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ВСТУП 

 
 

«Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ступеня 

вищої освіти бакалавр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма 

«Маркетинг» (далі – Програма атестації) це унормовані та регламентовані 

методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти, що пройшли підготовку за освітньо- 

професійною програмою Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 

07 Управління та адміністрування, рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандарту вищої освіти України першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 07 

Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг та відповідною 

освітньо-професійною програмою. 

Програма атестації встановлює: 

– основні вимоги до атестації здобувачів вищої освіти; 
– процедури та методи проектування регламентованих засобів 

контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

– процедури та форми організації кваліфікаційних випробувань; 

– процедури та критерії оцінювання якості вищої освіти. 
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1. Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 

 
 

1.1. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандарту вищої освіти за освітньою програмою 

Маркетинг першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузь 

знань 07 Управління та адміністрування. Атестація здійснюється відкрито і 

гласно. 

1.2. Атестація здійснюється на підставі оцінювання якості засвоєння 

освітньо-професійної програми, рівня досягнення результатів навчання та 

сформованості програмних компетентностей бакалавра з маркетингу. 

1.3. Принципами формування і реалізації методик, призначених для 

кількісного та якісного оцінювання рівня досягнення результатів навчання та 

сформованості програмних компетентностей осіб, які пройшли підготовку за 

освітньою програмою Маркетинг першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування є: уніфікація, 

комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність,

 інформативність, дієвість, індивідуальність, 

диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність вимог, предметність, 

інноваційність, валідність, варіативність. 

1.4. Атестація здійснюється відповідно до вимог стандарту освітньої 

програми Маркетинг першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 

Маркетинг галузь знань 07 Управління та адміністрування у формі 

атестаційного екзамену. 

1.5. У процесі атестації визначається рівень здатності розв’язувати 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері маркетингу або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

1.6. Атестація здобувачів вищої освіти щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандарту вищої освіти за освітньою програмою Маркетинг першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та 

адміністрування здійснюється Екзаменаційною комісією (далі – ЕК) з цього 

фаху, голова якої затверджується наказом ректора Полтавського університету 

економіки і торгівлі. 



6 
 

2. Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки бакалавра, 

що виносяться на атестацію 

 

На комплексний екзамен зі спеціальності виносяться

 обов'язкові дисципліни професійної підготовки: «Маркетингові

 дослідження», «Маркетинговий аналіз», «Маркетинг підприємства», 

«Маркетингові комунікації», «Маркетингове ціноутворення», 

«Маркетингова товарна політика». 
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3. Перелік практичних завдань, які виносяться на атестацію 

 

Завдання 1. 
На підприємстві за останні півроку значно скоротилися обсяги збуту. 

Підприємство спеціалізується на виробництві соняшникової, кукурудзяної 

олії та майонезу. За браком досвіду керівництво підприємства не має чітко 

розробленої маркетингової програми, а найголовніше – не визначилось із 

вибором цільового сегменту. 

Допоможіть керівництву підприємства провести сегментацію ринку 

відповідної за найпоширенішими ознаками. 

 

Завдання 2. 
Компанія «Делі» планує відкрити у Вашому місті три салони краси, 

орієнтовані на вищу цінову категорію. В подальшому компанія планує 

відкрити подібні салони ще у п’яти великих містах України та у м. Київ. Для 

залучення потенційних клієнтів планується проведення масштабної PR- 

кампанії з великим бюджетом. 

Необхідно розробити план проведення PR-кампанії та сценарій 

можливих заходів. Обґрунтуйте свій вибір. 

 

Завдання 3. 

Ціна одиниці продукції 84 грн, змінні витрати 35 грн./од., постійні 

витрати 40 грн/од., обсяг реалізації 1 200 тис. од. 

Після зниження ціни на 7 % обсяг реалізації збільшився до 1 240 тис. 

грн. Визначити доцільність зниження ціни ще на 1,5 грн. 

