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Вступ 

 
Навчальна дисципліна «Маркетинг послуг» призначена для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до освітньо-

професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління 
та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».   

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни:  «Економіка 
підприємства», «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», 
«Менеджмент», «Поведінка споживача». Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну: «Комплексний державний іспит за фахом», 
«Бакалаврська робота». 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Маркетинг послуг» є невід'ємною частиною 
програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність даного курсу 
зумовлена необхідністю вивчення методологічних і методичних аспектів 

застосування інструментів маркетингу у сфері послуг, забезпечення 
функціонування комплексів маркетингу сервісних підприємств. На 
практичних заняттях студенти отримають практичні навички з  досліджень 
ринків послуг, забезпечення ефективності комплексів маркетингу сервісних 
підприємств. Вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» допоможе студентам 
сформувати цілісну систему компетентностей щодо методів і прийомів 
ефективного маркетингового забезпечення діяльності сервісних підприємств. 

Ключові слова: сервісне підприємство, послуги, властивості послуг, 
класифікація послуг, характеристика послуг, комплекс маркетингу сервісного 
підприємства 

  

Summary 

 
The discipline " Marketing of Services" is an integral part of the program of 

training of marketing specialists. The urgency of this course is conditioned by the 

need to study the methodological and methodological aspects of the application of 

marketing tools in the service sector, ensuring the functioning of the marketing 

complexes of service enterprises. In practical classes, students will receive practical 

skills in researching service markets, ensuring the effectiveness of service marketing 

complexes. Studying the discipline "Marketing of Services" will help students to 

form a coherent system of competencies regarding the methods and techniques of 

effective marketing provision of service companies. 

Key words: service company, services, properties of services, classification 

of services, service characteristics, marketing mix of a service enterprise 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Цикл професійної 
підготовки 

Модулів – 1 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

7-й 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: – 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,5  

самостійної роботи 
студента - 7 

26 год. 2 год. 
Практичні 

26 год. 8 год. 

Самостійна робота 

98 год. 140 год. 

Вид контролю 

екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35 %; 

для заочної форми навчання – 7 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Маркетинг послуг» – надати студентам теоретичні 
знання про особливості маркетингу послуг та практичні навички 
застосування маркетингового інструментарію при наданні послуг. 
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Завдання дисципліни «Маркетинг послуг» – набуття теоретичних знань та 
практичних навичок щодо: проведення маркетингових досліджень ринків 

послуг;  аналізу й використання результатів цих досліджень  для оптимізації 
маркетингової стратегії і комплексів маркетингу сервісних підприємств; 
проектування послуг, удосконалення взаємодії контактного персоналу з 
клієнтами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

знати: сутність та особливості маркетингу послуг; принципи та 
компетенції маркетингової діяльності в сфері послуг; особливості послуг як 
специфічного маркетингового товару, основні характеристики послуг; 
складові маркетингу послуг: традиційний, внутрішній та інтерактивний 
маркетинг; особливості маркетингу-мікс у сфері послуг; відмінності 
процесу виробництва послуг від процесу виробництва матеріальних 
товарів; сутність процесу надання послуги та обслуговування; 
маркетинговий інструментарій у сфері послуг; 

вміти: з урахуванням особливостей маркетингу послуг науково 
обґрунтовано застосувати його інструментарій для забезпечення стійкого 
функціонування й розвитку сервісного підприємства (організації) в 
конкурентному середовищі; здійснювати видовий аналіз послуг; визначати 
асортиментний набір послуг та його ієрархію; оцінювати якість і 
конкурентоспроможність послуги та процесу обслуговування; розробляти 
комплекс маркетингу сервісного підприємства (організації); здійснювати 
комплексний аналіз та прогнозування ринків послуг; формувати цінову 

політику; вибирати раціональні методи розповсюдження послуг та форми 
його стимулювання; характеризувати послуги різних видів. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Сутність, особливості та інструментарій маркетингу 
у сфері послуг  

 

Тема 1. Сфера послуг в економічному комплексі 
Особливості і роль сфери послуг в економіці. Сутність поняття «послуга». 

