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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування з “Маркетингу” є перевірка знань і відбір вступників для
зарахування на навчання за ступенем “бакалавра” за спеціальністю 075 Маркетинг при
прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту у 2020 році.
Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість
вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба
звернути увагу при підготовці до вступного випробування.
Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для
вступного випробування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
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Відчуття людиною недостачі чого-небудь називається:
Потреба, що підкріплена купівельною спроможністю називається:
Акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість
називається:
Сукупність існуючих і потенційних покупців та продавців товару називається:
Сукупність активних суб'єктів і чинників, що діють за межами фірми і впливають на її
діяльність, називається:
Групи людей із загальними системами цінностей, що виникли в результаті спільності
їхнього життєвого досвіду, називаються:
Маркетингова інформація – це:
Маркетингове середовище підприємства – це:
Конкуренція означає:
Суб'єкти конкуренції – це
Ринок - це:
Географічні межі ринку:
Фізико-хімічні та конструктивні особливості об`єктів ринку
Рівень впливу держави на ринок:
За рівнем розвитку конкуренції ринки є:
Продовжити визначення: «Економічна категорія – це…»:
Обґрунтувати, яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії:
Визначити об’єкт політичної економії як науки:
Продовжити визначення: «Економічний закон – це…»:
Продовжити визначення: «Економічні принципи – це…»:
Оптимальним станом кон`юнктури є:
Кон`юнктура - це:
Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:
До основних причин розвитку маркетингу не можна віднести:
Який з перерахованих видів діяльності не включається у маркетинг:
Товарний асортимент – це
Реклама- це елемент:
Хто проводить маркетингові дослідження?
Який елемент комплексу маркетингу має вартісне вираження?
Із чого виникає товар?
Яка реклама найефективніша
До завдань, що вирішуються за допомогою маркетингу, належать:
До рис сучасного маркетингу належать:
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Особистий продаж – це:
Відомо, що попит на товар та прибуток від реалізації стрімко зростають. На якому етапі
життєвого циклу знаходиться товар?
До соціально-культурних факторів відносять:
Маркетинг, що сконцентровує діяльність підприємства на один сегмент ринку, має
назву:
Основні вимоги, які пред'являються до товарної інформації, є такі:
Комерційний маркетинг – це:
Який вид маркетингу застосовується для синхронізації коливань попиту на товар:
Концепція маркетингу, що спрямована на інтенсифікацію зусиль на «підштовхування»
споживачів до купівлі конкретного товару:
За територією дії ціни поділяються:
За ступенем державного регулювання ціни поділяють:
Споживчі товари – це:
Нестандартним вважається товар:
Стандартним визнається товар:
Інформація, яка існує в опублікованому вигляді і пройшла певне опрацювання, це:
Інформація яка збирається вперше для досягнення конкретних цілей підприємства чи
фірми і для прийняття конкретних рішень, це:
Дані, які збираються і аналізуються всередині на підприємстві, це:
Опублікована інформація, яка збирається за межами підприємства, це:
Ринкове середовище, в якому ціна визначається одним суб’єктом, це:
Асортимент продукції характеризують наступні показники:
Персональне представлення товару одному або кільком потенційним клієнтам, яке
здійснюється в процесі безпосереднього спілкування та має на меті продаж та
встановлення тривалих стосунків з клієнтами, називають:
Дії, за допомогою якого компоненту компанії просувають інформацію про переваги
товару та переконують цільових споживачів купувати його:
Єдина складова маркетингового комплексу, що приносить прибуток є:
Основними складовими маркетингового комплексу є:
Обсяг запропонованих товарів і наданих послуг, які виробник спроможний продати за
певними цінами у визначений період часу, називають:
Характер, вид і спосіб життєдіяльності окремої людини, групи людей, соціального
прошарку, верств населення, певних класів і суспільства загалом, називають:
Сукупність товарів і послуг, призначених для кінцевого споживання населенням, його
окремими категоріями, називають:
Набір товарів і послуг, об'єктивно необхідних для задоволення першочергових потреб
людини, і його оцінка в існуючих цінах, називають:
Сукупність якостей товару, завдяки яким він здатний задовольнити потреби споживача,
називається:
Фізична або юридична особа, яка споживає виготовлені іншими суб’єктами товари, а
також товари і послуги власного виробництва, називається:
Ціна – це:
Кому адресують свої запитання маркетологи під час опитувань:
Призначення упакування - це:
Який з нижчеперелічених факторів перебуває поза контролем підприємства:
Який з нижчеперелічених факторів перебуває під контролем підприємства:
Потреба - це:
Маркетинг – це:
Специфічна конкретна форма вияву нестачі людей у чомусь – це:
Формування асортименту є завданням служб:
До складу маркетингової суміші (marketing-mix) не входить:
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Найважливіший принцип маркетингу – орієнтація кінцевих результатів на вимоги
споживача:
Маркетинг – це:
Між ціною та попитом існує така взаємозалежність:
Між ціною та пропозиціє існує така взаємозалежність:
Для проникнення нових товарів на ринок, як правило, використовується цінова політика:
. Миючі засоби відносяться до товарів:
До видів упаковки не відноситься:
Товар – це:
Конкурентоспроможність товару – це:
Особа, що є замовником реклами для її виробництва та розповсюдження, називається:
Сторона, що відправляє повідомлення іншій стороні , називається:
Комплекс заходів щодо формування системи маркетингових комунікацій впровадження
нових технологій в комунікативний процес, називається:
Форма маркетингових комунікацій, яка передбачає створення довгострокової переваги
певного бренду і базується на спільному посиленому впливі на споживача товарного
знаку, упаковки, рекламних звернень, акцій по стимулюванню збуту, інших елементів і
форм комунікацій, котрі виділяють бренд серед конкурентів і створюють його образ:
Інтерактивний засіб маркетингових комунікацій, який реалізується у формі
індивідуалізованого прямого діалогу з використанням пошти, телефону, факсу,
електронної пошти, Інтернету та інших інтерактивних засобів, називається:
Використовуючи дану стратегію охоплення ринку, компанія обирає кілька
диференційованих сегментів або ніш та розробляє окремі пропозиції для кожного з них.
