




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“МАРКЕТИНГ” 

 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна – Маркетинг 
Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань – 07 Управління 

та адміністрування 

 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін,  

цикл професійної підготовки 

Мова навчання 

Українська 

Кількість залікових  

модулів – 4 

Спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування  

 

Рік підготовки: 

Денна – 3 

Заочна – 3 

Семестр: 

Денна – 5  

Заочна – 5, 6 

Кількість змістових  

модулів – 2 

Освітньо-професійна програма 

– Фінансовий менеджмент 

 

Лекції: 

   Денна – 28 год. 

   Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

   Денна – 28 год. 

   Заочна – 4 год.  

Загальна кількість  

годин – 150  

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Самостійна робота: 

Денна – 83 год. 

Заочна – 138 год. 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 8 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 3 год.  

Тижневих годин – 10 год., з 

них аудиторних – 4 год. 

(лекції – 2 год., практичні 

заняття – 2 год.) 

 
Вид підсумкового контролю – 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Підприємства розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей по 

кожному конкретному ринку і його сегментах з найвищою економічною 

ефективністю.  

Метою викладання даної дисципліни є формування системи знань про 

сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах 

ринкової економіки і конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики 

здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту, 

ціноутворення, збуту товарів і послуг, реклами, просування товарів, а також 

організації управління маркетингом. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни для майбутніх фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування полягають в тому, щоб ознайомити їх  із 

термінологією, понятійним апаратом маркетингу, забезпечити зацікавленість 

студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі щодо оптимізації 

витрат на маркетинг, а також впровадженні та контролю витрат на маркетингові 

програми підприємств і організацій.  

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на знаннях, отриманих з таких 

дисциплін як «Психологія професійної діяльності», «Менеджмент». 

 

2.5. Програмні результати навчання: 

– Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

– Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ" 

 

Змістовий модуль 1. Парадигма маркетингу та маркетингові дослідження 

 

           Тема 1. Поняття і концепції маркетингу, причини його виникнення 

Суть та причини розвитку маркетингу. Основні поняття маркетингу. Основні 

принципи маркетингу. Концепції маркетингу. Нормативна база маркетингової 

діяльності в Україні. 

Сучасні тенденції розвитку маркетингу. 

 

Тема 2. Функції, види і комплекс маркетингу. 

Функції маркетингу.  Види маркетингу. Страховий маркетинг. Банківський 

маркетинг. Маркетинг неприбуткових організацій.  Комплекс маркетингу. 

 

Тема 3. Маркетингове середовище фірми.  

Маркетингове середовище фірми.Характеристика макромаркетингового середовища 

фірми. Характеристика мікромаркетингового середовища фірми. Внутрішнє 

маркетингове середовище фірми. 

 

Тема 4. Маркетингові дослідження. 

Поняття, напрямки маркетингового дослідження.  Види маркетингової інформації. 

Методи проведення маркетингових досліджень у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. Процес маркетингового дослідження. Основні показники 

кон’юнктури ринку 

 

Тема 5. Сегментування ринку і позиціонування. 

Поняття сегментування ринку, його значення. Процес сегментування ринку. Вибір 

цільових сегментів ринку. Позиціонування.  

 

            Тема 6. Поведінка споживачів на різних типах ринку 

Що таке поведінка споживачів.  Поведінка на споживчому ринку.  Поведінка на 

ринку підприємств. 

 

 

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу 

 

Тема 7. Товарна політика. 

Поняття товарної політики, проблеми її формування. Товар, його рівні. Асортимент 

і номенклатура товарів. Марка і упаковка товару. Життєвий цикл товару. Розробка 

нових товарів. 

 

Тема 8. Маркетингова цінова політика. 

Сутність та цілі цінової політики в системі маркетингу підприємства.  Методика 

розрахунку ціни. Характеристика маркетингових цінових стратегій. Державна 

політика регулювання цін  



 

 

Тема 9. Політика розподілу. 

Сутність, мета і завдання політики розподілу. Канал розподілу, його рівні. 

Торговельні посередники. Збутова логістика. 

 

Тема 10. Маркетингова комунікаційна політика  

 Що таке маркетингова політика комунікацій. Реклама. Стимулювання збуту. 

Зв’язки з громадськістю. Директ-маркетинг. Особистий продаж.  

 

Тема 11. Нейромаркетинг. 

Суть та поняття нейромаркетингу. Основні види нейромаркетингу. Мерчиндайзинг, 

вплив на споживача за допомогою кольору. Аромамаркетинг. Аудіомаркетинг. 

