
MIHICTEPCTBO OCBITI,I I HAYKII YKPAIHI,I

HArIrOrrAJIF,HikrilTEXHIrIIdil/ltrr)THIBEPCT4TET
(XAPKIB Cb KI,Tfr fI O JIITEXHIIIHI4fr TH C TTT TYT>

Ka$eapa llelarorira i ncxxo
ila.I.A.3rsrcHa
(uasna)

€ATBEPAXYIO)
T3arligynau xa$e4pu neAarorirz ra ncuxororii ynpasriHHs couianrHraldr,r/----/ cvtcrewtarrrn i

Ha3Ba ra(peapu )

Porr,ranoscrrufi O.f.
(uiauprc) (iniqialu ra

(01) JrltrrH.f, 2021 poKy

POEOIIA IPOIPAMA HABIIATbHOI AIACqIIfIJIIHU

flcuxonoris ueneAxueriry, MapKerHHry Ta peKJIaMu

npisrzqe)

cueqianrnicm

( Hasna HaBqarbHoi prcqunninu)

pinenr nnuloi csitu repmufi (6aKanaBpcbK@
nepuufi (6arcananpcrrrfi) I apyruir (Iraarictepcsrrafi)

firny3b 3HaHb 05 Couianrni ra rone.uinrosi Havrl4
(rurE$p i uasna)

054 Couionori.f,

ocsirH-f, rrporpaMa

(mu@p i uasna )

Couionoris ynpasriHHs
(uasnu ocniruix rporpaM cneqianrnocreft )

a

BI{.U .4LrCUHrrJnH eu6iDxosa
(sara-nrua ni.qroronxa / npo$eciftua uiAroronxa; o6on'xsrora/su6ipxona)

.treHHa

(4eHna I zao'rrral Aracranqifiua)

Xaprin - 2021 pir

$oprvra HaBqaHH.f,



-

JINCT 3ATBEPAXEHIIfl

Po6o.ra nporpaMa 3 HaBq€rJrbHoi Aracquuninn flcrnxoloris ueneAxuerruy.
It

MADKETIIHTV TA DEKJIAMI'I

(nasna Aucurnninu)

Pospo6nurz:

AOUeHT. K.ne.U. H.- AOUeHT
(uocaAa, uayronuft cryninr ra Bqeue enannx) (iuiuiarr m upisnurqe)

Po6oqa rporpaMa po3rur.flHyra ra 3arBepAxeHa Ha 3aciAaHni raSegpn

neAaroriru ra ncraxororii ynparrinns couianrHul\dla cucteN,Ialdn i\a.arar.
I.A.3.sgrcHa

(nasna raQe4pu, sra sa6egnetrye BI'IKnaAarIHfi Alacqunniuu)

flporoxon siA (q!)

r'
/3anigynav xaSegpu

Jrlrnuf, 2O2l po{y }lb 15

Pouanoncmzfi O.f.
(iniqiarr m npisnurqe)



JIIICT rrOrOA)I(EHH.fl

fonosa rpyma sa6egne.reuH,
cIIeqlaJIbHocTl

(30) ceprrH.f, 2021p.

JIIICT TIEPE3ATBEPAXEHI{fl POEOTIOI nAn.IAIbHOi IPOTPAMI,I

IIIn$p ra Ha3Ba ocsitHrol IIIE fapanm OfI

054 CoqioJlortt
Coqio.uoria ynpanniHHx

Eiprorona M.B.

30. oE ,2 /.

Aara saciAagHs
ra(!e.qpr-

poepo6Hma PIIH.il

Houep
rrporoKoJry

Ili.qunc
sari4ynaua
rarbe,upu

f apanr ocsirnroi rporpaMlr



МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія 

менеджменту, маркетингу та реклами» є: формування у студентів знань 

щодо теоретичних основ та практичних навичок із менеджменту, 

маркетингу та реклами, а саме формування у студентів сучасного 

управлінського мислення, основ системного керування організаціями будь-

яких видів на основі психологічних знань, ухвалення конструктивних 

управлінських та професійних рішень на майбутньому місці роботи, 

формування умінь з організації власної роботи і спільної роботи людей в 

контексті урахування індивідуально-типологічних особливостей, 

формування умінь з організації ефективної та дієвої маркетингової та 

рекламної діяльності в організаціях.  

