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1. Коротка анотація до курсу  

 

Одним із основних напрямів розвитку сучасної економіки є сфера послуг, що стрімко розширюється. В економічному 

комплексі ринково розвинутих країн сфера послуг становить значну частку як за часткою споживчих витрат на послуги та 

зайнятості працездатного населення, так і за обсягами прямих інвестицій. Частка послуг у світовій торгівлі наближається до 

25%. Міжнародна торгівля послугами зростає. рівні. Значно активізувалась і нарощує обсяги сфера послуг в Україні у зв’язку 

з реформуванням економіки. На державному рівні здійснено класифікацію послуг, пристосування її до сучасних вимог. 

Еволюціонує і маркетинг послуг – від формування його на основі досвіду виробничих і торговельних структур до 

систематизації успіхів провідних фірм з обслуговування – з урахуванням особливості послуги як товару, побудови 

маркетингових підходів з використанням відповідного маркетингового інструментарію. Розширюється і поглиблюється 

асортимент послуг, урізноманітнюються продукти та сфери діяльності з обслуговування. Удосконалюються стратегія і 

тактика маркетингової діяльності, створюються відповідні комплекси маркетингу. Усе це потребує поглибленого вивчення 

особливостей маркетингу в сфері послуг у межах окремої дисципліни.  

Курс «Маркетинг у сфері послуг» складається з 28 годин лекційних занять, 28 годин практичних занять та 64 годин 

самостійної роботи. 

Вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг у сфері послуг» сприяє набуттю таких спеціальних (фахових) (К) та 

академічних (АК) компетентностей: 

К 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

К 25. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації.  

АК 27. Здатність планувати та організовувати роботу в сфері обслуговування  

АК 30. Здатність аналізувати ефективність управлінських рішень у сфері обслуговування 

Програмні (ПРН) результати навчання дисципліни «Маркетинг у сфері послуг»: 

ПРН 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах. 

ПРН 09. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності, 

користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки інформації.  

ПРН 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення типових 

складних завдань у галузі (відповідно до спеціалізації). 

АРН 27 Вміти вести ділову виробничу (професійну) комунікацію у сфері обслуговування 

  



2. Мета та завдання (цілі) курсу.  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг у сфері послуг» є набуття здобувачами теоретичних знань та 

практичних навичок щодо маркетингової діяльності підприємств сфери послуг, методів вивчення ринку послуг, визначення 

шляхів та резервів розвитку підприємства сфери послуг в сучасних умовах, формування маркетингової стратегії та 

використання комплексу маркетингу підприємствами сфери послуг 

Основні завдання дисципліни: 

– сформувати розуміння значення маркетингу в сфері послуг, його особливостей; 

– вивчити ринок послуг, його структуризацію на світовому і державному рівнях, регулювання та нормативне 

забезпечення; 

– забезпечити засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності підприємств та організацій у сфері 

послуг; 

– сформувати вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності. 

 

 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.Результати навчання 

 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПРН 04. Розуміти 

особливості комунікації, 

взаємодії та співпраці в 

міжнародному 

культурному та 

професійному контекстах. 

ПРН 04.1: вміння формувати  алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій; 
ПРН 04.2: знання основних етапів комплексу маркетингових комунікацій та їх основні 
характеристики; 
ПРН 04.3:знання  теоретико - прикладної  ролі реклами, стимулювання збуту.  

ПРН 04.4: вміння використовувати директмаркетинг та особистий продаж. 

ПРН 09. Відшуковувати, 

обробляти, аналізувати та 

оцінювати інформацію, що 

ПРН 09.1: знання принципів і організації маркетингу, маркетингового середовища, 

основних факторів макро- та мікро маркетингового середовища; 

ПРН 09.2: знання інструментарію пошуку інформації щодо маркетингового середовища, 



стосується професійної 

діяльності, користуватися 

спеціалізованим 

програмним забезпеченням 

та сучасними засобами 

зберігання та обробки 

інформації. 

основних факторів макро- та мікро маркетингового середовища 

ПРН 09.3: вміння аналізувати маркетингове середовище підприємства, фірми, організації; 

основних факторів макро- та мікро маркетингового середовища; 

ПРН 09.4: розуміння і здатність до осмислення основ функціонування комплексу 

маркетинга на українських та зарубіжних підприємствах;  

ПРН 09.4: знання  сутності та цілей цінової політики в системі маркетингу  підприємства, 

фірми, організації; . 