Торговельна політика у сфері послуг. Становлення маркетингу послуг. 
Концептуальні моделі маркетингу послуг. 
Тема 2. Ринок послуг 

Основні характеристики послуг. Класифікації послуг. Маркетингова 
орієнтація сервісного підприємства. Складові комплексу маркетингу 
сервісного підприємства. 
Тема 3. Послуги з розробки товарів, розвитку виробництва та збуту 

Видовий склад послуг з розробки товарів, розвитку виробництва та збуту. 
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Консалтингові послуги. Інжинірингові послуги. Торгівля промисловою та 
інтелектуальною власністю. 
Тема 4. Послуги при закупівлі, постачанні та збуті 

Склад послуг при закупівлі, постачанні та збуті. Оренда майна та лізинг. 
Транспортні та транспортно-експедиційні послуги. Страхування 
транспортних засобів, вантажів та відповідність на транспорті. Сервісні 
послуги. 
Тема 5. Маркетинговий інструментарій на ринку послуг 

Принципи та функції маркетингу послуг. Концепції маркетингу послуг. 
Маркетингове середовище сервісного підприємства. Сегментування й 
позиціювання на ринку послуг. 
Тема 6. Послуги як товар та вид людської діяльності 

Товарна форма послуг. Життєвий цикл послуги. Класифікація послуг за 
їх роллю в діяльності підприємства. Асортиментні стратегії. Розробка нової 
послуги. Якість та конкурентоспроможність послуги. 

 

Змістовий модуль 2. Система продукування та просування послуг 

 

Тема 7. Цінова політика 

Сутність та основні засади маркетингової цінової політики. Особливості 
ціноутворення у сфері послуг. Формування ціни на послугу. 
Тема 8. Збут (розповсюдження) послуг 

Особливості збутової діяльності у сфері послуг. Система розподілу послуг. 
Місцезнаходження сервісного підприємства. 
Тема 9. Маркетингові комунікації 

Особливості комунікацій сервісних підприємств (організацій). Основні 
напрямки комунікаційної діяльності сервісного підприємства. Засоби та 
інструменти просування послуг. 
Тема 10. Учасники (персонал) надання послуг 

Особливості людського ресурсу у виробництві послуг. Характеристика 
учасників процесу надання послуг. Рекрутинг, навчання й розвиток персоналу. 

Тема 11. Фізичне підтвердження (оточення) послуг 

Фізичне оточення як ключова характеристика якості послуги. 

Маркетингові функції фізичного оточення. 
Тема 12. Продукування (процес) послуги 

Особливості процесу виробництва послуги та його вплив на склад 
маркетинг-міксу. Процес надання послуги. Технології в процесі надання 
послуг. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі  

усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність, особливості та інструментарій маркетингу у сфері 
послуг  
Тема 1. Сфера 
послуг в 
економічному 
комплексі 

10 4 4   2 10 1 1   8 

Тема 2. Ринок послуг 10 2 2   6 10     10 

Тема 3. Послуги з 
розробки товарів, 
розвитку 
виробництва та 
збуту 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 4. Послуги 
при закупівлі, 
постачанні та 
збуті 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 5. 
Маркетинговий 
інструментарій на 
ринку послуг 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 6. Послуги 
як товар та вид 
людської 
діяльності 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 14 14   32 60 1 4   55 

Змістовий модуль 2. Система продукування та просування послуг 

Тема 7. Цінова політика 
15 2 2   11 15  1   14 

Тема 8. Збут 
(розповсюдження) 
послуг 

15 2 2   11 15  1   14 

Тема 9. Маркетингові 
комунікації 
 

15 2 2   11 15  1   14 

Тема 10. Учасники 
(персонал) надання 
послуг 
 

15 2 2   11 15  1   14 

Тема 11. Фізичне 
підтвердження 
(оточення) послуг 
 

15 2 2   11 15     15 
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Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі  

усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 12. Продукування 
(процес) послуги 15 2 2   11 15 1    14 