 

           Тема 12. Маркетингове планування. Маркетингові стратегії. 

Процес стратегічного маркетингового планування. Види маркетингових стратегій 

 

           Тема 13. Організація та контроль маркетингової діяльності. 

Організація служби маркетингу на підприємстві. Контроль маркетингової 

діяльності. 

            

            Тема 14. Інтернет-маркетинг 

 Сутність Інтернет-маркетингу. Маркетинг у соціальних мережах. SEO: внутрішня 

оптимізація. SEO: зовнішня оптимізація. Вимірювання ефективності Інтернет-

маркетингу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ" 

 

 (денна форма навчання) 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практ. 

заняття 

Самост. 

робота 

Індивід. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Парадигма маркетингу та маркетингові дослідження 

Тема 1. Поняття і концепції 

маркетингу, причини його 

виникнення. 

2 2 5  

4 
Поточне 

опитування 

Тема 2. Функції, види і комплекс 

маркетингу 
2 2 5  

Тема 3. Маркетингове середовище 

фірми. 
2 2 6  

Тема 4. Маркетингові 

дослідження. 
2 2 6 1 

Тема 5. Сегментування ринку і 

позиціонування. 
2 2 6  

Тема 6. Поведінка споживачів на 

різних типах ринку. 
2 2 5  

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу 

Тема 7. Товарна політика. 2 2 6 1 

4 
Поточне 

опитування 

Тема 8. Маркетингова цінова 

політика. 
2 2 6  

Тема 9. Політика розподілу. 2 2 6  

Тема 10. Маркетингова 

комунікаційна політика. 
2 2 6  

Тема 11. Нейромаркетинг. 2 2 6  

Тема 12. Маркетингове 

планування. Маркетингові 

стратегії. 

2 2 6 1 

Тема 13. Організація та контроль 

маркетингової діяльності. 
2 2 6  

Тема 14. Інтернет-маркетинг. 2 2 8  

Разом 28 28 83 3 8  

 
 



(заочна форма навчання) 

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Парадигма маркетингу та маркетингові дослідження 

Тема 1. Поняття і концепції маркетингу, причини 

його виникнення. 
  8 

Тема 2. Функції, види і комплекс маркетингу   10 

Тема 3. Маркетингове середовище фірми. 1  10 

Тема 4. Маркетингові дослідження. 1 1 10 

Тема 5. Сегментування ринку і позиціонування. 1 1 10 

Тема 6. Поведінка споживачів на різних типах ринку.   10 

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу 

Тема 7. Товарна політика. 1 1 10 

Тема 8. Маркетингова цінова політика. 1  10 

Тема 9. Політика розподілу. 1  10 

Тема 10. Маркетингова комунікаційна політика. 1  10 

Тема 11. Нейромаркетинг.   10 

Тема 12. Маркетингове планування. Маркетингові 

стратегії. 
1  10 

Тема 13. Організація та контроль маркетингової 

діяльності. 
  10 

Тема 14. Інтернет-маркетинг.  1 10 

Разом 8 4 138 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичне заняття № 1. 

Тема: Поняття і концепції маркетингу, причини його виникнення 

Мета: Розкрити суть маркетингу та його основних понять.  

Питання для обговорення:. 

1. Суть та причини розвитку маркетингу. 

2. Основні поняття маркетингу. 

3. Основні принципи маркетингу 

4. Концепції маркетингу. 

5. Нормативна база маркетингової діяльності в Україні. 

6. Сучасні тенденції розвитку маркетингу. 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема: Функції, види і комплекс маркетингу 

Мета: Визначити основні маркетингові функції, види маркетингу, розкрити 

складові комплексу маркетингу.  

Питання для обговорення: 

1. Функції маркетингу.  

2. Види маркетингу. 

3. Страховий маркетинг.  

4. Банківський маркетинг.  

5. Маркетинг неприбуткових організацій. 

6. Комплекс маркетингу. 

 

Практичне заняття № 3. 

Тема: Маркетингове середовище фірми 

Мета: Навчитись визначати макро- та мікросередовище фірми. 

Питання для обговорення: 

1. Маркетингове середовище фірми. 

2. Характеристика макромаркетингового середовища фірми. 

3. Характеристика мікромаркетингового середовища фірми. 

4.  Внутрішнє маркетингове середовище фірми. 