 

 

Компетентності: 

 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-5) 

 Здатність до аргументованого представлення власної думки, 

компетентної та толерантної дискусії з її опонентами (ЗК-7) 

Програмні результати навчання за спеціальністю: 

 Проводити індивідуальні та групові інтерв’ю, спостереження, 

здійснювати контент-аналіз базового рівня складності (РН-6) 

 Знати базові психологічні поняття, основні психічні процеси та 

структури особистості, типи темпераменту та види акцентуації; способи 

управління емоційними станами; володіти навичками взаємодії з іншими 

людьми, ефективного спілкування, уміти працювати в групах та командах, 

діагностувати конфлікти та стресові ситуації (РН-18) 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна психологія Соціологія економіки 

Загальна соціологія Соціологія реклами 

Соціологія особистості та девіантної 

поведінки 

Соціологія маркетингу 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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 5 120/4 32 88 16  16   +  

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає ____26,7__ (%): 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номери семестрів, найменування тем і питань 

кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

 

Інформа

ційно-

мето-

дичне 

забез-

печення 

   Змістовий модуль № 1  

Психологічні засади менеджменту 

 

   
Тема1. Теоретичні основи психології менеджменту 

 

1 Л 2 Поняття про науку менеджмента. „Організація” і 

трактування цього поняття наукою менеджменту. 

Психологія менеджменту як наука. Її об′єкт і 

предмет. Психологія менеджменту на Заході. 

Програма „людських відносин”.  

 

2 ПЗ 2 Рекомендації з підвищення ефективності праці в 

організаціях 

1-6, 11, 

14, 16, 

17 

3 СР 8 Історія виникнення та розвиток психології 

менеджменту. 

1-6, 11, 

14, 16, 

17 

   Тема 2. Трудова діяльність особистості в 

організації, її особливості та механізми регуляції 

 

4 Л 2 Мотиви трудової діяльності, їх характеристика. 

Теорія потреб А. Маслоу. Напрями дослідження 

мотивів трудової діяльності у США. Психічні 

стани в трудовій діяльності. Особливості, 

класифікація, характеристика. Напруження. 

Монотонія. Політонія. Втомленість. Почуття 

слабкості волі. Послаблення вольової сфери. 

Стресовий стан. Настрій. Фрустрація як 

дезорганізація свідомості й діяльності. Основні 

емоційні стани. 

 

5 ПЗ 2 Трудова діяльність особистості в організації, її 

особливості та механізми регуляції. 

1-6, 11, 

14, 16, 

17 

6 СР 11 Технології роботи психолога з підвищення 

ефективності трудової діяльності працівників 

1-6, 11, 

14, 16, 

17 

   Тема №3. Лідерство і керівництво в організації. 

Загальне поняття лідерства 

 

7 Л 2 Теорії лідерства в західній психології. Стилі 

керівництва і лідерства. Харизматична особистість 

за М. Месконом. Теорія „рис лідерства”. Концепція 

„лідерство як функція групи”. Теорія лідерства як 

функція ситуації. Формальна і змістовна сторони 

стилів керівництва за Г. Андреєвою. Стилі 

керівництва за параметром взаємодії керівника з 

підлеглими. Поняття „маргінальний статус” 

 



керівника.  

8 ПЗ 2 Дослідження перцептивних аспектів у системі 

„керівник - підлеглий”. 

1, 6, 8 

9 СР 11 Сучасні теорії лідерства 1, 6, 8 

   Тема №4. Психологія управління людськими 

ресурсами 
 

10 Л 2 Актуальність психологічних аспектів управління 

кадрами. Цілі і завдання психології управління 

людськими ресурсами. Психологія планування 

людських ресурсів. Психологічні особливості 

добору кадрів. Оцінювання діяльності персоналу. 

Психологічні чинники ефективності навчання. 

Психологічне забезпечення системи формування 

кадрів управління. Психологія конфліктів та шляхи 

їх вирішення у системі управління персоналом 

 

11 ПЗ 2 Психологічні особливості освіти, навчання та 

формування управлінських кадрів. Проектування 

освіти і навчання 

1, 5, 9-, 

11 

12 СР 11 
Комунікативна підготовка персоналу 

1, 5, 9-, 

11 

   Змістовий модуль № 2 

Психологія маркетингу 

 

   Тема №5. Психологія в маркетингу  

13 Л 2 Психологічні методи та практика маркетингу.   

14 ПЗ 2 
Психологічні тести в маркетингу.  

6, 13, 15, 

17 

15 СР 11 
Психологічні механізми відомих брендів. 