Вкажіть її:
Позиція, яку товар займає у свідомості споживача порівняно з іншими конкуруючими
товарами, називається :
Комплекс заходів щодо формування системи маркетингових комунікацій, їх інтеграції,
впровадження нових технологій в комунікативний процес, називається:
Систематичне дослідження, збирання, оброблення та аналіз даних з метою прийняття
обґрунтованих маркетингових рішень, — це:
Поділ ринку на окремі сегменти споживачів із спільними потребами, характеристиками
або поведінкою, для кожної з яких потрібен певний товар або маркетинговий комплекс:
. Потреба, що підкріплена купівельною спроможністю називається:
Акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість
називається:
Будь – яка діяльність, пов’язана з гуртовим продажем товарів та послуг для їхнього
подальшого перепродажу чи комерційного використання, називається:
Будь – яка діяльність, пов’язана з продажем товарів чи послуг кінцевому споживачеві
для особистого некомерційного використання:
Все те, що можна запропонувати на ринку для придбання, використання або
споживання, а також задоволення потреб споживача, називається:
Вузько визначена ніша споживачів, яку отримують після ділення сегменту на
підсегменти або виділення груп споживачів із чітко вираженими особливостями, має
назву:
Продовольчі товари –це:
Товар, який не має матеріальної форми називається:
Магазин самообслуговування з переважно продовольчим асортиментом це:
. Стандарт — це:
Посередник - це:
. Залізнична накладна:
Під поняттям «ринок» розуміють:
Іванов К.П. є довіреною особою і діє на основі:

106. Кінцевий споживач - це (для продукції промислово-виробничого призначення):
107. Інфраструктура ринку — це:
108. Символ, термін, малюнок чи їх сполучення, призначене для ідентифікації продукції
виробника і, що відрізняє її від товарів чи послуг конкурентів, забезпечені правовим
захистом - це:
109. На підставі яких внутрішніх документів діють підприємства?
110. Визначити, чим економічні закони відрізняються від законів природи:
111. Визначити, що таке гіпотеза:
112. Вказати, які елементи належать до складу продуктивних сил:
113. Якими причинами можна пояснити існування економіки як науки?
114. Визначити, які з перелічених ресурсів не належать до природних:
115. Основною продуктивною силою виробництва є:
116. Визначити, що представляє собою корисність блага:
117. Вибрати, яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?
118. Загальний поділ праці має такі види:
119. Продуктивні сили в економічній системі є:
120. Назвати, які елементи економічної системи характеризують інформаційне суспільство:
121. Який спосіб закріплення прав власності за суб'єктами можна вважати в сучасних умовах
основним?
122. Продовжити визначення: «Приватизація – це…»:
123. У ринковій економіці проблеми що виробляти, як виробляти і для кого виробляти
вирішуються:
124. Визначити, що є необхідною умовою виникнення товарного виробництва і обміну:
125. Продовжити визначення: «Поділ праці – це…»:
126. Послуги характеризуються певними характерними рисами. Зазначте, яка з наведених рис
не відповідає характеристиці послуг:
127. Новітній вид маркетингу здійснюється за допомогою інтерактивних комп’ютерних
систем, які зв’язують продавців та споживачів:
128. Маркетингові дослідження не вивчають :
129. Кількісні знижки – це:
130. Бонусні знижки – це:
131. Сезонна знижка – це:
132. До методів державного регулювання цін відносять:
133. Під постійними витратами розуміються:
134. На відміну від фірми, що працює на конкурентному ринку, монополіст:
135. У довготерміновому періоді фірма-монополіст:
136. Міський метрополітен може слугувати прикладом:
137. Земельна рента за інших рівних умов буде зростати, якщо:
138. Постійні витрати - це:
139. Недосконала конкуренція має місце тоді, коли:
140. Що таке виробнича логістика:
141. Реклама, персональний продаж, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий
маркетинг складають:
142. Набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на
цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку:
143. Ринкова вартість всіх кінцевих товарiв i послуг, вироблених економікою країни за рiк,
називається:
144. Номiнальний ВНП визначається за цiнами:
145. Якщо обсяг номiнального ВВП зрiс на 20%, а цiни зросли на 21%, то:
146. Успiшнiстьекономiки на макроекономiчномурiвнi визначається...
