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ВСТУП 

 

 
Серед напрямів розвитку сучасної економіки, послуги займають домі-

нуюче становище. Удосконалення управління невиробничою сферою та функ-

ціонуючого в її рамках ринку послуг вимагає впровадження сучасних методів 

і прийомів, що дозволяють забезпечити задоволення потреб людини, соціаль-

них груп і суспільства в цілому з урахуванням використання наявних ресурсів 

і вирішення завдань максимальної збалансованості між попитом і пропозицією 

послуг. Тому для організацій, що займаються послугами, важливо розуміти їх 

природу і сутність, враховувати специфіку в управлінні та маркетингу. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» дозволяє підготувати бака-

лаврів спеціальності «Маркетинг» до рівня, за якого вони здатні оволодіти 

методами вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку послуг, розробляти, 

стратегію розвитку операцій підприємств, що пропонують послуги. 

У результаті вивчення теоретичного курсу, аналізу конкретних статис-

тичних матеріалів студент повинен уміти науково-обґрунтовано застосувати 

його інструментарій для забезпечення стійкого функціонування і розвитку сер-

вісного підприємства (організації) в конкурентному середовищі. 

Курсова робота – один із видів індивідуальної роботи студентів, 

метою якої є вироблення у них навичок самостійної роботи з науковими 

джерелами та оволодіння методикою досліджень, набуття компетенцій щодо 

визначення та аналізу наукової і практичної проблематики, узагальнення 

опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння 

формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, 

досліджених у роботі. 

Курсова робота є важливим етапом підготовки фахівця у навчальному 

закладі. Науковий рівень навчальних завдань, грамотність викладення мате-

ріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрун-

тувати і довести правомірність наведених тверджень, покликані розкрити 

рівень сформованості загальних та професійних компетенцій, набутих ним у 

процесі опанування матеріалу. Мета роботи – поглиблення, узагальнення і 

закріплення знань студентів з дисципліни, розуміння концептуальних основ 

маркетингу послуг, теорії та практики розвитку цього спрямування та 

одержання навичок впровадження маркетингового інструментарію у діяльність 

підприємств послуг. 

Предметом дослідження курсової роботи є вирішення конкретних зав-

дань щодо вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємств 

сфери послуг. Об'єктом дослідження є процеси маркетингової діяльності 

суб'єктів господарювання. 

Виконання курсової роботи має на меті вирішення наступних завдань: 

– закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення 

дисципліни; 
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– розвинути навики самостійної роботи зі спеціальною літературою, 

посібниками, джерелами первинної та вторинної статистичної інформації; 

– виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти та 

інтерпретувати зібрані дані, формувати висновки, розробляти пропозиції, 

обґрунтовувати та відстоювати власний погляд на аналізовані проблеми. 

Виконання роботи повинно сприяти підвищенню вмінню студента: 

– здійснювати пошук необхідної наукової інформації; 

– формулювати проблему дослідження; 

– аналізувати наукову літературу; 

– вивчати досвід маркетингової діяльності вітчизняних та закордонних 

підприємств сфери послуг; 

– викладати свої думки, аргументувати свої пропозиції; 

– оформляти науково-дослідний матеріал; 

– готувати до захисту та захищати підготовлений матеріал роботи, 

відповідати на питання, обґрунтовувати свої переконання. 

Робота має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програм-

них питань з дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого 

вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури – монографій, 

статей, які друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.  

Однією з головних вимог, що висуваються до курсової роботи, є те, 

щоб вона містила елементи наукового пошуку і розробок, які спрямовані на 

вирішення питань ефективного впровадження маркетингових інструментів у 

діяльність підприємств сфери послуг. У курсовій роботі студент має всебічно 

і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання із літературних 

джерел. 

 

 

1  ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
 

 

При виконанні курсової роботи необхідно використати лекційний мате-

ріал з дисципліни, підручники, посібники, статті з провідних журналів мар-

кетингового спрямування, та теоретичний матеріал дисциплін, що вивчалися 

на попередніх етапах: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Поведінка 

споживачів», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації» тощо. 

Теми курсових робіт визначаються змістом дисципліни. Курсова 

робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Обсяг роботи – 25–30 сторінок ф. А4. Її 

зміст має відповідати плану, який, у свою чергу, розкриває сутність теми, що 

розглядається. 

