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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

відповідно до ECTS –3 

Галузь знань: 

без обмежень 

Спеціальність: 

без обмежень  

Освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма: 

без обмежень 

заочна форма навчання 

Навчальна дисципліна 

вільного вибору здобувачів 

вищої освіти 

Рік підготовки 

1 

Загальна кількість 

годин –  90 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

третій (освітньо-науковий)  

Семестр 

(відповідно до навчальних 

планів) 

Лекції 

6 

Семінари, практичні 

4 

Самостійна робота 

80 

Форма контролю 

залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих 

організацій» є формування в здобувачів вищої освіти - майбутніх менеджерів i управлінців 

знань i практичних навичок з формування та реалізації маркетингових заходів та 

ефективного застосування сучасних інструментів маркетингу в проєктах в цифровому 

суспільстві.  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих 

організацій» є:  

- формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття 

здобувачами вищої освіти практичних навичок з маркетингу в проєктах;  

- оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки маркетингу;   

- дати уявлення про маркетинг як про сучасну систему управління проєктами, 

процесами, ресурсами; 

- набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи в сфері маркетингу 

проєктів та створення дієвої i ефективної маркетингової системи на підприємстві (в 

організації, установі);  

- формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі 



Інтернет;  

- розвиток логічного та аналітичного мислення;  

- вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи, 

принципи та інструменти цифрового маркетингу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-

орієнтованих організацій» здобувачі вищої освіти повинні 

 

знати: 

- основні концепції та моделі стратегічного маркетингу; 

- методи, принципи, завдання, інструменти маркетингу;  

- еволюцію інструментів маркетингу; 

- принципи і методи побудови ефективної системи маркетингу в проєктах; 

- основні підходи організації роботи спеціаліста з маркетингу в проєктах; 

- основи стратегічного та оперативного планування. 

уміти: 

- формувати завдання з визначенням конкретних маркетингових цілей в проєктах; 

- організовувати спільну маркетингову діяльність членів команди проєкту; 

- здійснювати розробку i реалізацію маркетингових заходів, які націлені на 

ефективне просування проєкту, продукту (послуги); 

- поєднувати стратегію i тактику управління маркетингом в проєктах;  

- розробляти систему маркетингу в проєкті; 

- здійснювати стратегічне та оперативне планування маркетингу в проєктах; 

- оцінювати ефективність маркетингових інструментів та системи маркетингу в 

цілому; 

- приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та кризових 

умовах, діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Стратегічні моделі маркетингу 

Основні теорії, концепції та моделі стратегічного маркетингу. Трансформація 

класичної моделі від 4Р до 7Р (комплекс маркетингу). Модель п’яти сил М. Портера 

(конкурентна ринкова позиція). Модель сприйняття бренду (карта сприйняття бренду). 

Модель довічної цінності клієнта (customer lifetime value). Вартість залучення клієнта (cost 

per acquisition). Ціна за клік, ціна за лід. Модель цільової аудиторії (сегментація, таргетинг, 

позицювання). Види сегментації (за географічною, демографічною, поведінковою, 

психографічною ознаками). Узагальнений портрет споживача. Матриця Бостонської 

консалтингової групи. Просування. Типи реклами. Маркетинг 4.0. 
 

Тема 2. Еволюція маркетингових інструментів 

Формування основ маркетингової теорії (маркетинг-мікс, життєвий цикл товару, 

імідж бренду, сегментація ринку, концепція маркетингу, маркетинговий аудит). Маркетинг 

в умовах турбулентного середовища (концепція 4Р, маркетинг життєвого стилю, розширена 

концепція маркетингу). «Летючий» маркетинг (таргетування, позиціонування, стратегічний 

маркетинг, маркетинг послуг, соціальний маркетинг, маркетинг суспільства, 

макромаркетинг). Управління в умовах невизначеності (маркетингове протистояння, е-

позиціонування, глобальний і локальний маркетинг, медіа маркетинг, директ-маркетинг, 

маркетинг взаємин зі споживачами (CRM), внутрішній маркетинг). Персоналізований 

маркетинг (емоційний маркетинг, досвід споживання, спонсорський маркетинг, етика 

маркетингу, інтернет маркетинг і електронна комерція). Економічна доцільність 



маркетингу (ROI-маркетинг, маркетинг брендів, маркетинг впливу на споживача, соціально 

відповідальний маркетинг, емпіричний маркетинг, соціальний медіа маркетинг (SMM), 

трибалізм (спільнота брендів), маркетинг автентичності, маркетинг спільних розробок). 

