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Максимальна кількість балів:.       40 балів 

 

Критерії оцінювання:.             10 балів - усна відповідь на перше питання 

                                                       10 балів - усна відповідь на друге питання 

                                                       10 балів - усна відповідь на третє питання 

                                                       10 балів - виконання практичного завдання 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: – 

 

Орієнтований перелік питань: 
 

1. Розкрити сутність маркетингу, історію його виникнення та 

розвитку. 

2. Сформулювати і коротко розкрити функції маркетингу. 

3. Охарактеризувати види маркетингу 

4. Дати загальну характеристику послуг: поняття, особливості. 

5. Розкрити основні елементи маркетингу. 

6. Охарактеризувати виробничу концепцію маркетингу +концепцію 

масового виробництва), фактори успіху та  ризику. 

7. Охарактеризувати сутність товарної концепції маркетингу 

фактори успіху та ризику. 

8. Розкрити класичну концепцію маркетингу, фактори успіху та 

ризику. 

9. Розкрити сутність соціально-етичного маркетингу, фактори успіху 

та ризику. 

10. Розкрити сутність клієнтоорієнтованої концепції 

маркетингу. 

11. Визначити проблеми становлення маркетингу в Україні. 

12. Визначити сутність і напрями маркетингових досліджень. 

13. Охарактеризувати види маркетингових досліджень (кількісні, 

якісні). 

14. Розкрити методи дослідження ринку. 

15. Пояснити сутність вторинного маркетингового дослідження, 

його переваги, недоліки. 



16. Пояснити сутність первинного маркетингового дослідження, 

його  переваги і недоліки. 

17. Розкрити зміст аналізу внутрішньої та зовнішньої сфер 

маркетингу. 

18. Розкрити сутність позиціонування товару і його фактори. 

19. Розкрити поняття сегментів,  сегментації і таргетинг. Визначити 

фактори сегментації. 

20. Охарактеризувати стратегічне і тактичне маркетингове 

планування. 

21. Розкрити сутність матриці Бостонської консалтингової групи. 

22. Розкрити зміст матриці І.  Ансофа. 

23. Розкрити сутність процесу маркетингового планування.. 

24. Визначити сутність маркетингової товарної політики та рівні 

товару. 

25. Дати класифікацію видів товару. 

26. Проаналізувати сприйняття споживачами нового товару 

27. Розкрити сутність життєвого циклу товару та види кривих 

життєвого циклу. 

28.  Проаналізувати етап життєвого циклу товару «розробка» 

29. Охарактеризувати етап життєвого циклу товару «впровадження». 

30. Охарактеризувати етап життєвого циклу товару «зростання». 

31. Охарактеризувати етап життєвого циклу товару «зрілість». 

32. Охарактеризувати етап життєвого циклу товару «спад». Розкрити 

сутність поняття "елімінування". 

33. Проаналізувати зміст управління життєвим циклом товару. 

34. Розкрити функції упаковки товару, назвати її види. 

35. Розкрити сутність поняття "асортимент товару" і види 

асортименту.  

36.  Сформулювати поняття фірмового стилю, визначити його 

елементи.. 

37. Сформулювати поняття бренду, визначити його основні 

елементи. 

38. Розкрити сутність дослідження конкуренції та конкурентів 

ринку. 

39. Розкрити зміст конкурентоспроможності товару, методи її 

обчислення. 

40. Проаналізувати зміст маркетингової цінової політики та цілі 

ціноутворення. 

41.  Розкрити поняття ціни, її функції в маркетингу. 

42. Проаналізувати фактори, що впливають на ціноутворення. 
43. Розкрити фактори, які впливають на еластичність попиту за ціною. 

44. Розкрити види цінових стратегій. 



45. Розкрити поняття і функції збутової політики в комплексі 

маркетингу. 

46. Розкрити поняття каналів товароруху, їх рівні. 
47. Визначити фактори, які впливають на вибір каналів товароруху. 

48. Дати загальну характеристику торгових посередників. 

49. Визначити критерії вибору торгових посередників. 

50. Розкрити сутність маркетингової комунікаційної політики. 

51.Дати загальну характеристику інструментів маркетингової 

комунікативної політики  

52. Визначити види реклами та її функції 

53. Сформулювати цілі рекламної політики. 

54. Визначити етапи формування рекламного бюджету та його 

основні статті. 

55. Розкрити методи формування рекламного бюджету. 

56. Розкрити зміст Рublic relations як інструменту маркетингової 

комунікативної політики. 

57. Розкрити поняття стимулювання збуту, назвати його методи. 

58. Охарактеризувати індивідуальний продаж. 
59. Розкрити сутність "воронки продаж" і її використання. 

60. Розкрити сутність і зміст маркетингового менеджменту. 

61. Визначити моделі побудови відділу маркетингу. 

62. Розкрити сутність поняття "міжнародний маркетинг"  і 

"глобальний маркетинг". 

63. Охарактеризувати сутність комунікативної політики на 

міжнародних ринках. 
 

 

Екзаменатор                   Тимчик О.А. 

Завідувач кафедри        Міляєва В.Р. 


