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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання  

за освітньо-професійними програмами магістрів зі спеціальності 8.03050701 – 

Маркетинг розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) 

підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво». 

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні 

дисципліни: маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, 

маркетингова цінова політика, маркетингова політика комунікацій. Зміст 

Програми складається з чотирьох розділів, які відповідають змісту робочих 

навчальних програм відповідних дисциплін.  

На підставі мети, завдань курсу «Маркетингові дослідження» та вимогами 

ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів на 

первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні 

теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти 

фахівець після освоєння даної дисципліни. Після вивчення матеріалу 

нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» студент 

повинен знати: сутність маркетингових досліджень та їхнє місце в системі 

маркетингу; предмет та основні поняття курсу; етапи проведення маркетингових 

досліджень; види дослідницьких проектів. У результаті вивчення дисципліни 

студент повинен мати уяву про: послідовність і особливості методів збору 

маркетингових даних; переваги та недоліки видів опитування респондентів; 

особливості проведення маркетингових спостережень; типи вибірок. В наслідку 

оволодіння матеріалом дисципліни «Маркетингові дослідження» студент 

повинен уміти: організовувати маркетингові дослідження; проводити 

маркетингові опитування та маркетингові спостереження; вибирати доцільний вид 

досліджуваного проекту; визначати тип, метод збору даних і обсяг вибірки; 

обробляти та аналізувати отримані в дослідженні маркетингові дані. У результаті 

вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: розробки анкети і листа 

спостережень; проведення маркетингових опитувань; редагуванню, кодування та 

табуляції маркетингових даних; аналізу та обробки результатів дослідження; 

застосування статистико-математичних даних при визначенні статистичної 

значимості результатів дослідження; складання звіту маркетингових досліджень. 

На підставі мети, завдань курсу «Маркетингова товарна політика» та 

вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів 

на первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні 

теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти 

фахівець після освоєння даної дисципліни. Після опрацьовування матеріалу 

навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен 

знати: маркетингову сутність товару; відміни товарів та послуг; ієрархію товару 

від стержневої потреби до конкретного товару; класифікацію товарів (основний, 

додатковий, потенційний товар та товар, що очікують). У результаті вивчення 

дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен мати уяву про: 

класифікацію товарних ринків; види та етапи життєвого циклу товару; 

фрагментацію і консолідацію ринків; маркетингові стратегії для різних стадій 



еволюції ринку; наповнення товарних ліній. В наслідку оволодіння матеріалом 

дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен уміти: визначати 

рівень конкурентоспроможності товарів; виділяти цінові та не цінові 

характеристики товару; розраховувати інтегральний коефіцієнт 

конкурентоспроможності товарів; визначати коефіцієнти еластичності по ціні та 

по доходу. У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: 

управління товарними марками; управління товарними лініями; визначення 

асортименту та номенклатури продукції; визначення життєвого циклу товарів; 

розробки заходів щодо продовження життєвого циклу товарів; позиціювання 

різних видів товарів. 

Керуючись метою, завданнями курсу «Маркетингова цінова політика» та 

вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів 

на первинних посадах напряму підготовки 6.030507 сформульовані основні 

теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинний володіти 

фахівець після освоєння даної дисципліни. В результаті вивчення навчальної 

дисципліни «Маркетингова цінова політика» студент повинен знати: ключові 

поняття, принципи і зміст маркетингової цінової політики, систему цін на 

Україні і їх класифікації, фактори маркетингового ціноутворення, методи 

ціноутворення, маркетингові стратегії ціноутворення, ціноутворення брендів, 

державне регулювання цінами в Україні. У результаті вивчення дисципліни 

студент повинен мати уяву про: загальнотеоретичні методи і підходи до 

ціноутворення на підприємстві, місце і роль маркетингової цінової політики в 

господарській діяльності підприємства; ризики в ціноутворенні. В результаті 

вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова цінова політика» студент 

повинен вміти: обирати оптимальні методи ціноутворення на конкретному 

підприємстві, розраховувати ціни і обирати цінові стратегію і тактику. В 

результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова цінова політика» 

студент повинен мати навички: самостійного творчого мислення, оцінки 

методів і стратегій ціноутворення на підприємстві, в тому числі, оцінки впливу 

цін на прибуток підприємства. 