6, 13, 15, 

17 

   Тема №6. Психологія ПР як наука і практика 

взаємодії з громадськістю 

 

16 Л 2 Спільні та відмінні ознаки маркетингу та ПР. 

Засоби реалізації завдань паблік рілейшнз. 

Психологічний зміст ПР-методів та ПР-технологій. 

Психологія ПР- проектування. Складові ПР-

проєкту. Психологія створення персонального та 

організаційного іміджу 

2, 4 

17 ПЗ 2 Публічний виступ як засіб ПР. 2, 4 

18 СР 8 Псевдотехнології ПР.  

   Змістовий модуль № 3 

Психологічні аспекти реклами 

 

   Тема №7. Реклама як комунікація та засіб 

маркетингу та ПР 

 

19 Л 2 Психологічні теорії масових комунікацій та 

реклами. 

 

20 ПЗ 2 Рекламна діяльність та особливості запровадження 

в організації 

14, 16 

21 СР 11 Історія розвитку реклами 14, 16 

   Тема №8. Особливості сучасної реклами  

22 Л 2 Сучасні методи реклами. Вплив реклами на 

свідомість особистості. 

 

23 ПЗ 2 Види та сучасні технології реклами. 14, 16 



24 СР 8 Створення рекламного продукту 14, 16 

25  9 Залік  

Усього  120   

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  15 

4 Виконання індивідуального завдання: 28 

5 Інші види самостійної роботи 13 

 Разом 88 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
На протязі семестру здійснюється підготовка та захист презентації за темами 

командних та індивідуальних проектів, відповідно до тем курсу. 

 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

(на якому 

 тижні) 

 

1 Створення центру надання послуг (соціологічна допомога 

(консультування), навчання, консультації з питань у 

певній сфері) 

 

1 частина. Мета: Необхідно визначити сферу для центру 

надання послуг. Потім визначити систему цінностей даного 

центру. 

 Виділити філософію організації:  

1. мета та завдання організації  

2. декларація прав співробітника  

3. що заохочується та що забороняється  

4. ділові та моральні якості  

5. умови праці. Робоче місце  

6. оплата та оцінка праці  

7. соціальні блага  

8. соціальні гарантії  

9. хобі  

1-16 



Окрім того, необхідно визначити місію організації. 

 

2 частина. Мета: Необхідно проаналізувати ситуацію на ринку 

певних послуг та оцінити рівень привабливості такого 

бізнесу.  

Для досягнення мети поставлено такі завдання:  

1. Аналіз конкурентного середовища та вивчення сегмента 

корпоративних споживачів. У межах дослідження 

конкурентного середовища можна назвати такі під задачі:  

1.1 дослідження пропозиції послуг такого роду;  

1.2 визначення обсягу пропозиції послуг такого роду 

(кількість центрів, види послуг);  

1.3 опис змісту послуг;  

1.4 сегментація за ціновими нішами;  

1.5 виявлення взаємодії з корпоративними клієнтами; оцінка 

потоку клієнтів найближчих конкурентів;  

1.6 оцінка споживачами якості найближчих конкурентів.  

2. Характеристика корпоративних споживачів здійснюється за 

такими напрямами:  

2.1 виявлення потреб корпоративних клієнтів;  

2.2 оцінка обсягу попиту послугу (кількість);  

2.3 виявлення цінових орієнтацій корпоративних клієнтів;  

2.4 вивчення механізмів можливого співробітництва.  

Окрім того, необхідно визначити, хто становить генеральну 

сукупність даного дослідження. 

 

3 частина. Мета: Створення рекламного продукту для 

майбутньої організації. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання:  

1. Скласти рекламне оголошення. 

2. Провести рекламну кампанію. 

3. Скласти бренд-бук організації. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час проведення лекційних занять  з навчальної дисципліни передбачено 

застосування таких методів навчання: пояснювально-ілюстративний метод 

(демонстрація на екрані слайдів презентацій, візуалізації навчального матеріалу); метод 

проблемного викладення; частково-пошуковий, або евристичний метод (лекції за 

окремими темами викладаються в проблемний формі) 

Під час проведення семінарських занять застосовується: репродуктивний метод 

(засвоєння базових понять курсу); частково-пошуковий, або евристичний метод (під 

час підготовки індивідуальних проєктів); дослідницький метод (студенти самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть дослідження, виміри та виконують інші пошукові 

дії для створення презентації на задану тему). Семінарські заняття можуть бути 

побудовані у формі дискусії. 