147. Пiдвищення загального рiвняцiн називають:
148. Уряд збiльшує виплати по безробiттю в умовах:
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Яке з запропонованих визначень розкриває сутність iнфляцiї?
Iнфляцiя - це:
Найпотужнiша світова економiчна криза вiдбулася у...
Чистий експорт – це...
Економiчно активне населення країни – це...
Людина, яка шукає нову роботу, належить до категорiї...
Які з наведених елементів комплексу маркетингу найбільше важливі:
Мінімально можлива ціна товару визначається:
Максимальна ціна товару визначається:
Виберіть вірне визначення поняття «споживчий ринок»:
Для підприємства конкуренція - це:
Підприємство, обираючи стратегію, визначає:
Маркетингова стратегія фірми включає:
Який із перерахованих попитів задовольняє виробника в найбільшій мірі:
До функцій інфраструктури ринку не відносять:
Товарна біржа— це…
Предметами торгівлі на фондових біржах є
Предметами торгівлі на товарних біржах є
Вільний ринок— це
Закритий ринок – це
Світовий ринок – це
Світовий ринок характеризується наступними основними рисами:
Міжнародний маркетинг — це
Внутрішній маркетинг – це
Оперативний маркетинг – це..
Імпортний маркетинг – це…
Експортний маркетинг — це
Глобалізація – це..
Регіоналізація – це..
Урбанізація – це..
Уніфікація – це ..
Здібність до встановлення контактів і зв`язків називається:
Доповнення існуючих продуктових ліній новими товарами – це:
Види маркетингу залежно від рівня застосування:
Якщо спостереження здійснюється в природних умовах, воно має назву:
Метод збору даних, при якому спостерігається ситуація, що має певний інтерес, і
фіксуються значущі фактори або поведінка має назву:
За Ф.Котлером маркетинг – це
Основні задачі маркетингу включають:
“marketingmix” – це
Розвиваючий маркетинг має на меті:
Протидіючий попит спрямований на:
Концепція вдосконалення виробництва базується на:
Концепція соціально-етичного маркетингу базується на:
Концепція вдосконалення товару:
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль:
Роздрібною торгівлею називають
Оптова торгівля – це
Види підприємств оптової торгівлі:
Ринком, де гроші надаються в борг на визначений час, є:
Ризик - це
Виокремити, що належить до спеціальних (конкретних) методів пізнання:

200. Визначити, у чому полягає суть методу наукової абстракції?
201. Внутрішньо-необхідні, суттєві, стійкі, причинно-наслідкові зв’язки між явищами і
процесами економічного життя – це…:
202. Назвати, який тип економічних законів управляє народним господарством у межах
окремої суспільно-економічної формації?
203. Обґрунтувати, що є предметом політекономії:
204. Будуючи моделі, економісти:
205. Фізіократи вважали, що багатство нації збільшується внаслідок:
206. Меркантилісти вважали, що багатство нації збільшується внаслідок:
207. Проблема обмеженості ресурсів зникне:
208. Якими процесами викликана необхідність економіко-теоретичного осмислення
суспільного розвитку і виникнення відповідних економічних шкіл?
209. Продовжити визначення: «Економічний експеримент – це…»:
210. Яке з визначень найточніше передає сутність індуктивного методу пізнання?
211. Яке з визначень найточніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?
212. Назвати, що таке спосіб виробництва?
213. Який з економічних законів найповніше характеризує взаємодію двох сторін суспільного
способу виробництва?
214. Продовжити визначення: «Засоби виробництва – це…»:
215. Назвати, що показує крива виробничих можливостей (КВМ):
216. Продовжити визначення: «Інтенсивний шлях розширення виробництва — це…»:
217. Визначити, що належить до факторів екстенсивного зростання:
218. Вибрати, в якому з положень комплексно виражена сутність економічного прогресу:
219. Що є найбільш загальним критерієм економічного прогресу:
220. Зазначити закон, який виражає найбільш загальну основу економічного прогресу:
221. Змістом закону економії часу є зростання:
222. Які два типи ринку включені в модель кругообігу?
223. Визначити хто (що) є головною продуктивною силою суспільства:
224. Назвати, що належить до засобів виробництва:
225. Продовжити визначення: «Товари та послуги – це…»
226. Речовий фактор виробництва – це:
227. Обґрунтувати, що таке економічний базис суспільства:
228. Обґрунтувати, що таке економічна надбудова?
