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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр» 

спеціальності 075 Маркетинг Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (№ 1556-

VII від 01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з питань 

освіти, освітньо-професійної програми, Статуту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти компетентностей та 

досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг після завершення теоретичної та 

практичної частини навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками 

результатів навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 

підготовки фахівців зі спеціальності 075 Маркетинг за освітнім ступенем «молодший 

бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі спеціальності 

075 Маркетинг за освітнім ступенем «молодший бакалавр»: 

1. Маркетинг. 

2. Маркетинг послуг. 

3. Митні збори та тарифи. 

 

 

  



3 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ»  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 МАРКЕТИНГ 

 

Вміти розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації 

продукції. 

Вміти складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності 

підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту.  

Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти. 

Вміти розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних 

і поточних планів маркетингової діяльності.  

Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної діяльності.  

Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної ефективності 

використання матеріальних ресурсів, а також норм і нормативів витрат і виробничих 

запасів.  

Вміти організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління 

маркетинговою діяльністю.  

Вміти вести переговори з питань маркетингу, укладати комерційні угоди.  

Вміти розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, 

цінової, збутової політики підприємства з урахуванням максимального задоволення 

потреб споживачів. 

Вміти організовувати службу маркетингу.  

Вміти реалізовувати плани маркетингової діяльності.  

Вміти оцінювати ефективність маркетингової діяльності.  

Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності 

використання ресурсів.  

Вміти надавати консультації з питань дослідження стану кон’юнктури ринків та 

підвищення ефективності маркетингової діяльності.  

Вміти спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською 

мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. 

Вміти використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в процесах управління маркетинговою діяльністю 

підприємства. 

Вміти здійснювати контроль за станом матеріальних ресурсів і готової продукції  

Вміти здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

учасниками трудового процесу.   
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

МАРКЕТИНГ 

 

Формування теорії маркетингу 

Сутність маркетингу. Необхідність теоретичного розвитку маркетингу. Основні 

парадигми маркетингу. Маркетинг як наука. Принципи маркетингу. Основні цілі та 

задачі маркетингу. Функції маркетингу. 

 

Взаємозв'язок маркетингу із суміжними дисциплінами 

Маркетинг як інтегральна дисципліна. Взаємозв'язок маркетингу та менеджменту. 

Інфраструктура маркетингу. 

 

Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії 

маркетингу 

Економічний фундамент маркетингу. Еволюція маркетингу як науки. 

 

Концепції маркетингу 

Передумови та причини еволюції концепції маркетингу. Характеристика та 

основні засади виробничої концепції. Характеристика та основні засади концепції 

товару. Характеристика та основні засади збутової концепції. Характеристика та основні 

засади концепції маркетингу. Характеристика та основні засади концепції соціально-

етичного маркетингу. Характеристика та основні засади концепції маркетингу взаємодії. 

 

Основні категорії маркетингу 

Основні визначення поняття "маркетинг". Загальна характеристика основних 

елементів концепції маркетингу. Основні категорії маркетингу. 

 

Комплекс маркетингу 

Маркетингове середовище: склад,  характеристика  і динаміка. Основні складові 

комплексу маркетингу. 

 

Види маркетингу та їх характеристика 

Класифікація основних видів маркетингу. Загальна характеристика споживчого 

маркетингу. Загальна характеристика промислового маркетингу. Загальна 

характеристика споживчого маркетингу Загальна характеристика маркетингу послуг. 

Загальна характеристика стратегічного маркетингу. Характеристика маркетингу за 

видами послуг. маркетинговий менеджмент. 

 

Сучасні проблеми маркетингу 

Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні. Основні проблеми 

розвитку маркетингу на підприємствах України. Освічений маркетинг і проблеми 

третього тисячоліття. Майбутнє маркетингу. 

 

Глобальний маркетинг 

Передумови виникнення глобального маркетингу. Поняття глобального 
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маркетингу. 