Цифровий маркетинг (комунікаційна турбулентність, цифрові трансформації, цифрова 

персоналізація, індивідуальні взаємини бренду і споживача, конкурентна диференціація). 

 

Тема 3. Поняття цифрового маркетингу 

Інтернет та цифровий маркетинг: відмінності. 6D концепція цифрового маркетингу: 

digital customer (цифровий портрет споживача), digital competition (аналіз конкурентів 

інструментами цифрового маркетингу), digital communication (просування через інтернет 

сайти, соціальні мережі, мобільні додатки, інші месенджери), digital product (розробко 

кастомізованого продукту за допомогою цифрових технологій), digital pricing 

(ціноутворення та оплата через інтернет-сервіси), digital distribution (електронна комерція). 

 

Тема 4. Канали цифрового маркетингу 

Пошукова оптимізація – SEO (Search Engine Optimization). Соціальні мережі – SMM 

(Social Media Marketing). Електронна пошта (Email Marketing). Реклама на сайтах (СРС, 

CPA). Реклама в мобільних додатках. Робота з репутацією – ORM (Online Reputation 

Management): сайти оголошень, форуми, сайти питань і відповідей. Digital PR – іміджеві 

публікації на сторонніх ресурсах і блогах.  

Цифрові гаджети та додаткові канали: Smart TV, цифрові носії:(диски, чіпи), гаджети 

(smart-годинник, окуляри тощо), мережі (Wi-Fi, Bluetooth, Mesh-мережі), інтерактивні 

екрани (в магазинах, зовнішня реклама), QR-codes. Augment Reality, Virtual Reality 

(доповнена і віртуальна реальність). 

 
Тема 5. Планування і організація маркетингового проєкту 

Основи організації роботи маркетологів в проєктах. Застосування Microsoft Project 

та Microsoft Office Outlook в маркетинговій діяльності підприємства (організації, установі, 

проєкті). Програмне забезпечення для підготовки та проведення презентацій в 

маркетинговій діяльності. Застосування Microsoft Power Point, Prezi в маркетинговій 

діяльності. Принципи побудови презентацій. 

Маркетинговий план, його складові. Розрахунок ефективності реалізації 

маркетингових заходів. 

 

Тема 6. Планування контенту 

Контент маркетинг: характеристика та сфера застосування. Модель контент 

маркетингу. Форми контенту. Періодичність публікацій. Тональність бренду. Візуальна 

ідентичність контенту для брендів. Планування контенту. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Стратегічні моделі маркетингу 16 2    14 

Тема 2. Еволюція маркетингових 

інструментів 
14     14 

Тема 3. Поняття цифрового маркетингу 16 2    14 

Тема 4. Канали цифрового маркетингу 14  2   12 



Тема 5. Планування і організація 

маркетингового проєкту 
16 2    14 

Тема 6. Планування контенту 14  2   12 

РАЗОМ: 90 6 4 - - 80 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Стратегічні моделі маркетингу 2 

2 Поняття цифрового маркетингу 2 

3 Планування і організація маркетингового проєкту 2 

 Всього 6 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. 
Стратегічні моделі маркетингу  
Основні теорії, концепції та моделі стратегічного маркетингу. Трансформація 

класичної моделі від 4Р до 7Р (комплекс маркетингу).  
Модель п’яти сил М. Портера (конкурентна ринкова позиція). Модель сприйняття 

бренду (карта сприйняття бренду). Модель довічної цінності клієнта (customer lifetime 
value). Вартість залучення клієнта (cost per acquisition). Ціна за клік, ціна за лід. Модель 
цільової аудиторії (сегментація, таргетинг, позицювання).  

Види сегментації (за географічною, демографічною, поведінковою, 
психографічною ознаками). Узагальнений портрет споживача. Матриця Бостонської 
консалтингової групи. Просування. Типи реклами. Маркетинг 4.0.. 

 

Тема 3. 
Поняття цифрового маркетингу  
Інтернет та цифровий маркетинг: відмінності. 6D концепція цифрового маркетингу: 

digital customer (цифровий портрет споживача), digital competition (аналіз конкурентів 
інструментами цифрового маркетингу), digital communication (просування через інтернет 
сайти, соціальні мережі, мобільні додатки, інші месенджери), digital product (розробко 
кастомізованого продукту за допомогою цифрових технологій), digital pricing 
(ціноутворення та оплата через інтернет-сервіси), digital distribution (електронна 

комерція).. 

 

Тема 5. 

Планування і організація маркетингового проєкту  
Основи організації роботи маркетологів в проєктах. Застосування Microsoft Project 

та Microsoft Office Outlook в маркетинговій діяльності підприємства (організації, установі, 

проєкті). Програмне забезпечення для підготовки та проведення презентацій в 

маркетинговій діяльності. Застосування Microsoft Power Point, Prezi в маркетинговій 

діяльності. Принципи побудови презентацій. 