229. Закон зростаючих потреб характеризує, що:
230. Продовжити визначення: «Економічні інтереси – це…»:
231. Відмінності у потребах людей зумовлюються такими чинниками:
232. Продовжити визначення: «Потреба – це…»:
233. Визначити, що не впливає на потреби людей:
234. Вибрати елементи соціально-економічних відносин:
235. Виокремити серед наведених типів економічних систем такі, що відповідають
структуроутворюючому критерію:
236. Виокремити серед наведених типів економічних систем такі, що відповідають соціальноекономічному (змістовному) критерію:
237. Продуктивні сили суспільства у своєму розвитку проходять такі щаблі:
238. Визначити основні типи економічних систем:
239. Виокремити, які з наведених ознак не є ознаками чистого ринку:
240. Обґрунтувати, свобода вибору не означає, що:
241. Визначити, що є відмінною особливістю централізовано-планової економічної системи:
242. Визначити, що є головною ознакою сучасної змішаної економіки:
243. Назвати, що не властиво для змішаної економіки:
244. Визначити, які зміни зумовлює розвиток інформаційного суспільства у відносинах
власності:
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Виберіть визначення, яке найповніше розкриває сутність власності:
Знайти правильне визначення суспільної власності:
Знайти правильне визначення приватної власності:
Виокремити форми суспільної власності:
Виокремити форму приватної власності:
Назвати правильне визначення феодальної власності:
Визначити шляхи трансформації приватної власності в суспільну:
З точки зору відносин власності ким був Робінзон по відношенню до житла, в якому
самотньо проживав на острові?
Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем?
Назвати, що відсутнє в командній економіці?
У ринковій економіці розподіл доходу:
Визначити, що є економічною основою натурального господарства:
Продовжити визначення: «Товарне виробництво – це така організаційна форма
суспільного виробництва, за якої…»
Яке з визначень розкриває сутність вартості товару?
Обґрунтувати, що є класичним вираженням розвиненої форми товарного виробництва:
Обґрунтувати, що виступає чинниками поділу праці:
Прикладом горизонтального поділу праці може бути розподіл функцій між:
Прикладом вертикального поділу праці може бути розподіл функцій між:
Питання в цьому тесті належать до (якого?)типу питань:
Сегмент, покликаний персоніфікувати населення в цілому для проведення
маркетингового дослідження називається:
Поняття, що не обмежується фізичними об’єктами; все те, що може задовольнити
потреби, можна назвати:
Співвідношення між перевагами, які споживач отримує у результаті придбання і
використання товару, та витратами на його придбання і використання, називається:
Специфічна форма нужди, що має специфічну форму прояву відповідно до культурного
рівня та особистості індивіда, має назву:
Аналіз, планування, реалізація, контроль програм, які спрямовані на створення,
підтримку і розширення взаємин з цільовими споживачами для досягнення стратегічних
цілей компанії – це визначення поняття:
Вкажіть концепцію маркетингу, що передбачає задоволення споживачів в контексті
забезпечення добробуту суспільства та відповідальності перед ним:
Вкажіть концепцію маркетингу виробника, що передбачає задоволення споживачів
шляхом пропозиції високоякісного товару, проте ігнорування ним досягнень НТП:
Поділ ринку на окремі групи споживачів із спільними потребами, характеристиками або
поведінкою, для кожної з яких потрібен певний товар або маркетинговий комплекс:
Сукупність сил та осіб, що впливають на розвиток та підтримку маркетинговими
службами компанії взаємовигідних стосунків з цільовими клієнтами, це - :
Сукупність сил та діючих осіб, які працюють у безпосередньому контакті з компанією та
в сукупності створюють споживчу цінність, або впливають на можливості компанії
щодо обслуговування своїх цільових ринків, це - :
Важливість маркетингових досліджень зумовлена тим, що ефективне керівництво при
прийнятті маркетингових рішень повинно:
Сукупність дій, спрямованих на збирання обробку, аналіз, оцінку і розповсюдження
актуальних і точних даних з метою інформаційного забезпечення маркетингових рішень,
а також необхідних для цього людських і матеріальних ресурсів, це -:
Використовуючи дану стратегію охоплення ринку, компанія обирає кілька сегментів або
ніш та розробляє окремі пропозиції для кожного з них. Вкажіть її:
Використовуючи дану стратегію охоплення ринку, компанія виходить на ринок з
єдиною пропозицією, ігноруючи розбіжності між сегментами ринку. Вкажіть її :

278. Спосіб, у відповідності з яким споживачі ідентифікують товар за його найважливішими
характеристиками, називається:
279. Місце, яке товар займає у свідомості споживача порівняно з іншими конкуруючими
товарами, називається :
280. Вузько визначена група споживачів, яку отримують після ділення сегменту на
підсегменти або виділення груп споживачів із чітко вираженими особливостями, має
назву:
281. Все те, що можна запропонувати на ринку для придбання, використання або
