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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Атестація другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
075 Маркетинг Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 2145-VIII від 
05.09.2017 р.), «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії 
їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (№ 1341 від 
23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з питань освіти, освітньо-
професійної програми, Статуту Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини.  

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 
встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти компетентностей та 
досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної 
програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 Макетинг після завершення 
теоретичної та практичної частини навчання.  

Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками результатів 
навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 
підготовки фахівців зі спеціальності 075 Маркетинг за освітнім ступенем 
«Магістр». Комплексний екзамен за фахом складається з теоретичних 
питань, на які треба дати вичерпну відповідь. Екзамен проводиться за 
білетами, складеними відповідно до цієї програми. Перелік професійних 
дисциплін до комплексного екзамену за фахом за спеціальністю 075 
Маркетинг (ОПП «Маркетинг») освітнього ступеня «Магістр»:  

1. Стратегічний маркетинг 
2. Рекламний менеджмент 
3. Маркетинговий менеджмент 
4. Логістичний менеджмент 
Комплексний 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 екзамен за фахом є продовженням навчально-виховного 
процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки магістрів. 

Головним завданням атестації випускників є контроль та оцінка рівня 
знань, отриманих студентом протягом навчання. 

Комплексний 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. 
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1. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 МАРКЕТИНГ 

(ОПП «МАРКЕТИНГ») 
  

Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, 
теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 
практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 
ринкового суб’єкта. 

Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 
аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 
маркетингових рішень в умовах невизначеності. 

Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з 
урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. 

Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 
досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. 

Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 
суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу 
та управляти ними. 

Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового 
суб’єкта. 

Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення 
колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері 
маркетингу. 

Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 
інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. 

Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 
застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, 
прийомів. 

Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та 
інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта. 

Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління 
маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і 
програм. 

Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його 
підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. 

Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові 
взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. 

Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх 
результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого 
програмного забезпечення. 
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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 
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. 
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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. [текст] : підручн. / 
Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В.. – К.: Центр 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. 

4. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / Л.Є. Довгань, 
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. 

6. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч.-посібник для студентів 
денної та заочної форми навчання / МОНмолодьспорту України, Уманський 
держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [уклад. О. Г. Чирва ; рец.: Г. Г. Ніколаєв, 
В. К. Загарій]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 112 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 

http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html
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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. 

 
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. 

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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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. Балабанова Л. В., Юзик Л. О. Рекламний менеджмент [Текст] : 
підручник : затв. МОНмолодьспорту України як підручник для студ. ВНЗ / 
МОНмолодьспорту України, Донецький національний ун-т економіки і 
торгівлі імені М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. 
маркетингового менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 
391с. 

2. Веселов В. П. Маркетинг в рекламе: В 3 ч.: Учебник для студ. вузов. 
– М.: Междунар. ин-т рекламы, 2012. 

3. Тєлєтов О. С.Рекламний менеджмент [Текст] : підручник ; затв. 
МОН України як підручник для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., випр. – Суми : 
Університетська книга, 2012. – 366 с. 

4. Навчальний посібник з дисципліни "Рекламний менеджмент" 
[Текст] : для самостійного вивчення курсу для студ. спец. 6.030507 
"Маркетинг", для денної та заоч. форми навч. / МОНмолодьспорту України, 
Уманський ДПУ ім. Павла Тичини, Ін-т соц. та економічної освіти, 
Економічний ф-т, Каф. економіч. теорії та маркетингу ; [уклад. Гнатюк Т. О. ; 
Чирва О. Г., Кривенко К. Т.]. – Умань : [УДПУ], 2011. – 117 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. 
3. Примак Т. О. Маркетингові комунікацій на сучасному ринку. – К.: 

КНЕУ, 2003. – 200 с. 
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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. 

 
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. 
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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. Крикавський Є. В., Дейнега І. О., Дейнега О. В., Лорві І. Ф. 

Маркетинговий менеджмент [Текст] : навчальний посібник : рек. МОН 
України / МОН України, Національний університет "Львівська політехніка". 
– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 379 с. 

5. Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. 
для студ. ВНЗ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 222 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, 

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. ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Тема1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки 
Походження терміна «логістика», суть і сучасні визначення логістики. 