Керуючись метою, завданнями курсу «Маркетингові комунікації» та 

вимогами ОКХ сформульовані основні теоретичні знання, практичні навички та 

уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння даної дисципліни. 

Після вивчення матеріалу нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації» студент повинен знати: сутність комунікацій та їхнє місце в 

системі маркетингу; основні поняття: реклама, стимулювання продажу, зв’язки з 

громадськістю, реклама на місці продажу, прямий маркетинг, виставки та 

ярмарки, упаковка. У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати 

уяву про: послідовність і особливості процесу рекламування товару; 

комунікативні особливості та сферу застосування прямого маркетингу; 

особливості планування та використання засобів стимулювання продажу товарів; 

сутність, роль та організацію роботи з громадськістю. В наслідку оволодіння 

матеріалом нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» 

студент повинен уміти: ефективно організовувати роботи підрозділів 

маркетингових комунікацій; організовувати та проводити виставки та ярмарки; 



економічно обґрунтовувати та ефективно проводити окремі напрями 

маркетингової політики комунікацій; результативно інтегрувати маркетингові 

комунікації на підприємстві. У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

мати навички з: рекламування товарів (розробки рекламної компанії, 

розрахунку рекламного бюджету і тощо); проведення процедур стимулювання 

збуту товарів; організації роботи з громадськістю; рекламування товарів на місці 

продажу; застосування та перспективного розвитку персонального продажу 

товарів і послуг; використовування упаковки як засобу комунікації між 

виробником товару та споживачем. 

 

РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

1. Роль маркетингових досліджень в управлінні маркетингом. Визначення 

маркетингових досліджень. Історія та передумови виникнення. Класифікація по 

основним групам і напрямкам. Інформаційне забезпечення маркетингових 

досліджень. Три джерела маркетингових проблем. Основні цілі маркетингових 

досліджень для кожній з 3-х джерел маркетингових проблем [1, с. 19-35; с. 38-51; 

с. 55-77; 81-99; 2, с.16-27, 44-78; 3. 27-60].  

2. Класифікація видів маркетингової інформації. Первинна і вторинна 

маркетингова інформація. Джерела і методи визначення вторинної 

маркетингової інформації. Перемоги і недоліки вторинної маркетингової 

інформації. Розгляд типів сучасних маркетингових інформаційних структур. 

Маркетингові інформаційні системи (МІС). Системи підтримки рішень (СПР). 

Системи даних. Системи моделей. Діалогові системи. Переваги та недоліки МІС 

та СПР. Перспективи системи підтримки рішень в порівнянні з традиційними 

маркетинговими інформаційними структурами. Первинна маркетингова 

інформація: визначення, види, особливості, вимоги, методи збору [1, с 109-124, 

с. 128-133; 2, с.30-43, 84-109; 3. 95-165].  

3. Організація маркетингових досліджень. Основні види організації роботи з 

постачальниками маркетингової інформації. Особливості роботи з 

постачальниками маркетингової інформації. Визначення проблеми. 

Перетворення проблеми, яка потребує рішення в проблему, що потребує 

дослідження. Дерево рішень. Пропозиції по дослідженню. В яких випадках 

оправдано проведення маркетингових досліджень. Дослідницький проект [1, 

с. 183-201; 216-229; 2, с.121-144; 3. 125-165].  

4. Етапи маркетингових досліджень, послідовність виконання. Види 

проектів. Розвідувальне дослідження. Основні види розвідувального 

дослідження. Робота з літературою. Основні літературні маркетингові джерела. 

Експертні опитування. Головні вимоги до експертів. Фокус-групи. 

Характеристика модератора фокус-групи. Аналіз обраних прикладів. Перемоги 

та недоліки видів розвідувального дослідження. Основні цілі та типи описового 

дослідження. Поперечний перетин. Аналіз часових рядів. Види списків. 

Складення макетів таблиць. Аналіз даних дослідження, проведеного методом 

поперечного перетину. Розрахунок матриці лояльності покупців. Казуальне 

дослідження. Лабораторний та польовий експеримент: характеристика, основні 

вимоги до застосування та проведення, переваги та недоліки. Тестування 



продукції [5, с. 38-43; 1, с. 81-99; 2, с.250-277; 3. 201-263].  

