
ПРОГРАМА
Вступного іспиту зі спеціальності

075 «Маркетинг»
для здобувачів вищої освіти третього

(освітньо-наукового) рівня
(2022 рік вступу)

Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра

зі спеціальності 075 «Маркетинг». Вона містить два розділи, у першому з яких
відображено загальноекономічні питання, а у другому – питання дисциплін
фахового спрямування.

Розділ 1. Загальноекономічні питання
1. Актуальність інноваційної політики підприємства в економіці знань.
2. Прогнозування у діяльності підприємства.
3. Суть інновацій та їх характеристика. Класифікаційні ознаки поділу

інновацій.
4. Поєднання різних стратегій в інноваційному розвитку підприємства.
5. Технологія та методи планування діяльності підприємства.
6. Управління змінами в інноваційній політиці підприємства та

оцінювання організаційної ефективності.
7. Виробнича програма підприємства та її ресурсне забезпечення
8. Загальна характеристика, види та вимірники продукції підприємства.
9. Управління собівартістю продукції, чинники та методи визначення її

зниження.
10.Методи обліку собівартості продукції.
11.Функціонально-вартісний аналіз як метод раціоналізації

організаційних і технічних систем та зниження витрат.
12.Методи формування і калькулювання витрат на виробництво

продукції.
13.Сутність, функції, структура та види ціни на продукцію.
14.Фактори формування ринкової ціни на макро- і мікрорівнях.
15.Характеристика життєвого циклу товару і його етапів.
16.Характеристика життєвого циклу організації.
17.Види виробничої потужності підприємства та фактори впливу на неї.
18.Принципи і методи визначення виробничої потужності підприємства.
19.Маркетинг як філософія ринкової діяльності підприємства.
20.Сутність і склад середовища функціонування підприємства, функції та

мета його існування.
21.Аналіз сильних та слабких сторін підприємства, маркетингових

можливостей та загроз (SWOT - аналіз).
22.Конкурентна перевага підприємства.
23.Ознаки, принципи та методи сегментації.
24.Особливості сегментації споживчого ринку та ринку



організацій-споживачів.
25.Потенціал та ресурсний потенціал підприємства, їх структуризація.
26.Продуктивність праці на підприємстві (сутність, показники, методи

визначення, чинники та резерви зростання).
27.Чинники впливу та планування виручки від реалізації продукції.
28.Чинники впливу на прибуток підприємства, порядок його формування

та види.
29.Баланс робочого часу працівників та фонд оплати праці на

підприємстві.
30.Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати.
31.Необоротні активи підприємства, їх склад та структура.
32.Класифікація основних засобів підприємства, їх облік, оцінювання та

спрацювання.
33.Призначення та класифікація нематеріальних ресурсів підприємства.
34.Економічна сутність, кругообіг, організація, класифікація оборотних

активів підприємства.
35.Показники та шляхи підвищення ефективності використання

оборотних активів підприємства.
36.Склад, класифікація та джерела формування фінансових ресурсів

підприємства.
37.Чинники, принципи та методи формування капіталу новостворюваного

підприємства.
38.Чинники підвищення ефективності діяльності підприємства.
39.Сутність управління портфелем бізнесу підприємства.
40.Сутність і класифікація стратегій конкуренції.
41.Ліквідність та платоспроможність підприємства.
42.Рентабельність підприємства як вираження ефективності його

діяльності.
43.Кризові явища на підприємстві та основні підходи до їх подолання.
44.Формування стратегічної поведінки і управління змінами на

підприємстві.
45.Особливості розроблення стратегії підприємства для діючого та

новоствореного підприємства.
46.Класифікації реклами за різними ознаками.
47.Планування та проведення рекламної кампанії.
48.Визначення рекламного бюджету.
49.Управлінський потенціал організації.
50.Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві.
51.Система організації маркетингової діяльності.
52.Залежність структури управління в логістиці від стратегії підприємств.
53.Принципи формування організації логістики.
54.Логістика у функціональній, дивізіональній та матричній структурі

організації.
55.Структура організації та управління корпоративної соціальної

відповідальності на підприємстві.
56.Стратегічний, тактичний та оперативний аналіз логістичної діяльності

підприємства та його завдання.



57.Інформаційна база аналізу логістичної діяльності підприємства.
58.Сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності
59.Сутність та параметри розвитку соціальної відповідальності людини.
60.Соціальна відповідальність держави.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування
61.Особливості концепції партнерського маркетингу.
62.Сутність концепції маркетингу цінності (маркетингу 3.0).
63.Концепція холістичного маркетингу в організації маркетингової

діяльності підприєства.
64.Концепція ланцюга створення доданої вартості та особливості її

застосування у маркетинговій практиці господарюючих суб’єктів.
65.Поведінкова теорія мотивації споживачів.
66.Стратегічні цілі і маркетинг.
67.Поняття стратегічного маркетингу та його зв’язок із операційним

маркетингом.
68.Основні поняття стратегічного маркетингу.
69.Сутність маркетингової стратегії та її складові.
70.Виникнення, сутність і зміст SPT-маркетингу.
71.Маркетингові стратегії інтенсивного зростання.
72.Маркетингові стратегії інтеграційного зростання.
73.Маркетингові стратегії диверсифікаційного зростання.
74.Використання матриці Бостонської консультативної групи (матриці.

