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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) Обов’язкова Обов’язкова 

Мова викладання навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС/годинах  3/90 3/90 

Курс ІІ ІІ 

Семестр 3 3 

Кількість змістовних модулів їз розподілом:   

Аудиторні: 44 16 

Лекційні 20 8 

Семінарські/Практичні 24 8 

Лабораторні   

Самостійна робота 36 64 

Індивідуальні завдання 10 10 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок щодо по методології, організації і проведенню маркетингових досліджень та 

застосування маркетингу на ринку послуг при формуванні відношень між виробниками та 

споживачами послуг, соціально-економічних контактів з різноманітними цільовими 

аудиторіями в процесі організації виробництва та реалізації послуг. 

Завдання дисципліни «Маркетинг послуг» полягають в оволодінні студентами 

наступними компетентостями: 

Загальними: 

ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

ЗК11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальними (фаховими): 

СК2. Здатність реалізовувати плани діяльності за складниками маркетингу: товар-

ціна-розподіл-комунікація. 

СК3. Здатність формувати на підприємстві маркетингову політику націлену на 

досягнення стратегічних цілей, та оцінювати її ефективність. 

СК4. Здатність здійснювати діагностику стану ринку середовища маркетингової 

діяльності. 

СК7. Формування системи спеціальних знань щодо формування споживчих 

властивостей товарів упродовж їх життєвого циклу, асортименту й навичок оцінки 

споживчих властивостей товарів. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
Очікувані результати навчання: 

ПРН2. Вміти складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності 

підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту. 

ПРН3. Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти. 

ПРН7. Вміти організовувати та проводити роботи з удосконалення структури 

управління маркетинговою діяльністю. 

ПРН13. Вміти надавати консультації з питань дослідження стану кон’юнктури 

ринків та підвищення ефективності маркетингової діяльності. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Маркетинг послуг: ринки та продукти 

 

Тема 1. 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». 

 

Тема 2. 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 .Мікромаркетингове середовище. 

Цільові сегменти. 
 

Тема 3. Технології надання та отримання послуг та завоювання прихильності 

споживачів 
 

Рівень контактів підприємств із споживачами. Мінливість. Зіткнення. 

Обслуговування. Середньоконтактні 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. 
 

Тема 4. 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. 
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Тема 5. 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. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетинг послуг: організація діяльності маркетингової системи 

компанії 
 

Тема 6. 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.  

 

Тема 7. 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. 
 

Тема 8.  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. 

 

Тема 9. 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. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Маркетинг послуг: ринки та продукти 

Тема 1. Основні поняття 

маркетингу послуг 
8 2 2   4 8     8 

Тема 2. Маркетинговий 

інструментарій у сфері 

послуг 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 3. Технології 

надання та отримання 

послуг та завоювання 

прихильності 

споживачів 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 4. Маркетинг у 

сфері торгівельного 

обслуговування 

населення 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 5. Маркетинг 

послуг громадського 

харчування 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
42 10 12   20 42 4 4   34 

Змістовий модуль 2. Маркетинг послуг: організація  

діяльності маркетингової системи компанії 

Тема 6. Комунікативна 

політика в маркетингу 

послуг 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 7. Залучення 

споживачів до процесу 

обслуговування 

10 2 4   4 10 1 1   8 

Тема 8. Комплекс 

маркетингу 

підприємства та 

особливості його 

реалізації в сфері послуг 

12 4 4   4 12 1 1   10 

Тема 9. Маркетинг 

побутових послуг 
8 2 2   4 8 1 1   6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
38 10 12   16 38 4 4   30 

Модуль 2 

ІНДЗ 10    10  10    10  

Усього годин  90 20 24  10 36 90 8 8  10 64 
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6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Основні поняття маркетингу послуг 2  

2 Тема 2. Маркетинговий інструментарій у сфері послуг 2 1 

3 Тема 3. Технології надання та отримання послуг та завоювання 

прихильності споживачів 

2 
1 

4 Тема 4. Маркетинг у сфері торгівельного обслуговування 

населення 

4 
1 

5 Тема 5. Маркетинг послуг громадського харчування 2 1 

6 Тема 6. Комунікативна політика в маркетингу послуг 2 1 

7 Тема 7. Залучення споживачів до процесу обслуговування 4 1 

8 Тема 8. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його 

реалізації в сфері послуг 

4 
1 

9 Тема 9. Маркетинг побутових послуг 2 1 

Разом 24 8 

 