5. Поняття та складові місткості ринку. Визначення сутності ринкових 

сегментів та ознаки їх класифікації. Головні характеристики ринкових сегментів. 

Методи визначення місткості ринку. Особливості визначення місткості і 

насиченості ринку для різних груп товарів. Робота з державною статистичною 

інформацією, особливості застосування. Урахування темпів інфляції при 

визначенні обсягу ринку в вартісному виразі по рокам дослідження. Основи 

вимірювань в маркетингових дослідженнях. Вимірювальні шкали [5, с. 89-101; 2, 

с.315-362; 3. 167-196, 201-299].  

6. Стандартизована маркетингова інформація. Метод комунікацій. 

Стандартизовані та не стандартизовані анкети. Класифікація методів проведення 

опитування, переваги та недоліки. Маркетингове спостереження. Види 

спостережень. Умови проведення спостережень. Використання технічних засобів  

у процесі спостереження. Стадії розробки анкети. Визначення необхідного 

об’єму інформації. Визначення виду анкети і метода проведення опитування. 

Зміст окремих питань. Визначення форми відповіді на кожне запитування. Вимір 

відносин, сприйняттів і переваг. Формулювання кожного запитання. 

Послідовність питань. Фізичні характеристики анкети. Тестування анкет. 

Формування цензу та основи вибірки. Процедура збору інформації. 

Послідовність етапів складення вибірки. Типи вибірок. Детерміновані вибірки. 

Імовірнісні вибірки. Стратифіцировані та групові вибірки. Визначення об’єму 

простої випадкової вибірки. Помилки, які виникають в процесі дослідження [1, 

с. 307-34, с. 348-37, с. 423-446; 2, с.423-463; 3, с. 95-122; 5, с. 55-75].  

7. Визначення конкурентного середовища, кон’юнктури ринку. Різновиди 

конкурентів підприємства. Методи оцінки конкурентоспроможності. Аналіз і 

дослідження діяльності конкурентів на різних етапах життєвого циклу товарів, 

стратегій їх розвитку. Конкурентні переваги. Показники визначення 

конкурентоспроможності. Стратегії конкурентної боротьби за М.Портером. 

Стратегії конкурентної боротьби за Ф.Котлером. Дослідження конкурентного 

середовища за М.Портером. Дослідження конкурентного середовища за 

методикою Герфіндаля-Хершмана. Типи конкурентних ситуацій [3, с. 95-165; 

с. 167-200;  1, с. 235-270; 3. 125-165].  

8. Дослідження поведінки споживачів: психологічні та мотиваційні аспекти. 

Маркетингове спостереження. Стандартизоване та не стандартизоване 

маркетингове спостереження. Застосування технічних засобів при проведенні 

маркетингового спостереження. Вимірювальні шкали, вимірювання 

психологічних переваг. Введення в вимірювання психологічних характеристик. 

Різниці в результатах вимірювань. Класифікація і оцінка помилок. Розробка 

показників вимірювань. Процедури вимірювань очікувань за допомогою шкал. 

Шкали відношення, які засновані на самозвіті.  Рейтингові шкали. Шкали 

сприйняття. Сумісний аналіз [3, с. 167-200, с. 201-235, с. 265-299; 1, с.474-492; 5, 

209-230].  

9. Сучасні програмні продукти, які використовуються в процесі 

маркетингових досліджень. Напрямки і цілі використання різних програмних 

продуктів. Програмні продукти для рішення наступних маркетингових завдань: 



встановлення значимості зібраних результатів; аналізу отриманих даних; 

кодування отриманих первинних даних; аналіз даних отриманих таблиць; 

визначення і використання статистичних критеріїв та економіко-математичних 

методів  при обробці результатів дослідження; перевірка по нульовій гіпотезі; 

перевірка зв’язку по z – критерію та критерію Пірсона. Дисперсійний, 

дискремінантний, кореляційний і регресивний аналіз. Підготовка звіту. 