 

Завдання 4. 
Оцініть доцільність збільшення частки ринку підприємства. Дослідіть 

доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, 

виходячи з таких умов: 

– місткість сегменту М = 193 тис. грн; 

– фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47,05 тис. грн; 

– запланований обсяг збуту в наступному році Q2 = 52,96 тис. грн; 

– ціна продажу товару в звітному і наступному році не змінюється і 

становить Ц = 9,7 грн /од.; 

– собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на 

маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 

грн/од.; 

– для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році 

необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 12 тис. грн, тоді як у 

звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 7 тис. грн. 

Визначте: 

1) частку ринку, яку захопило підприємство у звітному році Ч1, та 

частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч2; 
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2) фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний 

прибуток у наступному році П2; 

3) зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних 

прибутків. 
 

Завдання 5. 

Розробіть заходи зі стимулювання збуту для таких товарів: 

– лакофарбові матеріали; 

– будівельні матеріали; 
– меблі; 

– освітлювальні прилади; 

– опалювальні прилади; 

– вовняна тканина. 

 

Завдання 6. 
Машинобудівне підприємство випускає виріб А. Необхідно зробити 

аналіз фактичного прибутку, отриманого підприємством, порівняно з 

запланованим значенням, виходячи з даних наведених у табл. 1. 

Таблиця 1 
Вихідні дані 

Показники За планом Фактично 

Обсяг реалізації, одиниць 50 000 45 000 

Ціна реалізації, тис. грн. 50 55 

Собівартість виробу, тис. грн. 40 48 
 

Завдання 7. 
Фірма «Index-N», потужний виробник дитячих іграшок із Бельгії, планує 

вихід на ринок України. Для цього обрано такі міста, як Київ, Полтава, Львів, 

Харків та Дніпро. Необхідно сформувати пропозиції з формування системи 

збуту для України: 

1. Обґрунтувати вибір між прямим і непрямим каналом розподілу. 
2. Для прямого каналу: для ринку Полтави запропонувати мінімальну 

кількість магазинів та місця для їх відкриття. 

Розробити концепцію магазину, загальні вимоги до викладки товару. 

3. Для непрямого каналу: в кожному місті обрати збутові мережі, через 

які буде здійснюватись реалізація товару. запропонувати інструменти 

входження в ці мережі і методи мотивації. 

 

Завдання 8. 

Як називають посередника, якщо відомо, що він: 
– купує товар у генерального агента в свою власність, зберігаючи 

марку фірми; 

– продає окремим покупцям і веде гарантійний післягарантійний 

сервіс; 
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– іноді торгує тільки вашою технікою (20%), іноді і технікою 

конкурента; 

– його розглядають як персонал фірми: забезпечують інформацією, 

проводять навчання? 

Види посередницької діяльності: 

збутові агенти; 

торговці на комісії; 

брокери (маклери); 

консультанти, інформатори з торговельних питань; 

дистриб’ютори; 

комісіонери; 

дилери. 

 

Завдання 9. 
За ІV кв. 2021 р. обсяг реалізації продукції фірми «Альфа» склав 900 тис. 

грн. Ціна одиниці продукції – 85 грн., змінні витрати на одиницю – 31 грн., 

сума постійних витрат 142 тис. грн. щомісячно. Наприкінці 2021 р. було 

проведено рекламну кампанію. 

Визначити ефективність проведеної рекламної кампанії, якщо протягом 

І декади 2022 р. фірма реалізувала продукцію на суму 140 тис. грн., а бюджет 

рекламної кампанії – 15 тис. грн. 

