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Сучасний постіндустріальний характер розвитку економіко-
соціальиих систем вимагає від суб’єктів економічної діяльності більш 
глибокого розуміння ринкового середовища, що визначається значною 
мінливістю смаків та вподобань споживачів, що його формують і, загалом, 
нестабільністю усіх процесів, які в ньому відбуваються. Це, в свою чергу, 
зумовлює об’єктивну необхідність для суб’єктів господарювання
використовувати маркетингові принципи та враховувати маркетингові 
закони при здійсненні ними діяльності.

Здійснення підготовки фахівців зі спеціальності 075 Маркетинг
відбувається у відповідності до теоретичних основ та практичних підходів, 
що викладені у дисциплінах циклу професійної підготовки.

Фахівці володіють основними методами збирання економічної та 
маркетингової інформації; методами та прийомами маркетингового аналізу 
ринку та виокремлення ринкових сегментів; основними підходами до 
створення нового продукту, ґрунтуючись на аналізі потреб потенційних 
споживачів та конкурентних переваг компанії; методами просування 
нового товару на потенційний ринок; методами проектування та створення 
інформаційно-статистичних систем маркетингової інформації на
підприємстві; статистичними методами аналізу маркетингової інформації; 
методами роботи з інформаційно-пошуковими системами, зокрема 
сітьового характеру, методам ведення маркетингових досліджень на 
зовнішніх ринках відносно країни-базування компанії та застосовують 
специфічні професійні прикладні програмні продукти для аналізу 
маркетингової інформації та, загалом, вирішення маркетингових задач.

У завданні вступного фахового випробування пропонується для 
відповіді 50 питань у тестовій формі, кожне з яких містить лише одну 
правильну відповідь. Успішне виконання завдання передбачає наявність 
ґрунтовних знань з дисциплін, які викладаються у межах програми 
підготовки фахівців зі спеціальності 075 Маркетинг.



Перелік дисциплін, які виносяться на екзамен

№ Дисципліна Тема

1 2 3
Основи комерційної діяльності, суть 

процесів у торгівлі
Норми та правила торгівельного 

обслуговування
Психологія та етика комерційної діяльності

1 Комерційна 
діяльність організації

Комерційний ризик, засоби до зменшення 
ступеня комерційного ризику
Маркетингова цінова політика

Ризик випадкової загибелі товарів, 
економічний, ціновий, валютний, кредитний, 
інфляційний, страховий, податковий, форс- 

мажорний ризик та інші
Теоретичні основи комерційного 

товарознавства
Історія та напрями сучасного розвитку 

товарознавства
Принципи товарознавства

2 Комерційне Сучасна класифікація та асортимент товарів
товарознавство Класифікація та кодування товарів

Загальні поняття про стандартизацію і 
сертифікацію

Товарознавство непродовольчих та 
продовольчих товарів

Комунікації в системі маркетингу
Рекламування товару

Стимулювання продажів
Реклама і Організаційна робота з громадськістю

3 стимулювання Реклама на місці продажу
продажу Прямий маркетинг

Персональний продаж

Організація маркетингових комунікацій



1 2 3

4 Ціноутворення

Введення в ціноутворення
Формування цінової політики підприємства

Маркетингові стратегії ціноутворення
Фактор маркетингового ціноутворення

Ціна як інструмент маркетингової цінової 
політики

Методичні підходи до ціноутворення в 
системі маркетингу

Процедура прийняття рішень щодо 
визначення ціни

Маркетингові дослідження при реалізації 
готової продукції

Ціна як інструмент маркетингової політики
Ціноутворення в міжнародному маркетингу



РОЗДІЛ 1. Комерційна діяльність організації
Основи комерційної діяльності. Суть процесів у торгівлі. 

