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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і 

послуг» – засвоєння знань та придбання навичок в галузі управління 
ринковою поведінкою інформаційної установи. 

Завдання дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і 

послуг»:  

−  характеристика сутності маркетингу інформаційних 
продуктів і послуг; 

−  аналіз ринку інформаційних продуктів і послуг; 
−  визначення типів інформаційних продуктів і послуг як 

товару; 
− розробка та обґрунтування ефективної маркетингової 

політики інформаційної установи; 

−  вивчення каналів та засобів розповсюдження 
інформаційних продуктів і послуг; 

− застосування ефективних інструментів просування 
інформаційних продуктів і послуг; 

− визначення принципів планування, розробка стратегії і 
тактики маркетингу інформаційних продуктів і послуг. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати:  

� сутність, завдання, принципи та функції маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг (ІПП);  

� комплекс маркетингу ІПП, його основні елементи і 
специфіку; 
вміти:  

− досліджувати ринки ІПП; 

−  розробляти стратегію маркетингової діяльності в ринкових 
умовах; 

−  розробляти і реалізовувати маркетингову політику 
інформаційної установи; 

− організовувати управління маркетинговими функціями в 
інформаційній структурі; 

− встановлювати життєвий цикл ІПП; 

− розробляти нові ІПП; 
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− прогнозувати результати роботи інформаційної установи на 
ринку; 

− оцінювати фактори, що впливають на маркетингову 
політику підприємства; 

− застосовувати методи ціноутворення,  систему цін, цінових 
надбавок і знижок; 

− забезпечувати просування ІПП, розробляти заходи 

стимулювання збуту, організовувати пропаганду і рекламу. 
Метою методичних вказівок є допомогти студентам напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна 
діяльність» денної форми навчання у самостійному вивченні під 

керівництвом викладача дисципліни «Маркетинг інформаційних 
продуктів і послуг». 

Методичні вказівки містять теми і питання до лекційних занять 
за змістовими модулями, тематику рефератів, рекомендовану 
літературу за темами і питання для контролю знань студентів. 
Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу.  

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань  

0201 «Культура» 
Вибіркова 

Модулів – 1 

6.020105«Документознавство 
та інформаційна діяльність» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  – 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 108 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

 рівень: 
бакалавр 

28 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 
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Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Самостійної роботи 
студента – 4,7  

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 

66 год. - 

Індивідуальні завдання: 
 

Вид контролю:  

екзамен 

Структура навчальної дисципліни ««Маркетинг інформаційних 

продуктів і послуг» 

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. Теоретичні основи аналізу ринку інформаційних продуктів і 
послуг (ІПП)  

Тема 1. Маркетинг 
інформаційних 
продуктів і послуг 
(ІПП) як самостійний 
напрям у загальній 
концепції маркетингу 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Інформаційні 
продукти і послуги як 
товар 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Ринок 
інформаційної 
продукції і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Система 
маркетингових 
досліджень і 
маркетингової 
інформації  

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 16 8 - - 36 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика інформаційних установ 
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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 5. Цінова 
політика в 
маркетинговій 
діяльності 
інформаційних 
установ 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 6. Канали і 
засоби 
розповсюдження 
інформаційних 
продуктів, послуг та 
систем. Стимулювання 
збуту інформаційних 
продуктів і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 7. Планування, 
стратегія і тактика 
маркетингу 
інформаційних 
продуктів і послуг 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

48 12 6 - - 30 - - - - - - 

Усього годин 108 28 14 - - 66 - - - - - - 

3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Згідно з навчальною та робочою програмами до складу 
дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» входять 
теми, об’єднані у два змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу ринку 

інформаційних продуктів і послуг (ІПП). 

Тема 1. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (ІПП) як 

самостійний напрям у загальній концепції маркетингу. 

Сутність маркетингу ІПП. Цілі і функції, види маркетингу ІПП. 

Об’єкти і суб’єкти маркетингу ІПП. Споживачі інформаційної 
продукції, послуг та систем. Процес управління маркетингом ІПП: 

аналіз ринкових можливостей підприємства (організації); вибір 
цільових ринків; розробка комплексу маркетингу; реалізація 
маркетингових заходів. Маркетингова політика інформаційної 
фірми як реалізація її маркетингової стратегії. 
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Рекомендована література до теми 1: 3,4,5,6,9,11. 