 

Завдання 10. 
Керівництво фірми «Альфа» прийняло рішення про частковий перегляд 

програми маркетингу у зв’язку зі зниженням обсягів реалізації продукції 

фірми. Проведені дослідження показали, що були допущені помилки при 

виборі цільового сегменту. Фірма прийняла рішення перейти від сегментації 

на основі демографічних критеріїв до сегментації на основі психологічних 

критеріїв. Які критерії доцільно використати підприємству у такій ситуації : 

– кліматичні, територіальні; 

– статтєво-вікові, соціально-економічні, релігійної приналежності, 

етапи життєвого циклу сім’ї; 

– приналежність до певного соціального класу; 

– тип особистості, стиль життя? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 11. 

Як називають посередника, якщо відомо, що він: 
А – веде торгівлю від свого імені і сам заключає договори; 

– вивчає ринок, рекламу, склади; 

– встановлює ціни; 
– займається сервісом продукції 

– має розвинену складську мережу? 

Б – підшукує партнерів; 

– заключає контракт від свого імені; 
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– відповідає за збитки; 

– є вигідним партнером при збуті дрібних партій товару. 

Види посередницької діяльності: 

збутові агенти; 

торговці на комісії; 

брокери (маклери); 

консультанти, інформатори з торговельних питань; 

дистриб’ютори; 

комісіонери; 

дилери. 
 

Завдання 12. 
За якої величини еластичності попиту за ціною прибуток збережеться 

на попередньому рівні в разі зниженні ціни на певну величину? 

Вихідні дані: 

величина зменшення ціни ‒  Р = 70 грн.; 

прибуток, отримуваний від продажу одиниці товару за старою ціною ‒ 

П = 170 грн.; 

собівартість одиниці товару при старій ціні ‒ С = 2 300 грн.; 
питома вага змінних витрат у повній собівартості при існуючому обсязі 

виробництва -V=0,S. 

Рекомендації: Q  P 100% – формула для розрахунку потрібного 

збільшення обсягу виробництва при збереженні прибутку; 

E  
Q  C 

‒ формула для розрахунку величини коефіцієнта еластичності 
P 

попиту за ціною. 
 

Завдання 13. 
Підприємство «Альфа» виробляє і реалізує підйомно-транспортну 

техніку. Для збільшення частки ринку відділ маркетингу розробив товар- 

новинку: міні-навантажувач. Розробіть план маркетингових досліджень для 

визначення маркетингової стратегії виведення на ринок нового товару (у плані 

обов'язково вкажіть метод визначення вибірки і її обсяг, методи дослідження, 

спосіб контакту з аудиторією). 

 

Завдання 14. 

Розкрийте зміст понять товар за задумом, товар у реальному виконанні, 

товар з підкріпленням на таких прикладах: 

• Морозиво 

• Мобільний телефон. 

• Поліетиленовий пакет. 
• Одноразовий посуд. 

• Електрочайник 

• Пральний порошок 

• Шампунь. 
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Завдання 15. 
Підприємство надає послугу, ціна якої становить 530 грн., у тому числі 

повні витрати – 520 грн., коефіцієнт прибутковості надання послуги 

(прибуток/ціна) – 33%. У наступному році планується збільшення витрат за 

рахунок зростання тарифів на електроенергію на 5 %. Розрахуйте ціну, яка б 

дозволила зберегти поточний рівень прибутку й коефіцієнта прибутковості 

реалізації послуги. Як зміниться попит споживачів, якщо коефіцієнт 

еластичності попиту за ціною становить 1,95. Проаналізуйте отримані 

результати. 

 

Завдання 16. 
Розгляньте наступні товари: високоякісна парфумерія, підручники для 

студентів вищих навчальних закладів, спортивний одяг, молодіжне взуття, 

послуги кінотеатру. 

Розробіть для кожного із них відповідний комплекс маркетингу. 

 

Завдання 17. 
Поняття цільової аудиторії комунікаційного звернення щодо 

товарів/послуг не завжди збігається з поняттям цільового ринку даної 

продукції (реальними чи потенційними споживачами). 

Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію комунікацій для 

таких товарів, як чоловічі сорочки, жіночі парфуми, дитяче харчування, 

футбольні м’ячі, мобільні телефони та послуг – ветеринарна клініка, вища 

освіта, медичні послуги. 