Етапи розвитку людства. Мета і завдання логістичного менеджменту. 
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Предмет, об’єкти і суб’єкти логістичного менеджменту. Основні поняття 
логістичного менеджменту. Диференціація логістики. Причини і тенденції 
розвитку сучасної логістики. Логістичні організації. 

 
Тема 2. Об’єкти логістичного управління та логістичні операції 
Матеріальні потоки, їх класифікація. Інформаційні потоки в логістиці. 

Сервісні, фінансові, економічні потоки. Логістичні операції та їх 
класифікація. 

 
Тема 3.Логістичний менеджмент організацій 
Система логістичного менеджменту організацій. Поняття про 

керування. Система керування-структурний компонент діяльності. 
 
Тема 4.Менеджмент логістичних систем 
Логістичні операції й функції. Логістична система, логістичний цикл. 

Логістичні ланки, ланцюги і канали.  
 
Тема 5. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності 
Сутність і завдання закупівельної логістики. Завдання «Зробити або 

купити». Вибір постачальника. Визначення економічного розміру 
замовлення. Система постачань «точна у термін» в закупівельній логістиці. 

 
Тема 6. Менеджмент ланцюгів поставок 
Логістичні ланки , ланцюги і канали. Правила логістики (комплекс 

логістики). 
 
Тема 7.Поняття логістичного сервісу 
Логістична концепція сервісного обслуговування. Сервісне 

обслуговування на етапі розробки нової продукції. Сервісне обслуговування 
протягом строку служби виробу. Формування системи забезпечення  
запасними частинами. 

 
Тема 8. Інформаційні ресурси в системі логістичного менеджменту 
 
Характеристика інформаційного забезпечення систем логістичного 

менеджменту. Класифікація інформаційних ресурсів в системі логістичного 
менеджменту. 

 
Рекомендована література 

Основна: 
1. Бержанір, Анатолій Леонідович. Логістика [Текст] : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / А. Л. Бержанір [та ін.] ; Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань : 
[Уманське видавничо-поліграфічне підприємство], 2009. – 347 с.  

http://libfree.com/141817177_ekonomikafaktori_formuvannya_logistichnih_sistem.html#726
http://libfree.com/142005839_ekonomikaupravlinnya_materialnimi_potokami_logistichnih_sistemah.html#490
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%80%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Кальченко, Альбіна Георгіївна. Логістика [Текст] : підручник / 
А. Г. Кальченко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 
2003. - 284 с 

3. Качала, Тамара Миколаївна. Логістика [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Качала, О. М. Карпова. - Черкаси : ЧДТУ, 2003. 
- 135 с. 

4. Кальченко, Альбіна Георгіївна. Логістика [Текст] : навч. посіб. / 
А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко ; Київський національний економічний 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с. 

5. Майорова, Ірина Миколаївна. Логістика в міжнародному бізнесі 
[Текст] : монографія / Майорова І. М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 
держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"). - Маріуполь : Вид.-полігр. центр ДВНЗ 
"ПДТУ", 2012. - 389 с. 

Додаткова: 
1. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник 

О. М. Логістика : теорія та практика [Текст] : навчальний посібник : рек. 
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / МОН України, Сумський держ. 
ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 359, [1] с. 

2. Логістика [Текст] : навч. посібник / О. М. Тридід [и др.]. - К. : 
Знання, 2008. - 566 с. 

3. Логістика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. 
Волков, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-
т" МОН України. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. - 356 с. 

4. Окландер, Михайло Анатолійович. Логістика [Текст] : підручник для 
студ. вищих навч. закл. / М. А. Окландер ; Одеський держ. економічний ун-т. 
- К. : Центр учбової літератури, 2008. - 346 c. 

5. Тридід О. М., Таньков К. М., Леонова Ю. О. Логістика [Текст] : навч. 
посібник : рек. МОН України для студ ВНЗ. / МОН України. – К. : 
Професіонал, 2008. – 175, [1] с.  

6. Москвітіна, Тетяна Дмитрівна. Міжнародна логістика [Текст] : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Москвітіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-
т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 215 с. 

 
 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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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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