споживання, а також задоволення потреб споживача, називається:
282. Вкажіть клас товару (в залежності від типу споживачів), який купують кінцеві
споживачі, яких виділяють у групи у відповідності з моделлю купівельної поведінки:
283. Цінність, що дає компанії багато конкурентних переваг, значно підвищує рівень
обізнаності та прихильності, завдяки чому маркетингові видатки компанії відносно її
доходів знижуються, називається:
284. Концепція, що описує збут товару з моменту надходження його на ринок і до моменту
елімінації, визначає:
285. Товари, про які споживач або не знає, або знає, але не замислюється про їх купівлю, —
це товари:
286. Сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечує задоволення
конкретної потреби (здатність товару бути виділеним споживачем з аналогічних товарів,
які пропонуються на ринку фірмами-конкурентами), — це:
287. Комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати,
варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми
— це:
288. Напрям дій фірми щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у
конкретній ринковій ситуації протягом конкретного періоду — це:
289. До груп факторів мікросередовища, які впливають на ціни, належать:
290. Цінова стратегія, що встановлює низькі ціни на товари з метою проникнення на нові
ринки, завоювання споживача і великої частки ринку:
291. До внутрішніх чинників, що впливають на ціноутворення відносять:
292. До зовнішніх чинників, що впливають на ціноутворення відносять:
293. Сукупність незалежних організацій, які беруть участь у процесі просування товару чи
послуги від виробника до споживача, який використовує цей товар чи послугу або
безпосередньо, або для виробництва на їх основі інших товарів та послуг, називається:
294. Будь – яка діяльність, пов’язана з продажем товарів та послуг для їхнього подальшого
перепродажу чи комерційного використання, називається:
295. Будь – яка діяльність, пов’язана з продажем товарів чи послуг кінцевому споживачеві
для особистого некомерційного використання:
296. Взаємодія всіх складових маркетингової комунікації (основних і синтетичних),
об'єднаних з метою налагодження інформаційних взаємозв'язків із суб'єктами ринку та
для створення позитивного іміджу компанії називається:
297. Комплекс різних рекламних заходів, об'єднаних однією метою і спрямованих на певну
цільову аудиторію для створення певної думки чи іміджу:
298. Організований рух громадян та державних органів, спрямований на розширення прав та
можливостей покупців щодо продавців, має назву:
299. Управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між цілями
підприємства, його потенційними можливостями у сфері маркетингу , називається
300. Поняття планування маркетингу є комплексним і складається із сукупності таких планів:
301. До організаційно-технічної інфраструктури товарного ринку не належать:
302. У чому полягає особливість закритого товарного ринку?
303. У якому виді діяльності франшиза на виробництво товарів найбільш розповсюджена:

304. Підприємство вирішило продати товари споживчого призначення, що виробляються на
ньому. Які вироби належать до такого товару:
305. Однією з функцій комівояжера є:
306. Що не належить до основних завдань підприємства оптової торгівлі:
307. До реалізаційних функцій підприємства оптової торгівлі не належать:
308. Науково-дослідному інституту для просвіти громадян щодо найновітніших його
розробок слід організувати:
309. Посередник, що займається купівлею-продажем товару та діє від свого імені і за свій
рахунок, називається:
310. Функції торговельних будинків не включають:
311. Кількість товару з певними характеристиками, яка може бути реалізованою на ринку
протягом визначеного періоду (як правило, за рік) - це:
312. Підприємництво пов’язане з обміном, розподілом і споживанням товарів через торгові
установи та біржі:
313. Лізинг – це:
314. Аукціон – це:
315. Промисловий маркетинг — це:
316. Перепозиціонування товару необхідне:
317. Які з прикладів належать до маркетингу промислових товарів:
318. При виході на ринок з товаром-імітатором фірма вибирає одну з таких цінових стратегій:
319. Ринкове середовище, в якому ціна контролюється державою, це:
320. Асортимент продукції характеризують наступні показники:
321. Номенклатуру продукції характеризують наступні показники:
322. Попит на промислові товари визначається як:
323. Існують наступні види маркетингової інформації:
324. Якісні методи збору первинної інформації:
325. Цінова еластичність попиту:
326. Позиція “Зірка” в матриці БКГ характеризується:
327. Позиція “Дика кішка” в матриці БКГ характеризується:
328. Позиція “Дійна корова” в матриці БКГ характеризується:
329. Посередник-дилер працює:
330. До головних груп товарів у промисловому маркетингу відносять:
331. З яких етапів складається процес маркетингових досліджень?
332. Які основні характеристики сегментації за демографічним принципом?
333. Метою будь-якого маркетингового дослідження є:
334. Як класифікують товари виробничого призначення (ТВП)?