Вибір теми курсової роботи здійснюється відповідно до індивідуаль-

ного номера варіанта, який надає студенту викладач. Студент може запро-

понувати свою тему роботи, погоджену із викладачем. 

Рекомендовані теми курсових робіт з дисципліни «Маркетинг послуг»: 
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1. Особливості маркетингу банківських послуг (на прикладі...). 

2. Удосконалення комплексу маркетингу страхових послуг (на прикладі ...). 

3. Удосконалення комплексу маркетингу транспортних послуг (на при-

кладі ...). 
4. Особливості маркетингу туристичних послуг (на прикладі...). 
5. Удосконалення комплексу маркетингу туристичних послуг (на при-

кладі готелю ...). 
6. Особливості маркетингу освітніх послуг (на прикладі ...). 
7. Удосконалення комплексу маркетингу лізингових послуг (на прикладі ...). 
8. Удосконалення комплексу маркетингу рекламних послуг (на прикладі ...). 
9. Особливості маркетингу послуг закладів культури (на прикладі…). 
10. Удосконалення комплексу маркетингу послуг з ремонту та обслу-

говування обладнання (на прикладі ...). 
11. Удосконалення комплексу маркетингу медичних послуг (на прикладі ...). 
12. Особливості маркетингу комунальних послуг (на прикладі…). 
13. Обґрунтування маркетингу перукарських послуг (на прикладі ...). 
14. Удосконалення комплексу маркетингу послуг охорони (на прикладі ...). 
15. Особливості маркетингу послуг закладів громадського харчування 

(на прикладі ...). 
16. Особливості маркетингу послуг салонів краси (на прикладі...). 
17. Удосконалення комплексу маркетингу послуг тренажерних залів 

(на прикладі ...).  
18. Особливості маркетингу послуг пралень (на прикладі ...). 
19. Покращання маркетингу послуг автотранспорту (на прикладі …). 
20. Удосконалення комплексу маркетингу театральних послуг (на прикладі ...). 
21. Особливості комплексу маркетингу туристичних послуг (на 

прикладі музею ...). 
22. Покращання маркетингу послуг залізничного транспорту (на прикладі ...). 
23. Особливості маркетингу послуг побутового обслуговування (на при-

кладі ...). 
24. Використання маркетингових інструментів при наданні туристич-

них послуг (на прикладі туристичної агенції ...). 
25. Удосконалення надання маркетингових послуг (на прикладі…). 
Дублювання тем курсових робіт у групі не допускається. При збігу 

матеріалів (у т.ч. фрагментів) двох або більше робіт вони анулюються і 
заново виконуються за іншою темою. 

 
 

2  ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ 
 
 

Курсова робота з дисципліни передбачає такі складові: 
1. Титульний аркуш. 
2. Зміст. 
3. Вступ. 
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4. Основна частина. 
5. Висновки. 

6. Перелік джерел посилання. 

7. Додатки. 

Зразок титульного аркуша наведено у додатку А, приклад змісту роботи 

– у додатку Б. На титульному аркуші курсової роботи необхідно обов'язково 

вказати номер варіанта. Робота, виконана не за варіантом, не перевіряється 

викладачем і не допускається до захисту. 

Обсяг вступу (2–3 сторінки). Він повинен містити такі складові: обґрун-

тування актуальності теми; її теоретичну і практичну значущість; характерис-

тику ступеня дослідженості теми; мету, завдання, об'єкт, предмет і методи 

дослідження; джерельну базу дослідження. 

Під час написання основної частини курсової роботи потрібно виконати 

теоретичне і аналітичне дослідження за темою курсової роботи, а також за-

пропонувати програму заходів з удосконалення маркетингової діяльності під-

приємства (організації) сфери послуг – об'єкта дослідження. Студенту необ-

хідно відповідно до плану глибоко й всебічно розкрити сутність проблеми. 

Слід використати матеріали літературних джерел. Поряд зі статистичними 

даними необхідно використовувати фактичні дані. 

Назва і зміст розділів основної частини залежить від теми курсової 

роботи (теми дослідження). Зміст кожного розділу основної частини має роз-

кривати тему курсової роботи. 

У першому (теоретичному) розділі необхідно представити 

результати теоретичного дослідження; розкрити сутність основних понять, 

явищ і процесів, що передбачені темою курсової роботи. Перший розділ 

рекомендовано називати, починаючи зі слів «Теоретичні основи» (наприклад, 

«Теоретичні основи розвитку послуг»). При формуванні плану теоретичного 

розділу необхідно: включати до його складу не менш як три підрозділи; 

базуватися на результатах інформаційного пошуку і аналізу достатньої 

кількості літературних першоджерел; контролювати правильність і повноту 

розкриття теми на основі літературні джерела. 

