
  



Вступ 

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 "Маркетинг" 

ОПП "Маркетинг" у Львівський торговельно-економічний університет для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі раніше здобутого 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти включає базові теми з дисципліни 

"Теоретичні основи маркетингу". 

Для проведення вступного випробування основні питання тем, поданих у 

цій програмі, представлено у вигляді тестів. Питання тестів дозволяють 

перевірити знання вступників з проблематики, змісту і соціально-економічної 

спрямованості теоретичних основ маркетингу.  

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави 

для висновку про рівень підготовки вступника для вступу у Львівський 

торговельно-економічний університет на спеціальність 075 "Маркетинг" ОПП 

"Маркетинг" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

  



Зміст тем дисципліни 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 

 

Тема 1. Сутність маркетингу і спрямованість маркетингової 

діяльності 

Природа маркетингу. Хронологія виникнення та розвитку маркетингу. 

Маркетинг як концепція і як комплекс послідовних різноманітних видів 

діяльності у сфері бізнесу. Визначення поняття маркетингу. 

Макро- і мікромаркетинг. Маркетинг споживчих товарів і маркетинг 

товарів промислового призначення. Регіональні відмінності маркетингу. 

Процес маркетингу. Складові процесу маркетингу у вигляді 

взаємозв'язаних операцій від вивчення потреб споживачів, дослідження ринку 

до створення і задоволення потреб споживачів. 

Еволюція концепцій маркетингу. Концепція збутового маркетингу, власне 

маркетингова концепція, концепція соціального маркетингу. 

Рушійні фактори або елементи комплексу маркетингу, які застосовуються 

у прагненні викликати бажану зворотну реакцію на ринку. Стратегії маркетингу 

— продукту, ціни, розповсюдження просування. 

Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, побажання (запити), 

попит, товар, вартість, обмін, угода, ринок. Суб’єкти і об’єкти маркетингу. 

Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів маркетингу 

та їх структура. Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних 

підприємствах. 

 

Тема 2. Різновиди маркетингу та їх особливості  

Сфери застосування маркетингу. Маркетинг у сфері виробничого і 

торговельного бізнесу. Мерчандайзинг і франчайзинг. Маркетинг у сфері 

некомерційної діяльності. 

Типи маркетингу, що застосовує фірма в залежності від стану 

кон'юнктури ринку товару, попиту на товар, мети та завдання, яке ставить 

фірма. Специфіка дій фірми в залежності від типу маркетингу. 

Характеристика концепцій управління фірмою: удосконалення 

виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, 

маркетингу, соціально-етичного маркетингу. 

Функціональний, географічний, товарний, ринковий, товарно-ринковий 

підходи до побудови служби маркетингу. Вплив концепції маркетингу на 

структуру служби маркетингу.  

Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності 

(орієнтований на продукт, на споживача, змішаний), її сфери (маркетинг 

товарів споживчого попиту, виробничо-технічного призначення, торговельний), 

періоду, на який розробляється маркетингова програма підприємства 

(стратегічний, тактичний, оперативний), попиту (конверсійний, стимулюючий, 

ремаркетинг,  синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, зберігаючий, 

протидіючий), ступеню координації виконуваних на підприємстві 

маркетингових функцій (інтегрований та неінтегрований), кінцевої мети 

діяльності (комерційний і некомерційний),  рівня вирішення маркетингових 

завдань (макро- та мікро маркетинг), ступеню диференціації маркетингових 
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функцій (глобальний і диференційований маркетинг)  тощо. 

 

Тема 3. Основні засади маркетингової діяльності 

Складові маркетингової діяльності. Маркетингова товарна політика. 

Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика розподілу. 

Маркетингова політика комунікацій. Маркетингові прийоми. 

