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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за 

відповідною спеціальністю в ХКТЕІ в попередні роки або в 
іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у 
загальному конкурсі за результатами фахових вступних 
випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних 
випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітніх 
ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) наказом ректора 
ХКТЕІ створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких 
регламентується Положенням про приймальну комісію 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 
інституту.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими 
головою приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться на комп’ютерах у 
формі тестового контролю знань в підготовленій для проведення 
іспиту аудиторії. Під час комп’ютерного тестування вступник 
самостійно вводить відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час 
початку тестування, час завершення тестування, набрано балів. 
Під час комп'ютерного тестування завдання для кожного 
вступника вибираються програмою випадково із загального 
обсягу наданих тестових завдань з фахових дисциплін 
відповідних спеціальностей. Результат вступних випробувань, 
проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з 
кількістю набраних балів роздруковуються на паперових носіях 
та підписуються вступником.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань 
для зарахування бакалаврів (спеціалістів) на навчання за 
освітнім ступенем магістр за спеціальністю 075 «Маркетинг» 
здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри 
маркетингу та менеджменту.

На додаткові вступні випробування виносяться програмні 
завдання з наступних дисциплін:

1. Маркетингові дослідження.
2. Логістика.
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок 

для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисциплін відповідного напряму підготовки.



МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. Сутність, види та призначення ринкових 
досліджень

Ринкові дослідження як систематичний процес постановки 
мети дослідження, збирання, аналізу об’єктивної ринкової 
інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних 
управлінських рішень щодо будь-яких елементів продуктово- 
ринкової стратегії фірми. Суть, роль і мета ринкових 
досліджень. Завдання ринкових досліджень. Види ринкових 
досліджень. Об’єкти ринкових досліджень.

Світова практика ринкових досліджень. Становлення 
ринкових досліджень в Україні. Напрями підвищення 
ефективності ринкових досліджень. Основні відмінності 
ринкових досліджень на промисловому та споживчому ринках. 
Маркетингові функції підрозділів підприємства.

Тема 2. Ринкові інформація та її різновиди
Поняття інформації. Маркетингова інформація. 

Необхідність і значення ринкової інформації. Система 
маркетингової інформації та обробки даних. Система 
маркетингових досліджень.

Тема 3. Джерела вторинної інформації
Сутність і значення вторинної інформації. Цінність 

маркетингової інформації. Джерела вторинної інформації. 
Зовнішні джерела інформації (комерційні джерела, періодична 
преса, довідники, каталоги, статистичні збірники, офіційні 
документи, презентації, семінари, ярмарки, виставки, радіо, 
телебачення, Інтернет).

Внутрішні джерела інформації(фінансова та статистична 
звітність підприємства, довідкова (фірми постачальники, 
продавці), рахунки клієнтів, проектно-конструкторська 
документація).

Тема 4. Методи збирання первинної інформації
Суть і значення первинної інформації. Методи збирання 

первинної інформації. Інструментарій збирання інформації. 
Групування методів маркетингових досліджень та їх 
характеристика.

Кабінетні дослідження: традиційний аналіз, контент-аналіз, 
методи кореляційного та регресивного аналізу. Польові 
дослідження: опитування, експеримент, спостереження, панель.

Методи комунікацій при проведенні опитування. Алгоритм 
опитування. Розробка опитувальних анкет та їх методика. 
Проблеми вимірювання. Спеціальне дослідження (глибинне 
інтерв’ю, фокус-група, проекційні методи). Універсальні 
дослідження (омнібус, панель, моніторинг).

Якісні та кількісні дослідження. Проблеми достовірності 
інформації. Процес збору та інтерпретація маркетингової 
інформації.

Тема 5. Структура та процес досліджень ринку
Сутність процесу дослідження ринку. Етапи процесу 

ринкового дослідження. Прогнозування товарного ринку: 
сутність, алгоритм, вимоги.

Визначення проблеми, мети та об‘єкта дослідження. Робоча 
гіпотеза дослідження. Розроблення плану дослідження: вибір 
методу збору даних, вибір дослідницького інструментарію, 
складання плану вибіркового обстеження, збір та обробка даних.

Інтерпретація даних дослідження ринку. Підготовка та 
презентація звіту. Використання результатів дослідження. 
Оцінка наслідків використання результатів досліджень.

Реалізація плану дослідження (збирання інформації) 
організація дослідження, проведення дослідження, контроль 
збору даних, документування отриманих даних.
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Тема 6. Дослідження кон’юнктури ринку
Сутність комплексного дослідження ринку. Кон’юнктура 

ринку. Показники кон’юнктури ринку. Показники матеріального 
виробництва, які характеризують пропозицію товарів. 
Показники попиту на товари та методи оцінювання поточного 
попиту. Прогнозування кон’юнктури товарного ринку.

