
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни  Маркетинг 
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1441 
Рік навчання:  2 ; Семестр: 4 
Дні занять: (лекції - середа, 3 пара, ауд. 401, головний корпус,  
практичні заняття - середа, 2 пара, ауд. 321, головний корпус) 
Консультації: (вівторок, з 14.00 до 15.00, ауд. 522,  
корпус вул. Братів Тершаківців, 2а) 
Назва кафедри: кафедра маркетингу 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 проф. Дайновський Ю. А. 
 проф. Дайновський Ю. А. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-marketingu/dainovskii-jurii-
anatoliiovich/?L=324 

Контактна інформація  yddd@ukr.net    
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Маркетинг є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують теоретичні знання 

щодо суті і складових маркетингової діяльності підприємств, а також практичні навички з її здійснення. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Маркетинг" студент 

повинен попередньо вивчити дисципліни "Економічна теорія", "Теоретичні основи товарознавства" і 
"Економіка підприємств сфери обслуговування". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 3 4 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 70 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання 20  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-
економічних явищ, суспільних процесів 
і тенденцій науково-технічного 
прогресу. 
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, 
відкритість до застосування знань у 
широкому діапазоні можливих місць 
роботи та повсякденному житті. 

ФК1. Здатність до розуміння принципів 
функціонування економіки та суб’єктів готельно-
ресторанного бізнесу. 
ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 
інструментарій і методологію дослідження процесів 
функціонування готельно-ресторанного 
господарства. 
ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий 

 



 

ЗК3. Здатність застосовувати 
загальнонауковий методологічний 
апарат. 
ЗК4. Здатність до формування 
світогляду, розуміння принципів 
розвитку природи, людини, 
суспільства. 
ЗК6. Здатність до використання 
сучасного програмного забезпечення, 
Internet-ресурсів і роботи в 
комп’ютерних мережах, володіння 
основними методами, способами і 
засобами отримання, зберігання, 
переробки і використання інформації у 
професійній діяльності. 
 

процес у закладах готельно-ресторанного 
господарства з урахуванням вимог і потреб 
споживачів та забезпечувати його ефективність. 
ФК6. Здатність формувати та реалізовувати  
ефективні зовнішні та внутрішні комунікації у 
закладах готельно-ресторанного господарства, 
навички взаємодії (робота в команді). 
ФК7. Здатність управляти підприємством, приймати 
рішення у господарській діяльності суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу. 
ФК8. Здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у закладах готельно-
ресторанного  господарства. 
ФК10. Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням інноваційних 
технологій виробництва та обслуговування 
споживачів. 
ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і контроль 
діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу. 
ФК17. Здатність організовувати ефективну 
взаємодію структурних підрозділів закладів 
готельно-ресторанного господарства 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1. Знання сутності, принципів та тенденцій розвитку природи, суспільства, людини.  
ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних 
процесів. 
ПРН6. Володіння навичками використання сучасного програмного забезпечення, Internet-
ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах; методами, способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки і використання інформації у професійній діяльності. 
ПРН13. Знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного 
господарства та функцій їх структурних підрозділів. 
ПРН20. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних 
технологій виробництва та обслуговування споживачів. 
ПРН27. Знання управлінсько-правової та організаційно-економічної системи забезпечення 
функціонування закладів готельно-ресторанного господарства та принципів формування 
системи адміністративного менеджменту. 
ПРН28. Здатність розробляти та реалізувати стратегічні й тактичні плани діяльності та 
розвитку закладів готельно-ресторанного господарства. 

 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Сутність маркетингу та його 

сучасна концепція 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1, ФК7, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 7, 15, 28, 37, 

38, 41, 42, 43, 44. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок та завдань для самостійної роботи  
здобувачів вищої освіти першого 
бакалаврського) рівня спеціальності 241 
"Готельно-ресторанна справа" освітньо-
професійної програми "Готельно-
ресторанна справа" (далі - Методичних 
вказівок) 
 

1-ий 10.02.2020  

 

4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий – 

3-ій 

 

19.02.2020

, 

26.02.2020 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

1-ий – 3-

ій 

 

10.02.2020

-

26.02.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90228
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90228


 

Тема 2. Класифікація маркетингу  

Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 15, 26, 30, 

37, 38, 42, 43, 44. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

2-ий 19.02.2020  

 
2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

4-ий – 

5-ий 
4.03.2020, 

11.03.2020 
4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

4-ий – 

5-ий 
27.02.2020-

11.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 3. Маркетингове середовище 

Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК2, ЗК4, ФК1, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 15, 29, 38. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

3-ій 26.02.2020  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

6-ий 18.03.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

6-ий 12.03.2020-

18.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Формування компетентностей: ЗК2, 

ЗК3, ЗК6, ФК2, ФК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН6. 