зростання) у стратегічному аналізі.
75.Побудова матриці "Мак Кінсі – Дженерал Електрик" (матриці

привабливості ринку).
76.Різновиди маркетингових стратегій диференціації.
77.Етапи розроблення стратегії позиціонування. Різновиди стратегій

позиціонування.
78.Перевірка концепції нового товару, виготовлення зразка нового товару

та європейська практика його тестування.
79.Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції.
80.Стратегії конкуренції, що ґрунтуються на конкурентних перевагах (за

М. Портером).
81.Стратегії конкуренції залежно від конкурентної позиції підприємства

та його маркетингового спрямування (за Ф. Котлєром).
82.Ідентифікація конкурентів в інноваційному середовищі.
83.Практика впровадження організаційних інновацій на підприємстві.
84.Маркетингові товарні стратегії.
85.Показники оцінювання ефективності товарної інноваційної політики.
86.Маркетингові цінові стратегії.
87.Маркетингові стратегії у розподілі продукції.
88.Принципи проектування та функціонування вертикальних та

горизонтальних маркетингових систем.
89.Маркетингові стратегії у сфері комунікації.
90.Особливості маркетингових комунікацій в мережі Інтернет.
91.Сугестивні психотехнології в рекламі.
92.Характеристика найбільш поширених рекламних моделей.



93.Характеристика учасників рекламного процесу.
94.Організація діяльності рекламного агентства.
95.Психологічні бар’єри сприйняття інформації рекламного характеру.
96.Стильові вирішення рекламного звернення. Тональність в рекламі.
97.Сутність та актуальність інтегрованих маркетингових комунікацій на

місці продажу.
98.Роль реклами у формуванні цінності товарної марки.
99.Рекламна підтримка корпоративного іміджу.
100. Цілі і методи проведення рекламних досліджень.
101. Визначення ефективності використання засобів масової інформації.
102. Методи пре- та посттестування в процесі реалізації рекламної

стратегії.
103. Оцінювання ефективності рекламної кампанії.
104. Маркетинговий менеджмент на підприємствах: сутність та

проблеми впровадження.
105. Складові процесу маркетингового менеджменту підприємства.
106. Управління маркетинговими проектами.
107. Тактичне та оперативне планування маркетингу.
108. Програми маркетингової діяльності.
109. Типи контролювання маркетингової діяльності підприємства.
110. Форми та методи стратегічного контролю в маркетингу.
111. Етика у маркетинговій діяльності.
112. Процесний підхід в управлінні ланцюгами поставок.
113. Структуризація та класифікація ланцюгів поставок.
114. Новітні інструменти стратегічної корпоративної філантропії.
115. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально

відповідального бізнесу.
116. Логістична інфраструктура: сутність, складові, особливості її

розвитку в Україні та світі.
117. Роль та місце логістичного обслуговування у ланцюгу поставок.
118. Місце логістичної стратегії в комплексній системі розвитку

підприємства.
119. Особливості вибору логістичних стратегій для різних типів

підприємств.
120. Система збалансованих показників та її використання для оцінки

ефективності функціонування логістичних систем.
121. Модель визначення «вузького місця» логістичної системи.
122. Корпоративна соціальна відповідальність у внутрішньому

середовищі підприємства.
123. Взаємодія зі стейкхолдерами як основний принцип соціальної

відповідальності.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.



Вступний іспит зі спеціальності 075 «Маркетинг» проводиться у
письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується
Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу
докторантури та аспірантури й офіційному веб-сайті Університету не пізніше,
ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 075 «Маркетинг»
формуються в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності
075 «Маркетинг» та затверджуються на засіданні Вченої ради
Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за
100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
075 «Маркетинг» містить:

▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу
«Загальноекономічні питання» і два питання з розділу «Питання
дисциплін фахового спрямування» (кожне із чотирьох питань
екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів,
максимальна сумарна кількість балів письмової компоненти – 80
балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із
чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5
балів, максимальна сумарна кількість балів усної компоненти – 20
балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту зі спеціальності 075 «Маркетинг» є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і
послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та
всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи
інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;
розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає
незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при
використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої
міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у
логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває
зміст питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного
змісту питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та



0-2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не
знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 075 «Маркетинг»
передбачає необхідність неухильного дотримання норм та правил академічної
доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у
Національному університеті «Львівська політехніка». За порушення
зазначених норм та правил вступники в аспірантуру притягаються до
відповідальності згідно вимог чинного законодавства.
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