
 

 



 

Вступ 

Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності 075 

"Маркетинг" ОПП "Маркетинг" у Львівський торговельно-економічний 

університет для здобуття освітнього ступеня "магістр" включає базові теми з 

дисциплін маркетинг, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова 

політика, маркетингові комунікації, маркетингові дослідження та відповідає 

Програмі предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового 

вступного випробування для галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 

(затверджена Наказом МОН України № 157 від 11.02.2022). 

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у 

цій програмі, представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні 

білети. Питання білетів дозволяють перевірити знання абітурієнтів з 

проблематики, змісту і соціально-економічної спрямованості теоретичних 

основ маркетингу, маркетингових досліджень, маркетингової товарної та 

цінової політики, маркетингових комунікацій.  

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави 

для висновку про рівень підготовки абітурієнта для вступу у Львівський 

торговельно-економічний університет на спеціальність 075 "Маркетинг" ОПП 

"Маркетинг" на здобуття ступеня "Бакалавр 

  



 

Маркетинг 

 

1. Теоретичні основи маркетингу 

 

1.1. Основні поняття та класифікація маркетингу 

 

Визначення маркетингу за Ф. Котлером. Основні поняття маркетингу: 

нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода, ринок. Типологізація ринку: ринок 

продавця, ринок покупця, ринок товарів промислового призначення (В2В), 

споживчий ринок (В2С). Типологізація попиту: негативний, відсутній, 

прихований, спадний, нерегулярний, повномірний, надмірний, нераціональний. 

Класифікація маркетингу за типом попиту: конверсійний, стимулюючий, 

розвиваючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий, демаркетинг, 

протидіючий. Класифікація маркетингу за наявністю сегментації ринку: 

масовий, товарно-диференційований, цільовий. Класифікація маркетингу за 

рівнем каналу розподілу: прямий, непрямий. 

 

1.2. Підходи комерційних організацій до управління маркетингом 

 

Концепції: удосконалення виробництва, удосконалення товару, 

інтенсифікації комерційний зусиль, маркетингу, соціально-етичного 

маркетингу. Цілі системи маркетингу: досягнення максимальної споживчої 

задоволеності, надання максимально широкого вибору, максимальне 

підвищення якості життя. 

 

1.3. Поведінка споживача 

 

Проста модель купівельної поведінки: спонукальні чинники маркетингу 

(товар, вартість, способи поширення, стимулювання збуту); інші подразники 

(економічні, науково-технічні, політичні, культурні); "чорна скринька" 



 

свідомості покупця (характеристики покупця, процес прийняття купівельного 

рішення); реакція у відповідь споживачів (вибір товару, вибір марки, вибір часу 

купівлі, вибір об’єкта купівлі). 

 

2. Аналіз маркетингового середовища 

 

2.1. Поняття маркетингового середовища 

 

Мікромаркетингове середовище: підприємство, конкуренти, споживачі, 

постачальники, посередники, контактні аудиторії. Макромаркетингове 

середовище: чинники демографічного, економічного, природного, науково-

технічного, політичного та культурного характеру. Місткість ринку і ринкова 

частка підприємства: сутність, визначення і основні методи вимірювання. 

Сегментування ринку: сегмент, ознаки і критерії сегментування, вибір 

цільового сегменту ринку. Цільовий ринок: поняття. Позиціонування на ринку. 

Схема позиціонування товару. Ринкові можливості. Модель Ансоффа: більш 

глибоке проникнення на ринок; розширення меж ринку; розробка товару; 

диверсифікація. Маркетингова можливість: сутність і визначення. Механізм 

появи маркетингових можливостей підприємства. 

 

2.2. Система маркетингової інформації 

 

Класифікація підсистем: підсистема внутрішньої звітності, підсистема 

збору зовнішньої інформації, підсистема маркетингових досліджень, 

підсистема аналізу маркетингової інформації. Схема маркетингового 

дослідження: виявлення проблеми і формулювання мети дослідження, відбір 

джерел інформації, аналіз зібраної інформації, подання отриманих результатів. 

Маркетингова інформація: її сутність, види та джерела. Первинні маркетингові 

дані: визначення та джерела. Вторинні маркетингові дані: визначення та 

джерела. Методи маркетингових досліджень: спостереження, опитування, 



 

експеримент. Фокус-групове інтерв’ю як метод збирання первинної 

маркетингової інформації. Інструменти дослідження: анкета, технічні засоби. 

Способи зв’язку з аудиторіями в процесі опитування: телефон, пошта, 

особистий контакт. 