335. Яка стадія життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога:
336. Маркетингова товарна політика – це:
337. Серед зовнішніх факторів формування товарної політики розрізняють:
338. До внутрішніх факторів формування товарної політики належать:
339. Миючі засоби відносяться до товарів:
340. Якість товару – це :
341. Імідж товару має такі складові, крім :
342. Ринок споживчих товарів і послуг – це :
343. До психологічних чинників на купівельну поведінку споживачів впливає :
344. Корисність – це :
345. До соціокультурних чинників , що впливають на поведінку споживача не належать :
346. Маркетингові дослідження полягають в :
347. Цільовий ринок – це :
348. Диверсифікація – це:
349. Стратегія латеральної диверсифікації полягає в:

350. Якщо підприємство, яке спеціалізується на виготовленні напоїв, починає виготовлювати
тару для напоїв, то ним здійснюється:
351. Горизонтальна диверсифікація передбачає…
352. Характеризує збут продукту,прибуток,споживачів,конкурентів і стратегію маркетингу з
моменту впровадження товару на ринок до його вилучення з продажу
353. На стадії зрілості товару підприємство застосовує наступні стратегії:
354. Перша фаза в процесі створення нового продукту:
355. До складових товарної марки не відносять:
356. Однією з функцій маркування продукції з погляду виробника є:
357. До однієї з функцій маркування продукції з погляду споживача належать:
358. Упаковка – це:
359. Етикетка товару …
360. Яка система кодування товарів, що виробляються або реалізуються в Україні,
запроваджена для суб’єктів підприємницької діяльності?
361. Позиція товару – це…
362. Життєвий цикл товару включає в себе такі стадії:
363. Асортиментна група – це:
364. Якісно новий товар – це товар, ступінь новизни якого рівний:
365. Що являє собою розробка нового товару?
366. Який строк дії свідоцтва на державну реєстрацію знаків для товарів і послуг?
367. Які теорії вважали вартість суб’єктивною категорією, що впливає з корисності товару в
порівнянні з корисністю інших благ?
368. До функцій ціни відносять:
369. Ціноутворення – це …
370. З урахуванням характеру економічного обороту ціни поділяються:
371. За територією дії ціни поділяються:
372. Методи прямого ціноутворення класифікують :
373. Біржове ціноутворення є різновидом методу ціноутворення:
374. Найпоширенішими методами встановлення цін з орієнтацією на умови конкуренції є:
375. До методів непрямого ціноутворення відноситься:
376. За чим не класифікуються господарські ризики підприємства?
377. Виробничий ризик відноситься :
378. Які зовнішні чинники впливають на рівень ризику?
379. Торгівельний бренд- це:
380. Складовими бренду є:
381. Що не відноситься до класифікації формування ціни бренда?
382. Монокритеріальні методи відносяться до класифікації:
383. Залежно від підходу до ціноутворення класифікуються на:
384. Ціна споживання – це:
385. Рівень цін на товари, пропоновані в магазині, встановлюється, виходячи з:
386. Регульована ціна може бути:
387. «М’яке» регулювання не здійснюється через:
388. Стратегії пільгових цін і дискримінаційних цін є різновидом:
389. Функціональна знижка – це:
390. Що з наведеного нище є варіантами цінового стимулювання збуту:
391. Психологічна модифікація цін – це:
392. Упаковки за пільговими цінами – це:
393. Параметричне позиціонування – це:
394. До економічних методів державного регулювання цін не належать такі:
395. До функцій логістики не належить:
396. Ширина каналу розподілу – це:
397. Середні змінні витрати мають таку властивість із зростанням обсягу виробництва:

398. Середні постійні витрати мають таку властивість із збільшенням обсягу виробництва:
399. Типові сукупні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва:
400. У короткостроковому періоді фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить
виробництво, коли виявиться, що:
401. Граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні витрати. Фірма зможе
збільшити економічний прибуток, якщо:
402. У короткотерміновому періоді фірма за досконалої конкуренції:
403. Якщо попит на товар фірми-монополіста нееластичний, то збільшуючи ціну, фірма:
404. У короткотерміновому періоді за досконалої конкуренції порівняно з монополістичною
конкуренцією:
405. У короткотерміновому періоді фірма за монополістичної конкуренції:
406. Станції для заправки пальним є прикладом фірми, що працює на ринку монополістичної
конкуренції. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для неї:
407. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток:
408. Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вимірі:
409. Обсяг попиту на ресурс залежить від:
410. При падінні заробітної плати індивід, що прагне максимізувати свою корисність:
411. Коли процентні ставки падають, споживач, котрий прагне у будь- якій ситуації
максимізувати свою корисність, буде:
412. Регулювання позитивних зовнішніх ефектів пов'язано з:
413. Альтернативна вартість нової лікарні - це:
414. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:
415. Збільшення доходу споживачів графічно відповідає:
416. Корисність - це:
417. Гранична корисність визначається як:
418. Які з наведених характеристик належать до благ нижчої споживчої цінності?