 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Маркетингові дослідження 

Мета: Засвоїти методику проведення маркетингових досліджень та вивчити 

основні показники кон’юнктури ринку.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття, напрямки маркетингового дослідження. 

2. Види маркетингової інформації. 

3. Методи проведення маркетингових досліджень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

4. Процес маркетингового дослідження. 

5. Основні показники кон’юнктури ринку. 



Практичне заняття № 5. 

Тема: Сегментування ринку і позиціонування 

Мета: Навчитись здійснювати сегментування ринку та позиціонування товару.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття сегментування ринку, його значення. 

2. Процес сегментування ринку. 

3. Вибір цільових сегментів ринку. 

4. Позиціонування.  

 

Практичне заняття № 6. 

Тема: Поведінка споживачів на різних типах ринку 

Мета: Визначити поведінку споживачів на різних типах ринків. 

Питання для обговорення: 

1. Що таке поведінка споживачів. 

2. Поведінка на споживчому ринку. 

3. Поведінка на ринку підприємств. 

 

Практичне заняття № 7. 

Тема: Товарна політика 

Мета: Засвоїти основні поняття товарної політики, визначити асортимент, 

номенклатуру і життєвий цикл товару. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття товарної політики, проблеми її формування. 

2. Товар, його рівні. 

3. Асортимент і номенклатура товарів. 

4. Марка і упаковка товару. 

5. Життєвий цикл товару. 

6. Розробка нових товарів. 

 

Практичне заняття № 8. 

Тема: Маркетингова цінова політика 

Мета: Вивчити методику розрахунку цін та засвоїти основні характеристики 

маркетингових цінових стратегій.  

Питання для обговорення: 

1. Сутність та цілі цінової політики в системі маркетингу підприємства. 

2.  Методика розрахунку ціни. 

3. Характеристика маркетингових цінових стратегій. 

4. Державна політика регулювання цін  

 

Практичне заняття № 9. 

Тема: Політика розподілу 

Мета: Вивчити які є канали розподілу, їх рівні та суть збутової логістики.  

Питання для обговорення: 

1. Сутність, мета і завдання політики розподілу. 

2. Канал розподілу, його рівні. 



3. Торговельні посередники. 

4. Збутова логістика. 

 

Практичне заняття № 10. 

Тема: Маркетингова комунікаційна політика 

Мета: Навчитись відрізняти торгівельних посередників, вивчити як працює 

реклама та методи стимулювання збуту.  

Питання для обговорення: 

1. Що таке маркетингова політика комунікацій. 

2. Реклама. 

3. Стимулювання збуту. 

4. Зв’язки з громадськістю. 

5. Директ-маркетинг. 

6. Особистий продаж. 

 

Практичне заняття № 11. 

Тема: Нейромаркетинг 

Мета: Вивчити суть нейромаркетингу, та як за допомогою технологій 

мерчандайзингу здійснювати вплив на уподобання споживачів.  

Питання для обговорення: 

1. Суть та поняття нейромаркетингу. 

2. Основні види нейромаркетингу. 

3. Мерчиндайзинг, вплив на споживача за допомогою кольору. 

4. Аромамаркетинг. 

5. Аудіомаркетинг. 

 

Практичне заняття № 12. 

Тема: Маркетингове планування. Маркетингові стратегії 

Мета: Ознайомитися із процесом планування маркетингових стратегій та його 

етапами.  

Питання для обговорення: 

1. Процес стратегічного маркетингового планування. 

2. Види маркетингових стратегій. 

 

Практичне заняття № 13. 

Тема: Організація та контроль маркетингової діяльності 

Мета: Вивчити основні принципи функціонування маркетингової служби на 

підприємстві  

Питання для обговорення: 

1. Організація служби маркетингу на підприємстві. 

2. Контроль маркетингової діяльності. 

 

 

 



Практичне заняття № 14. 

Тема: Інтернет-маркетинг 

Мета: Ознайомитися із сутністю, цілями та етапами інтернет маркетингу. 

1. Сутність Інтернет-маркетингу. 

2. Маркетинг у соціальних мережах. 

3. SEO: внутрішня оптимізація. 

4. SEO: зовнішня оптимізація. 

5. Вимірювання ефективності Інтернет-маркетингу. 
 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Маркетинг» є 

важливою складовою навчального процесу, основною метою якого є здобуття 

практичних навиків обґрунтування маркетингових рішень компанії. КПІЗ 

складається у формі маркетингового плану для певної компанії та продукції яку 

вона виготовляє. Завдання для КПІЗ та методичні рекомендації щодо його 

виконання студенти отримують на початку навчального семестру. 