 

Завдання 18. 

Визначте рівень ціни на продукцію, якщо: 
а) питомі змінні витрати становлять 140 грн; 

б) постійні витрати – 100 000 грн; 

в) очікуваний обсяг збуту – 70 000 шт.; 

г) рентабельність становить 22%. 

 

Завдання 19. 
Визначити доцільність прямого чи опосередкованого каналу розподілу, 

якщо відомо, що обсяги збуту, які необхідно забезпечити, складають 5 600 тис. 

грн. на місяць. Кількість споживачів – 1 200. Кількість контактів з кожним 

споживачем – один телефонний дзвінок на 2 тижні. Кількість контактних 

дзвінків на день, які може зробити один працівник відділу збуту підприємства, 

– 8. 

Середня заробітна плата працівника відділу збуту – 4500 грн. на місяць. 

Складські та офісні витрати відділу збуту – 5400 тис. грн. на місяць. 

Нарахування на заробітну плату працівників відділу збуту – 13 відсотків. 

У свою чергу, посередник з розподілу пропонує свої послуги в розмірі 

10 відсотків від вартості партії продукції. 
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Завдання 20. 

«Львівський державний ювелірний завод»  це сайт в Інтернеті, який 

пропонує споживачам інформацію про наявний асортимент продажу виробів 

із золота з дорогоцінними каменями, вироби із золота, вироби із срібла. 

Розташований на сайті магазин дозволяє замовити покупцям, що мешкають 

далеко від Львова, ювелірні вироби бажаної модифікації. 

Наведіть приклади відомих Вам магазинів, що також використовують 

Інтернет як засіб розповсюдження своєї продукції. Оцініть позитивні сторони 

та певні недоліки такої діяльності. 

 

Завдання 21. 
Охарактеризуйте вплив факторів макромаркетингового середовища на 

створення нових (модифікованих) товарів: 

• гірські лижі та сноуборди; 

• хлібобулочні вироби; 

• взуття; 

• електронні підручники; 

• міні-сільгосптехніка; 

• ювелірні вироби; 
• годинники. 

Результати оформити у таблицю: 
Товар Фактор Параметри фактору Можливий вплив 

фактору 
    

    

 

Завдання 22. 

Розробити прогноз місткості ринку молока міста, якщо відомо що: 

– чисельність населення ринку збуту – 80 000 осіб; 

– річний дохід на 1 людину – 120 000 грн; 
– частка коштів, що виділяються на забезпечення продуктами 

харчування – 45 %; 

– в тому числі частка коштів, що витрачаються на покупку напоїв – 

18 %;  

– з них на молокопродукти – 15 %; 
– очікувана частка витрат населення на молоко – 25 %. 

 

Завдання 23. 

Підприємство «Українські продукти» є зовсім новим на ринку, 

спеціалізується по виробництві різних продуктів харчування. 

Анкетування – один із методів дослідження ємності ринку. 
Розробіть анкету для виявлення смаків і уподобань потенційних 

споживачів нової продукції. Попередньо визначте спосіб збору інформації 

(опитування телефоном, поштою чи особисте опитування?). 
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Завдання 24. 

Розробіть PR-програму просування м. Полтава у зовнішньому 

середовищі: 

• визначте ключових стейкхолдерів, для яких буде корисною така 

інформація; 

• запропонуйте рекомендації з удосконалення офіційного сайту міста; 

• запропонуйте декілька рекламних слоганів для різних контактних 

аудиторій. 

 

Завдання 25. 
Розробіть типовий план маркетингу для обраного підприємства. 

Отримані дані розташуйте у табл. 2. 

Таблиця 2. 

Зміст маркетингового плану 
Розділ Що треба розглянути 

……………. 
……………. 

