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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація випускників за освітнім ступенем  «магістр» 

здійснюється атестаційною комісією з метою встановлення відповідності 

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

компетентностей магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 075 «Маркетинг». Атестація здійснюється на підставі оцінки 

рівня фахових (загально-професійних і спеціалізовано-професійних) 

компетентностей випускників, передбачених відповідним рівнем Національної 

рамки кваліфікацій і освітньо-професійними програмами підготовки фахівців 

за спеціальністю. 

Комплексний державний екзамен за фахом передбачає проведення 

співбесіди з членами атестаційної комісії для визначення рівня знань, 

з’ясування професійних компетенцій у межах програми підготовки, що 

формують уміння, магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 075 «Маркетинг» з такого комплексу нормативних дисциплін 

професійної підготовки Освітньо-професійної програми підготовки магістра зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»: 

1. Стратегічний маркетинг 

2. Рекламний менеджмент 

3. Маркетинговий менеджмент 

4. Бренд-менеджмент  

Комплексний державний екзамен за фахом визначає рівень засвоєння 

студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння 

самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно- економічного 

розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та 

суспільній діяльності. 

Комплексний державний екзамен за фахом є продовженням навчально-

виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Головним завданням атестації випускників є контроль та оцінка рівня 

знань, отриманих студентом протягом навчання. 

Реалізація цього завдання припускає перевірку методологічних та 

теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а 

також вміння їх використовувати в процесі аналізу економічних явищ і 

практичній діяльності. 

Комплексний державний екзамен виконує ще й важливе виховне 

завдання. У конкретному вираженні воно виявляється у вмінні студента 

самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, 

здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички. 

Комплексний державний екзамен за фахом, за умов всебічного аналізу 

його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та 

недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а 

також самостійної роботи студентів. 



Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо 

удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи 

поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні. 

Методика проведення консультацій. 

Під час підготовки до екзаменів велику роль відіграють консультації. 

Консультація організовується для потоку студентів на самому початку 

тижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного 

державного екзамену за фахом. На консультації пропонуються методичні 

рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до 

державного екзамену. 

На консультації ознайомлюють студентів: 

- з обсягом вимог, що висуваються на іспиті; 

- з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при 

цьому навчальними програмами з відповідних курсів. 

На консультації викладач розповідає студентам: 

- про принципи групування питань в екзаменаційних білетах; 

- про місце (аудиторії), час та порядок проведення екзамену; 

- про режим роботи в дні підготовки до екзамену, включаючи 

режим роботи бібліотеки, тощо; 

- про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного 

державного екзамену за фахом. 

Консультація має також за мету надати студентам допомогу у вивченні 

нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. 

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й 

індивідуальні. Для цього, протягом тижневого терміну, виділеного для 

підготовки та складання комплексного державного екзамену за фахом, на 

кафедрі маркетингу та управління бізнесом затверджується графік 

консультацій та організовуються чергування викладачів. Про це своєчасно 

інформуються студенти. 
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1. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 МАРКЕТИНГ  

  

Знання і розуміння: 

– сучасні знання щодо проведення маркетингових досліджень та 

аналітичну підтримку маркетингових заходів; 

– сучасні знання про рішення організаційно-управлінських задач у 

сфері маркетингу; 

– сучасні уявлення про управління взаємовідносинами з клієнтами; 

– сучасні знання про управління конкурентоспроможністю та якістю 

продукції; 

– сучасні знання про економічне обґрунтування маркетингових рішень; 

– сучасні уявлення про дослідження та аналіз ринків збуту, 

конкурентоспроможності продукції підприємства; 

– сучасні знання про розробку ефективної маркетингової стратегії 

підприємства на зовнішніх ринках; 

– сучасні знання про прогнозування показників кон’юнктури цільового 

міжнародного ринку; 

– сучасні знання з товарної інноваційної політики та комерційної 

діяльності посередницьких підприємств; 

– сучасні знання щодо ефективного провадження рекламного 

менеджменту.                                                          

Застосування знань та розумiнь: 

– володіти методами з реалізації функцій управління маркетинговою 

діяльністю; 

– володіти методами маркетингової діагностики стану ринкового 

середовища організації; 

– вміти приймати та підтримувати маркетингові управлінські рішення; 

– вміти розробляти плани маркетингу щодо інноваційних проектів та 

обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів; 

– вміти застосовувати методи контролю та критерії оцінки 

результативності маркетингової діяльності організації; 

– вміти проводити колективні наради, переговори та забезпечувати 

встановлення ефективних контактів з діловими партнерами; 

– володіти методами наукових досліджень в сфері маркетингового 

менеджменту; 

– володіти методами створення належного морально-психологічного 

клімату при здійсненні спільної діяльності. 