7. Самостійна робота 

 
Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних занять, тобто 

аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній роботі студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Маркетинг»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Основні поняття маркетингу послуг 4 8 

2 Тема 2. Маркетинговий інструментарій у сфері послуг 4 6 

3 Тема 3. Технології надання та отримання послуг та завоювання 

прихильності споживачів 
4 6 

4 Тема 4. Маркетинг у сфері торгівельного обслуговування 

населення 
4 8 

5 Тема 5. Маркетинг послуг громадського харчування 4 6 

6 Тема 6. Комунікативна політика в маркетингу послуг 4 6 

7 Тема 7. Залучення споживачів до процесу обслуговування 4 8 

8 Тема 8. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його 

реалізації в сфері послуг 
4 10 

9 Тема 9. Маркетинг побутових послуг 4 6 

Разом 36 64 

 

8. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – це вид науково-дослідної 

роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень 

його навчальної компетентності.  
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Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Результати 

досліджень подаються у реферативній формі. Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична 

робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 

навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 

зміст навчального курсу. 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Соціально-економічна сутність маркетингу та його особливості у сфері послуг. 

2. Сутність та особливості ринку послуг. 

3. Сутність та зміст маркетингу в різних галузях послуг. 

4. Сутність комплексного обслуговування та його завдання. 

5. Розвиток теорії та практики маркетингу і їх прояви у маркетингу сервісних 

організацій. 

6.  Сервісна організація — основна ланка реалізації концепції маркетингу. 

7. Технологія реалізації концепції маркетингу на підприємстві послуг. 

8.  Правила та процедури маркетингових досліджень сервісної організації. 

9.  Форми організації та здійснення маркетингових досліджень. 

10.  Система маркетингової інформації сервісного підприємства. 

11. Маркетингові дослідження ринку послуг. 

12.  Маркетингові дослідження сервісного продукту. 

13. Спостереження як засіб отримання первинної маркетингової інформації. 

14.  Експеримент як засіб отримання первинної маркетингової інформації. 

15. Анкетування як засіб отримання первинної маркетингової інформації. 

16.   Стратегічні рішення сервісної організації, що ухвалюються на основі матриці 

“товар-ринок” І. Ансофа. 

17.  Стратегічні рішення сервісної організації, що ухвалюються на основі 

портфельного аналізу матриці “Бостонської консалтингової групи”. 

18.  Стратегічні рішення сервісної організації, що ухвалюються на основі матриці 

МакКінзі. 

19.  Оцінювання кон’юнктури ринку щодо конкретної послуги (групи послуг). 

20. Методики визначення місткості ринку послуг. 

21.  Оцінювання конкурентоспроможності організації згідно з показниками її частки 

ринку. 

22.  Конкурентне середовище сервісного підприємства. 

23. Характеристика процесу прийняття рішення про придбання послуг. 

24.  Сегментування як засіб вибору найперспективнішого цільового ринку. 

25.  Сегментування ринку за видами послуг. Ознаки та критерії успішного 

сегментування ринку послуг. 

26. Ситуаційний аналіз, його сутність та значення в маркетинговій діяльності 

сервісного підприємства. 

27. SWOT-аналіз, його сутність та значення в маркетинговій діяльності сервісного 

підприємства. 

28.  Планування цілей сервісного підприємства. 

29.  Розробка альтернативних стратегій сервісного підприємства. 

30.  Вибір та оцінювання стратегії сервісного підприємства. 

31.  Розробка програми маркетингу сервісного підприємства. 

32.  Формування продуктової стратегії сервісного підприємства. 

33.  Оптимізація структури пропонованих продуктів. 

34.  Життєвий цикл послуги. 

35.  Впровадження нових продуктів на ринок за етапами їх життєвого циклу. 
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36.  Оптимальна структура продуктів організації. 

37.  Нові продукти в маркетинговій діяльності сервісної організації. 

