.В. Маркетинг : підручник / C.B. Скибінський. - Л. [Б. в.], 

2000. - 640 с. 

9. Слепое ВЛ.. Ценообразование и менеджмент / В.А. Слепов, В.В. Попов. - М. 

: Технолог, шк. бизнеса, 1996. - 192 с. 

10. Слепое В.Л. Ценообразование / В.Л. Слепов. - М. [Б. и.], 2001. 

11. Чубаков Г.Л. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике 

предприятия / Г.Н. Чубаков.- М. : ИНФРА-М, 1996. 

12. Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в 

капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриев. - М.: Финансы и 

статистика, 1991. 

13. Эванс Дж. Маркетинг (сокр.) / Дж. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. ; авт. 

предисловия и науч. ред. A.A. Горячев. - М.: Экономика, 1990. - 350 с. 

 

 

4.4. «Маркетингові комунікації» 

 

Список основної літератури 

1. Лук'янець Т.І.  Маркетингова політика комунікацій : Реком. Міністерством 

освіти і науки України як навч. посібн. В-во КНЕУ, 2004. – 35 екз. 

2. Лук'янець Т.І.  Маркетингова політика комунікацій: Навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України, КНЕУ, 2002 – 2 екз. 

3. Лук'янець Т.І.  Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. 

Допущено Міністерством освіти і науки України, КНЕУ, 2000 – 8 екз. 

4. Примак Т.О.  Маркетингові комунікації : Навчальний посібник. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ, Ніка-Центр, Ельга, 

2003. – 25 екз. 
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Список допоміжної літератури 

1. Балабанова Л.В Маркетинг : Затверджено Міністреством освіти як підручник. 

- Знання-Прес, 2004 – 3 екз. 

2. Басовский Л.Е.  Маркетинг : Курс лекций. - ИНФРА-М., 2000 – 1 екз. 

3. Близнюк С.В.  Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. - 

Політехніка, 2004 – 4 екз. 

4. Корж М.В.  Маркетинг : Реком. МОНУ як навч. посібник для студ. ВНЗ. - 

ЦУЛ, 2008 – 5 екз. 

5. Корж М.В. Маркетинг. Теорія і практика. Модуль 1. Сучасна концепція 

маркетингу : Навчальний посібник для студ. ВНЗ. - ДДМА, 2011 – 1 екз. 

6. Корж М.В.  Маркетинг. Теорія і практика. Модуль 2. Маркетингова політика 

на підприємстві : Навчальний посібник для студ. ВНЗ - ДДМА, 2011 – 1 екз. 

7. Котлер Ф.  Основы маркетинга / Перевод с англ. Боброва В.Б. Ростинтэр, 1996 

– 2 екз. 

8. Маркетинг: бакалаврський курс : Реком. Міністерством освіти і науки України 

як навч. посібн. для студ. ВНЗ / За ред. Ілляшенка С. М. - Університетська 

книга, 2004 – 2 екз. 

9. Новітній маркетинг : Навч. посібник. Реком. МОНУ / За ред. Савельєва Є.В. - 

Знання, 2008 – 2 екз. 

10. Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студентів ВНЗ. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Знання-Прес, 2002 – 

20 екз 

 

4.5. «Маркетингові дослідження» 

 

Список основної літератури 

1. Войчак А. В.  Маркетингові дослідження : Навчальний посібник для 

самостійноого вивчення дисципліни / А. В. Войчак. – Київ : КНЕУ, 2001. – 119 

с. 

2. Войчак А. В.  Маркетингові дослідження : Підручник / А. В. Войчак, 

А. В. Федорченко ; за редакцією Войчак А.В. – К : КНЕУ, 2007. – 408с. 

3. Гейк П.  Вчись аналізувати ринок / П. Гейк, П. Джексон. – Львів : Сейбр-

Світло, 1995. – 270 с. – (Бібліотечка Малого Бізнесу). 

4. Голубков Е. П.  Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е. П. Голубков. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Финпресс, 

2000. – 464 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). 