ПРН 09.5: знання  методики розрахунку ціни; 

ПРН 09.6: вміння характеризувати маркетингові цінові стратегії; 

ПРН 09.7: знання особливостей державної політики регулювання цін. 

ПРН 19. Уміти обирати і 

застосовувати необхідне 

устаткування, оптимальну 

технологію економічного 

супроводу діяльності 

підприємства, установи, 

організації. 

ПРН  19.1: знання та вміння розмежовувати види маркетингової діяльності у відповідності з 

попитом на товар; 

ПРН  19.2: знання  особливостей організаційних структур маркетингу підприємства, фірми, 

організації; 

ПРН  19.3: знання основних складових та тенденцій розвитку маркетингового середовища;  

ПРН  19.4: знання сутності процесу управління маркетинговою діяльністю та  основні 

завдання маркетингової служби  підприємства, фірми, організації; 

ПРН  19.5: знання та вміння  розмежовувати  оргструктури маркетингу, виявляти  їх 

переваги і недоліки; 

ПР 19.6: знання  основ процесу створення служб маркетингу на підприємстві, фірми, 

організації. 

ПРН  19.7:  вміння  формувати пропозиції щодо  удосконалення  оргструктури маркетингу 

та приводити їх у відповідність до стратегій господарської діяльності підприємства, фірми, 

організації; 

ПРН  19.8: знання  основ розподілу повноважень, основ організації  праці  маркетинг-

менеджера та його підлеглих на основі раціонального планування робочого часу в 

маркетинговій діяльності. 

ПРН 27 Вміти вести 

ділову виробничу 

(професійну) комунікацію 

ПРН 27.1: вміння формувати  алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій; 
ПРН 27.2: знання основних етапів комплексу маркетингових комунікацій та їх основні 
характеристики; 
ПРН 27.3:знання  теоретико - прикладної  ролі реклами, стимулювання збуту.  



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 20 Письмове опитування. 

Практичні заняття 20 Опитування, письмова контрольна робота, публічний виступ на практичному 

занятті. 

Самостійна робота 50 Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного навчання 

комп’ютерне тестування, складання тлумачного словника англійською мовою, 

написання тез доповіді на конференції, написання наукових статей у фахові 

видання. 

Всього 90 ( 3кредитів) Підсумковий контроль:  залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 2 2(весна) 015.16 Професійна освіта (Управління 

підприємствами сфери послуг) 

Вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – «Основи менеджменту і адміністрування». «Економічна теорія», «Макроекономіка». 

 

 

у сфері обслуговування ПРН 27.4: вміння використовувати директмаркетинг та особистий продаж; 

ПРН 27.5: вміти  аналізувати зв’язки з громадськістю підприємств сфери послуг. 



8. Постреквізити – Управлінський аналіз», «Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг», «Управління 

витратами підприємств сфери послуг». тощо. 
 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, які 

розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 

 

10. Політики курсу:  

Студенти повинні дотримуватися:   

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

Виявляти  повагу до себе, викладача та одногрупників, бути толерантними та дисциплінованими, доброзичливими, чесними 

та  відповідальними. Конфліктні ситуації, які можуть виникати,  повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 

викладачем та куратором, а при необхідності із залученням завідуючої кафедрою та декана 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижн

я 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості маркетингу послуг 

1 Лекція 1 Тема 1. Ключові концепції та поняття маркетингу послуг 2 

Практичне заняття 1 Ключові концепції та поняття маркетингу послуг.  Розв’язання ситуаційних та 

розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 1, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

4 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Лекція 2 Тема 2. Маркетингові дослідження на ринку послуг і виявлення цільових 

сегментів 

2 

Практичне заняття 2 Маркетингові дослідження на ринку послуг і виявлення цільових сегментів. 

Розв’язання ситуаційних та розрахункових задач.   Підготовка доповідей та 

рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 2, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

4 

2 Лекція 3 Тема 3 Зовнішнє середовище у індустрії послуг 2 

Практичне заняття 4 Зовнішнє середовище у індустрії послуг.  Розв’язання ситуаційних та 

розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 3, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

4 

Лекція 4 Тема 4 Поведінка та ризики споживачів на ринку послуг  2 

Практичне заняття 4 Поведінка та ризики споживачів на ринку послуг.  Розв’язання ситуаційних та 

розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 4, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

6 

Лекція 5 Тема 5. Сутність сервісних послуг та їх класифікація 2 

Практичне заняття 5 Сутність сервісних послуг та їх класифікація .Розв’язання ситуаційних та 

розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 5, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

6 

Всього за змістовий модуль 1 – 44 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 10 год., СР– 24 год.) 