Лекції - викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми 

активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний 



конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію 

у власні конспекти. 

Практичні заняття - проводяться у формі семінарських занять. Для 

семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з 

використанням навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями. Лектор 

оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах.  

Під час семінарського заняття обов'язково за кожною темою оцінюються рівень 

знань студентів за допомогою тестових завдань та письмової самостійної роботи на 

знання основних понять за темою. Семінарські заняття можуть бути побудовані у 

формі ділової гри або дискусії. 

Індивідуальне завдання - вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, 

розробляє особисту тему. 

Підготовка презентації - вид самостійної роботи, що виконується студентом 

(або 2-3 студентами) поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем 

ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, 

використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план 

презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. 

Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє 

виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації - 16-25 слайдів, текст доповіді - 4-6 

стандартних сторінок, набраних на комп'ютері. Основний зміст презентації 

доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від 

викладача. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку або шляхом 

накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.  
Залік – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання залікових білетів доводяться до студентів заздалегідь. 

Лектор-екзаменатор оцінює якість відповіді студента за прийнятою шкалою 

академічних оцінок. 

 

Контрольні питання з курсу до заліку: 

1. Психологія менеджменту на Заході.  

2. Програма „людських відносин”.  

3. Рекомендації з підвищення фективності праці в організаціях.  

4. Історія виникнення та розвиток психології менеджменту.  

5. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості.  

6. Соціальні санкції.  

7. Соціальна роль.  

8. Особистий професійний досвід як регулятор управлінської діяльності.  

9. Эмоционально-волевая регуляция состояний в управленческой деятельности.  

10. Теорія потреб А. Маслоу.  

11. Індивідуальні відмінності в сфері емоційної і чуттєвої сфери та їх вплив на 

ефективність діяльності та міжособистісні відносини.  

12. Функції та структура діяльності керівника.  

13. Функції керівника за Л. Уманським.  



14. Функції керівника за А. Кітовим.  

15. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності.  

16. Критерії ефективності управління, встановлені Д. Кайдаловим і Є. Суїменком.  

17. Роль оцінювання працівників у процесі управління.  

18. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих.  

19. Типи менеджерів.  

20. Функція планування і прогнозування.  

21. Реалізація стратегічного плану.  

22. Кількісні та якісні методи прогнозування.  

23. Чинники, що впливають на якість рішень.  

24. Класифікація управлінських рішень.  

25. Психологічний механізм прийняття рішень.  

26. Індивідуальні відмінності особистості у прийнятті рішень.  

27. Форми групових дискусій: нарада, «брейнстормінг» (мозкова атака), метод «360», 

метод «синектики», метод «ринги».  

28. Теорії лідерства в західній психології.  

29. Харизматична особистість за М. Месконом.  

30. Теорія „рис лідерства”.  

31. Концепція „лідерство як функція групи”.  

32. Теорія лідерства як функція ситуації.  

33. Формальна і змістовна сторони стилів керівництва за Г. Андреєвою.  

34. Стилі керівництва за параметром взаємодії керівника з підлеглими.  

35. Поняття „маргінальний статус” керівника.  

36. Теорія „рис лідерства” та теорія функцій.  

37. Головні причини неуспішного керівництва (за В. Лозницею).  

38. Ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера.  

39. Розвиток „ситуаційної теорії” П. Херсі, її основні положення.  

40. Кількісна оцінка стилю керівництва К. Вернера.  

41. Одновимірний і двовимірний описи стилів керівництва.  

42. Вплив через переконання та участь.  

43. Форми влади та впливу.  

44. Психологія планування людських ресурсів.  

45. Психологічні особливості добору кадрів.  

46. Оцінювання діяльності персоналу.  

47. Комунікативна підготовка персоналу.  

48. Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління.  

49. Підвищення психологічної культури персоналу засобами консультування.  

50. Особливості психолого-управлінського консультування.  

51. Психолого-акмеологічне консультування.  

52. Психологічні механізми формування та динаміки зміни соціально- психологічного 

клімату. 

53. Поняття „інновація” та „нововведення”.  

54. Основні положення П. Драккера про інноваційний процес.  

55. Інноваційна стратегія.  

56. Типові реакції на нововведення та психологічні бар′єри, їхня характеристика.  

57. Психологічні, організаційно-психологічні, соціально-психологічні, когнітивно-

психологічні та психомоторні бар′єри під час впровадження нововведення.  

58. Основні ознаки конфлікту.  