Тема 2. Інформаційні продукти і послуги як товар. 

Класифікація ІПП. Життєвий цикл ІПП.  Продуктові та 
технологічні інновації в інформаційній галузі. Аналіз життєвого 
циклу ІПП. Особливості маркетингової політики на різних етапах 
життєвого циклу ІПП. Маркетинговий підхід у виробничій політиці 
українських інформаційних структур. 

Рекомендована література до теми 2: 3,4,5,6,9,11. 

Тема 3. Ринок інформаційної продукції і послуг. 

Інформаційна індустрія та інформаційний ринок. Сегментація 
ринку ІПП. Характеристика ринків: апаратних засобів, програмних 
засобів, інформаційних ресурсів і послуг, Internet-послуг, 
маркетингових і консалтингових послуг, ринку праці в 
інформаційній галузі.  
Рекомендована література до теми 3: 3,4,5,6,9,11. 

Тема 4. Система маркетингових досліджень і маркетингової 

інформації.  

 Інформація в маркетингу. Види маркетингової інформації та її 
джерела. Маркетингове середовище. Маркетингові інформаційні 
системи. 

Основні правила і напрями досліджень в маркетингу. Методи і 
засоби вимірювання в маркетингу. Проблеми достовірності 
первинної інформації. Організація вибіркових досліджень. 
Планування процесу маркетингових досліджень. Визначення 

потреб в інформації та вибір методів її обробки. Обробка, 
передавання та використання результатів дослідження.  
Рекомендована література до теми 4: 3,4,5,6,9,11,15. 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика інформаційних 

установ. 

Тема 5. Цінова політика в маркетинговій діяльності 

інформаційних установ. 

Особливості ціноутворення в інформаційній галузі. Цінова 
політика інформаційних фірм. Формування ціни виробником ІПП. 

Визначення ціни, прийнятної для споживача.  Ціноутворення на 
ринку інформаційних послуг. Ціноутворення на ринку програмних 
продуктів. 
Рекомендована література до теми 5: 3,4,5,6,9,11,15. 

Тема 6. Канали і засоби розповсюдження інформаційних 
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продуктів, послуг та систем. Стимулювання збуту інформаційних 

продуктів і послуг. 

Особливості політики розподілу на інформаційному ринку. 
Особливості просування інформаційних продуктів і послуг на 
ринок. Стимулювання збуту інформаційних продуктів і послуг.  
Рекомендована література до теми 6: 3,4,5,6,9,11,15,17. 

Тема 7. Планування, стратегія і тактика маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг. 

Стратегія маркетингу. Етапи стратегічного планування. Стратегії 
розвитку підприємства. Планування маркетингу. Тактика 
маркетингу. Маркетинговий розділ бізнес-плану.  
Рекомендована література до теми 7: 3,4,5,6,9,11,15,17. 

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» проводиться в 
письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

(модульні контрольні роботи) включають тестові питання (одна 
правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 
Оцінювання результатів самостійної роботи (домашніх і 

аудиторних самостійних завдань студента) здійснюється за такими 

критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 40 % – завдання виконано частково 
та містить суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці; 80 % – завдання виконано 
повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення); 100 % – завдання виконано 
правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 0 % – завдання не 
виконано; 40 % – завдання виконано частково, висновки не 
аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – 

завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 
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судження студента не достатньо 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. 

5. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ У РОЗРІЗІ ТЕМ 

Тема 1. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (ІПП) як 

самостійний напрям у загальній концепції маркетингу. 

1. Сутність маркетингу ІПП.  

2. Цілі і функції, види маркетингу ІПП.  

3. Об’єкти і суб’єкти маркетингу ІПП.  

4. Споживачі інформаційної продукції, послуг та систем.  

5. Процес управління маркетингом ІПП: аналіз ринкових 
можливостей підприємства (організації); вибір цільових ринків; 
розробка комплексу маркетингу; реалізація маркетингових заходів.  
6. Маркетингова політика інформаційної фірми як реалізація її 
маркетингової стратегії. 

Тема 2. Інформаційні продукти і послуги як товар. 

7. Класифікація ІПП.  

8. Життєвий цикл ІПП.  

9. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі.  
10. Аналіз життєвого циклу ІПП.  

11. Особливості маркетингової політики на різних етапах 
життєвого циклу ІПП.  

12. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських 
інформаційних структур. 

Тема 3. Ринок інформаційної продукції і послуг. 

13. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок.  
14. Сегментація ринку ІПП.  

15. Характеристика ринку апаратних засобів.  
16. Характеристика ринку програмних засобів. 
17. Характеристика ринку інформаційних ресурсів і послуг. 
18. Характеристика ринку Internet-послуг. 
19. Характеристика ринку маркетингових і консалтингових 
послуг. 
20. Характеристика ринку  праці в інформаційній галузі.  
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Тема 4. Система маркетингових досліджень і маркетингової 

інформації.  

21. Інформація в маркетингу.  
22. Види маркетингової інформації та її джерела.  
23. Маркетингове середовище.  
24. Маркетингові інформаційні системи. 

25. Основні правила і напрями досліджень в маркетингу.  
26. Методи і засоби вимірювання в маркетингу.  
27. Проблеми достовірності первинної інформації.  
28. Організація вибіркових досліджень. 
29. Планування процесу маркетингових досліджень.  
30. Визначення потреб в інформації та вибір методів її обробки.  

31. Обробка, передавання та використання результатів 
дослідження.  

Тема 5. Цінова політика в маркетинговій діяльності 

інформаційних установ. 

32. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі.  
33. Цінова політика інформаційних фірм.  

34. Формування ціни виробником ІПП.  

35. Визначення ціни, прийнятної для споживача.   
36. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг.  
37. Ціноутворення на ринку програмних продуктів. 

Тема 6. Канали і засоби розповсюдження інформаційних 

продуктів, послуг та систем. Стимулювання збуту інформаційних 

продуктів і послуг. 

38. Особливості політики розподілу на інформаційному ринку. 
39. Особливості просування інформаційних продуктів і послуг на 
ринок.  
40. Стимулювання збуту інформаційних продуктів і послуг.  

Тема 7. Планування, стратегія і тактика маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг. 

41. Стратегія маркетингу.  
42. Етапи стратегічного планування.  
43. Стратегії розвитку підприємства.  
44. Планування маркетингу.  
45. Тактика маркетингу.  
46. Маркетинговий розділ бізнес-плану.  
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6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇХ 

НАПИСАННЯ 

Тематика рефератів 

1. Маркетингова політика інформаційної фірми як реалізація 
її маркетингової стратегії. 

2. Класифікація ІПП.  

3. Життєвий цикл ІПП.  

4. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній 

галузі.  
5. Аналіз життєвого циклу ІПП.  

6. Особливості маркетингової політики на різних етапах 
життєвого циклу ІПП.  

7. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських 
інформаційних структур. 

8. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок.  
9. Характеристика ринку апаратних засобів.  
10. Характеристика ринку програмних засобів. 
11. Характеристика ринку інформаційних ресурсів і послуг. 
12. Характеристика ринку Internet-послуг. 
13. Характеристика ринку маркетингових і консалтингових 

послуг. 
14. Характеристика ринку  праці в інформаційній галузі.  
15. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі.  
16. Цінова політика інформаційних фірм.  

17. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг.  
18. Ціноутворення на ринку програмних продуктів. 
19. Особливості політики розподілу на інформаційному 

ринку. 
20. Особливості просування інформаційних продуктів і 

послуг на ринок.  
21. Стимулювання збуту інформаційних продуктів і послуг.  
22. Стратегія маркетингу інформаційних структур.  

23. Планування маркетингу в інформаційних структурах.  

24. Етапи стратегічного планування в інформаційних 
структурах.  

Вимоги до написання рефератів 

Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір 

однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не 
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допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом 

узгодження заяви студента. 
Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов’язкова наявність 

титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, 
переліку використаної літератури. Необхідним під час написання 
реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної 
наукової думки щодо поставлених проблем. 

Рекомендуємо виконувати реферати з прив’язкою до конкретних 
інформаційних структур, з використанням результатів кабінетних 
маркетингових досліджень. 
На відміну від індивідуального завдання,  реферат ставить на 

меті реалізацію не практичного, а теоретико-методологічного 
аспектів курсу. Загальний рекомендований обсяг реферату — 25 

сторінок формату А4. Кращі реферати викладач рекомендує до 

захисту перед студентською аудиторією; оцінки за такі реферати 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки поточно-

модульного контролю. 
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