Формування суджень: 

– здатність організовувати роботу служби маркетингу; 

– здатність діагностувати сучасні тенденції у сфері маркетингу та 

розробляти напрями удосконалення маркетингової діяльності; 

– здатність здійснювати дослідження середовища маркетингової 

діяльності та стану ринку, а також заходи з підвищення ефективності 

маркетингової діяльності; 
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– здатність ефективно застосовувати нові комунікаційно-інформаційні 

технології в маркетингу; 

– здатність розробляти та впроваджувати сукупність практичних 

заходів впливу на ринок або здійснювати пристосування діяльності 

підприємства до ситуації на ринку; 

– здатність володіти стратегічними підходами при дослідженні 

соціально-економічних процесів. 

 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Стратегічний маркетинг 

 

Тема 1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу 

Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом 

та підприємством (фірмою). Елементи та види маркетингових стратегій. 

Маркетингове стратегічне планування. Сутність, функції та етапи 

стратегічного планування. Встановлення цілей і ситуаційний аналіз у процесі 

стратегічного планування. Стратегічні господарські підрозділи як основні 

елементи побудови стратегічного плану маркетингу.  

 

Тема 2. Аналіз маркетингового середовища 

Сутність і склад маркетингового середовища. Фактори маркетингового 

макросередовища. Оцінювання сильних та слабких сторін підприємства. 

Основні методи і показники, які використовуються для оцінювання сильних 

та слабких сторін підприємства. Конкурентні переваги фірми та ресурси, 

необхідні для забезпечення їх стабільності.   

 

Тема 3. Маркетингова стратегічна сегментація 

Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу. Фактори та критерії 

сегментації. Стратегії недиференційованого, диференційованого та 

концентрованого маркетингу. Сутність сегментування ринку. Сутність і 

взаємозв’язок ринковою агрегування та сегментування. Умови ефективного 

сегментування.  

 

Тема 4. Формування і вибір цільових сегментів підприємства 

Оцінювання сегментів у процесі вибору цільових сегментів. 

Визначення привабливості ринкового сегменту. Вибір стратегії охоплення 

ринку. Стратегія концентрації, або фокусування. Стратегія функціонального 

фахівця. Стратегія спеціалізації за клієнтом. Стратегія селективної 

спеціалізації. Стратегія повного охоплення. 

 

Тема 5. Маркетингові стратегії зростання 

Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання. Види 

стратегій інтеграції. Стратегії зростання, стабільності, скорочення та їх 
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застосування. Різновиди стратегій зростання. Різновиди стратегій 

стабільності.  

 

Тема 6. Маркетингові стратегії диверсифікації 

Корпоративні стратегії диверсифікації. Оцінювання диверсифікованого 

портфеля компанії з використанням матричного аналізу. Умови ефективної 

диверсифікації. Переваги та недоліки використання стратегій диверсифікації. 

Концентрована диверсифікація. Горизонтальна диверсифікація. Вертикальна 

диверсифікація. 

 

Тема 7. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу 

підприємства 

Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми. 

Стратегічна модель Портера.  Матриця Бостонської консультативної групи 

(матриця росту). Матриця «Мак Кінсі — Дженерал Електрик» (матриця 

привабливості ринку)  

 

Тема 8. Визначення конкурентних переваг підприємства 

Поняття конкурентної переваги. Види конкурентних переваг. 

Вимірювання місткості ринку. Розрахунок ринкових часток. Факторний 

аналіз ринкових часток. Аналіз організації збутової мережі та 

використовуваних засобів стимулювання продажів. Оцінювання фінансової 

стабільності. Побудова конкурентної карти ринку і систематизація 

конкурентних переваг. 

 

Тема 9. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування 

Різновиди маркетингової стратегії диференціації.  Позиціонування. 

Побудова позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціонування. 

 

Тема 10. Маркетингові конкурентні стратегії 

Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій. 

Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії 

челенджерів. Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії 

нішерів . 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг. 
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учбової літератури, 2012. – 612 с.  

2. Василенко В.А. Стратегічне управління: навч. посібник / В.А. 

Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: Знання, 2003. – 110 с. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление. / О.С. Виханский. – 

М.: Гардарика, 2002. 
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Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: ЦУЛ, 2009 

5. Куденко Н. В.Стратегічний маркетинг: Навч. посібник /Н.В. 

Куденко. Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ 2006. –152 с. 

 

Додаткова 

1. Логинов Г.О. Матричные методы стратегического планирования 

деятельности компании / Г.О. Логинов, Е.В. Попов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к статье – http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html 

2. Луцій О.П. Сучасні тенденції маркетингових досліджень на 

міжнародному ринку / О.П. Луцій, І.С. Коварш // Маркетинг в Україні. – 

2005. – № 1. – С.8-10. 

3. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с 

англ.; под ред. В.Д. Щетенина. – М. : Международные отношения, 1996. – 

278 с. 

4. Ткачук І.А. Комплексний підхід щодо стратегічного управління 

маркетинговою товарною політикою / І.А. Ткачук // Актуальні проблеми 

економіки. – 2007. – № 1. – С. 115-121. 

 

 

2.2. Рекламний менеджмент 

 

Тема 1. Сутність і сфера рекламного менеджменту 

Реклама та маркетинг. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання. 

Цілі, завдання та структура курсу. 

 

Тема 2. Класифікація реклами 

Класифікація реклами. Класифікація споживачів (покупців). 

Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару. 

 

Тема 3. Психологічні основи рекламного менеджменту 

Загальні відомості. Теоретичні основи прикладної науки про поведінку 

покупця. Процес сприйняття реклами. Чуттєва реакція на рекламу. 

 

Тема 4. Дослідження рекламного ринку 

Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії. 

Дослідження цілей реклами. Взаємозв’язок цілей та методичних підходів до 

дослідження. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей 

реклами. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію. 

 

Тема 5. Координація діяльності суб’єктів рекламного бізнесу 

Створення іміджу, розробка торгової марки, вигоди франчайзингу. 

Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника за 

кордоном. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин, 

організація виставок та ярмарків. 

 

http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html
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Тема 6. Планування рекламних кампаній 

Основи створення та виготовлення рекламного звернення. Творчі стилі. 

Планування рекламної кампанії. Особливості розробки ефективної рекламної 

кампанії. 

 

Тема 7. Управління розробленням рекламної ідеї 

Процес створення реклами. Види реклами. Думка замовника в процесі 

творчості. Етапи створення реклами. Формування творчої ідеї. Важливість 

творчої ідеї, її визначення. Форми творчої ідеї. Процес творчості у 

формуванні ідеї. Підтримання творчого потенціалу. 

 

Тема 8. Медіапланування 

Медіапланування як складова рекламної кампанії. Визначення 

критеріїв опису цільової аудиторії та сутності основних ЗМІ. Ціноутворення 

в засобах масової інформації та показники медіа-планування. 

 

Тема 9. Управління корпоративною репутацією 

Налагодження взаємодії зі ЗМІ. Корпоративна соціальна 

відповідальність і доброчинність. Управління комунікаціями організації з її 

цільовими аудиторіями з метою формування сприятливої суспільної думки. 

 

Тема 10. Оцінювання ефективності рекламної діяльності 

підприємства 

Оцінка ефективності реклами. Вплив реклами на підсвідомість.  

Реакція організму на рекламу та її вимірювання. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Васильев Г. А. Основы рекламной деятельности: Учеб. пособие, 

2014. – 414 с. 

2. Веселов В. П. Маркетинг в рекламе: В 3 ч.: Учебник для студ. 

вузов. – М.: Междунар. ин-т рекламы, 2012. 

3. Головлева Е. Л. Основы рекламы: Учеб. пособие, 2004. – 320 с. 

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практич. посіб.: Пер. з англ. / Допов. і ред. 

Д. Ядіна. – К.: Знання, 2001. – 456 с. 

5. Дэвис Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и 

практика: Пер. с англ. – М.: Издат. дом. “Вильямс”, 2003. – 864 с. 

 

Додаткова 

1. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – 

М.; К.: Рефлбук; Валкер, 2001. – 352 с. 

2. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління 

підприємством: Монограф. – К.: ООО “Експерт”, 2001. – 383 с. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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3. Примак Т. О. Маркетингові комунікацій на сучасному ринку. – 

К.: КНЕУ, 2003. – 200 с. 

4. Реклама и маркетинг в Интернете: Пер. с англ. – М.: Альпина 

паблишер, 2003. – 640 с. 

5. Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование. – М., 2004. – 416 с. 

6. Смит П. Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: 

Пер. 2-го англ. изд. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 796 с. 

7. Сычев С. В. Открытые методики рекламы и PR: Рекламное 

измерение. Креативные технологии. – М., 2004. – 319 с. 

8. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: Учебник. – 

М.: Гардарики, 2002. – 272 с. 

 

 

2.3. Маркетинговий менеджмент 

 

Тема 1. Сутність, значення і завдання маркетингового              

менеджменту 

Сутність, функції і завдання маркетингового менеджменту. Еволюція 

концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу 

маркетингового менеджменту, його основні етапи.  

 

Тема 2. Маркетинг у системі управління підприємством 

Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу. Місце маркетингу в 

системі управління підприємством. Сутність менеджменту як управління 

бізнесом в умовах ринку, його основні функції і характеристики. 

 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту 

Концептуальна база, як основа організації маркетингового 

менеджменту на підприємстві. Ділова етика в організації маркетингового 

менеджменту. Репутація та імідж підприємства. Діловий етикет. 

 

Тема 4. Створення маркетингових підрозділів підприємства 

Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур 

маркетингу. Еволюція організаційних структур маркетингу. Способи 

організації маркетингових структур. Сучасні тенденції розвитку організації 

структур маркетингу. Принципи, алгоритми і вимоги створення 

маркетингових структур на підприємстві. 

 

 Тема 5. Маркетингове планування 

Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового 

планування. Система маркетингового планування. Маркетинговий план, як 

результат маркетингового планування. 
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        Тема 6. Маркетингові стратегії 

Сутність і зміст маркетингових стратегій. Корпоративні стратегії: зміст 

і види. Теоретичні основи формування стратегії підприємства. Конкурентні 

стратегії.  

 

 Тема 7. Маркетингове стратегічне планування 

Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, 

значення та особливості. Етапи маркетингового стратегічного планування. 

Оцінка і контроль виконання стратегії.  

           

  Тема 8. Маркетингове тактичне планування 

   Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст 

маркетингового тактичного планування. Сутність і характерні риси 

маркетингового оперативного планування. 

 

 

  Тема 9.  Маркетингові програми 

Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових 

програм. Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу. 

 

         Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства 

Сутність і процеси контролю маркетингової діяльності. Контролінг 

маркетингу. Маркетинговий аудит: сутність і процес. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс: навч. посібник / 

Армстронг Г., Котлер Ф. – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с. 

2. Балабанова, Л. В. Маркетинг: підручник / Балабанова Л. В. – 

Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. – 562 с. 

3. Балабанова Л. В. Рекламний менеджмент: підручник / 

Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 391 с.  

4. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом 

підприємства: навч. посібник: рек. МОН України / Л. В. Балабанова, О. В. 

Стельмашенко. – К.: Знання, 2011. – 236 с. 

5. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник: затв. МОН 

України як підручник для студ. ВНЗ/МОН України / Л. В. Балабанова, 

О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 467 с. 

Додаткова 

1. Белявцев М. І., Воробйов В. Н. Маркетинговий менеджмент: 

Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с. 

2. Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент: Навч. пос. – К.: 

Знання, 2010. – 332 с. 

3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник, – КНЕУ, 
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2000. – 100 с. 

4. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка. / 

Дибб С., Симкин Л.– СПб.: Питер, 2001. – 249 с. 

5. Скибинський С. В. Завдання для самостійної роботи студентів, 

практичних і семінарських занять з маркетингу / Скибинський С. В. і ін. – 

Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 316 с. 

6. Зозулев, А. В. Поведение потребителей: Учеб. пособие / 

Зозулев А. В. – К.: Знання, 2004. – 364 с. 

7. Щербань В.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посiбник 

для вузiв / В. М. Щербань. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 223 с. 

 

2.4. Бренд-менеджмент 

 

       Тема 1. Сутність і значення бренд-менеджменту 

 Сутність бренда, брендингу й бренд-менеджменту. Принципи бренд-

менеджменту.  Товар, торговельна марка й бренд.  Класифікація брендів.  

Юридичні аспекти брендингу.  

      

     Тема 2. Активи бренда 

     Сутність і значення активів бренда. Процес управління активами 

бренда. Ідентичність бренда. Цінності бренда. Асоціації бренда. 