Поняття маркетингового середовища. Мікросередовище маркетингу — 

взаємодія окремих служб фірми з суміжниками (постачальниками, 

посередниками, конкурентами), контактною аудиторією, покупцями і 

споживачами. Фактори мікросередовища. Макросередовище маркетингу у 

вигляді взаємодії фірми і її оточення з факторами зовнішнього впливу, що 

безпосередньо непідконтрольні фірмі. Негативний і позитивний вплив 

макросередовища маркетингу на діяльність фірми. Необхідність вивчення та 

прогнозування факторів макросередовища: демографічних, економічних, 

природно-кліматичних, науково-технічних, політичних та факторів 

культурного середовища. 

Покупці на ринку. Модель поведінки покупця товару для кінцевого 

сповивання та її складові. Фактори, що обумовлюють поведінку покупців. 

Специфіка моделі поведінки покупців-організацій. Процес прийняття рішення 

про купівлю товарів. Характеристика окремих етапів процесу прийняття 

рішення про купівлю. Процес прийняття рішення про купівлю товарів 

організаціями, його відмінності від купівлі товарів кінцевими покупцями та 

характеристика окремих етапів. 

Поняття сегментації ринку. Умови успішної сегментації ринку та 

ефективного застосування сегментації ринку у практичній діяльності фірми. 

Класифікація сегментаційних змінних Об'єктивні і суб'єктивні сегментаційні 

змінні. Географічні, демографічні, психографічні та сегментаційні змінні 

особливостей поведінки покупців. Характеристика сегментаційних змінних та 

їх застосування в діяльності фірми. Три варіанти охоплення ринку: 

недиференційований або масовий маркетинг, товарно-диференційований 

маркетинг і концентрований або цільовий маркетинг. Позиціювання товару на 

ринку. Характеристика тактичних засобів позиціювання однотипного з 

конкурентами товару та умови, що сприяють цьому. Позиціювання нового або 

модифікованого товару. 

 

Тема 5. Інформація і дослідження у маркетинговій діяльності 

Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових 

досліджень. Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний 

та теоретичний. Загальна і часткова методологія науки. Методи та техніка 

наукових досліджень, їх класифікація. Методи емпіричного дослідження. 

Методи теоретичного дослідження. Експеримент та його характерні 

особливості. Аналіз і синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний методи 

дослідження. Гіпотеза і докази у наукових дослідженнях. Способи 

встановлення істини: безпосередній і опосередкований. Стадії наукових 

досліджень: організаційна, дослідна, узагальнення, реалізація результатів. 

Необхідність та об’єкти наукових досліджень в економіці. Економічна 

політика. Роль та функції економічних наук. Класифікація економічних наук. 



Структура знань, що відображають економічні науки. Теоретична і прикладна 

частини економічної науки. Загальні проблеми розвитку економічної науки на 

сучасному етапі. Державні науково-технічні програми як засіб реалізації 

національних програм та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Комплексні регіональні науково-технічні програми. Основні напрями наукових 

досліджень у сфері економіки. Наукові дослідження в споживчій кооперації, їх 

значення для розвитку системи. Організація та фінансування наукових 

досліджень у кооперативних вузах і науково-дослідних установах. Роль 

окремих ланок споживчої кооперації в організації досліджень. Головні об’єкти і 

напрями наукових досліджень в економіці споживчої кооперації. 

Поняття системи маркетингової інформації. Класифікація інформації. 

Джерела інформації. Вимоги до інформації.  

Типи маркетингових досліджень. Пошукові, описові, пояснювальні, 

передбачаючі, тематичні, безперервні та програмні маркетингові дослідження. 

Організація маркетингових досліджень. Підготовка маркетингового 

дослідження. Визначення завдання дослідження. Розробка плану дослідження. 

Збір інформації. Інтерпретація даних. Представлення результатів 

маркетингового дослідження. 

Поняття соціологічного дослідження. Соціологічні дослідження у вигляді 

спостережень, експериментувань, аналізу документів, опитувань. Розвідувальні 

або зондажні, описові і аналітичні дослідження.  

Основні принципи побудови анкети і формулювання питань. Перевірка 

композиції анкети та логічний контроль анкети. 

  



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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