 

 

Завдання 26. 
Визначте метод формування рекламного бюджету, яким користувалося 

те чи інше підприємство: 

Ситуація (А). Підприємство має в своєму розпорядженні маркетинговий 

бюджет у розмірі 1 млн. грн. З них 500 тис. грн. складають витрати по 

реалізації, 400 тис. грн підприємство витратило на випробування продукції та 

10 тис. грн ‒ на опитування споживачів. Решта 90 тис. грн відводяться на 

рекламу, торговий персонал і стимулювання продажу. 

Ситуація (Б). Бюджет витрат на просування товару в поточному році 

становив 500 тис. грн. Згідно з прогнозом, наступний маркетинговий рік буде 

досить успішним для підприємства. Зважаючи на це, до комунікаційного 

бюджету з фонду розвитку додається 10 %. Новий бюджет становитиме 5,5 

%, проти традиційного 1,5 %. 

Ситуація (В). Підприємство планує на наступний рік: а) збільшити 

реалізацію марки «Респект» на 5 %, вивести на ринок нову марку «Ф’южн» і 

домогтися її визнання у 6 % цільового ринку; б) поліпшити рівень позитивного 

ставлення населення до підприємства з 45 до 60 %. На вирішення цих завдань 

і засоби комунікацій планується бюджет у розмірі 1,5 млн. грн. 

Ситуація (Г). Бюджет витрат підприємства на просування товарів у 

поточному році становив 1 млн. грн. Очікується, що провідний конкурент 

збільшить витрати на аналогічні цілі на 3 %. Підприємство, з огляду на даний 

факт, встановлює бюджет комунікацій на майбутній рік у розмірі 1,4 млн. грн. 

Ситуація (Д). Витрати на просування товару складають 20 % від 

збутових витрат (тобто, 1 тис. грн йде на просування з кожних 5 тис. грн, 

отриманих від реалізації). Обсяг реалізації продукції підприємства в 



14 
 

майбутньому році прогнозується в розмірі 10 млн. грн. Бюджет витрат на 

комунікації складе 2 млн. грн. 

 

Завдання 27. 
Підприємство запроваджує у виробництво новий вид продукції. 

Очікуваний чистий прибуток складе 300 тис. грн., норма рентабельності – 

18%. Для запуску виробництва планується купівля обладнання на суму 70 

тис. грн. Амортизаційні відрахування за рік складуть 20 тис. грн. Чи буде 

економічно доцільним освоєння нового продукту? Обґрунтуйте відповідь з 

використанням терміну окупності інвестицій, річної рентабельності 

капіталовкладень. 

 

Завдання 28. 

Розробити прогноз місткості ринку на нову продукцію, а саме мюслі 

«Грація», вартістю за одну упаковку вагою 0,5 кг 7 гривень. 

Вихідні дані: 

– планова чисельність населення ринку збуту – 1 млн. чол.; 

– річний дохід на одну людину – 35 600 грн.; 
– частка коштів, що виділяється на забезпечення продуктами 

харчування – 45 %: 

у тому числі частка коштів, що витрачається на покупку продукції fast– 

food («швидкої їжі») – 15 %, з них на мюслі, пластівці та сухі сніданки – 5 %; 

– очікувана частка витрат населення на нову продукцію – 10 %. 

 

Завдання 29. 
Наведіть приклади товарів/послуг, які знаходяться на різних етапах 

життєвого циклу. В кожному з прикладів проаналізуйте рівень попиту, обсяг 

збуту, прибутковість та конкурентне середовище. 

Особливу увагу зверніть на засоби маркетингових комунікацій, що 

будуть доречними у застосуванні на кожному етапі обертання товару/послуги 

на ринку. 

 

Завдання 30. 

Меблевий цех виготовляє 2 види меблів – столи та стільці. Плановий 

обсяг виробництва меблів складає 620 та 840 од. відповідно. Норма витрат 

деревини складає 2,8 та 1,7 м2 відповідно. Закупівельна вартість ДСП – 267 

грн/ м2. Крім ДСП на виробництво меблів витрачаються також допоміжні 

матеріали (фурнітура, кріпильні вироби, лак тощо). Витрати на допоміжні 

матеріали складають 58 грн на 1 стіл і 42 грн на 1 стілець. Постійні витрати 

на виробництво і збут продукції складають 840 тис. грн. на місяць. 