Маркетинговий план повинен містити наступні етапи: 

1. Пояснювальна записка. 

2. Загальні відомості про компанію. 

3. Стратегічні напрям і план: 

 Місія /бачення; 

 Цілі; 

 Основна компетентність і конкурентне середовище. 

4. Ситуаційний аналіз: 

 SWOT-аналіз;  

 Аналіз галузі; 

 Аналіз конкурентів;  

 Аналіз компаній; 

 Аналіз клієнтів. 

5. Товарно-ринкова орієнтація: 

 Маркетингові та товарні цілі;  

 Цільові ринки; 

 Відмітні характеристики продукту та компанії;  

 Позиціонування. 

6. Програма маркетингу: 

 Стратегія продукту; 

 Цінова стратегія; 

 Стратегія просування;  

 Стратегія збуту. 

7. Фінансові показники. 

8. Організаційна структура. 

9. Реалізація плану. 

10. Оцінювання та контроль виконання плану. 



Додатки. 

Завершене КПІЗ оформляється у вигляді аналітичного звіту з повноцінним 

внутрішнім наповненням зазначених позицій завдання. Оцінка за КПІЗ 

виставляється на основі результатів перевірки його змісту та обов’язкового захисту 

в усній формі із використанням презентації у MS PowerPoint. 
 

7. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематика: Здійснити SWOT-аналіз підприємства. Розробити маркетингову 

стратегію проникнення на нові ринки збуту за допомогою офлайн і онлайн методів 

Порядок проведення: 

1. Вступна частина: ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття і 

видача завдання. 

2. Практична частина: виконання завдань студентами згідно з індивідуальним 

завданням; оформлення короткого звіту. 

3. Підведення підсумків: обговорення результатів виконаних завдань. 

 

Вихідні дані: Припустимо, ініціативній групі — засновникам удалося знайти 

мінімум необхідних коштів для організації авіакомпанії, оформити документи, 

пов'язані з його реєстрацією й одержати патент на вантажопасажирські перевезення.  

Фазовий аналіз діяльності підприємства показав, що:  

• на основі особистої енергії засновників сформоване керівництво компанії, 

що буде займатися подальшою роботою з організації й розвитку підприємства;  

• знайдено необхідні приміщення й площі для розміщення устаткування, 

техніки, персоналу авіакомпанії, укладеш всі необхідні договори щодо оренди;  

• зроблено необхідний ремонт і попередньо підготовлено приміщення під 

конкретні потреби компанії;  

• сформовано компетентний штат співробітників підприємства на основі 

конкурсного відбору й попереднього ознайомлення із завданнями майбутньої 

роботи;  

• придбано необхідне устаткування, повністю підготовлено його до 

експлуатації;  

• детально розроблено організаційний процес перевезення пасажирів і 

вантажів;  

• з метою збільшення попиту на послуги авіакомпанії проведемо рекламну 

кампанію силами маркетингових служб;  

• виявлено ряд напрямів у роботі компанії, спрямованих на підвищення 

ефективності роботи основних підрозділів.  

Головною стратегічною метою авіакомпанії, в умовах обмеженого стартового 

капіталу підприємства, є створення невеликого, але чітко й злагоджено діючого 

підприємства.  



Компанія починає роботу в певному секторі ринку транспортних послуг, що 

буде найбільш оптимальним з урахуванням трьох основних факторів: вартість 

витрат, величина попиту й ступінь конкуренції.  

Основним фактором у роботі компанії буде є забезпечення вимог безпеки 

польотів. Усі кошти для цього будуть вишукуватися насамперед.  

Наступним важливим принципом роботи є поліпшення обслуговування при 

збереженні цін на мінімально досяжному рівні, тобто одержання мінімального 

необхідного прибутку для покриття основних витрат.  

Компанія має три невеликих літаки, які працюють на ближніх рейсах. Поблизу 

аеропорту й на його території беруться в оренду всі необхідні приміщення. У центрі 

міста планується відкрити представництво компанії. Відділ реклами через міські 

засоби інформації починає рекламну компанію. У міру зростання оборотного 

капіталу планується розширити діяльність із виходом на міжнародні авіалінії (парк 

новітнього устаткування, наземної техніки, власний навчальний центр). 

Попередня робота буде вестися в двох напрямах: періодичні пасажирські й 

вантажні рейси в певні пункти, індивідуальна робота з окремими клієнтами.  