Разом за змістовим 
модулем 2 

90 12 12   66 90 1 4   85 

Усього годин за 
модулем 1 150 26 26   98 150 2 8   140 

Модуль 2 
ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин  150 26 26   98 150 2 8   140 

 

5. Теми практичних занять 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Сфера послуг в економічному комплексі 2 1 

2. Концептуальні моделі маркетингу послуг 2  

3. Ринок послуг 2  

4. 
Послуги з розробки товарів, розвитку виробництва 
та збуту 2 1 

5. Послуги при закупівлі, постачанні та збуті 2 1 

6. Маркетинговий інструментарій на ринку послуг 2 1 

7. Послуги як товар та вид людської діяльності 2  

8. Цінова політика 2 1 

9. Збут (розповсюдження) послуг 2 1 

10. 
Маркетингові комунікації 
 

2 1 

11. 
Учасники (персонал) надання послуг 
 

2 1 

12. 
Фізичне підтвердження (оточення) послуг 
 

2  

13. Продукування (процес) послуги 2  

 Разом 26 8 
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6. Самостійна робота 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 
форма 

1 2   

1. Тема 1. Сфера послуг в економічному комплексі 2 8 

2. Тема 2. Ринок послуг 6 10 

3. 
Тема 3. Послуги з розробки товарів, розвитку 
виробництва та збуту 

6 9 

4. Тема 4. Послуги при закупівлі, постачанні та збуті 6 9 

5. 
Тема 5. Маркетинговий інструментарій на ринку 
послуг 

6 9 

6. 
Тема 6. Послуги як товар та вид людської 
діяльності 6 10 

7. Тема 7. Цінова політика 11 14 

8. Тема 8. Збут (розповсюдження) послуг 11 14 

9. Тема 9. Маркетингові комунікації 11 14 

10. Тема 10. Учасники (персонал) надання послуг 11 14 

11. Тема 11. Фізичне підтвердження (оточення) послуг 11 15 

12. Тема 12. Продукування (процес) послуги 11 14 

 Разом 98 140 

 

Самостійна робота студентів передбачає: 
1) виконання практичних розрахункових і ситуаційних завдань за 

проблематикою маркетингу послуг; 

2) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої програми; 
3) написання рефератів з актуальних питань маркетингу послуг; 

4) підготовку до модульних контрольних робіт і підсумкового 
контролю. 

Результати самостійної роботи студента представляються у формі 
письмового звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен бути в 
межах 15-20 сторінок аркушів формату А4. Звіт оформлюється на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297). Поля: верхнє, нижнє та ліве 
— 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим. 
Захист звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 
 

7. Індивідуальні завдання  
Індивідуальну науково-дослідну роботу студентів навчальним планом не 

передбачено.  
 

8. Методи навчання 

 

В процесі викладання дисципліни використання інформаційно-
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ілюстративного та проблемного методів навчання супроводжується: 
• використанням структурно-логічних схем; 
• розв’язуванням задач; 
• моделюванням ситуацій; 
• виконанням індивідуальних завдань. 
Під час лекційного курсу використовується роздатковий матеріал, 

ілюстраційні матеріали та схеми. Лекції заняття проводяться з 
мультимедійним супроводом.  

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті й фахового мислення; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій 

тощо. 
 Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань. 
 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 

• поточне  оцінювання освоєння матеріалу; 
• оцінювання звіту про самостійну роботу; 
• оцінювання контрольної роботи; 
• аналіз результатів модульних контрольних робіт. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є 
такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 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, які 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 задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи 
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студентів, контрольної роботи) проводиться за наступними критеріями  (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40%– завдання виконано частково, висновки неаргументовані і 

неконкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід
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 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 

Т1
1 

Т1
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

Т1, Т2,..., Т12 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення начальної дисципліни включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) за 

всіма темами начальної дисципліни. 
2. Пакети тестових завдань. 
3. Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О. Методичні вказівки до організації 

самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг послуг»  для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 
«Маркетинг» денної і заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. 

4. Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О. Методичні вказівки до організації 
практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг послуг»  для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 
«Маркетинг» денної і заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Мальченко В. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. / В. М. Мальченко 
- К.: КНЕУ, 2006. – 360 с. 
2. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко 
О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 
3. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та 
практика: Монографія / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., 
Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д; за редакцією 
Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с. 
4. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: 
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2009. - 432 с. 
5. Шканова О. М. Маркетинг послуг : навч. посіб./ О.М. Шканова. – К. 
: Кондор, 2003. – 304 с. 
 

2. Допоміжна 

6. Гонтаренко Н.А. Удосконалення маркетингової діяльності 
автотранспортних підприємств / Н. А. Гонтаренко, З. О. Толчанова // 
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : 
монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. –500с. 
(фіксований власний внесок с.430-437). . – Режим доступу: 
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/ Монографiя_колективна.pdf 
7. Гонтаренко Н.А. Аналіз результатів дослідження українського ринку 
освітніх послуг та перспективи розвитку спеціальності «Маркетинг» // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6828/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
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Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст (монографія) / за заг. 
ред. д.е.н., проф. Н.В.Карпенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 252 

с. (фіксований власний внесок с. 196-207). . – Режим доступу: 
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5127/1/Маркетингова_діяльніст
ь_підпр_Монографія_Карпенко_ВСЕ_А5 (1).pdf 
8. Гонтаренко Н.А. Формування поведінки індивідуальних клієнтів 

комерційного банку // Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса: ТЕС, 2018. 

– 186 с. – С. 63-64. . – Режим доступу: http://mdt-

opu.com.ua/files/download/3.pdf 
9. Гончаров С.М. Соціально-етичний маркетинг: Навч. посіб. / С. М. 
Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2011. – 241с. 
10. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 
Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 
11. Джефкінс Ф. Реклама: Практич. посібн. / Ф. Джефкінс; ред. Д.Ядіна. 
– 4-е вид. – Київ: Знання, КОО, 2001 – 123 с. 
12. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, 
вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий 
дім «Професіонал» 2009. – 320с. 
13. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник. / Л. Ф. 
Єжова – Київ: КНЕУ, 2002. – 560 с. 
14. Карпов В.А. Маркетинг : прогнозування кон'юктури ринку.: Навч. 
посібник / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. – Київ: Знання,2001. – 215 с. 
15. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми.: Монографія / Н. В. 
Куденко. – Київ: КНЕУ, 2002. – 245 с. 
16. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навч. 
посіб. / Т. І. Макаренко. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 160 с. 
17. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности.: Учебник. / Под.ред. 
В.А.Алексунина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К., 2002. – 614 

с. 
18. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської 
бази і збільшення прибутковості діяльності банку / М.В. Мальчик, Н.А. 
Гонтаренко // Вісник НУВГП.  Економіка: зб. наук. праць. №3 (63). – Рівне, 
2013. – С.271-277. 

19. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку / 
М.В. Мальчик, Н.А.Гонтаренко // Економічний вісник Донбасу: науковий 
журнал. – 2013 р. - №3 (33). - С.172-179. 

20. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б. А. 
Обритько. – Київ: МАУП, 2002. – 240 с. 
21. Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. / М. 
Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 176 с 

22. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технологіії в маркетингу: Навч.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5127/1/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%A1%D0%95_%D0%905%20(1).pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5127/1/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%A1%D0%95_%D0%905%20(1).pdf
http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
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метод. посібн. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. – Київ: КНЕУ, 
2001. – 296 с. 
23. Турченюк М.О. Маркетинг: Підручник / М. О. Турченюк, М. Д. 
Швець. – Київ: Знання, 2011. – 318 с 

24. Уткин Э.А. Управление связями с общественностью. PR: Учеб. 
пособие для вузов/ Э.А.Уткин, В.В.Баяндаев, М.Л.Баяндаева. – Москва: ТЕИС, 
2001. – 296 с. 
 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 
НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.libr.rv.ua/. 
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