У другому (аналітичному) розділі необхідно виконати аналіз основ-

них техніко-економічних показників діяльності підприємства послуг та вико-

ристання основних інструментів маркетингу (товарної, цінової, збутової і кому-

нікаційної політики). Рекомендується розділ 2 назвати «Маркетинговий 

аналіз надання .... послуг на прикладі ... (назва підприємства-об'єкта 

дослідження)». 

Другий розділ роботи має бути виконаний із використанням даних 

реального підприємства з надання послуг – об'єкта дослідження, або вір-

туального підприємства. Дублювання об'єктів дослідження в одній групі не 

допускається. Аналіз виконується не менше, ніж за три роки. Вихідні дані 

для аналізу мають бути реальними або максимально до них наближеними. 

Аналіз має супроводжуватися таблицями та рисунками. 
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Незалежно від теми курсової роботи обов'язковим є аналіз маркетин-

гового середовища підприємства, який має бути узагальнений SWOT-аналі-

зом. Метою SWOT-аналізу є з'ясування сильних і слабких сторін, які можуть 

стати ключовими факторами успіху чи провалу підприємства. 

Сильні і слабкі сторони оцінюють стосовно конкурентів та умов зов-

нішнього середовища. У пошуку сильних і слабких сторін доцільно викорис-

тати певну систему критеріїв, що представлені в таблиці 2.1. Далі надається 

аналітична записка до таблиці 2.1 (пояснення у текстовому форматі). 
У третьому розділі на підставі результатів маркетингового аналізу за-

пропонувати заходи щодо удосконалення маркетингової діяльності підпри-
ємства (організації) з надання послуг. Заходи мають відповідати темі 
курсової роботи. Під час розробки проекту заходів щодо удосконалення 
маркетингової діяльності необхідно базуватися на результатах маркетингового 
аналізу і використовувати періодичні видання та інформаційні ресурси, 
особливо журнали «Маркетинг в Україні», «Маркетинг в России и 
зарубежом». Рекомендується розділ 3 назвати «Шляхи удосконалення 
маркетингу ... послуг». 

У висновках необхідно підсумувати дослідження, дати рекомендації з 
усіх його аспектів, опираючись на зміст роботи. Рекомендації можуть бути 
розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й 
узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. 
Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну 
цінність. Обсяг висновків – до 3 с. 

 

Таблиця 2.1 – Визначення сфер пошуку сильних і слабких сторін  
 

Сфера пошуку 
Слабкі сторони (значення) Сильні сторони (значення) 

велике середнє мале велике середнє мале 

Маркетинг-мікс       

Товар       

Ціна       

Дистрибуція       

Просування       

Персонал       

Організація маркетингу 

на підприємстві 

      

Клієнти       

Репутація       
підприємства       

Ринок       

Контрольована       
частка ринку       

Географічне       

охоплення       
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Примітка. Ставимо відмітки «+» лише там, де значення є велике. 
 

Перелік джерел посилання складається із Законів України, норма-
тивно-інструктивних актів, монографій, періодичних видань, даних 
офіційних сайтів, Інтернет-видань тощо, які використовувались у процесі 
виконання курсової роботи. Курсова робота є творчою компіляцією 
матеріалів із не менш як 20 джерел. Оформлення списку використаних 
джерел повинно відповідати чинним бібліографічним стандартам. 

Зразок оформлення бібліографічного опису: 

1. Підручника, навчального посібника (один, два або три автори): 
Гончаров С. М. Основи маркетингу : навч. посібник / С. М. Гончаров, 
В. Д. Дупляк. – Київ : Вища школа, 1998. – 275 с. 

2. Збірника наукових праць: Зарін С. В. Кредитування інвестиційної 
діяльності / С. В. Зарін // Вісник. Економіка. Сучасні методи управління під-
приємством : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4 (22). – Ч. 1. – 254 
с. 

3. Статті з журналу: Зарін С. В. Кредитування інвестиційної діяль-
ності / С. В. Зарін // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 97–105. 

4. Нормативних документів: 
– Земельний кодекс України : закон України від 13 березня 1992 р. 