5. Зозулев А. В.  Поведение потребителей : Учебное пособие / А. В. Зозулев. – 

К : "Знання", 2004. – 364 с. 

6. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : Навч. посібник для студ. 

ВНЗ / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 386 с. – (Вища освіта в 

Україні). 

7. Єжова Л. Ф.  Інформаційний маркетинг : Допущено Міністерством освіти і 

науки України як навч. посібн. / Л. Ф. Єжова. – К : В-во КНЕУ, 2002. – 560 с. 

8. Ілляшенко С. М.  Маркетингові дослідження : Рекомендовано МОНУ як навч. 

посібник для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова. – К : ЦУЛ, 

2006. – 192 с. 

9. Карпов В. А.  Маркетинг прогнозування кон'юнктури ринку : Навчальний 

посібник для студентів ВНЗ / В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко. – Київ : Знання, 

2001. – 215 с. 
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10. Козырев А. А.  Мотивация потребителей / А. А. Козырев. – Санкт-

Петербург : Михайлова В.А., 2003. – 384 с. 

11. Косенков С. І.  Маркетингові дослідження : Реком. МОНУ як навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / С. І. Косенков. – К : ВД "Скарби", 2004. – 464 с. – 

(Verba Magistri). 

12. Липчук В. В.  Маркетингові дослідження : Реком. МОНмолодьспорт України 

/ В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 352 с. – 

(Вища освіта в Україні). 

13. Маркетингові дослідження : Реком. МОНУ як навчальний посібник для студ. 

ВНЗ / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. – Львів : 

"Інтелект-Захід", 2004. – 288 с. 

14. Ортинська В. В.  Маркетингові дослідження. Частина 1 / В. В. Ортинська, 

О. М. Мельникович. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 161. 

15. Поведение потребителя : Практикум. – Минск : Новое знание, 2002. – 123 с. 

16. Полторак В. А.  Маркетингові дослідження : Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ 

/ В. А. Полторак. – 2-е вид., допов., перероб. – Київ : ЦНЛ, 2003. – 387 с. 

17. Парсяк В. Н.  Маркетингові дослідження : Реком. МОН України як навч. 

посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 200 с. – 

[видавництво не вказ. на обкл.]. 

18. Соломон М. Р.  Поведение потребителей искусство и наука побеждать на 

рынке / М. Р. Соломон ; Под ред. Момота В. Е. – М : DiaSoft, 2003. – 784 с. 

19. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект 

/ А. О. Старостіна. – К, М, С.-Пб, 1998. – 262 с. 

20. Токарев Б. Е.  Методы сбора и использования маркетинговой информации 

/ Б. Е. Токарев. – Москва : Юристь, 2001. – 256. – (Practica). 

21. Федорченко А. В.  Система маркетингових досліджень : Монографія 

/ А. В. Федорченко. – К : КНЕУ, 2009. – 267 с. 

22. Федько Н. Г.  Поведение потребителей : Чебное пособие / Н. Г. Федько, 

В. П. Федько ; Под общ. ред. Федько В. П., Саввиди И. И. – Ростов-на-Дону : 

"Феникс", 2001. – 352 с. 

23. Черчилль Г. А.  Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль. – Санкт-

Петербург : Питер, 2000. – 752 с. – (Маркетинг для профессионалов). 

 

Список допоміжної літератури 

1. Армстронг Г.  Маркетинг : Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-е 

вид. – Москва : Діалектика, 2001. – 608 с. 

2. Дурович А.  Маркетинговые исследования в туризме : Учебно-практическое 

пособие / А. Дурович, Л. Анастасова. – М : Новое знание, 2002. – 348 с. 

3. Зубец А. Н.  Маркетинг на финансовых рынках. Поведение потребителей : 

Учебное пособие / А. Н. Зубец. – М : "Приор-издт", 2002. – 176 с. 

