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ВСТУП

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 
підготовки 6.030509 «Маркетинг» передбачається вступне фахове випробування 
абітурієнтів, випускників технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних 
училищ.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 
засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати 
базову неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за спорідненими напрямами 
підготовки, базову неповну (бакалавр) або повну (спеціаліст) вищу освіту за іншими 
спеціальностями, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 
галузі природничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук.

Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 6.030509 
«Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» -  виявлення рівня знань, 
умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної 
характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки, бакалавра 
за іншими напрямами підготовки, спеціаліста за іншими спеціальностями та 
формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування 
дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за 
напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вступний іспит включає 50 тестових завдань
Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали
Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного 

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до 
знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ПВНЗ «НЕУ» з метою здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Маркетинг».

Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки 
молодшого спеціаліста, бакалавра за іншими напрямами підготовки, спеціаліста за 
іншими спеціальностями, передбачених відповідними Освітньо-професійними 
програмами підготовки.

Програма вступного фахового випробування включає:
I. Перелік модулів та змістових модулів
II. Список необхідної літератури.
III. Критерії оцінювання знань абітурієнтів.



І. Перелік модулів та змістових модулів
Зміст фахових випробувань за темами
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.
Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного 

управління діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення 
бізнесу.

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні 
підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його 
визначення.

Система маркетингу: маркетингова інформаційна система; система засобів 
маркетингу; система керування маркетингу.

Основні цілі, принципи, задачі та функції маркетингу як програмно-цільової 
концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення 
потреб споживачів. Етапи маркетингової діяльності підприємства.

Еволюція концепцій маркетингу. Сутність, фокус уваги, засоби досягнення 
та очікуваний результат від застосування концепцій маркетингу. Концепція 
удосконалення виробництва. Концепція удосконалення товару. Концепція 
інтенсифікації комерційних зусиль.концепція маркетингу. Концепція соціально- 
етичного маркетингу. Критерії прийняття рішення про застосування 
маркетингових концепцій.

Тема 2. Класифікація маркетингу
Поняття класифікації маркетингу. Чинники, що формують класифікацію 

маркетингу. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності. 
Види маркетингу залежно від сфери застосування. Види маркетингу залежно від 
терміну на який розроблюється маркетингова політика підприємства. Види 
маркетингу залежно від завдань попиту. Види маркетингу залежно від основних 
суб'єктів уваги. Види маркетингу за рівнем розв'язання маркетингових завдань. 
Види маркетингу за ступенем диференціації маркетингових функцій. Види 
маркетингу залежно від кінцевої мети діяльності підприємства.

Тема 3. Характеристика маркетингу
Визначення основних категорій маркетингу: нестаток, потреба, запити, 

попит; товари та послуги; споживча цінність та споживча задоволеність; покупка; 
обмін та угода; ринок. Взаємозв'язок основних категорій маркетингу.

Сутність, поняття комплексу маркетингу. Складові комплексу маркетингу. 
Характеристика маркетингових інструментів, що входить до набору комплексу 
маркетингу. Використання комплексу маркетингу як складової для підвищення 
загальної ефективності діяльності підприємства.

Тема 4. Маркетингові дослідження.
Зміст і завдання маркетингового дослідження. Організація маркетингового 

дослідження. Принципи маркетингового дослідження. Види маркетингової 
інформації, способи збору інформації. Класифікація джерел та характеристика видів 
маркетингової інформації. Система збору маркетингової інформації. Методи збору 
маркетингової інформації: опитування, експеримент, анкетування. Методи 
досліджень: ринку, покупця, постачальника попиту, кон’юнктури, конкурентів. Звіт 
про маркетингове дослідження.



Тема 5. Маркетингова товарна політика.
Сутність маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. 

Головні атрибути товару: користь, властивості, упаковка, унікальність, 
популярність, імідж, якість, торгова марка, умови поставки, ремонтопридатність, 
монтаж, сервіс, ціна. Поняття “товарна мікросуміш”.

Конкурентоспроможність продукції: сутність, концепція та методи 
конкурентоспроможності (групові експертизи; опитування споживачів; за переліком 
основних параметрів). Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції.

Товарний асортимент і товарна номенклатура:
поняття і характеристики;
критерії та методи елімінування продукції;
сутність товарної диференціації та диверсифікації;
організаційні форми та проблеми управління продукцією.