Необхідно: 
1. Розрахувати відпускну ціну кожного виду меблів за умови, що 

прибуток складе 34% від собівартості кожного виробу. 

2. Визначити точку беззбитковості для кожного виду продукції. 

Побудувати відповідний графік. 
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Завдання 31. 

Визначте, як може позиціювати послуги: 

– оператор мобільного зв’язку; 

– вищий навчальний заклад; 
– туристична агенція. 

 

Завдання 32. 
На основі відкритої інформації в електронних та друкованих ЗМІ 

визначте, які нові торговельні марки та бренди з’явилися в поточному році в 

Україні та світі. Проаналізуйте, які маркетингові заходи дали можливість цим 

компаніям досягти успіху. 

 

Завдання 33. 
Останнім часом кондитерська фірма «Світоч» (м. Львів) активізувала 

свою збутову діяльність. Назвіть, охарактеризуйте та наведіть приклади 

методів збуту, які використовує фірма. Які типи каналів розповсюдження є 

найбільш поширеними в діяльності фірми «Світоч»? Послугами яких типів 

торгових посередників користується фірма? 

 

Завдання 34. 
Виходячи з наведених функцій упаковки, запропонуйте приклади 

товарів, для яких та чи інша характеристика упаковки є найважливішою. 

Відповідь обґрунтуйте. 

Функції упаковки: 

1) локалізаційна (обмеження в певному об’ємі визначеної кількості 

продукції). Головна мета – надати можливість проходженню продукції через 

систему розподілення (виробництво, вантажно-розвантажувальні роботи, 

складування, транспортна мережа); 

2) захисна: а) захист упакованої продукції від шкідливого впливу 

зовнішнього середовища; б) охорона людей та навколишнього середовища 

від агресивних та шкідливих продуктів шляхом їх особливого пакування; 

3) забезпечення зручності щодо використання продукції (найбільша 

конкретизація у корисності використання продукції); 

4) комунікаційна – проявляється у забезпеченні ідентифікації про- 

дукції, інформування про неї та як рекламний елемент. 

 

Завдання 35. 
Складіть перелік маркетингових функцій, які мають виконуватись 

працівниками: 

• комерційного банку; 
• видавництва, що випускає навчальну літературу; 

• взуттєвої фабрики; 

• автомобільної корпорації; 
• туристичної фірми; 
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• кондитерської фабрики. 

 

Завдання 36. 

Згідно сучасної концепції маркетингу придбання товару споживачем 

здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від 

використання. За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які 

потреби намагаються задовольнити виробники такої продукції: 

 
№ 

 
з/п 

 

Підприємство 

 

Продукція 
Група 

потреб 

1. Туристична агенція   

2. СК «Джонсон Корпорейшн»   

3. Газета безкоштовних оголошень   

4. Завод з виробництва медикаментів   

5. ВНЗУ «ПУЕТ»   

6. Кондитерська фірма   

7. Кінотеатр   

8. Швейна фабрика   

 

Завдання 37. 

Наведіть приклади конкретних рекламних повідомлень, в яких 

рекламодавець звертається до нижченаведених споживчих мотивів придбання 

товарів/послуг, відповіді обґрунтуйте: 

– мотив здоров’я (раціональний); 

– мотив прибутковості (раціональний); 
– мотив надійності та високих гарантій (раціональний); 

– мотив зручності та додаткових переваг (раціональний); 

– мотив свободи (емоційний); 

– мотив значущості та самореалізації (емоційний); 

– мотив радості, сміху (емоційний); 

– мотив оригінальності (емоційний); 

– мотив захисту навколишнього середовища (соціально-моральний); 

– мотив порядності (соціально-моральний); 

– мотив співчуття (соціально-моральний). 

