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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 підприємництва.

На вступні випробування виносяться програмні 
завдання з наступних дисциплін:

1 .Маркетинг.
2.Маркетингові комунікації.
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.



МАРКЕТИНГ

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна 
концепція

Сутність основних понять маркетингу, еволюція його 
визначення. Основні підходи до визначення маркетингу. 
Функції та принципи маркетингу. Сфери поширення 
маркетингу. Проблеми розвитку маркетингу на підприємствах 
України. Роль маркетингу в формуванні знань, умінь та 
навичок фахівців

Тема 2. Основні категорії маркетингу
Характеристика категорій маркетингу. Товари 

виробничо-технічного та споживчого попиту. Сутність 
понять, які відображають якість маркетингу.

Тема 3. Маркетингові дослідження
Маркетингова інформація як джерело, необхідне для 

прийняття управлінських рішень за результатами 
маркетингових досліджень. Класифікація та характеристика 
інформації. Сутність маркетингових досліджень. Роль, мета 
та визначення маркетингових досліджень. Процедура 
маркетингових досліджень.

Тема 4. Види маркетингових досліджень, їх 
структур та методи проведення

Класифікація маркетингових досліджень за цільовою 
ознакою, методами досліджень, об’єктами дослідження. 
Кількісні, описові дослідження. Кабінетні та польові 
дослідження. Методи дослідження.

Етапи маркетингових досліджень. Анкета як 
найпоширеніший інструментарій маркетингового
дослідження Основні напрями маркетингового дослідження.

Дослідження маркетингового середовища.
Кон’юнктурні дослідження. Дослідження конкуренції та 
споживачів

Тема 5. Сегментування ринку
Поняття сегментування ринку. Критерії успішного 

планування сегментації. Етапи процесу сегментування. 
Фактори сегментування ринку.

Тема 6. Стратегічне планування
Стратегічне планування як найважливіша складова 

маркетингового управління. Процес маркетингового 
стратегічного планування . Маркетингове стратегічне 
планування на рівні компанії, на рівні стратегічної бізнес- 
одиниці, на рівні товару.

Структура процесу маркетингового планування. 
Моделі прийняття стратегічних рішень. Матриця розвитку 
товару/ринку, матриця конкуренції (М. Портера), матриця 
БКГ, матриця привабливість - конкурентоспроможність 
(матриця Мак Кінсі).

Тема 7. Маркетингова товарна політика
Товарна політика підприємства та її складові. Рівні 

формування споживчої вартості товару. Якість 
товарів.Поняття тари і упаковки, їх функції. Вимоги до 
упаковки.

Поняття асортименту товарів та номенклатури товарів 
підприємства. Поняття життєвого циклу товару, 
характеристика етапів життєвого циклу товарів. Товарні 
стратегії фірми: інновації, модифікації товару, елімінування

Тема 8. Продуктові інновації
Інноваційна політика підприємства. Державне 

регулювання інноваційного процесу на товарному ринку.



Етапи процесу розробки нового товару. Торгова марка. Бренд. 
Конкурентоздатність товару.

Тема 9. Маркетингова цінова політика
Сутність та складові маркетингової цінової політики. 

Основні цілі ціноутворення. Види цін та їх характеристика 
Етапи процесу ціноутворення. Цінові стратегії.

Ціноутворення на різних типах ринків. Визначення 
цінової еластичності попиту ціноутворення. Класифікація 
методів ціноутворення. Методи ціноутворення орієнтовані на 
витрати, попит та конкурентів.

Тема 10. Маркетингова політика розподілу
Сутність політики розподілу. Мета та завдання 

політики розподілу. Функції каналів розподілу. Типи 
торговельних посередників.

Сутність управління каналами розподілу. 
Обґрунтування та формування каналів розподілу. Етапи 
процесу товароруху. Стратегія розподілу товарів.

Тема 11. Маркетингова політика просування
Сутність і складові маркетингової політики 

просування. Основні функції маркетингової політики 
просування. Комплекс просування товару. Основні фактори 
впливу на просування товару. Процес вибору комплексу 
просування товару: визначення цілей, оцінювання факторів, 
що впливають на комплекс просування, розробка стратегії, 
складання та розподіл бюджету, оцінювання комплексу 
просування товарів.