59. Види конфліктів.  

60. Психологічний аналіз конфліктів.  

61. Основні причини виникнення конфліктів (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі).  

62. Особливості розвитку і вирішення конфліктів.  



63. Динаміка конфлікту.  

64. Психологічні методи та практика маркетингу.  

65. Психологічні тести в маркетингу  

66. Психологічні механізми відомих брендів. 

67. Спільні та відмінні ознаки маркетингу та ПР.  

68. Засоби реалізації завдань паблік рілейшнз.  

69. Психологічний зміст ПР-методів та ПР-технологій.  

70. Психологія ПР- проектування.  

71. Складові ПР-проєкту.  

72. Психологія створення персонального та організаційного іміджу 

73. Ефективне управління діловим іміджем 

74. Сутність реклами в психології. 

75. Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності.  

76. Психологія рекламної діяльності організації.  

77. Психологічні теорії масових комунікацій та реклами.  

78. Рекламна діяльність та особливості запровадження в організації 

79. Історія розвитку реклами 

80. Вплив реклами на свідомість особистості. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, командних 

проектів, презентацій. 
Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, 

оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у групову 

роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата 

проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по 

завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує 

викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і 

тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, 

відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі 

в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може 

використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками 

вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами доповіді 

на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

Виконання проекту передбачає командну(2-3 студента) або індивідуальну 

дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення 

презентації за допомогою мультимедійного обладнання в присутності викладачів 

кафедри. Командний проект – це пізнавально-аналітична робота. 

Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами 

категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для 

аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.  

Індивідуальний проект виконується за персональною темою. 

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 

люд.). Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по 

одній із соціальних проблем.  

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

 

Контрольні роботи (за 

темами) 

Контрольні 

роботи (за 

модулями) 

Індивідуальн

і завдання 

(проекти) 
Залік Сума 

30 (8*4) 30 (3*10) 20 10 100 
 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтинго

ва 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її 

визначен

ня 

Національна  оці

нка 

Критерії оцінювання 

позит

ивні 
негативні 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

90-100 

  

  

  

  

  

  

  

А 

  

  

  

  

  

  

  

Відмінно 

  

- Глибоке 

знання 

навчального 

матеріалу 

модуля, що 

містяться в 

основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 
- вміння 

аналізувати 
явища, які 

вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, 

логічно 

послідовні; 

- 

вміння  вирішув

ати складні 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності          

       



практичні 

задачі. 

  

  

  

82-89 

  

  

  

В 

  

  

  

Добре 

  

- Глибокий 

рівень знань в 

обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 
  

  

  

  

75-81 

  

  

  

С 

  

  

  

Добре 

  

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та 

його 

практичного 

застосування; 
- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

практичні 

задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

  

  

  

  

  

  

- Знання 

основних 

Невміння 

давати 



  

  

64-74 

  

D 

  

  

  

Д 

  

Задовільно 

  

фундаментальни

х положень 
матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння 

вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

  

  

  

  

  

 

60-63  

  

  

  

  

  

 

Е 

  

  

  

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальни

х положень 
матеріалу 

модуля, 

- вміння 

вирішувати 

найпростіші 

практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципови

х) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних 

задач 

  

  

  

  

  

35-59 

  

  

  

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

  

  

  

  

  

Незадовільно 

  

Додаткове 

вивчення 
матеріалу модуля 

може бути 

виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 



  

  

  

1-34 

  

  

  

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

  

  

  

Незадовільно 

  

  

  

  

  

       

      

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час 

розв’язання  прос

тих практичних 

задач 

 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) сілабус 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) навчальний контент (конспект або розширений план лекцій); 

4) плани семінарських занять 

5) завдання для самостійної роботи студентів 

6) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів 

7) бібліотечний фонд університету і кафедри 

8) сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 
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Базова література 

1 Готовність до адаптивного управління сучасного менеджера в умовах 

конкуренції на ринку праці /Романовський О. Г., Чеботарьов М.К., 

Воробйова Є.В., Резнік С.М., Панфілов Ю.І., Костиря І.В. за заг. ред. 

О. Г. Романовського. – Харків: НТУ«ХПІ», 2018. – 166 с 

2 Основи паблік рілейшнз: навч. посібник / О.Г. Романовський, 

Н.В. Середа, Є.В. Воробйова. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. – 196 с. 

(рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ», протокол №2 від 

03.03.2017р.) 

3 Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. 

