
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Маркетинг» 

3 курс  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Розв’язування ситуаційної задачі – 20 балів  

Бали  Критерії оцінювання розв’язання 

задачі 

21-25 балів Задача розв’язана в повному обсязі 

16-20 балів Задача розв’язана в повному обсязі, 

але допущені незначні помилки, або 

виконано не раціональним способом 

11-15 балів Задача розв’язана неповністю, але 

більше ніж на 2/3 загального об’єму. 

Алгоритм виконання правильний. 

6-10 балів Задача розв’язана більше половини. 

Алгоритм виконання порушений, що 

привело до неправильного 

результату. 

0-5 балів Задача не розв’язана, або записано 

лише коротка умова задачі. 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність, основні складові та концепції маркетингу. 

2. Комплекс маркетингу, основні функції маркетингу.  

3.  Концепції маркетингу. Виробнича концепція. Товарна концепція. 

Збутова концепція. Традиційна маркетингова концепція. Концепція 

соціально-етичного маркетингу. 

4. Порівняння та еволюція концепцій управління маркетингом.  

http://pidruchniki.com/17390919/marketing/kompleks_marketingu_osnovni_funktsiyi_marketingu#34
http://pidruchniki.com/18601214/marketing/osnovni_oznaki_marketingovogo_stilyu_upravlinnya_kontseptsiyi_marketingu#17
http://pidruchniki.com/18601214/marketing/osnovni_oznaki_marketingovogo_stilyu_upravlinnya_kontseptsiyi_marketingu#17
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#405
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#317
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#494
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#397
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#677
http://pidruchniki.com/12780805/marketing/virobnicha_kontseptsiya#677


5. Аналіз основних потреб маркетингу, які необхідно вирішувати 

маркетологам.  

6. Суб'єкти маркетингу. 

7. Маркетингове середовище та види маркетингу. 

8. Особливості впливу факторів макро- і мікросередовища підприємства 

на здійснення маркетингової діяльності. 

9. Маркетингове середовище організації. Економічні фактори. Політико-

правові фактори. Технологічні фактори. Природно-географічні фактори. 

Соціально-культурні фактори. 

10. Основні види маркетингу.  

11. Особливості споживчого маркетингу.  

12. Особливості промислового маркетингу 

13. Маркетингова інформація та маркетингові дослідження. 

14. Види маркетингових досліджень. 

15.  Методика проведення маркетингових досліджень.  

16. Основні цілі, напрямки та етапи маркетингових досліджень.  

17. Методи збирання первинної інформації.  

18. Аналіз зібраної інформації.  

19. Презентація отриманих результатів.  

20. Маркетингові дослідження загального стану ринку.  

21. Маркетингові дослідження споживачів.  

22. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-

споживачів.  

23. Методи визначення місткості ринку. 

24. Сегментування ринку, вибір цільового сегменту та позиціонування. 

25. Сегментування ринку: сутність, цілі, вимоги. Способи сегментування 

ринку. Фактори та критерії сегментації ринку.  

26. Процес оцінювання цільового сегменту.  

27.  Позиціонування підприємства на ринку. 

28. Маркетингова товарна політика. 

29. Зміст маркетингової товарної політики.  

30. Життєвий цикл товару. Якість товару, рівні його якості.  

31. Якість і конкурентоспроможність продукції.  

32. Номенклатура та асортимент продукції. 

33. Маркетингова цінова політика. 

34. Стратегії ціноутворення.  

35. Маркетингова політика розподілу. 

36.  Торговельні посередники.  

37. Види каналів розподілу. Вертикальні маркетингові системи. 

Франчайзинг. 

38. Маркетингова політика комунікацій. 

39. Основні та синтетичні комунікаційні засоби.  

40. Маркетинговий комунікаційний процес.  

41. Інструменти маркетингових комунікацій. 

42. Комплекс просування товару.  

http://pidruchniki.com/10870419/marketing/marketingove_seredovische_vidi_marketingu#66
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#704
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#997
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#997
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#134
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#594
http://pidruchniki.com/15840718/marketing/ekonomichni_faktori#148
http://pidruchniki.com/12121224/marketing/osnovni_vidi_marketingu#64
http://pidruchniki.com/18180905/marketing/osoblivosti_spozhivchogo_marketingu#25
http://pidruchniki.com/17841109/marketing/osoblivosti_promislovogo_marketingu#54
http://pidruchniki.com/11590425/marketing/osnovni_tsili_napryamki_etapi_marketingovih_doslidzhen#90
http://pidruchniki.com/11770305/marketing/marketingovi_doslidzhennya_zagalnogo_stanu_rinku#86
http://pidruchniki.com/13971215/marketing/marketingovi_doslidzhennya_spozhivachiv#39
http://pidruchniki.com/16800427/marketing/segmentuvannya_rinku_vibir_tsilovogo_rinku_pozitsiyuvannya#53
http://pidruchniki.com/13680528/marketing/sposobi_segmentuvannya_rinku#98
http://pidruchniki.com/13680528/marketing/sposobi_segmentuvannya_rinku#98
http://pidruchniki.com/14810405/marketing/zhittyeviy_tsikl_tovaru#35
http://pidruchniki.com/17730628/marketing/torgovelni_poseredniki#96
http://pidruchniki.com/19670318/marketing/osnovi_marketingovoyi_politiki_komunikatsiyi#61


43. Реклама та її основні види.  

44. Стимулювання збуту.  

45. Персональний продаж.  

46. Паблік рилейшнз, його основні цілі.  

47. Прямий маркетинг.  

48. Виставки та спонсорство.  

49. Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу товару. 

50. Стратегічний маркетинг. 

51. Організація маркетингу на підприємстві.  

52. Контроль маркетингової діяльності. 

53.  Організаційні структури відділу маркетингу. Основні принципи 

організації відділу маркетингу.  

54. Основні типові моделі інтегрованих маркетингових структур.  

55. Процес планування маркетингової діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор        Кравець С.Г. 

 

 

Голова ЦК       Головчанська О.В. 

 

 

http://pidruchniki.com/15000326/marketing/organizatsiya_kontrol_marketingovoyi_diyalnosti#20
http://pidruchniki.com/10350811/marketing/kontrol_marketingovoyi_diyalnosti#95