Завдання: виявити сильні й слабкі сторони даного підприємства й 

запропонувати ряд конкретних заходів щодо перетворення слабких сторін фірми в 

сильні з урахуванням можливостей і загроз зовнішнього середовища підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

ДФН ЗФН 

1.  Основні категорії маркетингу 3 4 

2.  Види маркетингу. 4 4 

3.  Використання товарних марок 2 4 

4.  Гуртова торгівля.  2 4 

5.  Державна політика регулювання цін. 2 4 

6.  Еволюція маркетингу.  4 4 

7.  Етапи життєвого циклу товару. 2 6 

8.  Види сегментації ринку. 2 6 

9.  Значення маркетингової інформації для фірми.  2 6 

10.  Конкурентна боротьба в галузі та її привабливість. 2 6 

11.  Концепції управління маркетингом.  3 4 

12.  Купівельна поведінка споживача. 2 6 

13.  Маркетинговий контроль.  2 4 

14.  Маркетингові системи. 4 6 

15.  Матриця БКГ та її застосування 4 4 

16.  Матриця розвитку (І.Ансоффа) 3 4 

17.  Методика розрахунку ціни.  4 4 

18.  Позиціонування з ціллю досягнення конкурентних переваг. 2 4 

19.  Пропаганда 2 4 

20.  Реклама та її види. 4 4 

21.  Роздрібна торгівля. 4 6 

22.  Розробка бюджету маркетингу. 2 4 

23.  Розробка нового товару.  2 4 

24.  Стимулювання збуту. 2 4 

25.  Сучасні тенденції розвитку маркетингу. 3 4 

26.  Сучасні тенденції розвитку реклами.  2 4 

27.  Типи маркетингового контролю. 3 4 

28.  Товарний асортимент 3 4 

29.  Товарна номенклатура 3 4 

30.  Упакування і його роль у стимулюванні збуту.  2 4 

31.  SWOT-аналіз – складова стратегічного маркетингового 

планування. 

2 4 

Разом: 83 138 
 

 

 

 

 

 



9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У навчальному процесі використовуються: лекції, практичні та індивідуальні 

заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, комунікативні техніки, 

реферування, виконання КПІЗ, а також методи опитування, тестування, кейси тощо. 

 

 

10. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Маркетинг» використовуються наступні 

засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

 - стандартизовані тести; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - командні проекти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен. 

 

 

11. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Для виконання індивідуальних 

завдань та проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих або 

електронних джерел інформації під час проведення поточного контролю знань, 

залікових модульних робіт та екзамену заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, карантин, навчання закордоном, міжнародне стажування, 

воєнний стан) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного 

навчання ЗУНУ Moodle. 

 

 

12. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Маркетинг» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 
 



Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий модуль 4 

(письмовий екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час заняття (3 

теми по 10 

балів = 30 

балів) 

2. Письмова 

робота = 70 

балів 

1. Усне опитування 

під час заняття (6 тем 

по 5 балів = 30 балів) 

2. Письмова робота = 

70 балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів 

2. Виконання завдань 

під час тренінгу = 20 

балів 

1. Тестові завдання 

(25 тестів по 2 бали за 

тест) – макс. 50 балів 

2. Завдання. 1 – макс. 

25 балів. 

3. Завдання. 2 – макс. 

25 балів. 

 

100 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно A (відмінно) 

85-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 
Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

У процесі вивчення дисципліни студенти користуються обладнанням та 

інструментами лабораторії нейромаркетингу та реклами ЗУНУ, а саме: проектор, 

автономна акустика TS SL-1230, акустична система F@D, фотоворота студійні (3 

кріплення і фотофони-2 шт), диктофон ZOOM H1, екран проекційний ELITE 

SCREENS, калькулятор Сітізен, камера-екшн Insta360 Air, камера Logitech, 

комутатор мережевий D-Link 1005, монопод для камери, плакат-банер 

інформаційний, стабілізатор Zhiyus Smooth4, фліпчарт Axent, фотоапарат Canon, 

фотобокс з під світкою Visico, штатив Velbon, мікрофон петличний, набір блогера 2 

в 1 штатив з зажимом для телефона, навушники, EyeTracker, EEG, графічний 

планшет, маркери, папір. 

Всі матеріали дисципліни завантажено на платформу дистанційного навчання 

MOODLE ЗУНУ, в т.ч. електронний варіант лекцій та методичні вказівки щодо 

виконання КПІЗ (електронний варіант). 
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