Презентація результатів дослідження [1, с. 55-77, с. 307-347, с 554-561, с. 561-

587, с. 697-730; 2, с.423-463; 3, с. 741-775, с. 95-99; 5, с.38-43, с. 75-80]. 

  

РОЗДІЛ 2 МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 

1. Визначення товару. Відміни товарів та послуг. Частка товарів та послуг 

у сучасному суспільному виробництві. Класифікація товарних ринків, 

особливості функціонування [15, с. 301- 395, 10, с.5-22; 11, с. 12-49; 12, с. 27-48; 

14, с.144-176].  

2. Ієрархія товару стержневої потреби до конкретного товару. 

Маркетингова сутність товару. Класифікація товарів. Основний, додатковий, 

потенційний товар та товар, що очікують [15, с. 397- 427; 10, с.22-35, 12, с. 59-74; 

14, с.144-149, 16, 118- 139].  

3. Методи визначення конкурентоспроможності. Цінові та не цінові 

характеристики товару. Визначення вагомості значень показників 

конкурентоспроможності. Ранжирування характеристик. Рейтинг товарів. 

Інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності [10, с.35-68, с. 83-97; 11, с. 70-

105; 15, с. 367-395, 12, с.115-138, 16, 152-173].  

4. Управління товарними лініями. Визначення асортименту та 

номенклатури продукції. Товар мікс. Витягування товарних ліній верх та у низ. 

Наповнення товарних ліній [15, с. 410-416, 11, с. 122-132; 10, с. 118-128].  

5. Організаційні схеми управління продуктом. Напрямки та види взаємодії 

служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства. 

Формування виробничої програми. Оновлення об’єктів виробництва, 

модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на ринку. 

Диверсифікація товарної політики. Види стратегій диверсифікації товарної 

політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації. Управління товарними 

марками. Марочний капітал. Товарні марки виробників і продавців [10, с.164-

182; 11, с. 157-177; 15, с. 301-365, 14, с.209-235].  

6. Стадії еволюції ринку. Фрагментація і консолідація ринків. 

Маркетингова стратегія для різних стадій еволюції ринку. Визначення життєвого 

циклу товарів, основні ознаки. Економічний зміст концепції життєвого циклу 

товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його елементи. Види 

життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу товару. Заходи 

щодо продовження життєвого циклу товарів. Визначення цільового ринку. 

Оцінювання доступності та потенціалу ринку. Методика вибору цільового 

ринку. Критерії прийняття остаточних рішень. [10, с.12-118, с. 129-163, с. 183- 

197; 11, с. 132-156; 17, 26-46; 14, с.149-173]. 

7. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, 

пропонування та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. 



Товари низько- та високоеластичного попиту. Політика ціноутворення залежно 

від властивостей товару. Методи ціноутворення й розрахунків базових цін. Види 

франко-цін. Визначення еластичності по доходу та ціні. Пряма та перехресна 

еластичність. Визначення коефіцієнта цінової еластичності та коефіцієнта 

еластичності по доходу. [14, с.184-203, с. 101-110; 10, с. 35-39, с. 105-111; 11, 

с. 49-70]. 

8. Стратегії диференціювання. Диференціювання по товару, сервісу, 

персоналу, каналам розподілу, іміджу. Сутність позиціювання. Особливості 

позиціювання різних видів товарів [15, с.335-349; 10, с. 197-217; 14, с. 312-316]. 
 

РОЗДІЛ 3 МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА  

1. Сутність, склад і роль цінової політики в сучасній економіці,в 

маркетингу. Функції ціни,особливості їх реалізації при різних типах економічних 

систем. Основні принципи формування цінової політики відповідно 

промислового підприємства [24, 29, с.746, 34]. 

2. Зовнішні фактори, що впливають на ціноутворення: тип ринку та його 

кон’юнктура, споживачі та їх попит, конкуренти, державна цінова політика, 

рівень інфляції,міжнародні ініціативи щодо суспільного розвитку. Внутрішні 

фактори: витрати, цілі фірми, стан виробництва, умови постачання, якість 

продукції, стан життєвого циклу товару [25, 27, 26, с.747-765]. 