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу сервісної організації 

 Лекція 6 Тема 6. Якість послуги та стандарти обслуговування 2 

Практичне заняття 6 Якість послуги та стандарти обслуговування. Розв’язання ситуаційних та 2 



розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

Самостійна робота Опрацювання теми 6, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

5 

4 Лекція 7 Тема 7. Ціна та ціноутворення на послуги 2 

Практичне заняття 7 Ціна та ціноутворення на послуги. Розв’язання ситуаційних та розрахункових 

задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 7, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

5 

Лекція 8 Тема 8. Канали розповсюдження послуги, її просування 2 

Практичне заняття 8 Розв’язання ситуаційних та розрахункових задач.   Підготовка доповідей та 

рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 8, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

5 

5 Лекція 9 Тема 9. Внутрішній маркетинг на підприємствах сфери послуг 2 

Практичне заняття 9 Внутрішній маркетинг на підприємствах сфери послуг. Розв’язання 

ситуаційних та розрахункових задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 9, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

5 

Лекція 10 Тема 10. Марочна політика у сфері послуг. 2 

Практичне заняття 10 Марочна політика у сфері послуг. Розв’язання ситуаційних та розрахункових 

задач.   Підготовка доповідей та рефератів. 

2 

Самостійна робота Опрацювання теми 10, підготовка до практичних занять, самоперевірка, 

виконання завдань у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи студентів. 

6 

Всього за змістовий модуль 2 –46 год. (лекцій – 10 год., ПЗ –10 год., СР – 26 год.) 

Всього з навчальної дисципліни  –90год. (лекцій – 20 год., ПЗ – 20 год., СР – 50 год.) 



12. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на практичних  заняттях ( або їх відпрацювання) 0-42 

2.  Творче завдання на вибір здобувача (презентація, доповідь, есе, тези на конференцію УІПА)  0-8 

3. Складання тлумачного словника на англійській мові  0-3 

4. Самостійна робота (тестування) 0-20 

5. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1. відпрацювання усіх пропущених занять; 

2. обов’язкове виконання самостійної роботи (тестування); 

3. робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів. 



 

13. Питання до екзамену 

 

1. Природа та характеристика послуг. 

2. Класифікація послуг. 

3. Місце сектора послуг в сучасній економіці. 

4. Відмінності між маркетингом послуг та маркетингом товарів. 

5. Еволюція сфери послуг. Специфіка маркетингу послуг. 

6. Нематеріальний характер послуг. 

7. Нерозривність виробництва та споживання послуг. 

8. Стандарт обслуговування. 

9. Характеристика ринку послуг. 

10. Сутність, зміст та завдання маркетингових досліджень на ринку послуг. 

11. Структура ринку послуг 

12. Маркетингові дослідження ринку послуг та сервісного продукту. 

13. Оцінювання кон’юнктури ринку послуг. 

14. Визначення місткості ринку послуг. 

15. Оцінювання конкурентоспроможності сервісної організації за показниками її частки ринку. 

16. Структура сервісного продукту. Поширення користі та вигоди. 

17. Основні властивості якості обслуговування. 

18. Фактори мікро-і макросередовища в індустрії послуг. 

19. Домінуючі фактори зовнішнього середовища підприємства. 

20. Засоби підвищення ефективності діяльності компанії в сфері послуг. 

21. Модель купівельної поведінки та характеристики покупця. 

22. Процес прийняття рішення про покупку і його різновиди. 

23. Типологія покупця. 

24. Причини і типи купівельних ризиків в індустрії сервісу. 

25. Характеристики послуги - головні чинники появи купівельних ризиків. 

26. Заходи щодо зниження купівельних ризиків. 

27. Широке і вузьке трактування сервісу в індустрії послуг. 



28. Сутність сервісних послуг. 

29. Поняття сервісу для певного класу послуг. 

30. Класифікація сервісних послуг. 

31. Основні напрямки передпродажних і післяпродажних послуг. 

32. Мінливість послуги як основна проблема забезпечення сталості ї якості. 

33. Визначення та показники якості послуги. 

34. Модель якості послуг. П'ятиступінчаста модель якості обслуговування. 

35. Засоби підвищення якості послуги. 

36. Стандарт обслуговування і процедура його розробки. 

