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ВСТУП 

 

У Донецькому національному технічному університеті у галузі знань – 0305 

«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» 

проводиться підготовка на освітньо-професійний рівень «бакалавр» на основі 

освітньо-професійного рівня «молодший спеціаліст» з варіативними частинами 

підготовки: 

на денну форму навчання із скороченим терміном підготовки; 

на заочну форму з варіативною частиною підготовки: «Маркетинг 

підприємства» із скороченим терміном навчання – МПРзск;  

Форма навчання: МПРзск – заочна із скороченим терміном навчання (2 роки 

10 місяця), платна. Після закінчення навчання випускники отримують диплом 

бакалавра з маркетингу. 

Бакалавр може займати посади маркетолога у різних галузях виробництва. 

Він одержує повну нормативну гуманітарну і фундаментальну загально-

економічну і професійну підготовку з освітньої програми вищого навчального 

закладу і додаткову відповідну варіативну підготовку.  

Знання і навички, які отримали випускники даного напрямку після закінчення 

навчання, дозволяють: 

- здійснювати маркетингову діяльність у виробничій, комерційній, 

інвестиційній, інноваційній діяльності підприємства, в тому числі в специфічних 

умовах промислових підприємств; 

- працювати у галузевих, академічних, науково-дослідних і проектних 

організаціях і навчальних закладах з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Мета фахового випробування при вступі на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» - 

виявлення рівня знань, умінь і навичок, якими володіють абітурієнти відповідно 

до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста споріднених 

напрямів підготовки. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» абітурієнти повинні мати здібності для 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних і професійних наук. Обов’язковою умовою є володіння 

державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програму складено на основі дисциплін 

циклу загальноекономічної підготовки молодшого спеціаліста споріднених 

напрямів підготовки, передбачених Освітньо-професійною програмою вище 

названого рівня підготовки. Особливістю програми є те, що вона побудована на 

основі структури курсу «Маркетинг» з елементами дисциплін «Ринкові 

дослідження», «Ціноутворення» і «Комунікативна діяльність». В білетах 



поєднуються теоретичні питання та практичні завдання, що дає можливість 

виявити знання й уміння використовувати основний термінологічний апарат, 

методи обґрунтувань на підставі економічної сутності понять та аналізу 

результатів розрахунків. 

У результаті вивчення навчальних дисциплін абітурієнт повинен знати: 

історію виникнення та еволюцію розвитку маркетингу; суть, цілі,  завдання і 

функції маркетингу; процес планування стратегії і тактики маркетингу; основні 

різновиди маркетингу: соціально-етичного, у сфері інтелектуальних продуктів та 

інновацій, освіти, будівництва, нерухомості та землі, некомерційного; методичні 

основи формування та регулювання ціни; способи товарообігу; методи 

формування попиту та стимулювання збуту; методи просування товару; методи 

оцінки ефективності маркетингової діяльності, . 

     У результаті вивчення дисциплін абітурієнт повинен мати уяву про: 

планування нової продукції на підприємстві; головні атрибути товару і послуги; 

товарний асортимент і номенклатуру; основні елементи комплексу маркетингу. 

     У результаті вивчення навчальних дисциплін абітурієнт повинен уміти: 

проводити маркетингові дослідження при виході підприємства на ринок; 

проводити порівняльний аналіз ринкових сегментів по привабливості, ринку і 

конкурентних позицій фірм; оцінювати конкурентоздатність підприємства при. 

виході на ринок з новим товаром; розробляти стратегії виходу підприємства на 

ринки; планувати товарну політику підприємства; виконувати необхідний аналіз, 

розрахунки та обґрунтування у процесі формування маркетингової політики 

підприємства. 

     У результаті вивчення навчальних дисциплін абітурієнти повинен мати 

навички: в прийманні ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень 

на рівні сучасних вимог; використанні на практиці алгоритми розрахунків 

ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії; розробленні бюджету 

рекламних кампаній; в організації служби маркетингу на підприємстві; у 

розробленні плану маркетингу, інших маркетингових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 
 

1. Маркетинг як сучасна філософія бізнесу. Соціально-економічна сутність 
маркетингу. Причини та умови виникнення. Історія формування маркетингової 
концепції: основні її представники та школи [1, с. 6-42; 2, с.5-52]. 