4. Ляшенко Г. П. Кон'юнктурні дослідження на світових ринках : Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів 

ВНЗ / Г. П. Ляшенко, Л. Л. Лазебник. – Ірпінь : Академія ДПС України, 

2003. – 92 с. 

5. Луцій О. П.  Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: 

організаційно-методичний аспект діяльності суб'єктів господарювання. : 

Монографія / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна. – К : Європейського університету, 

2006. – 225 с. 

6. Парсяк В. Н.  Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження (СD) 
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/ В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К : ЦУЛ, 2007. – 224 с. 

7. Пелішенко В. П.  Маркетинговий менеджмент : Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ 

/ В. П. Пелішенко. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 200 с. 

8. Програма державного іспиту. Для студентів напрямку підготовки 

"Маркетинг" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") : відпов. Ковальчук 

С.В. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 199 с. – [відом. про відпов.- на звор. стор. 

титул. арк.]. 

9. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : Реком. МОНУ як 

навчальний посібник для студ. ВНЗ / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К : 

Кондор, 2004. – 200 с. 
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КРИТИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ СКЛАДАННІ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«МАРКЕТИНГ» СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

У відповідності до вимог обєктивна оцінка рівня знань з боку комісії 

оцінюється наступним чином: 

- під час складання іспиту з наведених дисциплін кожен студент отримує 

індивідуальний білет, що містить одне теоретичне питання, одне ситуаційне 

завдання та тести;   

- на підготовку екзаменаційного білету відводиться 45 хвилин. 

Відповіді студентів оцінюються за трьома критеріями: 

- перший – відповідь на теоретичне питання; 

- другий – оцінювання ситуаційного завдання; 

- третій – віжповіді на тести. 

Кожна з трьох складових білету оцінюється за національною шкалою. В 

окремих випадках, якщо виникають сумніви в оцінці знань студента або відповідь 

студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності, члени фахової 

атестаційної комісії можуть задавати додаткові (уточнюючі) питання в рамках білету. 

Відповіді на додаткові запитання впливають на оцінення завдань білету. 

У підсумку відповіді на білет підраховуються, і виводиться середньозважений 

бал (в даному випадку середньозважений бал дорівнює середньоарифметичному). 

Підсумкова оцінка виставляється за шкалами: національною, 100 – бальною, ECTS. 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється наступним чином: 

5 - «Відмінно» - заслуговує абітурієнт, що виявив глибокі і всебічні знання 

програмового матеріалу, повністю володіє економічними термінами, вміє пов’язувати 

теоретичний матеріал з практикою, під час відповіді подав розгорнутий, вичерпний 

виклад змісту даної у питанні проблеми; навів повний перелік необхідних для 

розкриття змісту питання економічних та маркетингових категорій та законів; 

самостійно зробив логічні висновки і узагальнення; продемонстрував здатність 

висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане 

питання. 

4 – «Добре» - заслуговує абітурієнт, який виявив повні знання програмового 

матеріалу, засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою, вільно оперує 

економічними термінами, під час відповіді допустив неточності, які може виправити 

або при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 

зроблені помилки під час визначення окремих понять чи теоретичних концепцій у 

галузі маркетингу.   

3 – «Задовільно» - заслуговує абітурієнт, що виявив знання з основного 

програмового матеріалу, володіє економічними термінами, відповів на питання по-

суті, але під час відповіді допустив помилки або висновки, зроблені під час відповіді, 

не відповідають правильним чи загальновизнаним. 

2 – «Незадовільно» - заслуговує абітурієнт, що дав неправильну відповідь на 

запитання передбачене екзаменаційним білетом, у наведенні прикладів і не може її 

виправити, не знайомий з основною економічною літературою; не дав правильної 

відповіді на додатково поставлені запитання членами комісії. 

Аналіз та розв’язок ситуаційної задачі оцінюється наступним чином: 

5 – «Відмінно» - заслуговує абітурієнт, який інтегрує знання програмного 

матеріалу з наведених дисциплін для творчого вирішення ситуаційних завдань, вміє 
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застосовувати теоретичні знання для вирішення практичної ситуації; дає обгрунтовані 

відповіді на всі питання передбачені ситуацією та його вірне рішення; дає правильні 

відповіді на додаткові запитання комісії, щодо ситуаційного завдання. 

