
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра фінансів та економіки

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

«Менеджмент і маркетинг»

курс 1
рівень освіти: перший (бакалавр)
Спеціальність: 051 «Економіка»

Форма проведення                                      тестування (електронне в Moodle)
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
Критерії оцінювання:                                  1 бал -  за 1 правильно розв’язане 
                                                                       тестове завдання
                                                                       
Перелік допоміжних матеріалів: персональний комп’ютер
                                                                       з доступом до Інтернету.

Орієнтований перелік питань

1. Функція менеджменту – планування: сутність, основи планування в організації.
2. Бар’єри на шляху планування та способи їх подолання.
3. Стратегічне планування як основа стратегічного управління.
4. Періодизація зародження та розвитку науки менеджменту.
5. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки.
6. Цілі й завдання менеджменту.
7. Предмет дисципліни, її структура, цілі й завдання. Взаємозв’язок дисципліни з

іншими дисциплінами.
8. Типи, види та методи контролю.
9. Функція менеджменту – організація: сутність та зміст.
10. Делегування, відповідальність, повноваження.
11. Сутність мотивації, її основні елементи й мотиваційний процес.
12. Теорії мотивації: змістовні й процесуальні.
13. Сутність та зміст організації як функції менеджменту.
14. Взаємозв’язок місії та цілей організації.
15. Сучасні методи планування на прикладах провідних організацій світу.
16. Особливості  впровадження  системи  планування  на  підприємстві  чи  в

організації.
17. Принципи контролю. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів.
18. Особливості  надходження,  утворення  й  використання  інформації на  рівнях

менеджменту.
19. Носії, операції та процедури оброблення інформації в процесі менеджменту.
20. Системи інформаційного забезпечення менеджменту.
21. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.



22. Уміння  слухати  та  вміння  говорити  як  запорука  ефективних  комунікацій  в
організації.

23. Сутність маркетингу, його визначення, підходи до розуміння його предмету.
24. Характеристика  основних  елементів  системи  маркетингу:  цілі  та  завдання,

принципи та функції маркетингу.
25. Концепції маркетингової діяльності: удосконалення виробництва, вдосконалення

товару,  інтенсифікації  комерційних  зусиль,  маркетингу  і  соціально-етичного
маркетингу.

26. Процес управління маркетингом: аналіз можливостей ринку, дослідження, підбір
цільових ринків, планування, організація і контроль маркетингової діяльності.

27. Види і різновидності ринку. Необхідність комплексного дослідження ринку як
вихідної функції маркетингу.

28. Дослідження товару, покупців та їх потреб, конкурентоспроможності товару.
29. Маркетингова  інформація,  її  види,  порядок  одержання  і  можливості

використання.
30. Основні  концепції  визначення  попиту.  Методи  оцінки  поточного  і

перспективного попиту на споживчі товари.
31. Основні принципи сегментації ринку.
32. Принципи організації маркетингових структур /служб/ на підприємствах.
33. Види планування та контролю маркетингової діяльності на підприємстві.
34. Сутність  і  загальні  поняття  про  товарну  політику.  Розгляд  можливостей

розвитку господарської діяльності підприємства.
35. Сутність  поняття  конкурентоспроможності  товарів  та  послуг,  показники  їх

визначення.
36. Політика формування товарного асортименту, її економічне обґрунтування на

підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.
37. Концепція життєвого циклу товару, його стадії. Завдання маркетингу на кожній

стадії життєвого циклу товару.
38. Поняття про роль цінової політики в системі маркетингу.
39. Вибір  методу  ціноутворення.  Методи  визначення  ціни  на  підставі  витрат

виробництва й орієнтації на попит.
40. Методи  розподілу  товарів.  Необхідність,  сутність,  функції  і  види  каналів

розподілу товарів.
41. Стимулювання збуту.  Вибір  різновидів  стимулювання  збуту  і  визначення  їх

ефективності.
42. Оцінка  потенціальних  структур  каналів  збуту.  Критерії  вибору  партнерів  у

каналах збуту.

Екзаменатор Краус Н. М.

Завідувач кафедри Рамський А. Ю.