 

Завдання 38. 

Підприємство запроваджує у виробництво новий вид продукції. 

Очікуваний чистий прибуток складе 200 тис. грн., норма рентабельності – 

16%. Для запуску виробництва планується купівля обладнання на суму 50 

тис. грн. Амортизаційні відрахування за рік складуть 18 тис. грн. Чи буде 

економічно доцільним освоєння нового продукту? Обґрунтуйте відповідь з 

використанням терміну окупності інвестицій, річної рентабельності 

капіталовкладень. 

 

Завдання 39. 
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На підприємстві за останні півроку значно скоротилися обсяги збуту. 

Підприємство спеціалізується на виробництві соняшникової, кукурудзяної 

олії та майонезу. За браком досвіду керівництво підприємства не має чітко 

розробленої маркетингової програми, а найголовніше – не визначилось із 

вибором цільового сегменту. 

Допоможіть керівництву підприємства провести сегментацію ринку 

відповідної за найпоширенішими ознаками. 

 

Завдання 40. 
Машинобудівне підприємство випускає виріб А. Необхідно зробити 

аналіз фактичного прибутку, отриманого підприємством, порівняно з 

запланованим значенням, виходячи з даних наведених у табл. 3. 

Таблиця 3. 

Вихідні дані 
Показники За планом Фактично 

Обсяг реалізації, одиниць 50 000 45 000 

Ціна реалізації, тис. грн. 50 55 

Собівартість виробу, тис. грн. 40 48 
 

Завдання 41. 

ПAT «Полтавакондитер»  універсальна кондитерська фабрика. 

Широкий спектр продукції від печива до цукерок дозволяє задовольнити 

потреби як оптового клієнта, так і покупців власної фірмової і міської торгових 

мереж. 

Але навіть цьому потужному упевненому у собі підприємству час від 

часу становиться важко утримати свої позиції серед великих конкурентів 

вітчизняного та закордонного виробництва. 

Крупні рекламні кампанії «Світоча», «Корони», «Рейнфорда», «АВК» та 

інших виробників кондитерської галузі примушують «Полтавакондитер» 

шукати все більш ефективні засоби просування своєї продукції на ринку. 

Зважаючи на це, керівництво ПAT «Полтавакондитер» вирішило 

розширити засоби стимулювання збуту, спрямовані на споживачів. 

Запропонуйте будь ласка, найбільш ефективні інструменти інтегрованих 

маркетингових комунікацій на місці продажу вищеозначеному підприємству. 

 

Завдання 42. 
Необхідно самостійно розробити товарну марку (фірмове ім'я, фірмовий 

знак, торговий знак, образ), підібрати колір торгового знаку та виконати ескіз 

товарної марки (масштаб студент обирає довільно). 

 

Завдання 43. 
Оцініть переваги та недоліки основних засобів масової інформації з 

точки зору їх залучення до планування PR-заходів. 
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Завдання 44. 

Підприємство виробляє та реалізує в базовому році 2000 шт. виробів 

одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу – 30 грн, а повна собівартість його 

виробництва і реалізації – 28 грн. Співвідношення змінних та постійних витрат 

на виготовлення продукції становить 70% та 30% відповідно. 

Під час досліджень ринку було виявлено, що якщо знизити ціну одного 

виробу на 1 грн, тобто з 30 до 29 грн, то обсяг продажу продукції може 

збільшитися на 10%. Виробничі потужності підприємства дозволяють 

збільшити обсяг виробництва продукції, виходячи з потреби. 

Обґрунтуйте доцільність зниження ціни продажу виробу. 