№ 2196–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – Ст. 354. – 
С. 743–786; 

– Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : закон 
України від 19.03.1996 p. № 93/96-ВР / Верховна рада України. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96; 

– Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних дого-
ворів (контрактів) [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економіки та з 
питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р., № 201 / Кабінет Мі-
ністрів України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/z0833. 

5. Електронних ресурсів: Липчук В. В. Маркетинговий аналіз / 
В. В. Липчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //pidruchniki.Ws/ 
1857031451887/marketing/marketingoviy_analiz_-_lipchuk_vv. 

У додатки виносяться матеріали, які є першоджерелом або допов-

нюють аналітичну базу роботи (наприклад, заповнені бланки угод, звітність 

юридичної особи, приклади рекламних звернень тощо). 

 

 

3  ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 
 

 
Курсова робота має бути оформлена згідно вимог стандартів Хмель-

ницького національного університету: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96
http://zakon0.rada.gov.ua/
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– Текстові документи. Загальні вимоги. СОУ 207.01:2017 / Ю. М. Бойко, 
Г. В. Красильникова, Л. І. Першина, Т. Ф. Косянчук. – Хмельницький : ХНУ, 
2017. – 45 с.; 

– Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання. 
СОУ 207.02:2017 / Ю. М. Бойко, Л. І. Першина. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 37 с. 

Роботу виконують на аркушах ф. А4 (210 мм  297 мм). Залежно від 
особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, рисунків, таблиць 
або їх сполучень. 

Приблизний обсяг структурних частин роботи такий: вступ – дві–три 

сторінки, основна частина – 30–37 с., висновки – три–п’ять сторінок, бібліо-

графія – 25–30 джерел. Текст набирають на комп’ютері на одному боці 

аркуша паперу через півтора міжрядкових інтервали, розмір шрифту – 14, 

береги ліворуч, згори і знизу – не менше ніж 20 мм, праворуч – не менше ніж 

10 мм. 

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, пункти і підпункти – мо-

жуть мати заголовки. Заголовки мають чітко і коротко відображати зміст струк-

турного елемента. Заголовки структурних частин роботи друкуються малими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, без крапки в кінці. 

Відстань між заголовком або підзаголовком і текстом має відповідати двом 

інтервалам основного тексту.  

Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака «№». 

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яка включається до 

загальної нумерації сторінок, але на якій номер сторінки не ставиться. Нуме-

рація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подаль-

ших сторінок.  

Розділи «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Перелік джерел посилання» 

та «Додатки» не нумерують. Підрозділи нумерують у межах кожного 

розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між 

якими ставиться крапка: наприклад, «1.1» (перший підрозділ першого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.  

Вимоги до оформлення формул та рівнянь. Формули розташовують 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються, посередині сторінки. Вище і 

нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка. 

Пояснення до позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в 

тексті, треба подавати безпосередньо під формулою. 
 

Приклад. Середній залишок оборотних коштів розраховують за фор-

мулою середньої хронологічної: 
 

1 2 1
. .

2 2

1

...
,n n

O K

X X X X
C

n

   



                          (3.1) 
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де 1,..., 1nX   – величина оборотних коштів на початок кожного місяця 

(кварталу) розрахункового періоду, грн; 

nX  – величина оборотних коштів на початок першого місяця (квар-

талу) наступного періоду, грн; 

n – загальна кількість місяців (кварталів). 
 

Пояснення кожного позначення, що міститься в формулі, треба пода-

вати з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено у ній. Перший 

рядок пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після 

пояснення позначення через кому пишуть одиницю відповідної фізичної 

величини. 

Формули, крім формул у додатках, треба нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу арабськими цифрами, які записують на рівні 

формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер 

формули складають з номера розділу і порядкового номера формули в цьому 

розділі відокремлених крапкою. 
Формули в кожному додатку повинні мати окрему нумерацію, 

складену з літери позначення додатка та порядкового номера формули цього 
додатка, сполучених крапкою. Якщо в тексті або додатку тільки одна формула, 
її нумерують так: (1) або (А.1). У посиланнях на формули в тексті подають їх 
номери в круглих дужках. 

Вимоги до оформлення переліків. У пунктах або підпунктах можуть 
бути наведені переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. 

За наявності в тексті переліків одного рівня підпорядкованості, на який 
у документі не посилаються, перед кожною його позицією ставлять дефіс. За 
наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкованості найвищим 
рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, середній 
рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий – дефісом. Після цифри 
або літери, якою позначено певну позицію переліку, ставлять круглу дужку. 