Характеристика процесів в торгівлі. Операції виконувані в торгівлі. Норми 
та правила торгівельного обслуговування. Психологія та етика комерційної 
діяльності. Комерційний ризик. Засоби до зменшення ступеня 
комерційного ризику. Ризик випадкової загибелі товарів, економічний, 
ціновий, валютний, кредитний, інфляційний, страховий, податковий, форс- 
мажорний ризик та інші. Інформація та інформаційні системи та технології 
в комерційній діяльності. Комерційна таємниця. Інформація яка 
відноситься до конфіденційної. Електронна комерція. Інтернет -  комерція. 
Організація господарських зв’язків у торгівлі. Суть і порядок регулювання 
господарських зв’язків у торгівлі. Загальні положення договору купівлі -  
продажу. Форми і методи комерційних розрахунків. Комерційна робота по 
оптовій закупівлі товарів. Комерційна робота з продажу товарів. Суть, роль 
і зміст роботи з продажу товарів. Організація біржової торгівлі. 
Управління товарними запасами на складах. Логістика. Основні засоби 
маркетингових комунікацій. Характеристика маркетингових комунікацій. 
Реклама в маркетингових комунікаціях. Організація рекламно- 
інформаційної діяльності по збуту товарів. Основні поняття і визначення 
комерційно-експортних операцій. Лізинг. Суть лізингу, його форми, типи і 
види. Франчайзинг в ринковій економіці. Організація комерційної роботи 
підприємства. Аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства. 
Комерційна діяльність приватного підприємства.

РОЗДІЛ 2. Комерційне товарознавство
Теоретичні основи комерційного товарознавства. Термінологія. 

Принципи товарознавства. Історія та напрями сучасного розвитку 
товарознавства. Товарознавство як підсистема сучасного маркетингу. 
Сучасна класифікація та асортимент товарів. Класифікація та кодування 
товарів. Штрихове кодування. Загальні поняття про стандартизацію і 
сертифікацію. Якість товарів та її показники, контроль за якістю товарів. 
Організація торгівлі.

Товарознавство непродовольчих та продовольчих товарів.

РОЗДІЛ 3. Реклама і стимулювання продажу
Реклама -  ефективний інструмент маркетингової комунікації. 

Класифікаційні ознаки реклами. Теорії комунікацій та їх застосування у 
рекламі. Політика планування рекламної компанії. Методи забезпечення 
ефективності рекламної компанії. Цілі, методи та механізм стимулювання 
збуту. Планування стимулювання збуту.

РОЗДІЛ 4. Ціноутворення
Поняття ціни. Суть, види та функції ціни за умов ринкової економіки.
Теоретичні засади ціноутворення. Основні теорії ціноутворення та 

ціноутворюючі чинники.



Склад ціни та формування її елементів. Структура ціни.
Методологія побудови ціни. Методи ринкового ціноутворення. 
Класифікація та сутність внутрішніх і зовнішньоторговельних цін. 

Ціноутворення на внутрішньому та зовнішньому ринку. Система цін 
біржової торгівлі.

Стратегія і політика ціноутворення. Види цінових стратегій та 
особливості цінової політики держави і підприємства.
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ІНСТРУКЦІЯ

1. На виконання екзаменаційного завдання відведено 120 хвилин.
2. Екзаменаційний білет складається з 50 тестових завдань закритого

типу.

Структура екзаменаційного білету

Зміст Максимальна 
кількість балів

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
-  розділ 1 -  «Комерційна діяльність організації» -  15 
тестових питань закритого типу по 2 бали за правильну 
відповідь;

ЗО

-  розділ 2 -  «Комерційне товарознавство» -  10 тестових 
питань закритого типу по 2 бали за правильну відповідь;

20

-  розділ 3 -  «Реклама і стимулювання продажу» -  10 
тестових питань закритого типу по 2 бали за правильну 
відповідь;

20

-  розділ 4 -  «Ціноутворення» -  15 тестових питань 
закритого типу по 2 бали за правильну відповідь.

ЗО

РАЗОМ 100

3. Тестові питання закритого типу мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ 
ВІДПОВІДЬ. Кожне тестове питання оцінюється у 2 бали; 0 балів -  якщо 
вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 
відповіді не надано;

4. Кількість розділів та чисельність питань -  визначає кафедра.
5. База даних забезпечує не менше 15 білетів.
6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;

1. Ь) другий варіант відповіді; В І В а
с) третій варіант відповіді;
сі) четвертий варіант відповіді.

Завідувач кафедри економічної теорії та 

маркетингу, проф. Дучинська Н.І.