 

Завдання 45. 
Для просування певної продукції розробіть по одному заходу з 

кожного елементу системи сприяння продажу: 

 реклама; 

 стимулювання збуту; 

 прямий маркетинг; 

 паблік рилейшнз. 
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4. Оцінювання рівня якості підготовки 

 

4.1. Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра з маркетингу 

здійснюють члени ЕК на основі встановлених правил, принципів 

(об’єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності та 

компетентнісного підходу), критеріїв, системи і шкали оцінювання з 

використанням форм і методів діагностики, визначених програмою атестації 

з урахуванням рівня досягнення результатів навчання та сформованості 

програмних компетентностей. 

4.2. Об’єктом оцінювання якості підготовки бакалавра є набута система 

компетентностей бакалавра з маркетингу, відтворена у процесі виконання 

теоретичних (тестових) та комплексних практичних завдань. 

4.3. Результати оцінювання рівня якості підготовки бакалавра з 

маркетингу повинні довести, що випускник: 

– має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 

діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері 

маркетингової діяльності; 

– вміє розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері маркетингової діяльності, що передбачає або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

4.4. Рівень якості підготовки бакалавра визначається з використанням 

комплексної системи оцінювання: за 100-бальною, 4-бальною, та 

Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (за 

шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»). 

4.5. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного випробування 

на атестаційному екзамені є середньозваженою оцінкою за кожний з етапів (40 

% за тестове завдання і 60 % за розв’язання комплексного практичного 

завдання). 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 
– понад 90 % правильних відповідей – «відмінно» (90-100 балів, А – за 

шкалою ЄКТС); 

– 76-90 % правильних відповідей – «добре» (76-83 % – 74-81 бали, С – 

за шкалою ЄКТС; 84-90 % – 82-89 бали, В – за шкалою ЄКТС); 

– 60-75 % правильних відповідей – «задовільно» (60-67 % – 60- 63 бали, 

Е – за шкалою ЄКТС; 68-75 % – 64-73 бали, D – за шкалою ЄКТС); 

– менше 60 % правильних відповідей – «незадовільно» (31-60 % – 35- 59 

балів, FX – за шкалою ЄКТС; 0-30 % – 1-34 балів, F – за шкалою ЄКТС). 

Оцінювання результатів розв’язання комплексного практичного 

завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими 

загальними критеріями: 

– «відмінно» (90-100 балів, А – за шкалою ЄКТС) – завдання виконано 

повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і 

оформлено належним чином; 



20 
 

– «добре» (76-83 % – 74-81 бали, С – за шкалою ЄКТС; 84-90 % – 82-89 

бали, В – за шкалою ЄКТС) – завдання виконано повністю, але припущено 

незначних неточностей у розрахунках або оформленні; або за умови належного 

оформлення завдання виконано не менше як на 80 %; 

– «задовільно» (60-67 % – 60- 63 бали, Е – за шкалою ЄКТС; 68-75 % – 

64-73 бали, D – за шкалою ЄКТС) – завдання виконано не менш як на 70 % за 

умови належного оформлення; або не менш як на 80 % за умови припущення 

незначних помилок у розрахунках або оформленні; 

– «незадовільно» (31-60 % – 35-59 балів, FX – за шкалою ЄКТС; 0-30 % 
– 1-34 балів, F – за шкалою ЄКТС) – завдання не виконане. 
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5. Перелік нормативних документів на яких базується програма 

атестації 

 

«Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ступеня 

вищої освіти бакалавр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма 

«Маркетинг» сформована на основі таких нормативних документів: 

– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ; 

– Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 ; 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 № 1648) 

«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти». URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf ; 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 

«Про особливості запровадження переліку галузей знань, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

12 Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 ; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта. URL: 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf ; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF ; 

– Освітньо-професійна програма Маркетинг першого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузь знань 07 Управління та 

адміністрування. URL: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/075_m_opp_bakalavr_2019.pdf 

– Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Полтавському 

університеті економіки і торгівлі URL: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_atestaciyu_zvo_puet.pdf 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://puet.edu.ua/sites/default/files/075_m_opp_bakalavr_2019.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_atestaciyu_zvo_puet.pdf