419. Крива «дохід - споживання» показує:
420. Удосконалення технології переміщує:
421. Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний,викликає:
422. Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:
423. Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний
виторг продавця:
424. Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає,
що попит на даний товар є:
425. Взаємозв'язок між можливими варіантами сполучень факторів для виробництва
фіксованого обсягу продукції відображається за допомогою:
426. Виробнича функція показує:
427. Середні змінні витрати мають таку властивість із зменшенням обсягу виробництва:
428. Типова крива сукупних витрат виробника завжди:
429. Типові змінні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва:
430. Поняття «досконало конкурентна фірма» передбачає, що:
431. Які з наступних видів витрат беруться до уваги при прийнятті рішень щодо
оптимального обсягу виробництва фірми?
432. Цінова дискримінація - це:
433. Монополія є неефективною з позицій суспільства, оскільки:
434. Якщо попит на товар фірми-монополіста еластичний, то збільшуючи ціну, фірма:
435. Довжина каналу розподілу – це:
436. Керовані вертикальні маркетингові системи:
437. Канал нульового рівня має місце, якщо фірма використовує систему розподілу:
438. Матеріальний потік – це:
439. Логістичні системи можуть бути сформовані з використанням таких підходів:
440. До методів пошуку постачальників належать такі методи:
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Об’ктами логістичного сервісу є:
За відношенням до споживача сервіс буває:
Для раціоналізації виконання складських операцій на часовому відрізку розробляють:
Види тарифів автомобільного транспорту:
Комплекс заходів щодо формування системи маркетингових комунікацій, їх інтеграції,
впровадження нових технологій в комунікативний процес, називається:
Усі маркетингові комунікації спрямовані на те, щоб:
Постійна взаємодія всіх складових маркетингової комунікації (основних і синтетичних),
об'єднаних з метою налагодження інформаційних взаємозв'язків із суб'єктами ринку,
називається:
Що не відносять до основних інструментів маркетингових комунікацій:
Систематичне збирання, оброблення та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих
маркетингових рішень, — це:
Кон’юнктура ринку ... (вибрати потрібне), що формується певними факторами і
виражається в конкретних показниках, - це:
До системи маркетингових комунікацій сучасної фірми відносять:
Сегмент, покликаний персоніфікувати населення в цілому для проведення
маркетингового дослідження називається:
Співвідношення між перевагами, які споживач отримує у результаті придбання і
використання товару, та витратами на його придбання і використання, називається:
Специфічна форма нужди, що має специфічну форму прояву відповідно до культурного
рівня та особистості індивіда, має назву:
Аналіз, планування, реалізація, контроль програм, які спрямовані на створення,
підтримку і розширення взаємин з цільовими споживачами для досягнення стратегічних
цілей компанії – це визначення поняття:
Поділ ринку на окремі групи споживачів для кожної з яких потрібен певний товар або
маркетинговий комплекс:
Сукупність сил та осіб, що впливають на розвиток та підтримку маркетинговими
службами компанії взаємовигідних стосунків з цільовими клієнтами, це - :
Сукупність сил та діючих осіб, які працюють у безпосередньому контакті з компанією та
в сукупності створюють споживчу цінність, або впливають на можливості компанії
щодо обслуговування своїх цільових ринків, це - :
Важливість маркетингових досліджень зумовлена тим, що дозволяє :
Використовуючи дану стратегію охоплення ринку, компанія обирає кілька сегментів або
ніш та розробляє окремі пропозиції для кожного з них. Вкажіть її:
Використовуючи дану стратегію охоплення ринку, компанія виходить на ринок з
єдиною пропозицією, ігноруючи розбіжності між сегментами ринку. Вкажіть її :
Спосіб, у відповідності з яким споживачі ідентифікують товар за його найважливішими
характеристиками, називається:
Концепція, що описує збут товару з моменту надходження його на ринок і до моменту
елімінації, визначає:
Товари, про які споживач або не знає, або знає, але не замислюється про їх купівлю, —
це товари:
Комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати,
варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми
— це:
Цінова стратегія, що встановлює низькі ціни на товари з метою проникнення на нові
ринки, завоювання споживача і великої частки ринку, :
Сукупність незалежних організацій, які беруть участь у процесі просування товару чи
послуги від виробника до споживача, називається:
Діяльність, пов’язана з продажем товарів та послуг для їхнього подальшого перепродажу
чи комерційного використання, називається:

469. Комплекс різних рекламних заходів, об'єднаних однією метою і спрямованих на певну
цільову аудиторію для створення певної думки чи іміджу:
470. За якими факторами здійснюється сегментування ринку?&nbsp;
471. Якими вихідними поняттями характеризуються маркетинг і ринок?&nbsp;
472. Які основні критерії сегментації за демографічною ознакою?&nbsp;
473. Процес визначення, оцінювання та інформування щодо відповідності стану
маркетингової діяльності, — це:
474. Окрема маркетингова програма, яка використовується для пропонування однакового
продукту всім споживачам, це -:
475. Яку з перелiчених величин враховують при визначенi національного доходу ?
476. Що з перелiченого нижче не входить до складу ВВП?