 

Приклад 
а) _________________; 
б) _________________: 

1) _________________: 
– __________________; 
– __________________; 

2) _________________; 
в) _________________. 
 

Якщо в тексті треба посилатися на переліки, використовують рівні 

переліків, позначені літерами та цифрами. 

Вимоги до побудови таблиць. Таблиці використовують для кращого 

унаочнення та зручності порівняння показників. Цифрові дані треба оформ-

лювати як таблицю, що звичайно повинна мати форму, наведену на рисунку 

1. 
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Рисунок 1 

 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті, при посиланні треба 

писати слово «таблиця» із зазначенням її номера. 

Таблиці, крім таблиць додатків, нумерують у межах розділу 

арабськими цифрами. Номер таблиці складається з номера розділу та її 

порядкового номера в цьому розділі, відокремлених крапкою. 

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номери складають з літери 

– позначення додатка та порядкового номера таблиці у ньому, відокремлених 

крапкою. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути конкретною і 

стислою. Якщо з тексту можна зрозуміти зміст таблиці, можна не давати їй 

назву. Назву таблиці пишуть з першої великої літери і розташовують над 

таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом з абзацу). 

Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, назву 

подають тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами 

мають тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим 

кутом, з першої великої літери з абзацу): 

«Продовження таблиці ___________» – на тій самій сторінці або на 

подальших сторінках; 

«Кінець таблиці _____________» – на тій самій сторінці або на 

останній сторінці, де розміщено таблицю. 

Заголовки колонок та рядків таблиці треба писати з великої літери, 

підзаголовки колонок – з малої, якщо вони становлять одне речення із заго-ловком 

колонки, або з великої літери, якщо мають самостійне значення. У кінці за-головка 

чи підзаголовка крапку не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках – 

однина. Заголовки колонок та текст рядків таблиці центрують чи зміщують 

ліворуч на нульову позицію, зважаючи на специфіку таблиці. 

Розділяти заголовки та підзаголовки боковика і колонок 

діагональними лініями не допускається. Горизонтальні та вертикальні лінії, 

що розмежовують рядки таблиці, дозволено не наводити, якщо це не 

ускладнює користування нею. Головку таблиці обов’язково відокремлюють 

лінією від решти таблиці. 
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Заголовки колонок записують здебільшого паралельно рядкам 

таблиць. За потреби можна розташовувати заголовки колонок перпендикулярно 

до рядків. 

 

Таблиця 3.1 – Обсяги медійного рекламного ринку України в 2016 р. 

та прогноз його розвитку у 2017 р.  
 

Вид реклами 

Всього за 

2015 р.,  

млн грн 

Всього за 

2016 р., 

млн грн 

Відсоток 

зміни  

2016 р. до 

2015 р., % 

Прогноз  

на 2017 р., 

млн грн 

Відсоток зміни 

2017 р.  

до 2016 р., % 

ТВ-реклама, 

всього: 
3930 3986 1,40 4606 16 

– пряма реклама 3555 3555 0,0 4088 15 

– спонсорство 375 431 15 518 20 

Преса, всього: 1670 1320 –21 1248 –5,50 

– газети 720 545 –24 512 –6 

– журнали 950 775 –18 736 –5 

Допускається нумерувати колонки таблиці арабськими цифрами (див. 

табл. 3.1 та 3.2): 

– якщо в тексті треба посилатися на колонку; 

– якщо головка великі розміри, а таблицю треба переносити на чергову 

сторінку; у цьому разі головку таблиці на подальших сторінках не наводять. 
 

Таблиця 3.2 – Основні показники діяльності підприємства за 2014–2016 роки 
 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 

Виробіток теплової енергії, всього 

Гкал 

226 083 212 752 216 883 

Витрачено теплової енергії  

на власні потреби 
2 419 2 023 1 515 

Одержано теплової енергії 223 664 210 729 215 368 

Втрати теплової енергії в мережі 29 766 29 093 29 816 

Реалізовано теплової енергії  

в мережі 
193 898 181 636 185552 

Відсоток втрат теплової енергії 

(п. 4/п. 1) 
% 13,2 13,67 13,75 

Обсяг наданих послуг з 

теплопостачання(без ПДВ) 

Тис. грн 

10 198,6 1 1332,6 12 158,0 

Отримано доходів від реалізації 

послуг з субсидіями, пільгами 

(без ПДВ) 

11 155,3 1 1991,1 13 285,8 

Виграти виробництва, що відно-

сяться на собівартість послуг 
11 428,4 11299,3 12 153,6 
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Таблицю залежно від її розміру подають після тексту, де на неї 

посилаються, або якнайближче до першого посилання (на наступній 

сторінці), а за потреби – у додатку. Дозволено розташовувати таблицю 

вздовж довгого боку аркуша. Якщо розміри таблиці перевищують розміри 

аркуша, таблицю можна поділити на частини, які розташовують одну під 

одною, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і (або) боковик. 