2. Еволюція ринку і маркетингу. Основні етапи розвитку ринку. Етапи 
розвитку маркетингу: концепція удосконалення виробництва, концепція 
удосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція 
маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу, концепція холістичного 
маркетингу [3-5, 6 с. 27-61]. 

 

Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ 
 

1. Види маркетингу (за ступенем охоплення ринку; за впливом на існуючий 
рівень попиту; за галуззю прикладання зусиль тощо) [2, с. 53-122; 1, с.43-65]. 

2. Функції маркетингу: а) аналітична функція; б) виробнича функція; 
в) збутова функція; г) функція управління та контролю. Загальні функції 
маркетингу. Планова функція маркетингу. Маркетингова програма [3-5]. 

3. Комплекс маркетингу і його елементи. Структура комплексу маркетингу 
[6, с. 301-395]. 

 

Розділ 3. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАРКЕТИНГУ 
 

1. Поняття внутрішнього і зовнішнього середовища маркетингу. 
Мікросередовище підприємства. Чинники прямого та опосередкованого впливу 
[1], с. 6-42, [2], с. 53-122. 

2. Макросередовище підприємства. Природні, демографічні, науково-
технічні, економічні, політико-правові та соціально-культурні фактори. Взаємодія 
внутрішнього та зовнішнього середовища [6 с.43-65; 3-5, 6 с. 95-165, 301-395]. 

 

Розділ 4. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

1. Зміст та необхідність маркетингових досліджень, форми їх організації. 
Основні цілі маркетингових досліджень в залежності від виникаючих проблем 
підприємства. Основні напрями маркетингових досліджень. Етапи проведення 
маркетингових досліджень. Види дослідницьких проектів: розвідувальне, описове 
та казуальне дослідження [1, с. 114-125]. 

2. Напрямки розвідувального дослідження: робота з літературою, експертні 
опитування, фокус-групи, аналіз обраних прикладів. Описове дослідження: аналіз 
часових рядів. Казуальне дослідження: проведення лабораторних і польових 
експериментів [1, с. 150-157, 2, с.61-69]. 

3. Види маркетингової інформації. Методи проведення маркетингових 
досліджень. Особливості і різновиди анкетування. Складання анкети для 
опитування. Визначення об’єму вибірки. Маркетингове спостереження: переваги 
та недоліки [3-5, 6, с.201-299]. 



Розділ 5.  МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 
 

1. Товар в системі маркетингу. Загальна характеристика і класифікація 

товарів. Теорія життєвого циклу товару (ЖЦТ) та її використання у  

маркетинговій діяльності. Основні стадії ЖЦТ, їх характеристика та тривалість. 

Задачі маркетингу на різних стадіях ЖЦТ. Методи продовження ЖЦТ [1, с. 66-

113]. 

2. Сприйняття споживачами нового товару. Інноваційна політика 

підприємства. Зміст етапів інноваційної політики. Генерація ідей. Відбір ідей. 

Розробка і перевірка концепції нового товару. Розробка маркетингового 

комплексу для нового товару. Пробний маркетинг.  Комерціалізація. Маркетингові 

проблеми створення нового товару. Сутність та критерії визначення нових товарів. 

товарів. Класифікація нових товарів. Роль і місце служби маркетингу в 

забезпеченні і реалізації процесу розробки нового товару [2, с.180-225]. 

3. Товарна марка та її маркетингове значення. Бренд-імідж товару і товарної 

марки. Товарний асортимент і товарна номенклатура. Основні характеристики 

товарного асортименту. Товарна політика підприємства. Стратегії і види товарної 

політики [3-5]. 

4. Конкурентоспроможність товару на ринку та її основні чинники. 

Методичні підходи до оцінки якості та конкурентоспроможності товару [6, с. 397-

427]. 
 

Розділ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 
 

1. Місце і значення цінової політики в системі маркетингу. Основні стратегії 

ціноутворення. Стратегічні рішення щодо цінового рівня, стратегія єдиних чи 

перемінних цін, цінові стратегії у межах товарного асортименту [1, с. 160-188]. 

2. Встановлення ціни на нові товари: товари-новинки, товари-імітатори, 

товари в межах товарної номенклатури. Ціноутворення під впливом географічних 

чинників. Ціноутворення з метою стимулювання збуту. Ціноутворення 

на додаткові товари, на необхідні товари, на комплекти тощо [2-5].   