Маркетинговий план, його складові. Розрахунок ефективності реалізації 

маркетингових заходів. 
 

 

 



6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські/практичні заняття мають на меті розвиток вміння працювати з науковою 

та методичною літературою, готувати стратегічний та оперативний плани з маркетингу, 

оволодіти практичними навичками розробки i реалізації маркетингових заходів, які 

дозволять просувати продукт (послугу) та загалом весь проєкт на ринку; опанувати сучасні 

маркетинговим технологіями та цифровими інструментами, формулювати та відстоювати 

свою позицію, брати активну участь у дискусії. 

 

Тема 2. Еволюція маркетингових інструментів 

Формування основ маркетингової теорії (маркетинг-мікс, життєвий цикл товару, 

імідж бренду, сегментація ринку, концепція маркетингу, маркетинговий аудит). Маркетинг 

в умовах турбулентного середовища (концепція 4Р, маркетинг життєвого стилю, розширена 

концепція маркетингу). «Летючий» маркетинг (таргетування, позиціонування, стратегічний 

маркетинг, маркетинг послуг, соціальний маркетинг, маркетинг суспільства, 

макромаркетинг).  

Управління в умовах невизначеності (маркетингове протистояння, е-

позиціонування, глобальний і локальний маркетинг, медіа маркетинг, директ-маркетинг, 

маркетинг взаємин зі споживачами (CRM), внутрішній маркетинг).  

Персоналізований маркетинг (емоційний маркетинг, досвід споживання, 

спонсорський маркетинг, етика маркетингу, інтернет маркетинг і електронна комерція).  

Економічна доцільність маркетингу (ROI-маркетинг, маркетинг брендів, маркетинг 

впливу на споживача, соціально відповідальний маркетинг, емпіричний маркетинг, 

соціальний медіа маркетинг (SMM), трибалізм (спільнота брендів), маркетинг 

автентичності, маркетинг спільних розробок).  

Цифровий маркетинг (комунікаційна турбулентність, цифрові трансформації, 

цифрова персоналізація, індивідуальні взаємини бренду і споживача, конкурентна 

диференціація). 

 
Тема 6. Планування контенту 

Контент маркетинг: характеристика та сфера застосування. Модель контент 

маркетингу. Форми контенту. Періодичність публікацій. Тональність бренду. Візуальна 

ідентичність контенту для брендів. Планування контенту. 

 

Готуючись до семінарського/практичного заняття, здобувач вищої освіти повинен 

покладатися на зміст дисципліни, засвоїти відповідний обсяг матеріалу, використовуючи 

методичні матеріали, рекомендовану довідкову та навчальну літературу, практичні 

рекомендації до тем занять. 

 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки 

індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання з опрацювання питань, які не розглядаються на 

аудиторних заняттях 
Назва теми Зміст Кількість 

годин 

Тема 1. Стратегічні 

моделі маркетингу 
Види сегментації (за географічною, демографічною, 
поведінковою, психографічною ознаками). Узагальнений 
портрет споживача. Матриця Бостонської консалтингової 
групи. Просування. Типи реклами. 

14 

Тема 2.  

Еволюція 

маркетингових 

інструментів 

Економічна доцільність маркетингу (ROI-маркетинг, 

маркетинг брендів, маркетинг впливу на споживача, 

соціально відповідальний маркетинг, емпіричний 

маркетинг, соціальний медіа маркетинг (SMM), трибалізм 

(спільнота брендів), маркетинг автентичності, маркетинг 

спільних розробок). Цифровий маркетинг (комунікаційна 

турбулентність, цифрові трансформації, цифрова 

персоналізація, індивідуальні взаємини бренду і споживача, 

конкурентна диференціація). 

14 

Тема 3.  

Поняття цифрового 

маркетингу 

6D концепція цифрового маркетингу: digital product 

(розробко кастомізованого продукту за допомогою 

цифрових технологій), digital pricing (ціноутворення та 

оплата через інтернет-сервіси), digital distribution 

(електронна комерція). 

14 

Тема 4. Канали 

цифрового 

маркетингу 

Цифрові гаджети та додаткові канали: Smart TV, цифрові 

носії:(диски, чіпи), гаджети (smart-годинник, окуляри тощо), 

мережі (Wi-Fi, Bluetooth, Mesh-мережі), інтерактивні екрани 

(в магазинах, зовнішня реклама), QR-codes. Augment Reality, 

Virtual Reality (доповнена і віртуальна реальність). 