4 – «Добре» - заслуговує абітурієнт, який інтегрує знання програмного 

матеріалу з наведених дисциплін для вирішення ситуаційного завдання, вміє 

застосовувати теоретичні знання під час вирішення ситуаційної задачі; дає 

обгрунтовані відповіді але допускає незначні помилки у вирішенні ситуації; дає 

окремі не точні відповіді на додаткові запитання комісії, щодо ситуаційного завдання. 

3 – «Задовільно» - заслуговує абітурієнт, який використовує знання 

програмного матеріалу з наведених дисциплін для вирішення ситуаційного завдання, 

дає недостатньо обгрунтовні, невичерпні відповіді для вирішення практичної ситуації 

та не точні відповіді на додаткові питання членів комісії, щодо вирішення 

ситуаційного завдання. 

2 – «Незадовільно» - заслуговує абітурієнт, який припускається грубих 

помилок при вирішенні ситуаціного завдання; не дає  правильної відповіді на 

додатково поставлені запитання членами комісії, або ситуаційне завдання не 

розв’язане. 

Відповідь на тестові завдання оцінюються наступним чином: 

5 – «Відмінно» - заслуговує абітурієнт, який дав вірну відповідь на 8-10 тестів. 

4 – «Добре» - заслуговує абітурієнт, що дав вірну відповідь 6-8 тестів. 

3 – «Задовільно» - заслуговує абітурієнт, що дав правильні відповіді на 4-6 

тестів. 

2 – «Незадовільно» - заслуговує абітурієнт, який дав вірну відповідь на 3 і 

менше тестів. 

 

ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ В 

ОЦІНКУ ЗА 100 – БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 
Середньозважений 

бал 
Національна оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 
Оцінка  

ECTS 

5,0 відмінно 100 А 

4,95-4,99 відмінно 99 А 

4,90-4,94 відмінно 98 А 

4,85-4,89 відмінно 97 А 

4,80-4,84 відмінно 96 А 

4,75-4,79 відмінно 95 А 

4,70-4,74 відмінно 94 А 

4,65-4,69 відмінно 93 А 

4,60-4,64 відмінно 92 А 

4,55-4,59 відмінно 91 А 

4,51-4,54 відмінно 90 А 

4,50 добре 89 В 

4,43-4,49 добре 88 В 

4,36-4,42 добре 87 В 

4,29-4,35 добре 86 В 

4,22-4,28 добре 85 В 

4,15-4,21 добре 84 В 

4,08-4,14 добре 83 В 

4,01-4,07 добре 82 В 

4,00 добре 81 С 

3,92-3,99 добре 80 С 

3,84-3,91 добре 79 С 
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3,76-3,83 добре 78 С 

3,67-3,75 добре 77 С 

3,59-3,66 добре 76 С 

3,51-3,58 добре 75 С 

3,50 задовільно 74 D 

3,43-3,49 задовільно 73 D 

3,36-3,42 задовільно 72 D 

3,29-3,35 задовільно 71 D 

3,22-3,28 задовільно 70 D 

3,16-3,21 задовільно 69 D 

3,15 задовільно 68 E 

3,07-3,14 задовільно 67 E 

2,99-3,06 задовільно 66 E 

2,91-2,98 задовільно 65 E 

2,83-2,90 задовільно 64 E 

2,75-2,82 задовільно 63 E 

2,67-2,74 задовільно 62 E 

2,59-2,66 задовільно 61 E 

2,51-2,58 задовільно 60 E 

2,5 незадовільно 59 FX 

2,15-2,49 незадовільно 52 FX 

1,85-2,14 незадовільно 46 FX 

1,51-1,84 незадовільно 40 FX 

0-1,54 незадовільно 34 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