Рекомендовані джерела: 17, 22, 11, 30, 38. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

4-ий 4.03.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

7-ий 25.03.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

7-ий 19.03.2020-

25.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 5. Поведінка споживачів 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК4, ФК1, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 8, 18, 19, 30, 38. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

5-ий 11.03.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

8-ий 1.04.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

8-ий 26.03.2020-

1.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 6. Сегментація ринку 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН13, ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 8, 15, 35, 23, 34, 

38, 43. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

6-ий 18.03.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

9-ий 8.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

9-ий 2.04.2020-

8.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 7. Маркетингова товарна політика 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК6, ФК7, ФК8, ФК10. 

Результати навчання: ПРН20, ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 24, 25, 27, 30, 38, 

39, 45. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

7-ий 25.03.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

10-ий 15.04.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

10-ий 9.04.2020-

15.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 8. Маркетингова цінова політика 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК6, ФК2, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 9, 10, 15, 30, 38, 

39, 45. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

8-ий 1.04.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий 22.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

11-ий 16.04.2020-

22.04.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-

3 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90236
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90240
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90243
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90246
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90250
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90253


 

ня, вирішення завдань 
 

Тема 9. Маркетингова політика розподілу 

Формування компетентностей: ЗК1,  

ЗК3, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 16, 33, 36, 38, 39. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

9-ий 8.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий 29.04.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

12-ий 23.04.2020-

29.04.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 10. Маркетингова політика 

комунікацій 

Формування компетентностей: ЗК3, 

ЗК4, ФК6, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН6, ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 14, 21, 30, 32, 38, 

39, 43. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

10-ий 15.04.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

13-ий 6.05.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

13-ий 30.04.2020-

6.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 11. Організація та контроль 

маркетингу. План маркетингу 

Формування компетентностей: ЗК4, 

ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 20, 38, 

40, 43, 45. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

11-ий 22.04.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 13.05.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий 7.04.2020-

13.05.2020 

7 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Маркетинг» та набути вмінь і навичок 

застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власні науково-

дослідні завдання: «Проектування і проведення соціологічного дослідження» і «Пошук і презентація 

власних прийомів маркетингу».  

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, 
виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 
1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. 

Балабанова. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 612 с. 
2. Бест Роджер. Маркетинг от потребителя / Бест Роджер. – [2-е изд.]. – СПб. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 

700 с. 
3. Буднікевич І.М. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / І.М. Буднікевич. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2018. – 536 с. 
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко; 4-те вид. доп.. – Київ : Лібра, 2006. – 720с. 
5. Зозулев А.В. Маркетинг : учеб. пособие для студентов, преподавателей ВУЗов / Зозулев А.В., Кубышина Н.С. 

— К., 2010. — 421 с. 
6. Дайновський Ю.А. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу / Дайновський Ю.А. // 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 215-218. 
7. Дайновський Ю.А. Особливості різновидів сучасного маркетингу / Дайновський Ю.А. // Економіка та 

підприємництво. Частина 1. - № 34-35. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 15-25. 
8. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга [пер. с англ.; 9-е издание] / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – М. : 

Издательский дом Вильямс, 2013. – 1200 с. 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90256
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90259
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90259
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90263
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90263
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90264
http://www.cul.com.ua/catalogue.html?it=9894


 

9. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – 3-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер: Пер. с англ. С.Г. Жильцов. – М.: ИД 
«Вильямс», 2009. – 462 с. 

10. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. 
АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с. 

11. Маркетингова інформація : підручник / Є. В. Крикавський, О. В. Дейнега, І. О. Дейнега, Л. О. Шелюк, О. А. 
Кратт, Р. Патора. – Львів : Видав-во Львівської політехніки, 2014. - 416 с.  

12. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай – Львів: Інтелект-Захід, 2002. – 241с. 
13. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг;  [пер. с англ.]. – [2-е европ. изд]. – М. ; 

СПб ; К. : Вільямс, 2002. – 944. 
14. Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч.посіб. / Т.О. Примак – К. : ЦУЛ, 2013. – 202 с. 
15. Скибінський  С.В. Маркетинг. Ч.2: Підручник. / С.В. Скибінський.  – Львів: ЛА „Піраміда”, 2009. – 748 с. 
16. Сухорська  У. Р. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / У.Р. Сухорська – Львів : Вид.-во Львів. 

комерц. акад., 2015. – 381 с. 
17. Федорчук А.І. Маркетингові дослідження / А.І. Федорчук. -  Львів : Видавництво Львівської комерційної 

академії, 2008. - 367 с. 
18. Чередниченко Ю.В. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Ю. В. Чередниченко. – [2-е 

издание]. – СПб.: Питер, 2018. – 176 с. 
 

Допоміжна література 
19. Байбардина Т.Н. Маркетинг в торговле : практикум : учеб.пособие / Т.Н. Байбардина, В.Л. Кузьменко, Г.Н. 