 

Інтерактивний маркетинг 

Сутність інтерактивного маркетингу. Специфічні риси інтерактивного 

маркетингу. 

 

Індивідуальний маркетинг 

Загальна характеристика індивідуального маркетингу. Основні інформаційні 

блоки індивідуального маркетингу. 

 

Екологічний маркетинг 

Передумови виникнення екологічного маркетингу. Поняття екологічного 

маркетингу. Екологічний товар та його життєвий  цикл.  

 

Ризики в маркетингу 

Управління ризиками в маркетингу. Способи  оцінки ступеню ризику. Заходи, 

направлені на зменшення негативних наслідків ризикових ситуацій. 

 

Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень 

Інформаційне забезпечення як основна складова прийняття ґрунтовних 

управлінських рішень в конкурентному середовищі. Доцільність проведення 

маркетингових досліджень. Основні напрями та завдання маркетингових досліджень у 

прийнятті управлінських рішень. 

 

Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики 

Поняття маркетингової товарної політики. Структура і цілі маркетингової 

товарної політики. Товарна стратегія. Основні характеристики товару. Класифікація 

товарів. Товарний асортимент і товарна номенклатура. Можливості адаптації до умов 

ринку через кількісну оцінку показників товарної номенклатури і асортименту. Зміна 

товарної номенклатури з метою збільшення прибутку фірми. 

Рішення, які приймаються в системі управління товаром. Комплекс засобів 

ринкової атрибутики товару (товарна марка, товарний знак, упаковка). 

Оцінка конкурентоспроможності товару. Якість товару як складова його 

конкурентоспроможності. 

 

Засади маркетингового ціноутворення 

Сутність та цілі маркетингової цінової політики і маркетингових цінових 

стратегій. Їх роль у досягненні підприємством поставлених цілей. Характеристика 

підходів до визначення ціни (затратний і ціннісний). Пасивне і активне ціноутворення. 

Внутрішні та  зовнішні фактори, що впливають на вибір цінових стратегій. Маркетингова 

інформація, що необхідна для формування цінової політики та прийняття рішень по 

цінам. 

 

Теорія маркетингових комунікацій 

Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу. Поняття маркетингової 

комунікаційної політики. Основні елементи комунікаційної політики: реклама, 
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стимулювання збуту, робота по зв’язкам з громадськістю (паблік-рілейшнз); 

персональний продаж, прямий маркетинг. Характеристика елементів комплексу 

просування товарів. Процес маркетингової комунікації. Розроблення комплексу 

просування товару. Основні етапи процесу просування товару. Основні принципи 

класифікації носіїв комунікації. Складання кошторису просування товару. Формування 

каналів зворотного зв’язку. Управління єдиним комунікаційним процесом. 

 

Теорія маркетингової політики розподілу 

Сутність маркетингової політики розподілу. Маркетингові інструменти, через які 

реалізується політика розподілу. Основні критерії, що використовуються для прийняття 

рішень при її реалізації. Стратегічні та тактичні завдання маркетингової політики 

розподілу. Якісні та кількісні критерії ефективності каналів розподілу. 

 

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ 

 

Основні поняття маркетингу послуг 

Сутність послуг. Невідчутність. Нерозривність виробництва і споживання. 

Мінливість якості. Нездатність до зберігання. Стандарт обслуговування основні правила 

обслуговування клієнтів. Класифікація послуг. Специфіка маркетингу послуг. Головне 

завдання маркетингу послуг. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послугу. 

Складові «маркетингу-мікс». 

 

Маркетинговий інструментарій у сфері послуг 

Принципи, функції та концепції. Концепція удосконалення діяльності 

підприємства послуг. Концепція удосконалення послуг. Концепція інтенсифікації 

комерційної діяльності. Концепція традиційного маркетингу. Концепція соціально-

етичного маркетингу. Позиціонування послуг на ринку. Пошук конкурентних переваг. 4 

основні стратегії (стратегії зосередження). Виділений і відбір цільових сегментів. 