 

2.3. Комплекс маркетингу ат система організації служби маркетингу 

 

Поняття комплексу маркетингу "4P's": товар, ціна, розподіл, просування. 

Перелік видів систем організації служби маркетингу: функціональна 

організація, організація за географічною ознакою, товарна організація, 

організація за ринковою ознакою. 

 

3. Маркетингова товарна політика 

 

3.1. Класифікація товарів 

 

Класифікація товарів за характером споживання:  

- споживчі товари, товари виробничо-технічного призначення; 

- товари тривалого користування, товари короткотермінового 

користування, послуги. 

Класифікація товарів за рівнем реалізації концепції товару (рівні 

товару в маркетингу): товар за задумом, товар у реальному виконання, 

товар з підкріпленням. Класифікація споживчих товарів: товари 

повсякденного попиту (основні товари постійного попиту, товари 

імпульсивної купівлі, товари для екстрених випадків), товари попереднього 

вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту. Показники 

товарної номенклатури: ширина, глибина, насиченість, гармонічність. 

 

3.2. Концепція життєвого циклу товару 

 



 

Життєвий цикл товару: виведення, зростання, зрілість, занепад. Види 

кривих життєвого циклу товару (з повторним циклом, гребінцева, традиційна, 

моди). 

 

3.3. Розроблення товару 

 

Класифікація товарів за рівнем реалізації концепції товару: товар за 

задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням. Товарна марка: 

марочна назва, марочний знак, товарний знак. Упакування товару: функції 

упакування, тара, маркування. 

 

4. Маркетингова цінова політика 

 

4.1. Процес ціноутворення 

 

Етапи ціноутворення: постановка завдань ціноутворення, визначення 

попиту, оцінка витрат, аналіз цін і товарів конкурентів, вибір методу 

ціноутворення, встановлення кінцевої ціни. Завдання ціноутворення: 

максимізація поточного прибутку, завоювання лідерства за показниками 

частки ринку, завоювання лідерства за показниками якості товару. 

Чинники ціноутворення: мета продавця, собівартість, ціни конкурентів, 

еластичність попиту (еластичний та нееластичний попит). Методи 

маркетингового ціноутворення: "середні витрати плюс прибуток"; 

беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; сприйманої цінності 

товару; на основі рівня поточних цін; на основі закритих торгів. 

 

4.2. Підходи до ціноутворення 

 

Основні підходи до встановлення ціни: ціни на новий товар, у межах 

товарного асортименту, на доповнюючи товари, на обов’язкову 



 

приналежність, за географічним принципом; із знижками і заліками, для 

стимулювання збуту, дискримінаційні ціни. 

 

5. Маркетингова політика розподілу 

 

5.1. Визначення каналів розподілу 

 

5.2. Функції каналів розподілу: стимулювання збуту, встановлення 

контактів, пристосування товарів, проведення перемовин, організація 

товароруху, фінансування, прийняття ризиків. 

 

5.3. Рівні каналів розподілу: нульовий, однорівневий, дворівневий, 

трирівневий канали. 

 

5.4. Показники каналів розподілу: довжина, ширина. 

 

5.5. Визначення стратегії розподілу: інтенсивний маркетинг, 

вибіркове проникнення, широке проникнення, пасивний маркетинг. 

 

6. Маркетингова політика комунікацій 

 

6.1. Комплекс маркетингових комунікацій 

 

Комплекс маркетингових комунікацій: поняття та структура (реклама, 

зв’язки з громадськістю, стимулювання продажу, особисті продажі). 

Характеристика складових комплексу маркетингових комунікацій: 

реклама, зв’язки з громадськістю, стимулювання продажу, особисті продажі. 

 

6.2. Характеристика моделі AIDA (модель ефективного звернення до 

цільової аудиторії): звернення має привернути увагу, утримати інтерес, 



 

порушити бажання та спонукати до здійснення дії. 

Види комунікаційних каналів: канали особистої комунікації та канали 

неособистої комунікації. 

 

6.3. Чинники, що визначають структуру комплексу стимулювання: 

тип товару чи ринку; тип стратегії проштовхування товару та стратегія 

залучення споживача до товару; ступінь готовності покупця; етап життєвого 

циклу товару. 

 

  



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається 

на абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 



 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання 

правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох 

місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити 

біля кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт 

на вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені 

і перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного 

забезпечення роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і 

оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За 

підсумками обробки талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів 

тестування, у якій у рейтинговому порядку проставляються набрані 

абітурієнтами бали і яка передається Голові приймальної комісії на 

затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником 

цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 
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