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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів зі спеціальності 075 Маркетинг (Освітня 

програма: Маркетинг) проводяться з метою визначення можливості 

вступників засвоїти навчальну програму підготовки магістра. 

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок вступників. 

Фахові вступні випробування проходять в усній формі. Вступники 

дають відповідь на три питання, які дозволяють перевірити сформованість у 

нього відповідних умінь та навичок. 

Навчання в магістратурі за спеціальністю 075 Маркетинг забезпечує 

отримання навичок прийняття рішень у галузі маркетингової діяльності та 

формування управлінських рішень у сфері маркетингу у різних сферах та на 

різних типах ринків. 

До конкурсу на вступ у магістратуру зі спеціальності 075 Маркетинг 

(Освітня програма: Маркетинг) запрошуються спеціалісти або магістри будь-

якого фаху. Тому метою вступних випробувань є виявлення найбільш 

здібних вступників, що в результаті навчання та самоосвіти демонструють 

високий рівень ерудиції щодо стратегічного управління, стратегічного 

аналізу національних і міжнародних ринків, стратегічного планування і 

маркетингового консультування. 

Вступник повинен знати: основні поняття маркетингу, функції, суть та 

завдання маркетингу, види маркетингу та їх характеристики; класифікації 

товарів за специфікою ознак, стадії життєвого циклу товару та їх стислі 

характеристики; товарну атрибутику та матрицю товарного асортименту, 

склад, суть та значення товарної політики підприємств, етапи процесу 

сприйняття нового продукту та основні параметри, що характеризують 

конкурентоспроможність товарів; суть і значення ціни товару, основні етапи 

ціноутворення, цінову еластичність товару та головні чинники, що 



впливають на формування ціни; поняття ринку, типи та види ринків, 

сегментування ринку, ємність та доля ринку, ринкова ніша.  

Вступник повинен вміти: збирати та обробляти маркетингову 

інформацію; проводити сегментування ринку та позиціонування товару; 

розраховувати і аналізувати економічні показники конкурентоспроможності 

товарів;  оцінювати споживчі переваги товарів; розраховувати та аналізувати 

коефіцієнти еластичності попиту; розрізняти та класифікувати основні 

моделі встановлення цін.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь вступників 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 

0 – 99 Вступник має слабкі уявлення про об’єкт 

вивчення (питання), не може відтворити або 

відтворює лише незначну частину основних 

понять. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 

елементарні основні визначення. 

101 – 109 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 

елементарні основні визначення, чітко 

формулює власну думку. 

110 – 119 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

відтворює менше половини навчального 

матеріалу, може навести окремі елементарні 

основні визначення, виявляє здатність 

елементарно викласти думку, при допомозі 

комісії може виконати певні елементарні 

завдання. 

Середній 120 – 129 Вступник може відтворити лише частину з 

теоретичного матеріалу з основ 

маркетингової діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю 

відповідає на питання екзаменаційного 

білету, при вирішенні завдань допускає 

неточності принципового характеру, не 

додержується послідовності викладання 

матеріалу екзаменаційного білету. 



130 – 139 Вступник може відтворити лише частину 

теоретичного матеріалу з основ 

маркетингової діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю 

відповідає на питання екзаменаційного 

білету, при вирішенні завдань допускає 

неточності принципового характеру, не 

додержується послідовності викладання 

матеріалу екзаменаційного білету. У 

відповіді вступника може бути порушена 

послідовність викладання теоретичного 

матеріалу, можуть мати місце перекручення 

у формуванні складних теоретичних 

положень. 

140 – 149 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. 

Достатній 150 – 159 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник може самостійно аналізувати, 

узагальнювати та робити висновки, вміє 

наводити власні приклади на підтвердження 

викладених думок. Але відповідь вступника 

має окремі несуттєві неточності. 

160 – 169 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник може встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки між явищами, факторами, самостійно 



аналізувати, узагальнювати та робити 

висновки. 

170 – 179 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник вміє застосовувати отримані 

знання в різних ситуаціях, вміє 

узагальнювати та систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власних аргументаціях. 

Високий 180 – 189 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації, вміє наводити 

власні приклади на підтвердження 

викладених думок, критично оцінює окремі 

факти і явища в діяльності підприємств, 

установ, організацій. 

190 – 199 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати 



інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації, вміє наводити 

власні приклади на підтвердження 

викладених думок, критично оцінює окремі 

факти і явища в діяльності підприємств, 

установ, організацій, виявляє особисту 

позицію щодо них. Може самостійно ставити 

та розв’язувати проблеми, вміє 

застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних завдань. 

200 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи маркетингової 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань маркетингової діяльності. При цьому 

вступник володіє глибокими і досконалими 

знаннями, застосовує отримані теоретичні 

знання в нестандартних ситуаціях, вміє 

узагальнювати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації, вміє наводити 

власні приклади на підтвердження 

викладених думок, критично оцінює окремі 

факти і явища в діяльності підприємств, 

установ, організацій, виявляє особисту 

позицію щодо них. Може самостійно ставити 

та розв’язувати проблеми, вміє 

застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних завдань. 

Переконливо аргументує особисту позицію, 

узгоджуючи її з отриманими знаннями та 

загальними цінностями, розвиває свої 

обдарування та нахили. 
 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

МАРКЕТИНГ 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Сутність маркетингу та його визначення. Основні підходи до 

визначення маркетингу. Основні передумови виникнення маркетингової 

діяльності. Еволюція концепцій маркетингу. Основні функції маркетингу. 