Створення конкурентної позиції підприємства та етапи розробки стратегії 

позиціонування. Розвиток стратегії позиціонування на ринку. Вплив маркетингового 

середовища на діяльність підприємства сфери послуг. Різновиди маркетингового 

середовища .Мікро-маркетингове середовище. Цільові сегменти. 

 

Технології надання та отримання послуг та завоювання прихильності 

споживачів 

Рівень контактів підприємств із споживачами. Мінливість. Зіткнення. 

Обслуговування. Середньо-контактні служби. Послуга, як система технологічного 

процесу надання та отримання послуг. Система додаткових послуг. 

Самообслуговування. Відповідальність за проектування і управління системами 

доставки послуги. Персонал «переднього плану». Сценарії. Формування поведінки 

споживачів. Шість типів неадекватних споживачів: Злодій, Порушники правил, 

Войовничий, Сімейство войовничих, Вандалізм, Боржник. Залучення клієнтів до процесу 

послуг.  Робота з клієнтами. Коли споживач співпрацює з підприємством. 
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Маркетинг у сфері торгівельного обслуговування населення 

Маркетингові рішення роздрібних товарів підприємств. Вибір цільового ринку. 

Вибір товарного асортименту і комплексу послуг. Рішення щодо цін. Рішення щодо 

методів стимулювання продажу. Вибір місця розташування магазину та інших торгових 

точок. Оцінка і прогнозування попиту у роздрібній торгівлі. Оцінка попиту в опорному 

магазині. Оцінка реалізованого попиту (продажу товарів). Визначення не задоволеного 

попиту в магазині. Оцінка попиту, що формується. Оцінка відношення споживачів до 

кожного товару. Оцінка майбутньої тенденції. Взаємозамінні товари. Традиційні товари, 

що витісняються. Оцінка якості торгівельного обслуговування споживачів. Час, який 

втрачає споживач на купівлю товару. Застосування прогресивних форм обслуговування. 

Широта асортименту. Культура обслуговування. Режим роботи підприємства. Якість 

товару. Інтер'єр магазину. Зручність форм розрахунку з покупцем. Методика розрахунку 

показників якості торгового обслуговування. 

 

Маркетинг послуг громадського харчування 

Основні показники підприємств громадського харчування. Класифікація 

товарообороту підприємства громадського харчування. Структура товарообороту 

підприємства громадського харчування. Прогнозування попиту на продукти і послуги 

підприємств громадського харчування. Розрахунок прогнозу реалізації обідньої 

продукції ресторану на наступний рік. Розрахунок випуску обідньої продукції 

ресторану по кварталах на наступний рік. Стратегії ціноутворення ресторану. Витратне 

ціноутворення. Ціноутворення за цільовим прибутком. Ціноутворення з орієнтацією на 

вимоги споживача. Ціноутворення, засноване на конкуренції. Стратегії визначення цін 

на нову продукцію та послуги. Стратегія престижних цін. Стратегія «зняття вершків». 

Стратегія «прориву на ринок». Стратегії визначення ціни на набір продукції та послуг. 

Стратегії цінового регулювання. 

 

Комунікативна політика в маркетингу послуг 

Роль і завдання маркетингових комунікацій. Аспекти комунікативної політики. 

Комунікації з існуючими клієнтами. Визначення підприємством стратегії та цілей 

комунікацій послуг. Розвиток комунікаційної стратегії для мінливих різновидів послуг. 

Постановка цілей комунікації. Комплекс маркетингових комунікацій в сфері послуг. 

Стратегії комунікацій. Традиційні елементи системи маркетингових комунікацій. 

Реклама послуг. Планування, реалізація і контроль. Класична реклама. Реклама на місцях 

послуг. Індивідуальна реклама. Персональний продаж. Непряма реклама. Рекламний 

вплив. Процес рекламної камнанії. Фактор конкретизації. Фактор інформативності. 