Кожухова. – Мн: Изд-во Гревцова, 2017. – 256. 
20. Басій Н.Ф. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник для вивчення курсу та самостійної роботи 

студентів денної і заочної форм навчання економічних спеціальностей / Басій Н.Ф., Балук Н.Р.; Укоопспілка, 
Львівська комерційна академія – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 456 с. 

21. Басій Н.Ф. Реклама: Навч. Посібник/ Н.Ф. Басій, Бук Л.М. –  Львів: Видавництво Львівської комерційної 
академії, 2007. – 200 с. 

22. Березин И. Маркетинговые исследования : инструкция по применению / Игорь Березин – 3-е изд., перераб.и 
доп. – М. : Юрайт, 2012. – 381 с. 

23. Бест Р. Маркетинг от потребителя = Market-based management / Роджер Бест; [пер.с анг. С. Памфилова и И. 
Брагиной; под. ред.. П. Миронова]; Стокгольмская школа экономики. – 3-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. – 74сс. 

24. Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб., тести з дисципліни / І.В. Бойчук. – Львів : 
Вид-во ЛКА, 2015. – 170 с.  

25. Бук Л.М. Товарний знак в маркетингу: навчальний посібник / Л.М. Бук. - Львів : видавництво Львівської 
комерційної академії, 2013. - 288 с. 

26. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете / Ларри Вебер [пер. с англ. Е. Лалаян]. – М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – 320 с. 

27. Дайновський Ю.А. Товарна інноваційна політика: навч.посібник / Ю.А. Дайновський. - Львів : Видавництво 
Львівської комерційної академії, 2008. – 312 с. 

28. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С.В. Корягіна  – К. : ЦУЛ, 2014. – 320 с. 
29. Парабеллум А. 100 секретов маркетинга без затрат / А. Парабеллум. – СПб.: Питер, 2013. – 128 с. 
30. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Петруня Ю. Є. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К., 2017. – 351 с. 
31. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пилипчук, О. Ф. 

Оснач, Л. П. Коваленко; Мін-во освіти і науки України. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364 с.  
32. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : Атака, Ельга-Н, 2009. – 

328 с. 
33. Семак Б.Б. Маркетингова політика розподілу : навч.посібник / Б.Б. Семак, У.Р. Сухорська. - Львів. 

Видавництво ЛКА. - 2011. - 176 с. 
34. Скибінський С. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / С.Скибінський, І. Буднікевич, О. Баранник, О. 

Кифяк, І. Нємцева, І. Черданцева. - Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. - 560 с. 
35. Скибінський С. В. Сегментування ринку: навч. посібник/ С.В. Скибінський С. В., А. І. Федорчук . – Львів: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 248 с. 
36. Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг : взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень. Монографія. / 

Чухрай Н. І., Мавріна А. О. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 208 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
37. Балук Н. Р. Конспект лекцій з предмету "Маркетинг" / Н. Р. Балук [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

(Веб-центр ЛТЕУ): http://lib.lac.lviv.ua/lib/gettext.php?id1=4643&id2=10000&needle= 
38. Дайновський Ю. А. Дистанційний курс з дисципліни "Маркетинг" / Ю. А. Дайновський [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу (Веб-центр ЛТЕУ): http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1441 
39. Дайновський Ю. А. Конспект лекцій з предмету "Маркетинг" / Ю. А. Дайновський, С. В. Корягіна, А. І. 

Федорчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу (Веб-центр ЛТЕУ): 
http://lib.lac.lviv.ua/lib/gettext.php?id1=2370&id2=10000&needle= 

40. Дайновський Ю. А. Маркетингові прийоми : навч. посіб. / Ю. А. Дайновський [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://tourlib.net/books_others/dajnovsky.htm 

41. Діджиталізація: як не втратити конкурентну перевагу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.management.com.ua/notes/digital-innovation.html 

42. Маркетинг в Україні. Науковий журнал Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://uam.in.ua/ukr/projects/marketing-in-ua/arhive.php 

43. Скибінський С. В. Тестові завдання з дисципліни "Маркетинг" [Електронний ресурс]. – Режим доступу (Веб-
центр ЛТЕУ): http://lib.lac.lviv.ua/lib/gettext.php?id1=2839&id2=10000&needle= 

44. Стадник Д. Тренды интернет-маркетинга 2019 года: 6 основных трендов / Д. Стадник [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://yourselfbranding.com/trendy-internet-marketinga-2019/ 

45. Українська асоціація маркетингу (оіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/ukr/ 
 



 

 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 

тестування  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 



 

публікацій тощо. 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Етапи поточного контролю знань Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КТ1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КТ2  

100 8 8 6 8 6 6 10 8 8 8 8 6 10 

Т1, Т2 ... Т11 – порядковий номер теми занять;  

КТ 1, КТ 2 – порядковий номер контрольного тестування. 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

51 52 53 54 - 

55 

56 - 

57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 

68 

69 -

70 
71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
 

Правильних 

відповідей, % 

76 77 - 

79 

80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

 



 

 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  



 

 


