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1. ВСТУП

Робоча навчальна програма дисциплши розроблена на оснсш навчальноТ 
програми дисциплши « Маркетинг » та «Методичних вказ1вок до розроблення та 
оформления навчальноТ та робочо'Т навчальноТ програм дисциплш», введених в 
дпо розпорядженням вщ 16.06.15 №37/роз,

Рейтингова система оцшювання (РСО) е невщ’емною складовою робочо'Т 
навчальноТ програми 1 передбачае визначення якосп виконано'Т студентом ус1х 
вид1в аудиторно'Т та самостшноТ навчальноТ роботи та р1вня набутих ним знань та 
умшь шляхом оцшювання в балах результата ще'Т роботи пщ час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведениям оцшки за 
багатобальною шкалою в оцшки за нацюнальною шкалою та шкалою ЕСТ8.

РСО передбачае використання модульних рейтингових ощнок (поточно'Т, 
контрольноТ, пщсумковоТ), а також екзаменацшно'Т або залжово'Т, пщсумковоТ 
семестровоТ та пщсумковоТ рейтингових ощнок.

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛШИ

2.1.Тематичний план навчальноТ дисциплши

№
пор.

Назва теми 
(тематичного роздщу)

Обсяг навчальних занять 
(год.)

Усього Лекци Практ
занят.

СРС
1

1 2 3 4 5 6

6 семестр
Модуль №1 «Концепщя маркетингу в систем! ринкових вщносин»

1.1 Формування теори маркетингу 7 2 2 3
1.2 Взаемозвязок маркетингу 13 сум1жними 

дисципл1нами
5 2 - 3

1.3 Еволющя економ1чно1 теорп як чинник 
виникнення та розвитку теорп маркетингу

7 2 2 3

1.4 Концепцп маркетингу 5 2 - 3
1.5 Основн1 категорп маркетингу 7 2 2 3
1.6 Види маркетингу та Тх характеристики 5 2 - 3
1.7 Модульна контрольна робота №1 6 2 - 4

Усього за модулем № 1 42 14 6 22
Модуль №2

«Оргашзащя маркетинговоЁ д1яльност! пщприемства в сучасних умовах»1
2.1 Комплекс маркетингу 7 2 2 3
2.2 Маркетингов1 дослщження як основа прийняття 

управл1нських р1шень 5 2 3
2.3 Теоретичн1 аспекта маркетинговоТ товарно'Г

ПОЛ1ТИКИ 7 2 2 3
2.4 Засади маркетингового цшоутворення 5 2 - 3
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2.5 Теор1я маркетингових комушкацш 7 2 2 3
2.6 Теор1я маркетингово'1 пол1тики розпод1лу 5 2 - 3
2.7 Модульна контрольна робота №2 5 - 1 4

Усього за модулем № 2 41 12 7 22
Модуль№ 3 «О ргаш защ я маркетинговоУ д 1яльност1 пщ приемства

в сучасних умовах»
3.1 Сучасш проблеми маркетингу. Ризики в 

маркетингу 5 2 3
3.2 Глобальний маркетинг 7 2 2 3
3.3 1нтерактивний маркетинг 5 2 - 3
3.4 1ндивщуальний маркетинг 7 2 2 3
3.5 Е к ол ог1ч ни й  маркетинг 5 2 - 3
3.6 Модульна контрольна робота №3 8 2 2 * 4

Усього за модулем № 3 37 12 6 19
Усього за семестр 120 38 19 63

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧШ МАТЕР1АЛИ 3 ДИСЦИПЛШИ
3.1. Список рекомендованих джерел 

Основш рекомендован! джерела
3.1.1 Маркетинг 1 менеджмент шновацшного розвитку : монограф1я / за заг. 

ред. д.е.н., проф. С.М. 1лляшенка. -  Суми : Ушверситетська книга, 2015. -  728 с.
3.1.2.3агорулько В.М., Петровеька С.В., Радченко О.А., Василенко В.А. 

Маркетинг.-Пщручник. -  К.: Вид-во ТОВ «Бланк-сервю-Плюс», 2015. -246 с.
3.1.3. Маркетингов1 дослщження: тдручник : [Електронний ресурс] / Т.Б. 

Решетшова, С.М. Довгань ; М-во освгги 1 науки Украши, Нац. при. ун-т. -  Електрон. 
текст, даш. -  Дншропетровськ : НГУ, 2015. -  357 с.

3.1.4. Маркетинг : навчальний пос1бник для студенпв наиряму шдготовки 
6.030601 "Менеджмент" / О. М. Тшонш, О. А. Небилиця. -  X. : ХНЕУ 1м. С. 
Кузнеця, 2015.- 152 с. (Укр.мов.)