Потреба як основна ідея маркетингу. Ієрархія потреб А. Маслоу. Цінності, 

основні види. Запити. Попит. Основні види попиту. Товар. Класифікація 

товарів. Вартість і задоволення. Функціональне задоволення. Психологічне 

задоволення. Маркетингова комунікація, розподіл і ринок. Концепція 

сучасного маркетингу. Послідовність: потреба — бажання — попит — обмін. 

Суб’єкти маркетингу. Їх класифікація.  

 

Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу 

Основні види маркетингу: за цілями обміну, сферами застосування, 

територіальними ознаками, ступенями ринкової орієнтованості, видами 

діяльності, особливостями суб’єктів, охоплення сегменту, видами попиту 

(конверсійний, стимулюючий, креативний, ремаркетинг, синхромаркетинг, 

підтримуючий, демаркетинг, протидіючий). Зовнішнє маркетингове 

середовище: мікросередовище та макросередовище. Складові зовнішнього 

середовища. Внутрішнє середовище. Складові внутрішнього середовища. 

Дослідження ринку та попиту. Поняття ринку. Кон’юнктурні дослідження. 

Основні показники, що характеризують ринок. Типи ринків. Чиста, або 

досконала, конкуренція. Монополістична конкуренція. Олігополістична 

конкуренція.  

 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

Сутність маркетингових досліджень. Мета маркетингових досліджень. 

Об’єкти маркетингового дослідження. Основні напрями маркетингових 

досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень. Процедура 



маркетингових досліджень. Сегментування споживчого ринку. Оцінювання 

привабливості сегменту. Маркетингові інформаційні системи. Класифікація 

маркетингової інформації. Загальна оцінка вторинної та первинної 

інформації. Маркетингова інформаційна система, елементи цієї системи. 

Види маркетингових досліджень. Кабінетні та польові дослідження. Групи 

маркетингових методів дослідження.  

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

Комплекс маркетингу. Товар. Ціна. Розподіл товару. Просування 

товару. Поняття маркетингової товарної політики. Основні рішення в межах 

товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Послуга як товар. 

Особливості маркетингу послуг. Якість товару. Чотири рівні якості товару. 

Упаковка товару. Упаковка внутрішня, зовнішня. Тара. 

Конкурентоспроможність товару. Показники якості товару. Поняття 

асортименту товарів. Формування асортименту. Асортиментна концепція. 

Товарна номенклатура підприємства. Виробничий асортимент. Торговий 

асортимент.  

 

Тема 5. Планування нових товарів 

Життєвий цикл товару Сутність управління життєвим циклом товару. 

Розробка нового товару. Основні підходи до визначення “новий товар”. 

Основні етапи розробки нового товару. Причини невдач при виведенні 

нового товару на ринок. Товарний знак (торгова марка). Значення товарного 

знаку. Основні функції товарного знаку.  

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 

Сутність маркетингової цінової політики. Основні цілі ціноутворення. 

Основні функції ціни. Види цін. Залежність цін від обороту. Залежність цін 

від впливу держави. Залежність цін від особливостей комерційного 

контракту. Залежність цін від сфери діяльності. Залежність цін від порядку 



відшкодування споживачем транспортних витрат. Вибір методу 

ціноутворення залежно від ринкового стану.  

 

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення 

 Методи ціноутворення. Методи, орієнтовані на витрати, попит, 

конкурентів. Етапи процесу ціноутворення. Цінові стратегії. Стратегії, 

пов’язані з виведенням нового товару на ринок. Стратегії ціноутворення в 

межах товарної номенклатури. Встановлення остаточної ціни. Варіанти 

коригування цін. Сутність і зміст методів непрямого ціноутворення.  

 

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій 

Сутність маркетингової політики комунікації. Основні функції 

маркетингової комунікації. Цілі маркетингової комунікаційної політики. 

Просування товару. Створення і підтримка постійних зв’язків. Комунікаційні 

засоби, їх класифікація. Основні та синтетичні комунікаційні засоби. Процес 

маркетингової комунікації. Основні елементи процесу маркетингової 

комунікації. Рівні декодування. Важливість зворотного зв’язку у процесі 

комунікацій. Поняття перешкод, основні типи.  

 

Тема 9. Маркетингова політика розподілу 

Сутність політики розподілу. Мета та завдання політики розподілу. 

Канал розподілу. Рівень каналу розподілу. Довжина каналу розподілу. 

Ширина каналу розподілу. Функції каналів розподілу. Посередники. 

Класифікація посередників. Прямий збут. Опосередкований збут. Фактори 

впливу на вибір посередника. Оптова торгівля. Форми оптових торговців. 

Роздрібна торгівля. Форми роздрібної торгівлі. Маркетингові системи 

розподілу. Традиційна система розподілу.  

 

Тема 10. Організація і контроль маркетингової діяльності 

підприємства 



Організація відділу маркетингу. Ланка управління. Ступень (рівень) 

управління. Основні принципи організації відділу маркетингу. Функції 

відділу маркетингу. Організаційні структури відділу маркетингу. Основні 

типові моделі інтегрованих маркетингових структур. Функціональна 

структура відділу маркетингу. Регіональна структура відділу маркетингу. 

Товарна (продуктова) структура відділу маркетингу. Сегментна структура 

відділу маркетингу. Матрична організаційна структура відділу маркетингу. 

Зв’язок маркетингових служб з іншими відділами підприємства. Контроль 

маркетингової діяльності. Етапи процесу контролю маркетингової діяльності. 
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