3. Методи ціноутворення. Методика розрахунку вихідної ціни (базової ціни). 

Етапи розрахунку ціни: постановка завдань ціноутворення, визначення попиту на 

товар, визначення витрат, аналіз цін товарів конкурентів, вибір методу 

цінотворення, встановлення кінцевої ціни. Пристосування цін. Види цін у 

маркетинговій діяльності [6, с. 461-497]. 
 

Розділ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОДАЖУ 
 

1. Сутність збутової діяльності. Посередники у збутовій діяльності. Канали 

розподілу товарів та послуг. Функції каналів розподілу. Основні рівні, довжина 

та ширина каналів. Нетрадиційна організація збутових каналів (вертикальні, 

горизонтальні та багаторівневі маркетингові системи). Організація збуту без 

використання посередників. Переваги та недоліки прямого збуту [1, с. 189-211]. 



2. Організація оптової торгівлі. Сутність та функції оптової торгівлі. Оптові 

посередники у процесі товароруху продукції. Переваги та недоліки використання 

оптових посередників. Основні види оптових посередників. Оптовики-купці. 

Дистриб'ютори і дилери. Брокери. Агенти. Оптові відділення та контори 

виробників. Роздрібна торгівля, її сутність та призначення. Функції роздрібної 

торгівлі [2-5]. 

3. Транспортування, зберігання, складування товару. Основні витрати 

товароруху. Основні види транспорту. Вибір оптимального способу доставки. 

Розміщення складів. Управління каналами розподілу [6, с. 499-567]. 

 

Розділ 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ 
 

1. Сутність маркетингової політики просування. Поняття маркетингових 

комунікацій. Складові маркетингових комунікацій: порівняльна характеристика. 

Формування попиту (ФОП). Створення позитивного іміджу товарів та 

підприємства на ринку. Фірмовий стиль. Реклама у системі маркетингу. Види 

реклами: аналіз їх переваг та недоліків. Визначення реклами та її функції. Методи 

формування рекламного бюджету. Рекламне звернення та його композиція. 

Мотивація реклами [1, с. 67-79]. 

2. Стимулювання збуту (СТИЗ). Методи СТИЗ покупців, посередників, 

торговельний персонал. Види цінових знижок [1, с.130-142]. 

3. Public relation у системі: поняття і методи. Планування заходів РR на 

підприємстві. Особистий продаж. Суть особистого продажу. Його використання 

на ринку товарів виробничого призначення. Переваги та недоліки [2, 3]. 

4. Особливості застосування прямого маркетингу. Директ-маркетинг. 

Телефонний маркетинг. Упаковка як елемент маркетингових комунікацій [6, 

с. 569-675]. 
 

Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ 
 

1. Ринкові системи управління підприємством. Маркетингові структури 

підприємств. Види організаційних структур служби маркетингу. Функціональна 

організаційна структура  маркетингу. Організаційна структура служби маркетингу 

з орієнтацією: по товарах, по ринках, по покупцях, по регіонах. Принципи 

побудови маркетингової структури підприємства [1, с. 23-41, 2-5]. 

2. Організаційні структури управління службою для великих, середніх і 

малих підприємств [6, с. 744-759]. 
 

Розділ 10. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ 
 

1. Контроль в маркетингу. Об'єкти  контролю. Внутрішня і зовнішня ревізія 

маркетингової діяльності. Зворотні зв'язки в системі контролю маркетингу. 

Ситуаційний аналіз як інструмент самоаналізу та самоконтролю [1, с. 23-41]. 



2. Фінансово-економічний аналіз в маркетингу. Методи оцінки економічної 

ефективності програми маркетингу і окремих заходів маркетингового просування 

товарів [2-5, 6, с. 763-769]. 

 

Розділ 11. ПЛАН МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА  
 

1. Методологія  управління  маркетингом. Планування в системі управління  

маркетингом. Основні принципи і задачі планування в маркетингу. Стратегічне 

планування. Підхід до планування на основі ранжування стратегічних задач. План-

програма маркетингової діяльності  підприємства [1, с. 23-41, 2-4]. 

2. Оперативне планування: цілі, задачі, зміст. Аналіз: суть, зміст, роль в 

прийнятті стратегічних і тактичних рішень [5, 6, с. 677-709, 761-763]. 
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