3.1.5.Маркетингова шформащя / О.В. Дейнега // Навчальний поабник -  
Льв1в: Видавництво Льв1всько1 полггехшки, 2014.-415 с.

3.1.6. Маркетинг [О. Гладунов, I. Дейнега, О. Дейнега, Т. Микитин, А. 
Почтовюк] Навчальний поабник. Вид. 2-ге -  Р1вне, 2013. -  336с.

3.1.7. Маркетинг: Шдручник| В.Рудел1ус, О.М.Азарян,Н.О.Бабенко та ш..; Ред.- 
упор. О.1. Сидоренко, Л.С. Макарова. -  3-те вид. -  К.: Навчально-методичний центр 
«Консорщум 13 удосконалення менеджмент-осв1ти в У крапп», 2008.-648с.

3.1.8. Близнюк С. В. Маркетинг в У крапп: проблеми становления та розвитку. -  
2-ге вид., випр. 1 доп. -  К.: 1ВЦ «Видавництво «Полггехшка», 2014. -  400 с.

3.1.9. Новггнш маркетинг: Навч.шхлб./ С.В.Савельев, 
.1.Чеботар,Д.А.Штефанич та ш.; за ред. С.В. Савельева. -  К.: Знания, 2008. -  420с.

3.1.10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. -  М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2000. -  944 с.
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3.1.11. Макаренко Т. I. Моделювання та прогнозування у маркетингу: -  К.: 
ЦУЛ, 2012.-384с.

Додатков! рекомендован! джерела
3.1.12. Абчук В.А. Азбука маркетинга - СПб: Изд -  во «Союз», 2011 г.-270с.
3.1.13. Амблер Т. Практический маркетинг/Пер. с англ. Под общей ред. 

Ю.Н.Каптуревского.-СПб: Издательство «Питер», 2010 г. - 400с
3.1.14. Ассэль Гэнри. Маркетинг: принципы и стратегии: Учебник для вузов.- 

М.: ИНФРА-М, 2011 г.- 804с
3.1.15. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская Деловая 

Литература, 2009 г.- 416с.
3.1.16. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. -  М.: Издательство 

«Финпресс», 2011 г.-656с.
3.1.17. Грузинов В.П. Схема маркетинговой деятельности. - М.: «Инфра -  М», 

2011г.-305с.
3.1.18. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб.пособие/ Пер. с 

нем. А.М.Макарова; Под ред.И.С.Минко.- М.: Высш.шк., 2011 г.- 255 с.

3.2. Перелж наочних та шших навчально-методичних поабнишв,
методичних матер1ал1в до ТЗН

№
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кшьюсть

1. Конспект лекцш 1.1-1.6; 2.1-2.6;3.1-3.5 електронна верс1я
2. Методичш рекомендаци до 

практичних занять 1.1-1.6; 2.1-2.6;3.1-3.5 електронна вере! я
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦШЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМШЬ

4.1. Оцшювання окремих вщцв виконаноТ студентом навчальноТ' роботи 
здшснюеться в балах вщповщно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

6 семестр 

Модуль №1
Мах

кшькють
бал1в

Вид навчальноТ роботи Мах кшькють 
бал1в

Виконання завдань на практичных заняттях 5бал х 3 15
(сумарна)

Виконання завдань на знания теоретичного матер1алу 5
(сумарна)

Для допуску до виконання модулъног контрольной роботи №1 студент
мае набрати не менше 12 бал.

Виконання модульно'Т контрольно!' роботи №1 10 1
Усього за модулем №1 30

Модуль №2
Виконання завдань на практичних заняттях 5 бал х 3 15
Виконання завдань на знания теоретичного матер1алу 5
Для допуску до виконання модулъног контрольно! роботи №2 студент

мае набпати не менше 12 бал.
Виконання модульно'Т контрольно'Т роботи №2 10

Усього за модулем №2 30
Модуль №3

Виконання завдань на практичних заняттях 5бал х 3 15
Виконання завдань на знания теоретичного матер1алу 3
Для допуску до виконання модулъног контрольно!роботи №1 студент

мае набрати не менше 11 бал. 1
Виконання модульно'Т контрольно'Т роботи №3 10

Усього за модулем №3 28
Усього 88

Семестровий екзамен 12
Усього за 6 семестр 100

4.2. Виконаш види навчальноТ роботи зараховуються студенту, якщо вш 
отримав за них позитивну рейтингову оцшку (табл. 4.2).
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4.3. Сума рейтингових оцшок, отриманих студентом за окрем1 види 
виконано'1 навчально'1 роботи, становить поточну модульну рейтингову оцшку, яка 
заноситься до вщомосп модульного контролю.