38.  Ціна в комплексі маркетингу сервісної організації. 

39.  Етапи розробки цінової стратегії сервісної організації. 

40.  Визначення та реалізація цінової стратегії сервісної організації. 

41.  Формування стратегії розподілу сервісної організації. 

42.  Канали збуту сервісної організації. 

43.  Вертикальні маркетингові системи на ринку послуг. 

44.  Вибір посередників сервісної організації та визначення форм роботи з ними. 

45.  Сутність маркетингових комунікацій та їх особливості у сфері послуг. 

46. Комплекс маркетингових комунікацій сервісної організації. 

47.  Розробка комунікаційної стратегії сервісної організації та її основні етапи. 

48.  Розробка бюджету і аналіз результатів комунікаційної стратегії сервісної 

організації. 

49.  Персональний продаж у маркетингу сервісної організації. 

50.  Стимулювання збуту як засіб дії на ринок. 

51.   Сутність та цілі популяризації (пропаганди) сервісної організації. 

52.  Паблік рилейшнз на ринку послуг. 

53.  Специфіка реклами на ринку послуг. 

54.   Особливості прийняття рішення про рекламне звернення сервісної організації. 

55.   Характер виставкових заходів у сфері послуг. 

56.  Основні поняття та цілі формування фірмового стилю сервісної організації. 

57.  Організація маркетингу сервісної організації. 

58.  Функціональна організація служби маркетингу сервісної організації. 

59.  Система маркетингового контролю сервісної організації. 

60. Ревізія маркетингу сервісної організації. 

 

9. Методи навчання 
 

Метод навчання — взаємопов'язана діяльність викладача та студентів, спрямована 

на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний 

розвиток. 

При вивченні даної дисципліни використовують такі методи навчання як: 

Лекція — інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною 

побудовою навчального матеріалу. Читання лекцій передбачає ретельну підготовку 

викладача: визначення мети, складання чіткого плану, добір теоретичного й наочного 

матеріалу, логічний і послідовний виклад інформації. 

Диспут — публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та навчальна 

дискусія — розгляд, дослідження) — суперечка, обговорення певного питання. Базується 

на обміні думками між студентами, й викладачами, що вчить їх мислити самостійно, сприяє 

розвитку аналітичних навичок. Навчає мислити самостійно, розвиває здатність до 

виваженої аргументації та поважання думки інших. 

Робота з підручником. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні студентами 

друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити 

його, виявити самостійність у навчанні. Самостійна робота студентів з підручником — 

один з найважливіших методів набуття систематичних, міцних і ґрунтовних знань. 

Практичні методи навчання. Використовують для безпосереднього пізнання 

дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них належать: вправи, 

практичні роботи. 

Вправи — цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та операцій 

(розумових, практичних) для формування навичок і вмінь. 

Практичні (семінарські роботи) передбачають безпосереднє використання знань 
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студентів у суспільно корисній праці (заміряння, зіставляння, визначення ознаки та 

властивостей явищ, формулювання висновків) 

Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, 

засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його відтворення. 

Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, 

взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною або допоміжною формою навчального 

процесу. 

 

10. Методи контролю 
 

У зв'язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення може мати той 

чи інший ступінь відмінності: 

▪ Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної дисципліни 

на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом окремо; 

▪ Визначення ступеня засвоєння матеріалу  групою або потоком студентів по 

одному чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого періоду часу, 

рівного, наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

▪ Визначення якості  засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий 

контроль); 

▪ Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль 

залишкових знань). 

Задачами контролю є: 

▪ Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у процесі навчання і 

підведення підсумків цих зустрічей; 

▪ Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і методів 

навчання; 

▪ Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

▪ Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

▪ Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в зміст і 

організацію навчального процесу в цілому; 

▪ Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення додаткових 

індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється в ході 

аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач контролює: 

▪ розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів, 

▪ уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

▪ готовність студента до виконання нової певної роботи заданих в схемах, 

таблицях, попередніх розрахунків і т.п., розуміння цілей і задач нової роботи і 

використовуваної в ній методики вимірів; 

▪ хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при вимірі 

результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння вирішувати 

типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. Його 

використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з'ясуванні рівня знань учня 

завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. Усне опитування передбачає 

постановку вчителем питань (завдань), підготовку учнів до відповіді та демонстрування своїх 

знань, корекцію і самоконтроль викладених знань у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через шість 

тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний матеріал, виконані по 

ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові задачі і т.д. Отже, можна говорити про 
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те, що студентам  видана визначена інформація для  формування системи поглядів і пізнання. 