37. Ціна в комплексі маркетингу підприємства сфери послуг. 

38. Сутність ціноутворення. Види і класифікація цін у сфері послуг. 

39. Цінові системи. Встановлення індивідуальних внутрішньофірмових цін. 

40. Стратегія ціноутворення. 

41. Методи ціноутворення. 

42. Поняття розподілу в маркетингу. 

43. Види систем розподілу. 

44. Ринкові посередники в індустрії сервісу. 

45. Поняття збутової політики підприємства. 

46. Природа каналів розподілу. Методи і канали збуту. 

47. Вивчення ринку збуту та вибір системи збуту. 

48. Сутність та особливості внутрішнього маркетингу. 

49. Філософія внутрішнього маркетингу. 

50. Чотири ступені внутрішнього маркетингу . Визначення ринкового попиту. 

51. Кадрова політика - основа маркетингу підприємств. 

52. Персонал фірми як головний компонент концепції внутрішнього маркетингу. 

53. Маркетинговий підхід до управління персоналом. 

54. Торгова та товарна марка, бренд: основні характеристики поняття. Функції та характеристики бренду. 

55. Процедура створення бренду. 

56. Управління брендами. 

 



14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Базова 

1  Маркетинговий менеджмент: навч. посібник/ Д. А. Штефанич [та ін.]; Тернопільський нац. екон. ун-т. - 

Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 232 с.: рис., табл.. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-654-383-0 

2  Маркетинг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. України/ І. Д. Падерін, К. О. Сорока, К. В. Комарова ; за 

ред. акад. АЕН України Н. І. Редіної; Дніпропетровська держ. фінассова акад.. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - Днiпропетровськ: 

[б. в.], 2015. - 260 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 199 (22 назви). - ISBN 978-966-8203-29-9 

3  Основи менеджменту і маркетингу: підручник/ О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. - Харків: 

Друкарня Мадрид, 2016. - 228 с.: табл., рис.. - ISBN 978-617-7470-28-0 

4 Маркетингова товарна політика посередницького підприємства: монографія/ О. О. Дима; Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана. - Київ: КНЕУ, 2015. - 431 с.: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 397-431. - ISBN 978-966-926-066-6 

5   Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації: монографія/ Т. В. Шталь, Н. 

Л. Савицька , Ю. Б. Доброскок; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: Вид-во "Лідер", 2015. - 202 с.: табл., рис.. 

- Бібліогр.: с. 174-191 (178 назв). - ISBN 978-966-2732-42-9 
 
 

Допоміжна 

1  Маркетинг закупівель: навч. посібник/ А. В. Сержук; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Київ: КНЕУ, 

2016. - 160 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с. 159 (30 назв). - ISBN 978-966-926-083-3 

2 Закупівля: маркетинговий підхід: навч. посібник/ В. І. Баюра, Н. Л. Новікова, Н. В. Романченко. - Київ: Вид. дім 

"Києво-Могилянська акад.", 2015. - 228 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 225-226 (30 назв). - ISBN 978-966-518-673-1 

3 Маркетинг: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ С. А. Гайдученко, А. В. Запорожец, Т. Г. 

Мололченко; Харьк. нац. ун-т городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. - Харьков: ФЛП Бровин А. В., 2016. - 300 с.: табл., 

рис.. - ISBN 978-617-7256-56-3 

4   Професійні продажі: навч. посібник для учнів, студ. проф. тех. навч. закл. зі спец. "Комерційна справа"/ І. В. 

Кондратюк, М. Я. Малініна ; за наук. ред. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. - 192 с.: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 

186-191 (78 назв). - ISBN 978-966-668-361-1 

5  Бізнес-планування та аудит екологічних проектів: навч. посібник/ С. В. Князь [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук С. 

В. Князя; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". - Львів: Вид-во "Львів. політехніка", 2015. - 368 с.: рис., табл.. - Бібліогр. в кінці 

розд.. - ISBN 978-617-607-786-2 
 



Інформаційні ресурси 

 

1 Дистанційний курс з дисципліни «Маркетинг у сфері послуг»» (укладач – к.е.н., доцент Обидєннова Т.С.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.uipa.edu.ua 

2 Адаптивне управління. Серія «Економіка». Електронний науковий фаховий журнал категорії Б. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://amtp.org.ua/ 

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

4 Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua/ 

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

6 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

7 Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

8 Онлайн-курси від провідних університетів світу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://www.coursera.org/courses 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувачка  кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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