3. Основні види цін. Загальна класифікація цін. Класифікація цін за етапом 

обороту, що обслуговується. Вільні та регульовані ціни. Франко-ціни. Біржові 

ціни. Ціни експорту та імпорту. Довідкові ціни. Прейскуранти. Демпінгові ціни 

[32, с.340-345]. 

4. Відмінна риса маркетингового підходу до ціноутворення. Етапи 

встановлення ціни. Методи прямого ціноутворення. Витратні методи. 

Параметричні методи. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури. 

Встановлення цін за географічною ознакою. Біржове ціноутворення. Методи 

непрямого маркетингового ціноутворення. Особливості ціноутворення в 

промисловому маркетингу [25, 32, с.342-350]. 

5. Психологічне сприйняття цін. Вплив ціни на обсяги продажів. Цінова 

лінія товару. Цінова еластичність. Методи ринкової конкуренції, залежної від 

цінової еластичності. Вплив витрат на ціну. Варіанти цінової політики [25, 34]. 

6. Стратегія і тактика в ціновій політиці. Загальна характеристика цінових 

стратегій. Варіанти цінових стратегій за ознаками: на основі витрат; орієнтація 

на попит; орієнтація на конкурентів. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. 

Попередня оцінка цінових стратегій підприємства [25, 34, 26, с.486-496]. 

7. Сутність ризику та роль його оцінки в ціноутворенні. Методи оцінки 

ризику в розрахунках цін. Страхування цін. Управління ціновими ризиками, його 

особливості в зовнішньоекономічній діяльності [25]. 

8. Пряме і непряме регулювання цін в ринковій економіці. Основні 

законодавчі акти, що регулюють ціноутворення в Україні. Закон України «Про 

ціни і ціноутворення», його основні положення. Акцизний податок, податок на 

додану вартість, бюджетна надбавка. Система контролю за цінами. Особливості 

регулювання зовнішньоекономічної діяльністю підприємства [25, 36]. 



9. Необхідність стратегії управління марочними активами. Принципи 

ціноутворення марочних активів [26, с. 316-324]. 

 

РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

1. Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції. 

Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виробники товару 

(виробів, послуг, ідей), споживачі, контролюючі організації та організації, які 

сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій. Законодавчі основи 

діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство України 

щодо діяльності підприємств. Закон України «Про рекламу» та доповнення до 

нього. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що 

стосується реклами). Законодавство економічно розвинутих країн щодо 

підприємництва та діяльності маркетингових служб. Основні поняття. Реклама. 

Стимулювання продажу. Зв’язки з громадськістю. Реклама на місці продажу. 

Прямий маркетинг. Виставки та ярмарки. Упаковка. Цілі та завдання курсу [31, 

с. 24-59; 38, с. 24-31; 30, с. 15-42; 32, 236-238; 54, с. 569-603; 53, с. 139-148]. 

2. Реклама – основний засіб поширення інформації. Процес рекламування. 

Планування рекламної кампанії. Вибір стратегії маркетингу. Політика рекламної 

кампанії і політика маркетингу. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової 

аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв реклами. Витрати 

на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розроблення рекламного звернення. 

Рекомендації щодо розроблення ефективного рекламного звернення. Контроль 

ефективності рекламної кампанії. Попереднє тестування. Тести, які необхідно 

провадити після запуску товару на ринок. [31, с. 59-87; 33-37; 48-50; 62, 67-68; 

54, с. 605-625; 53, с. 249-270]. 

3. Види стимулювання. Стимулювання споживачів. Стимулювання 

посередників. Стимулювання торгового (збутового) персоналу. Механізм 

стимулювання продажу. Особливості стимулювання. Стимулювання продажу 

товарів як частина маркетингових комунікацій. Цілі стимулювання продажу 

товарів. Засоби стимулювання. Роль стимулювання в життєвому циклі товару. 

План маркетингу і план стимулювання. Стимулювання споживачів. Знижки з 

ціни. Поширення купонів. Премії. Безкоштовні зразки. Проведення лотерей, 

конкурсів або вікторин. «Підкріплення» товару. Споживчий кредит. Безкоштовні 

супутні послуги (транспортування, монтаж, післяпродажне обслуговування, 

гарантійне обслуговування тощо). Інжиніринг. Сервіс. Цінове стимулювання. 