Тема 6. Маркетингова цінова політика.
Сутність та роль маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового 

розрахунку цін і характеристика його основних етапів:
постановка мети та визначення завдань (вимірювання та урахування 

існуючих обмежень) ціноутворення;
визначення величини попиту й пропонування, їх співвідношення та 

значення цінової еластичності;
розрахунок витрат на виробництво й реалізацію продукції;
вибір приблизного рівня цін, виходячи із умов конкретного середовища.

Тема 7. Маркетингова політика продажу
Оптова та роздрібна торгівля. Організаційні форми оптової торгівлі. Сутність 

оптової та роздрібної торгівлі. Технологічний процес у сфері продажу. Сітьовий 
маркетинг. Франчайзинг в сфері продажу товарів.

Тема 8. Маркетингова політика просування
Значення, місце, цілі, завдання маркетингової політики просування у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових 
комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, 
зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів: 
тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, ступінь 
інформованості покупців.

Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, 
форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії 
оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та 
підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з громадськістю 
(підтримування контактів із засобами масової інформації, проведення презентацій, 
ювілейних заходів, організація консультування споживачів і посередників, спонсорство 
тощо).

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, 
співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування засобів 
стимулювання збуту.



Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення під час 
персонального продажу та способи їх уникнення.

Тема 9. Організація маркетингу
Поняття і функції організації маркетингової діяльності. Форми управління 

маркетингом. Особливості функціонування служб маркетингу.

Тема 10. Контроль маркетингу
Оперативний контроль маркетингу. Контроль збуту, контроль долі ринку, 

прибутковості та збитків маркетингу. Стратегічний контроль в маркетингу. 
Ефективність маркетингового контролю.

Тема 11. План маркетингу підприємства
Програми маркетингу та їх види. Структура маркетингових планів. Види 

маркетингових планів: конкурентів, споживачів, ринку, товару, ціни, просуванню. 
Бюджет маркетингу. Стратегічні плани, реальні (річні плани). Ситуаційні плани.
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4.2. Маркетинг и реклама: Украинский профессиональньїй журнал. -  Харків 

// Мір:// \¥\у\у. тг. сот.иа.
4.3. Економіка України: Політико-економічний журнал Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук 
України / Видавництво “Преса в Україні’'. -  Київ.

4.4. Зкономическая теория: Научньтй журнал / Национальная академия наук 
Украиньї, Министерство образования и науки. -  Киев.

4.5. Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал / 
Національний науковий центр. -  Київ.



4.6. Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал / Інститут 
економіки та прогнозування НАН України. -  Київ.

4.7. Економіст: Науковий та громадсько-політичний журнал / Науково- 
дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності: - Київ.

4.8. Вісник: Науково-практичний журнал / Київський національно- 
економічний університет. -  Київ.

4.9. Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал / ВНЗ 
“Національна академія управління”. -  Київ.

4.10. Статистика України: Щоквартальний науково-інформаційний журнал / 
Державний комітет статистики України. -  Київ.

5. Сайти:
- \у\у\у. .іеггазой. сош. иа -  система управління взаємовідносинами з клієнтами;
- \у\у\у. Яеїегаїз. пеі. иа;
- \у\у\у. зШсІ2опа. со. иа;
- ш \у .  клей. КірЬіг. КоЬоІз. кіеу. Ш;
- \у\у\у тагкеІіп^Ьазе. Ш.

III Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на вступному фаховому 
випробовуванні

Екзаменаційна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта на тестові 
завдання за 200 бальною шкалою.

Абітурієнти, що набрали менш ніж 124 бали отримують оцінку «незадовільно» і 
до подальшого конкурсу не допускаються.

Абітурієнти, що набрали 124 і більше балів допускаються до подальшого 
конкурсу.

Р івен ь К іл ьк іст ь н а б р а н и х  
балів

Х а р а к т ер и ст и к а  в ідп овідей З агальн а  оц ін ка

низький 100- 124
аб іту р ієн т виявив поверхов і, 
ф рагм ен тарн і знання незадовільно

задовільний 124— 152
аб іту р ієн т виявив д о статн ю  
тео р ети ч н у  п ідготовку  3 
програм н ого  м атер іалу

задовільно

достатній 156— 176
аб іту р ієн т  ви яви в високий  
р івен ь тео р ети ч н о ї п ідготовки  
з програм н ого  м атер іалу

добре

високий 180 — 200
аб іту р ієн т виявив в ідм інний  
р івен ь тео р ети ч н о ї п ідготовки  
з програм н ого  м атер іалу

відмінно