Звідси ціль (модульного) контролю дати відповідь на питання про існування у свідомості 

студентів такої системи в дійсності. Тестові завдання використовують для оцінювання рівня 

розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими 

принципами, основними законами та дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, 

понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного навчального предмета 

Контроль залишкових знань (ккр) проводиться за вказівкою адміністрації ВУЗу чи за 

вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – виявити, як високий 

збережений рівень знань студентів, що вивчили дану дисципліну і приступили до вивчення 

суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. Іспити, як і 

інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність викладача і кожного студента за 

свою роботу, сприяють систематизації вивченого, вихованню в студентів вимогливості до себе 

тощо. Влаштовують їх в урочистій, діловій і спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів 

вимогливо, але тактовно і доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і 

норм. Іспити з даної дисципліни проводяться в усній формі. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 

здібності у навчальній діяльності, користується широким 

арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 

явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати 

і використовувати інформацію (наукова література, газетно-

журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні програми тощо), 

виявляє власне ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 

схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, 

самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та 

творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 

свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, 

процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен самостійно 

опрацювати навчальний матеріал, але потребує консультацій з 

викладачем; виконує творчі завдання. 

4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, 

логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Студент 

здатний самостійно здійснювати основні види навчальної 

діяльності. 

75-81 
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D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює власні 

навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко 

орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в роботі з 

підручником; самостійне опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, 

стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти освіти  

 

Поточне тестування і самостійна робота 
ІНДЗ 

Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1  Т2 Т3 Т4 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 Т8 Т8 Т9 

10 20 100 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 10 

Т1, Т2, …, Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

75 – 81 C 

69 – 74 D 
задовільно  

60 – 68 E 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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13. Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Палеха Ю. І., Палеха О. Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : 

навч. посібник : рек. МОНмолодьспорту України як навч. посібник для студ. ВНЗ / 

МОН молодь спорту України. – К. : Ліра-К, 2016. – 478 с. 

2. Мальченко В. М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посібник : рек. МОН України. – 

К. : КНЕУ, 2006. – 358с. 

3. Шканова О. М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студ. ВНЗ. – К. : Кондор, 2008. – 302с. 

4. Організація і технологія надання послуг [Текст] : [ рек. МОН України як навч. пос. 

для ВНЗ / В.В. Апопій, І.І. Олексин, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало; за ред. В.В. 

Апопія. – К. : Академія, 2006. – 311с. 

 
 

Допоміжна 
1. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр./ А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.;   

Науч. ред. А.Г. Худокормов. – М.: Экономика, 2006. – 572с. 

2. А.Разумовская, В.Янченко. Маркетинг услуг. Настольная книга для маркетолога-

практика. – М.:Вершина, 2006. – 378с. 

3. Григорьев М.Н. Маркетинг: уч. пос. для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2006. – 

366с. 

4. Дэвид Кревенс. Стратегический маркетинг. 6-е изд: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2008. – 752с. 

5. Джоббер, Дэвид. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: ИД 

«Вильямс», 2006. – 688с 

6. Маркетинг: активные методы обучения: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2009. – 

416с. 

7. Маркетинг: общий курс: учебное пособие для студентов вузов/ под ред. Н.Я. 

Колюжновой, А.Я. Якобсона. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 476с. 

8. Муравьева Н.Н. Маркетинг услуг: учебное пособие/Н.Н.Муравьева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 251с. 

9. Нагапетьянц Н. А. Прикладной маркетинг: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. – 287с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://rada.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://arc.customs.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Української логістичної асоціації [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ula-online.org. 

 

 

http://rada.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://arc.customs.gov.ua/
http://ula-online.org/