Аналіз виробництва досліджуваної продукції (динаміка, 
причини змін, вплив науково-технічного прогресу, поява нових 
товарів, їх удосконалення, виробничі витрати).

Вивчення рівня та динаміки цін, цінової політики 
підприємства.

• Тема 7. Визначення місткості ринку та його сегментів
Типи цільових ринків підприємств. Дослідження 

сегментування ринків за географічними, демографічними, 
психографічними та поведінковими ознаками. Дослідження 
ефективності вибору цільових сегментів ринку товарів та 
послуг.

Тема 8. Прогнозовані дослідження збуту
Прогноз товарного ринку: сутність, алгоритм, вимоги. 

Сутність та чинники прогнозованих досліджень збуту. Методи 
прогнозування обсягів продажу фірми: інтуїтивні, судження 
(оцінка) менеджерів, технічний прогноз, статистичні методи, 
економіко-математичні методи, аналіз асортименту товарів, 
пробний маркетинг.

Кількісні методи дослідження. Метод екстраполяції тренду. 
Метод згладжування за експонентою. Методи кореляційно -  
регресивного аналізу.

Тема 9. Дослідження конкурентного середовища та 
конкурентів

Дослідження факторів маркетингового макросередовища: 
політико-правові, економічні, демографічні, науково-технічні та 
культурні. Дослідження факторів мікросередовища: конкуренти,

споживачі, посередники, постачальники. Види конкурентів 
фірми (активні та потенційні конкуренти по продукції, збуту, 
ціні та комунікаційні). Аналіз конкурентів фірми. Чинники та 
аналіз конкурентоспроможності фірми.

Визначення місця фірми щодо фірм конкурентів. 
Дослідження іміджу фірми. Побудова конкурентної карти ринку. 
Матриця формування конкурентної карти ринку.

Аналіз ступеня концентрації товарного ринку. Розрахунок 
показників ринкової концентрації. Дослідження наявних 
бар’єрів «входу» та «виходу», ступені відкритості ринку.

Тема 10. Дослідження торгових марок
Торгова марка, її сутність та характеристика. Значення 

торгової марки. Дослідження марки товару. Поняття, види 
товарних знаків, їх відмінні якості. Захист прав на знаки.

Тема 11. Дослідження у сфері послуг
Формування та особливості ринку сфери послуг. Сутність, 

зміст та завдання маркетингових досліджень на ринку послуг. 
Оцінювання кон’юнктури сфери послуг. Визначення місткості 
ринку послуг. Оцінювання конкурентоспроможності організації 
за показниками її частки ринку.

Поширення користі та вигоди послуг. Основні властивості 
якості обслуговування.

Дослідження мотивів поведінки споживачів. Дослідження 
процесу прийняття рішення про придбання послуг. Дослідження 
можливостей освоєння сегмента ринку конкретного виду послуг.



Логістика

Темаї. Логістика як інструмент ринкової економіки
Поняття, сутність та історія розвитку логістики. Сучасні 

визначення логістики. Предмет, об’єкт, мета, завдання та 
функції логістики. Види логістики. Основні логістичні функції. 
Характеристика основних принципів логістики. Сім правил 
логістики.

Тема 2. Методи планування та управління виробничими та 
економічними системами

Економічна сутність та види логістичних потоків. 
Організація управління матеріальними потоками на рівні 
підприємства.

Механізми планування й управління матеріальними 
потоками: системи Just In Time, KANBAN, планування потреб у 
ресурсах (MRP), худого виробництва (lean production), 
загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на 
попит (SRP). Логістичні витрати.

Тема 3. Методи моделювання логістичних систем
Системний підхід у логістиці. Поняття і властивості 

логістичної системи. Загальна характеристика методів 
розв’язання логістичних завдань.

Тема 4. Функціональний логістичний менеджмент
Визначення та місце логістичного менеджменту. Основні 

функціональні сфери логістичної діяльності. Логістичне 
управління закупівлями. Визначення економічного розміру 
замовлення.

Тема 5. Управління запасами
Місце і роль запасів у логістичній системі. Витрати на 

створення та зберігання запасів. Системи управління запасами.

Тема 6. Транспортна логістика
Сутність і завдання транспортної логістики. Техніко- 

економічні показники роботи транспорту. Логістичні рішення у 
транспортуванні.

Тема 7. Складська логістика
Логістична організація складських процесів. Організація 

логістичного процесу на складі. Оцінка роботи складів. 
Логістичний сервіс. Організація та види логістичних послуг.

Тема 8. Інформаційне забезпечення логістичного процесу
Значення і завдання інформації в логістиці. Сучасні 

інформаційні технології в логістиці. Електронний обмін даними
(ЕШ).
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування 

оцінюються за 200-бальною шкалою
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15.ии наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».