477. Чистий внутрiшнiй продукт дорiвнює ВВП , з якого вирахувано:
478. До трансфертiв не вiдносяться:
479. Валовий нацiональний продукт – це:
480. Що з перерахованого включається до складу ВНП:
481. Додана вартiсть товару – це:
482. Величина нацiонального доходу дорiвнює:
483. Дефлятор ВНП дорiвнює вiдношенню:
484. Валовi приватні інвестиції враховуються при обчисленні:
485. Видатковий пiдхiд до обчислення ВНП включає:
486. Що з перелiченого не входить до ВНП обчисленого методом потоку доходів?
487. Трансфернi платежi мiстять такi статтi:
488. До розрахунку ВНП за витратами не належить...
489. До ВВП не належать...
490. Дефлятор ВВП обчислюється як вiдношення...
491. Для розширення виробничого потенцiалу країни потрiбно, щоб:
492. Валовi приватні інвестиції враховуються при розрахунку:
493. Якщо дефлятор - ВВП в поточному роцi = 110%, тодi:
494. Яку з перелiчених величин не враховують при визначеннi національного доходу?
495. Заробiтна плата враховується при розрахунку:
496. Для визначення вкладу фiрми у ВВП, який обчислюється як сума доданої вартостi,
необхiдно вiд ринкової вартостi продукцiї фірми вiдняти:
497. Вкажiть, який вид витрат не ввiйде до складу ВВП України поточного року:
498. Вкажiть, який вид витрат не ввiйде до складу ВВП України поточного року:
499. ВВП по витратах можна визначити так:
500. Вiдмiннiсть мiж ВНП i ВВП полягає в тому, що:
501. Не враховуються до ВВП У країни:
502. Що iз перелiченого нижче є частиною ВВП, але не включається в нацiональний доход?
503. Що iз перелiченого нижче є частиною ВВП, але не включається в нацiональний доход?
504. ВВП збiльшиться, якщо:
505. Органiзацiя французькою фiрмою виробництва парфумiв в Українi:
506. ВВП зменшиться, якщо:
507. Виробництво нiмецькою фiрмою автомобiлiв в Українi:
508. Додана вартiсть складається з:
509. В сучаснiй базовiй моделi \"AD-AS\":
510. Сукупний попит зросте (зрушиться вправо) якщо:
511. Функція інвестиційного попиту зрушиться вправо, якщо:
512. Класична рiвноважна модель припускає, що:
513. За теорiєю Дж. Кейнса обсяг виробництва визначається:
514. На сукупний попит не впливає i не призводить до змiщення кривої сукупного попиту:
515. Крива сукупного попиту вiдображає спiввiдношення мiж:
516. Зрушення кривої сукупного попиту праворуч не може вiдображати:
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Якщо рiвень цiн зростає, а виробництво падає, то це означає:
Який iз чинникiв перемiщуватиме криву сукупного попиту влiво:
Який чинник перемiщує криву короткострокової пропозицiї влiво:
На змiщення кривої сукупної пропозицiї не буде впливати:
Змiна величини сукупного попиту залежить вiд:
Величина сукупної пропозицiї у довгостроковому перiодi не залежить від.
У короткостроковому перiодi величина сукупної пропозицiї змiнюється пiд впливом:
Змiщення кривої сукупної пропозицiї влiво вiдбувається у випадку:
Якщо за iнших рiвних умов, ставка банкiвського вiдсотку зросте на 2%, то:
Якщо держава посилює вимоги до збереження навколишнього середовища, то це
спричиняє:
Якщо державнi видатки збiльшаться, то:
Якщо податки на доходи громадян зростуть, то:
Стан макроекономiчної рiвноваги вiдображає рiвнiсть мiж:
Акселератор - це:
Мультиплікатор - це:
Яку черговiсть фаз передбачає економічний цикл ?
Характерною ознакою стагфляцiї є...
Що з наведеного не відноситься до фаз дiлового циклу:
Зниження загального рiвня цiн називають:
Скорочення виробництва в країнi називають:
Яке явище не вiдбувається в перiод економiчного спаду:
В умовах економiчного спаду природне безробiття:
Вкажiть, якою є динаміка цін у фазi спаду економiчного циклу в умовах сучасної
економiки:
Якi два основних механiзми iнфляцiйного процесу Ви знаєте?
Як називається iнфляцiя, що виявляється як нерiвновага на макроекономічному рiвнi у
бiк попиту i виражається через пiдвищення цiн?
Як називається iнфляцiя, що зв'язана з макроекономiчною рiвновагою i супроводжується
загальним державним контролем над цiнами?
У перiод спаду вiдбувається найбiльше скорочення обсягу виробництва i зайнятості в
галузях, що виробляють:
Iнфляцiя попиту виникає тодi, коли:
Робiтник, який втратив роботу через спад в економіці відноситься до категорiї
безробiтних, охоплених:
Гiперiнфляцiя як термiн позначає:
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється
Положенням про організацію вступних випробувань у Східноєвропейському університеті
економіки і менеджменту.