Таблиця 4.2
Вщповщшсть рейтингових оцшок за окрем1 види навчально'1 роботи 

в балах оцшкам за нацюнальною шкалою

Рейтингова оцшка в балах
Оцшка

за нацюнальною 
шкалою

Виконання 
завдань на 
практичних 

заняттях

Виконання 
знания тес 

мате

завдань на 
зретичного 
р1алу

Виконання
М0ДуЛЬН01

К0НТр0ЛЬН01
роботимодуль 1,2 модуль 3

5 5 3 9-10 Вщмшно
4 4 2,5 8 Добре

3 3 2 6 -7 Задовшьно

менше 3 менше 3 менше 2 менше 6 Незадовшьно

4.4. Сума поточно1 та контрольно! модульних рейтингових оцшок становить 
пщсумкову модульну рейтингову оцшку (табл.4.3), яка в балах та за нацюнальною 
шкалою заноситься до вщомосп модульного контролю.

Таблиця 4.3
Вщповщшсть пщсумкових модульних рейтингових оцшок 

в балах оцшкам за нацюнальною шкалою

Модуль №1 Модуль №2 Модуль № 3
Оцшка за 

нацюнальною 
шкалою

27-30 27-30 26-28 Вщмшно

23-26 23-26 21-25 Добре

18-22 18-22 17-20 Задовшьно

менше 18 менше 18 менше 17 Незадовшьно

4.5. Сума пщсумкових модульних рейтингових оцшок у балах становить 
пщсумкову семестрову модульну оцшку, яка перераховуеться в оцшку за 
нацюнальною шкалою (табл. 4.4).
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Таблиця 4.4 Таблица 4.5
Вщповщшсть шдсумково1 семестрово'1 Вщповщшсть екзаменац1Йно'1
модульно1 рейтииговоТ оцшки в балах рейтингово'1 оцшки в балах оцшщ

оцшкам за нацюнальною шкалою за нацюнальною шкалою
Ощнка в 

балах
Оцшка за нацюнальною 

шкалою
79-88 Вщмшно
66-78 Добре
53-65 Задовшьно

менше 53 Незадовшьно

Оцшка 
в балах

Оцшка за нацюнальною 
шкалою

11-12 Вщмшно
9-10 Добре
7-8 Задовшьно

менше 7 Незадовшьно

4.6. Сума пщсумково1 семестрово1 модульноУ та екзаменацшно'1 рейтингових 
ощнок у балах становить пщсумкову семестрову рейтингову оцшку, яка 
перераховуеться в оцшки за нацюнальною шкалою та шкалою ЕСТ8 (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Вщповщшсть пщсумково1 семестрово‘1 рейтингово‘1 оцшки в балах 
ОЦ1НЦ1 за нацюнальною шкалою та шкалою ЕСТ8

Оцшка в 
балах

Оцшка за 
нацюнальною 

шкалою

Оцшка за шкалою ЕСТ8

Оцшка Пояснения

90-100 Вщмшно А
Вщмшно

(вщмшне виконання лише з незначною 
кшьюстю помилок)

82-89

Добре

В
Дуже добре

(вище середнього р1вня з кшькома 
помилками)

75-81 С
Добре

(в загальному в1рне виконання з певною 
кшькютю суттевих помилок)

67-74

Задовшьно

Б
Задовшьно

(непогано, але 31 значною кшькютю 
недолшв)

60-66 Е
Достатньо

(виконання задовольняе мш1мальним 
критер1ям)

35-59
Незадовшьно

РХ Незадовшьно
(з можливютю повторного складання)

1-34 Г Незадовшьно
(з обов'язковим повторним курсом)
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4.7. Шдсумкова семестрова рейтингова оцшка в балах, за нацюнальною 
шкалою та шкалою ЕСТ8 заноситься до затково-екзаменацшно'Г вщомоеп, 
навчально1 картки та залпсово'1 книжки студента.

4.8. Шдсумкова семестрова рейтингова оцшка заноситься до залнсово‘1 
книжки та навчально'1 картки студента, наприклад, так: 92/Шдм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов.Л), 65/Задов./Е тощо.

4.9. Шдсумкова рейтингова оцшка з дисциплши дор1внюе шдсумковш 
семестровш рейтинговш ОЦ1НЦ1.

Зазначена шдсумкова рейтингова оцшка з дисциплши заноситься до 
Додатку до диплома.
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