под науч. ред. А. Г. Сеферяна. — СПб. : Питер, 2008. — 384 с.: ил. — 
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4 Балабанова Л.В. та інші. SWOT-аналіз – основа формування 
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Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.– 180с 

5 Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: [навч. посіб. для 

студ. економ. спец. вузів] / М.Д Виноградський., А.М., 

Виноградський О.М. Шкалова – К.: „Кондор”, 2004. – 598с.  

 

6 Маркетинг и Реклама. – Харьков: НВФ «Студцентр». – Режим 

доступу: http://www.mr.com.ua (Підписний індекс. Каталог 

Укрпошти: 40711 

 

Допоміжна література 

7 Журнал Стратегии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.strategy.com.ua 

8 Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: 

http://www.strategy.com.ua/


Навчальний посібник / Дуткевич Т.В. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 456 с 

9 Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами / 

Кабаченко Т.С. – М.; Спб.; К.; Питер, 2003. – 400 с. 

10 Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник / 

Карамушка Л.М. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с 

11 Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. 

посібник / Лозниця В.С. – К.: ТОВ «УВПК «Екс об», 2001. – 512с 

12 Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за 

наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005. – 366 с. 

13 Бергер Й. Психологія вірусного маркетингу / Йона Бергер. К.: Наш 

формат, 2015. – 232 с. 

14 Власов П.К. Психология в рекламе: монография / Власов П.К. В-во 

«Гуманитарный центр», 2017. – 376 с. 

15 Краут Д., Райс Е. Маркетингові війни / Джек Краут, Ел Райс – В-во 

«Фабула», 2019. –240 с 

16 Уеллс У. Реклама: принципы и практика. 7-е изд. / Уеллс У., 

Мориарти С., Бернетт Дж. / Пер. с англ. под ред. Л. Богомоловой. – 

СПб.: Питер, 2008. 736 с. 

17 Лебедев-Любимов А.Н. Психология в маркетинге. COOL-DRAND-

стратегия. – СПб.: Питер, 2008. 192 с 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/  

2. Інтернет-портал для управлінців Менеджмент.com.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/  

3. Большая Экономическая Библиотека [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.economics.com.ua  

4. Журнал Стратегии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.strategy.com.ua 

5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua 

6. Міжнародна асоціація маркетингових ініціатив 

http://mami.org.ua 

7. Міжнародна Маркетингова Група http://www.marketing-ua.com 

8. Українська Асоціація по зв’язках з громадськістю (UAPR) 

http://www.uapr.com.ua 

9. Громадська організація "Інститут Медіа Права" 

http://medialaw.kiev.ua 

10. Всеукраїнська рекламна коаліція http://adcoalition.org.ua 

11. Рекламна спільнота України http://community.com.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.management.com.ua/
http://www.economics.com.ua/
http://www.strategy.com.ua/


12. Громадська організація "Асоціація зовнішньої реклами 

України" (АНРУ) http://www.outdoor.org.ua 

13. Громадська організація "Рада підприємств зовнішньої 

реклами" http://www.spzr.org.ua 

14. Асоціація івенторів України http://www.aeu.com.ua (event-

маркетинг) 

15. Українська Асоціація Інтернет Реклами http://uair.org.ua 

16. Проект "Біржа соціальної реклами" Всеукраїнської рекламної 

коаліції http://socialadvertising.com.ua 

 

 

Періодичні видання 

1. Marketing Media Review. – К.: Ekonomika Communication Hub. – 

Режим доступу: http://mmr.net.ua. 

2. Маркетинг в Україні. – К.: Українська Асоціація Маркетингу. – 

Режим доступу: http://www.uam.in.ua (Підписний індекс. Каталог 

Укрпошти: – 22942). 

3. Новый маркетинг. – К.: Вид-во «Стандарт». – Режим доступу: 

http://marketing.webstandart.net 

4. Маркетинг и маркетинговые исследования. – М.: Изд-во 

«Гребенников». – Режим доступу: http://grebennikon.ru/journal-3.html 

5. Маркетинговые исследования в Украине. – Харьков: НВФ 

«Студцентр». – Режим доступу: http://marketing-research.in.ua (Підписний 

індекс. Каталог Укрпошти: 8287) 

6. Маркетинг и Реклама. – Харьков: НВФ «Студцентр». – Режим 

доступу: http://www.mr.com.ua (Підписний індекс. Каталог Укрпошти: 

40711) 

 
 

http://socialadvertising.com.ua/
http://marketing.webstandart/