Фактор престижу.  

 

Залучення споживачів до процесу обслуговування 

Розподіл послуг на категорії. Напрями класифікації послуг. Засоби, обладнання і 

люди як частина процесу обслуговування. Послуга, як процес взаємодії між продавцем 

та споживачем. Категорії процесу обслуговування. Послуги спрямовані на тіло людини. 

Послуги, спрямовані на матеріальне майно. Послуги, спрямовані на розум (освіта, 

поради, розваги, психотерапія). Послуги, спрямовані на нематеріальні активи. 
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Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації в сфері 

послуг  

Комплекс маркетингу. Планування маркетингу у сфері послуг. Оптимізація плану 

маркетингу. Побудова членських відносин. Гарантії підприємства в сфері послуг. 

Основні поняття та цілі формування фірмового стилю сервісної організації. Організація 

маркетингу сервісної організації. 

 

Маркетинг побутових послуг 

Сутність побутового обслуговування. Побутові послуги. Замовники. Виконавці. 

Побутове обслуговування населення. Показник «Загальний обсяг наданих побутових 

послуг». Показник «Оплачено побутових послуг населенням». Показник «Кількість 

структурних підрозділів». Показник «Кількість приймальних пунктів». Порядок надання 

побутових послуг населенню України.  Аналіз і прогнозування попиту населення на 

побутові послуги. Обсяг і структура побутових послуг. 

 

МИТНІ ЗБОРИ ТА ТАРИФИ 

 

Митно-тарифна Рада України. Єдиний митний тариф. Тарифні та 

нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Єдиний митний тариф і його правове регулювання в Україні. Ставки Єдиного 

митного тарифу. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Головна мета митних тарифів. Обмеження імпорту товарів відповідно 

системи ГАТТ/СОТ. 

Головна мета митних тарифів. Норми ГАТТ/СОТ, які передбачають захист 

виробника товару. Тарифні обмеження імпорту. Застосування тарифних обмежень. 

 

Види мита. Визначення ставки мита 

Що таке мито. Види мита. Види митних податків за характером походження. 

Особливі види мита. 

 

Порядок справлення ввізного (імпортного) та вивізного (експортного) мита. 

Звільнення від сплати мита 

Хто є платниками мита .Нарахування ввізного мита та внесення у графи ВМД. 

Справлення ввізного мита. Звільнення від сплати мита відповідно закону. 

 

Митні класифікатори. Види товарних номенклатур 

Види митних класифікаторів. Мета використання митних класифікаторів. Товарна 

номенклатура ,основні поняття. 

 

Визначення положення товару в товарній номенклатурі ЗЕД. Визначення 

країни походження товарів, митної вартості та порядку застосування сертифікатів 

Характеристика товарної номенклатури ,що використовується митними органами 

України. Структура цифрового коду і рівні деталізації ЗЕД. Визначення країни 
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походження товарів. Мета та завдання верифікації 

 

Використання митних зборів, сплата, ставки .Реорганізація стягнення 

митних зборів після вступу України після вступу в СОТ 

Групи митних зборів. Методи ,якими може здійснюватись сплата митних зборів. 

Строк перебування під митним контролем. Характеристика СОТ. 

 

Ризики при міжнародних перевезеннях. Митна охорона та супроводження 

транзитних підакцизних товарів. Контрабанда 

Сутність значення ризиків у митній службі. Ідентифікація ризиків. Застосування 

митної охорони. Визначення необхідності боротьби з контрабандою для захисту 

економіки держави. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється у 

порядку, передбаченому прийнятою в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини системою контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками; 

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з атестаційного екзамену є обов’язковим. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за атестаційний екзамен в цілому. Оцінки атестаційного екзамену 

виставляє кожен член комісії.  Підсумкова оцінка атестаційного екзамену визначається 

як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а також про 

присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка 

чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості 

голосів голос Голови ЕК є вирішальним.  
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