12 

Тема 5.  

Планування і 

організація 

маркетингового 

проєкту 

Застосування Microsoft Power Point, Prezi в маркетинговій 

діяльності. Принципи побудови презентацій. 

Маркетинговий план, його складові. Розрахунок 

ефективності реалізації маркетингових заходів. 

14 

Тема 6. 

Планування контенту 

Візуальна ідентичність контенту для брендів. Планування 

контенту. 

12 

Всього  80 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів 

 

Рекомендації для самостійного опрацювання літератури 

 

Провідною вимогою до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-

орієнтованих організацій» є формування навичок щодо самостійної роботи з матеріалами 

таких основних видів: 

1). з науковими публікаціями на предмет виявлення в них структур категоріальної 

природи (категоріальних схем, систем категорій, принципів та механізмів), які дозволяють 

оволодіти теоретичними засадами маркетингу в проєктах; 

2). з науково-дослідними матеріалами щодо їх узагальнення та інтерпретації з 

наступним виявом сучасного стану та проблематики загальної для даної науки методології; 

3). із стандартами проєктного менеджменту, вивчення та аналіз яких дасть змогу 

зрозуміти основні підходи щодо застосування інструментів маркетингу при підготовці та 

реалізації проєкту; 

4). з науковими, концептуальними підходами та сучасною практикою реалізації 

інструментів маркетингу в управлінні проєктами, де достатньо виразно простежуються 

механізми поширення теоретико-методологічних основ та практичних технологій 



маркетингу, його інструментів, методів в умовах цифровізації. 

 

Питання поточного контролю  

з навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій» 

 

1. Основні теорії, концепції та моделі стратегічного маркетингу.  

2. Трансформація класичної моделі від 4Р до 7Р (комплекс маркетингу).  

3. Модель п’яти сил М. Портера (конкурентна ринкова позиція).  

4. Модель сприйняття бренду (карта сприйняття бренду).  

5. Модель довічної цінності клієнта (customer lifetime value).  

6. Вартість залучення клієнта (cost per acquisition). Ціна за клік, ціна за лід.  

7. Модель цільової аудиторії (сегментація, таргетинг, позицювання).  

8. Види сегментації (за географічною, демографічною, поведінковою, 

психографічною ознаками).  

9. Узагальнений портрет споживача.  

10. Матриця Бостонської консалтингової групи.  

11. Просування. Типи реклами.  

12. Маркетинг 4.0. 

13. Формування основ маркетингової теорії (маркетинг-мікс, життєвий цикл 

товару, імідж бренду, сегментація ринку, концепція маркетингу, маркетинговий аудит).  

14. Маркетинг в умовах турбулентного середовища (концепція 4Р, маркетинг 

життєвого стилю, розширена концепція маркетингу). « 

15. Летючий» маркетинг (таргетування, позиціонування, стратегічний 

маркетинг, маркетинг послуг, соціальний маркетинг, маркетинг суспільства, 

макромаркетинг).  

16. Управління в умовах невизначеності (маркетингове протистояння, е-

позиціонування, глобальний і локальний маркетинг, медіа маркетинг, директ-маркетинг, 

маркетинг взаємин зі споживачами (CRM), внутрішній маркетинг).  

17. Персоналізований маркетинг (емоційний маркетинг, досвід споживання, 

спонсорський маркетинг, етика маркетингу, інтернет маркетинг і електронна комерція).  

18. Економічна доцільність маркетингу (ROI-маркетинг, маркетинг брендів, 

маркетинг впливу на споживача, соціально відповідальний маркетинг, емпіричний 

маркетинг, соціальний медіа маркетинг (SMM), трибалізм (спільнота брендів), маркетинг 

автентичності, маркетинг спільних розробок).  

19. Цифровий маркетинг (комунікаційна турбулентність, цифрові трансформації, 

цифрова персоналізація, індивідуальні взаємини бренду і споживача, конкурентна 

диференціація). 

20. Інтернет та цифровий маркетинг: відмінності.  

21. 6D концепція цифрового маркетингу: digital customer (цифровий портрет 

споживача), digital competition (аналіз конкурентів інструментами цифрового маркетингу), 

digital communication (просування через інтернет сайти, соціальні мережі, мобільні додатки, 

інші месенджери), digital product (розробко кастомізованого продукту за допомогою 

цифрових технологій), digital pricing (ціноутворення та оплата через інтернет-сервіси), 

digital distribution (електронна комерція). 

22. Пошукова оптимізація – SEO (Search Engine Optimization).  

23. Соціальні мережі – SMM (Social Media Marketing).  