Комунікаційні засоби, їх класифікація. Основні та 
синтетичні комунікаційні засоби. Основні елементи процесу 
маркетингової комунікації. Етапи процесу планування 
маркетингових комунікацій. Інструменти комунікації.

Тема 12. План маркетингу підприємства
Комунікаційні засоби, їх класифікація. Основні та 

синтетичні комунікаційні засоби. Основні елементи процесу 
маркетингової комунікації. Етапи процесу планування 
маркетингових комунікацій. Інструменти комунікації.

Тема 13. Організація маркетингу
Поняття та функції управління маркетингом. 

Інтегровані та не інтегровані маркетингові структури. Форми 
управління маркетингом. Сутність і завдання організації 
служби маркетингу на підприємстві.

Види організаційних структур служб маркетингу.

Тема 14. Контроль маркетингу
Поняття контролю маркетингу. Етапи процесу 

контролю маркетингової діяльності. Мета контролю, прийоми 
і методи його здійснення. Маркетинговий аудит.

Організація маркетингового контролю та аудиту. 
Відповідальні за проведення маркетингового контролю.



МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

Тема 1. Комунікація в системі маркетингу
Підходи до визначення поняття «комунікація» у 

бізнесі Сутність, особливості, мета маркетингових 
комунікацій. Види, форми та групи комунікацій

Тема 2.Стратегії та планування маркетингових 
комунікацій

Стратегічні аспекти маркетингових комунікацій. 
Планування маркетингових комунікацій, методологічний 
підхід до нього. Етапи процесу планування маркетингових 
комунікацій.

Методи стратегічного планування. Бізнес-план 
маркетингових комунікацій як частина маркетингового плану. 
Організаційна структура маркетингу. Формування бюджету 
на комунікаційні заходи.

Тема 3. Рекламування товару
Сутність, мета, роль,завдання реклами. Класифікація 

рекламних засобів, їх оцінка та вибір. Основні засоби 
розповсюдження реклами.

Закон України «Про рекламу». Соціально-психологічні 
основи реклами. Реклама товару прямої та опосередкованої 
дії.

Процес та етапи вибору рекламних звернень. 
Ефективність рекламної діяльності.

Тема 4. Стимулювання продажу товарів
Цілі завдання стимулювання продажу товарів. Засоби 

стимулювання продажу їх характеристика.
Планування та управління заходами стимулювання 

продажу товарів. Ефективність використання засобів 
стимулювання продажу товарів споживачам. Ефективність

використання засобів стимулювання продажу торговельної 
мережі персоналу.

Тема 5. Організація роботи з громадськістю
Сутність, цілі, завдання та функції зв’язків з 

громадськістю. Форми пабліситі. Участь представників фірми 
у роботі з’їздів, конференцій, семінарів, громадських 
організацій.

Зв’язки з засобами масової інформації. Організація 
стосунків з клієнтами, органами державного управління. 
Програма дій з паблік рілейшнз на підприємстві.

Темаб. Реклама на місці продажу 
Призначення, переваги та недоліки реклами на місці 

продажу. Технічні засоби реклами на місці продажу. 
Планування та оформлення приміщення, використання 
вітрини як інструменту маркетингової політики комунікацій 

Порядок складання плану проведення рекламної 
кампанії. Причини відмови посередників від реклами на місці 
продажу. Мерчандайзинг, етапи його здійснення.

Тема 7. Прямий маркетинг 
Сутність, форми прямого маркетингу. Ознаки та 

принципи підготовки інформації для прямого маркетингу. 
Засоби інформаційного спілкування

Сучасні засоби і технології прямого маркетингу. 
ІЩетеї та його застосування у прямому маркетингу. 
Інформаційні та маркетингові послуги в режимі реального 
часу.

Тема 8. Організація виставок і ярмарків
Поняття, значення та класифікація виставок. 

Організація та проведення виставок. Опрацювання
результатів проведення виставок.

Поняття, значення та класифікація ярмарків. Розробка 
та оцінка бюджету ярмаркових заходів, їх фінансове 
забезпечення. Опрацювання результатів проведення виставок 
та ярмарок.
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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 
^пробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
апробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не 
фзніше 15.00 наступного робочого дня після дня оголошення 
оцінки з фахового вступного випробування. Порядок розгляду 
апеляцій відбувається згідно «Положення про апеляційну 
комісію ХКТЕІ».