Упаковка. Стимулювання посередників. Стимулювання власного торгового 

(збутового) персоналу [31, с. 97-135; 63; 54, с. 625-633; 53, с. 154-168]. 

4. Визначення сфери діяльності. Маркетинг, комунікації, зв’язок із 

громадськістю. Постановка цілей. Розроблення програми. Бюджет. Організація 

відділу зв’язків із громадськістю. Особливості діяльності у сфері «паблік 

рилейшнз». Відносини із засобами масової інформації. Етика відносин із пресою. 

Інформаційні послуги. Прес-релізи. Прес-конференції та прийоми. Фотографія в 

роботі з громадськістю: якість, фототека, рекомендації щодо ефективності 

використання. Виставки та ярмарки у галузі зв’язків із громадськістю. Мета 

виставки, бюджет, організація, розроблення графіка, підбір штатів та 



керівництва. Поєднання виставок із конференціями. Використання усної мови. 

Публічні виступи. Прийоми ефективної усної мови в роботі з громадськістю. 

Конференції: порядок проведення і правила поведінки. Кодекс професійної 

поведінки та етики в стосунках із громадськістю. [31, с. 135-176; 50; 52;38, с. 16-

24; 54, с. 633-640; 53, с. 168-173]. 

5. Визначення ефективності реклами на місці продажу. Особливості 

рекламування на місці продажу. Цілі рекламування на місці продажу. Сфера 

застосування. Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу. Засоби 

інформативного, рекламного, стимулювального характеру. Інформативні та 

рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання. 

Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу. Планування та 

оформлення приміщень, використання вітрин. Оформлення вітрин як форма 

реклами. Види вітрин. Особливості оформлення. Використання рекламно-

оформлювальних матеріалів: вивіски, покажчики, цінники, наклейки, ярлики, 

об’ємні конструкції, пакувальні матеріали тощо. Розроблення та виготовлення. 

Використання зовнішньої реклами: на щитах, на товарах масового попиту, на 

повітряних кулях тощо. Оцінка ефективності рекламної діяльності. Економічна 

ефективність реклами. Комунікаційна ефективність реклами. Вибір рекламних 

засобів. Параметри реклами. Охоплення. Частота. Сила рекламного впливу. 

Періодичність рекламних звернень [31, с. 184-227; 25; 54, с. 605-625; 53, с. 249-

270; 59]. 

6. Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова 

комунікацій (суть, значення, перспективи). Засоби прямого маркетингу. Сучасні 

засоби прямого маркетингу. Переваги й недоліки прямого маркетингу. Початок 

роботи у сфері прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи адресних 

списків. Принципи поштової реклами. Складові посилкової реклами. Фактори, 

які зумовлюють використання посилкової реклами. Прогнозування реакції 

споживачів на прямий маркетинг. Досвід видатних рекламістів США у галузі 

прямого маркетингу. Перспективи прямого маркетингу в Україні [31, с. 227-251; 

54, с. 643-663; 53, с. 152-154; 32, с. 317-326]. 

7. Визначення персонального продажу, його види та комунікативні 

особливості. Організаційні форми персонального продажу. Принципи роботи за 

умов персонального продажу. Рекомендації щодо ефективного персонального 

продажу. Поняття сітьового маркетингу. Зарубіжний досвід використання цієї 

системи продажу. Переваги сітьового маркетингу проти системи комівояжерів. 

План преміальних винагород за системи сітьового (багаторівневого) маркетингу. 

Досвід сітьового маркетингу в Україні. Ідеї, стиль і техніка діяльності сучасного 

професійного комерсанта [31, с. 289-326; 33-37; 48-50; 62, 67-68; 54, с. 658-675; 53, 

с. 246-249; 69-70]. 

8. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною 

маркетингу. Форми організації служб маркетингових комунікацій. Завдання та 

функції служб маркетингових комунікацій. Планування маркетингових 

комунікацій. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій. Бізнес-

план маркетингових комунікацій як частина маркетинг-міксу. Форми й методи 



контролю ефективності маркетингових комунікацій [31, с. 484-520; 54, с. 741-

775; 53, с. 197-219; 32, с. 317-326; 48; 51; 55]. 
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