       

      Тема 3. Індивідуальність бренда 

      Маркетингові дослідження у бренд-менеджменті. Процес 

маркетингових досліджень у бренд-менеджменті. Дослідження товарних 

характеристик бренда. Дослідження ринкових характеристик бренда. 

Дослідження сприйняття бренда споживачами.  

 

     Тема 4. Розробка практичної структури бренда 

     Створення ідентичності бренда. Формування асоціацій бренда. 

Розробка індивідуальності бренда. Вибір назви бренда. Моделі створення 

бренда. Розробка комплексу маркетингових комунікацій бренда.  

     

     Тема 5. Позиціювання бренда 

     Концепція позиціювання бренда. Вибір цільових сегментів ринку. 

Визначення позиціювання бренда. Обґрунтування позиції бренда. Вибір 

точок паритету й точок диференціації бренда. Створення марочних кодів. 

  

   Тема 6. Бренд-стратегії підприємства 

   Сутність і структура бренд-стратегії. Брендовий портфель. 

Управління брендовим портфелем. Стратегії створення нових брендів. 

Стратегії зростання брендів. Стратегії злиття й поглинання. Глобальний 

брендинг. 
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Тема 7. Марочний капітал і його оцінювання    

    Сутність і структура марочного капіталу. Формування споживчого 

капіталу бренда. Упровадження концепції споживчого капіталу бренда. 

Маркетингові заходи підтримки капіталу бренда.  Система контролю 

капіталу марки. Вимірювання капіталу бренда. Фінансове оцінювання 

брендів. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Божкова В. В.   Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. 

посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ 

/ В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – 2-ге вид., стер. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 200, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-173.  

2. Бренд маркетинг [Текст] : навч.-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни / МОН, молоді та спорту України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, 

економічний ф-т ; [уклад. Т. О. Гнатюк]. – Умань : [ПП Жовтий О. О.], 

2012. – 100 c. – Бібліогр.: с. 100. 

3. Макашева, З. М.   Брендинг [Текст] : [учебное пособие : теория и 

практика] / З. М. Макашева, М. О. Макашев. – М. [и др.] : Питер, 2011. – 283, 

[1] с. : ил. – (Учебное пособие). – Библиогр.: с. 273-283.  

4. Тєлєтов, О. С.   Рекламний менеджмент [Текст] : підручник ; затв. 

МОН України як підручник для студ. ВНЗ / О. С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – 

Суми : Університетська книга, 2012. – 366, [1] с. : іл. – Бібліогр. с. 275-278.  

5. Шевченко О.Л. Бренд-менеджмент : навч. посіб. / О.Л. Шевченко. 

– К. КНЕУ, 2010. – 395, [5] с. 

Додаткова 

1. Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. 

Аакер, Э. Йохимштайлер ; пер. с англ. Н. В. Кияченко, А. Н. Москвичева, Ю. 

А. Быстрова. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 374 с.  

2. Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Н. К. 

Моисеева, М. Ю. Рюмин, М. В. Слушаенко и др ; под ред. Н. К. Моисеевой. – 

М. : Омега-Л, 2003. – 336 с.  

3. Грошев И. В. Системный бренд-менеджмент: учебник для 

студентов вузов, обучающимся по специальностям менеджмента и 

маркетинга / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 

2012. – 655 с.  

4. Годин А. М. Брендинг / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. 

Бабленков. – М. : Дашков и Ко , 2004. – 362 с.  

5. Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в России / В. Н. 

Домнин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 380 с.  

6. ЛеПла Ф. Д. Интегрированный брендинг / Ф. Дж. ЛеПла, Л. М. 

Паркер ; пер. с англ. – СПб. : Нева, 2003. – 318 с.  

7. ЛеПла Д. Ф. Стратегии развития бренда. Оригинальный 

практический инструментарий для лидерства вашего бренда / Ф. Дж. ЛеПла, 
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С. В. Дэвис, Л. М. Паркер ; пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой. – 

Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 368 с. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ 
 

Оцінювання результатів складання комплексного екзамену за фахом 

здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини системою 

контролю знань:  

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

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними 

помилками,  

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

помилками;  

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

помилками;   

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

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного екзамену за 

фахом є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних 

завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний 

екзамен в цілому. Оцінки комплексного екзамену виставляє кожен член 

комісії.   

Підсумкова оцінка комплексного екзамену за фахом визначається як 

середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, 

а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам 

дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому 

засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, 

які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови 

ЕК є вирішальним.  
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