24. Електронна пошта (Email Marketing). Реклама на сайтах (СРС, CPA). Реклама 

в мобільних додатках.  

25. Робота з репутацією – ORM (Online Reputation Management): сайти 

оголошень, форуми, сайти питань і відповідей. Digital PR – іміджеві публікації на сторонніх 

ресурсах і блогах.  

26. Цифрові гаджети та додаткові канали: Smart TV, цифрові носії:(диски, чіпи), 



гаджети (smart-годинник, окуляри тощо), мережі (Wi-Fi, Bluetooth, Mesh-мережі), 

інтерактивні екрани (в магазинах, зовнішня реклама), QR-codes. Augment Reality, Virtual 

Reality (доповнена і віртуальна реальність). 

27. Основи організації роботи маркетологів в проєктах.  

28. Застосування Microsoft Project та Microsoft Office Outlook в маркетинговій 

діяльності підприємства (організації, установі, проєкті).  

29. Програмне забезпечення для підготовки та проведення презентацій в 

маркетинговій діяльності.  

30. Застосування Microsoft Power Point, Prezi в маркетинговій діяльності. 

Принципи побудови презентацій. 

31. Маркетинговий план, його складові. Розрахунок ефективності реалізації 

маркетингових заходів. 

32. Контент маркетинг: характеристика та сфера застосування.  

33. Модель контент маркетингу. Форми контенту.  

34. Періодичність публікацій. Тональність бренду. Візуальна ідентичність 

контенту для брендів.  

35. Планування контенту. 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

Індивідуальне дослідне завдання для здобувачів вищої освіти дозволяє сформувати 

у них знання і навички з маркетингу проєктів. 

ІДЗ виконується відповідно до наведених завдань за темою програми навчальної 

дисципліни, воно складається із таких обов’язкових завдань. 

 
Індивідуальне практичне завдання. 

 

Завдання 1. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ (як написати один пост для 

різних соціальних мереж) 

 

Ґрунтуючись на загальних трендах у кожній з популярних соціальних мереж та 

каналів у месенджерах, кожному здобувачу необхідно написати текстовий пост про 

сутність (мету, результати, заходи) свого проєкту. Результатом виконанням цього завдання 

є заповнена кожним здобувачем наступна таблиця. 
Таблиця 1 

Створення і порівняння текстового контенту для різних соціальних мереж 

 Telegram Instagram Facebook 

Назва текстового 

повідомлення 

   

Врахований тренд та 

особливість кожної 

соціальної 

мережі / месенджеру 

Сутність 

врахованого 

тренду 

текстових 

повідомлень 

для Telegram: 

Сутність 

врахованого 

тренду 

текстових 

повідомлень 

для Instagram: 

Сутність 

врахованого 

тренду 

текстових 

повідомлень 

для Facebook: 

 

Завдання 2. АНАЛІЗ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ІНФОГРАФІКИ 

 

Завдання присвячене вивченню програмного забезпечення для використання, 

створення, оброблення та редагування статичних зображень, що у подальшому 



застосовуються у маркетинговій діяльності. 

У межах завдання слід проаналізувати і обрати один з безкоштовних хмарних 

сервісів та/або застосунків для створення статичної інфографіки. У процесі аналізу слід 

приділити увагу наступним складовим завдання: 

1. Проаналізувати існуючі сервіси безкоштовних зображень та безкоштовних відео 

та умовам його застосування. Проаналізувати правову складову правил користування 

подібними сервісами у маркетинговій діяльності. 

2. Проаналізувати існуючі хмарні сервіси для створення інфографіки. Особливу 

увагу приділити безкоштовним сервісам. Проаналізувати правову складову правил 

користування подібними сервісами у маркетинговій діяльності. 

3. Подивитися відео огляд-інструкцію, як за допомогою обраного сервісу 

створюється інфографіка. У межах відео-огляду надати іншим одногрупникам практичні 

поради з користування зазначеним сервісом. 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: творчі завдання, аналітична робота. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем управління навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота ЗВО: з джерелами; виконання індивідуальних практичних завдань. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій), метод опори на 

життєвий досвід. 

 

10. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 

комбінованого контролю знань здобувачів вищої світи під час перевірки активності 

протягом аудиторних занять, виконання теоретичних та практичних завдань, 

індивідуального практичного завдання. 

Підсумковий контроль – залік. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої 

освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій», є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 



Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 100-бальною шкалою. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточний контроль та самостійна робота ІДЗ Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

10 10 10 10 10 10 20/20 100 

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали 

всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 

набрали за результатами поточного контролю не менше 60 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою практики 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

 

90 – 100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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