Якщо таблицю поділено на частини, можна її головку і (або) боковик 

на перенесених частинах замінити відповідно номерами колонок і (або) 

рядків, обов’язково проставивши ці номери у першій частині таблиці (див. 

табл. 3.1). 

Таблицю ліворуч, праворуч, згори і знизу здебільшого обмежують лініями. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, то в першій частині таблиці 

нижню обмежувальну горизонтальну лінію не наводять (див. табл. 3.2).  

Якщо таблиця переривається праворуч, тобто частина колонок пере-

носиться нижче або на іншу сторінку, у першій частині таблиці праву об-

межувальну вертикальну лінію не наводять. Таблиці з невеликою кількістю 

колонок дозволено поділити на частини і розташувати одну частину поряд з 

іншою на одній сторінці, повторюючи головку таблиці (табл. 3.3). 
Таблиця 3.3 – Розрахунок суми балів 
 

Коефіцієнт 
Фактичне 
значення 

Категорія 
Вага  

показника 
Розрахунок  
суми балів 

К1   0,11 

Категорія К 

К2   0,05 

К3   0,42 

К4   0,21 

К5   0,21 

Разом Ч Ч 1,00  
 

Вимоги до оформлення посилань. Посилання в тесті на джерела 
потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань та з 
урахуванням сторінки місцезнаходження посилання, яке виділяється двома 
квадратними дужками. 

 

Приклад. [15, с. 82]. 
 

Тобто 15 це номер джерела в списку посилань, а с. 82 – сторінка 
місцезнаходження даного посилання. 

Вимоги до оформлення рисунків. Усі графічні матеріали (ескізи, діа-
грами, графіки, схеми, креслення, фотознімки тощо) повинні мати однаковий 
напис «Рисунок», а також мати назву, яка відображає його зміст і бути 
конкретною та стислою. Назву рисунка пишуть з великої літери і розташовують 
під ним. Рисунки треба розміщувати в документі безпосередньо після тексту, 
де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають 
бути посилання в тексті. 
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Рисунки треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нуме-
рацією в межах розділу, крім додатків. Номер рисунка складається з номера 
розділу і його порядкового номера в цьому розділі, відокремлених крапкою. 

 

Приклад. Рисунок 3.2 – Діаграма порівнянь. 
 

Рисунки кожного додатка мають окрему нумерацію, що складається з 
літери позначення додатка та порядкового номера рисунка в цьому додатку, 
відокремлених крапкою. 

 

Приклад. Рисунок А.3 – Діаграма порівнянь. 
 

Вимоги до позначень та одиниць вимірювання. Між числовим зна-
ченням та одинцями вимірювання має бути проміжок. Написання позначень 
приведено на такому прикладі: 

 

Приклад. 120 грн; 4 млрд грн; 25 к.; 5 шт.; 10 кг; 5 млн грн; 20 тис. грн; 
6 г; 5 т. 

 

Множення чисел чи числових величин треба позначати знаком «·». 
Знаки «×», «*» або будь-який інший знак використовувати не рекомендовано. 

 

Приклад. 1,8 · 10 (а не 1,8×10 або 1,8 * 10). Відповідно ділення «/». 

Вимоги до додатків. Матеріал, що доповнює або унаочнює текст доку-

мента, дозволено розміщувати в додатках. Додатки, як правило, виконують на 

листах ф. А4. Наприклад, у додатках можна розміщувати рисунки, таблиці вели-

кого формату, розрахунки. Додатки оформлюють як продовження документа. 

Додатки позначають великими літерами української абетки, 

починаючи з А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток В». 

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, за винятком літер І 

та О. 

У разі повного використання літер української і (або) латинської 

абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами. Якщо в документі 

один додаток, його позначають «Додаток А». 

Кожен додаток повинен мати назву, яку записують симетрично від-

носно тексту з першої великої літери окремим рядком. Допускається запи-

сувати великими літерами. Кожний додаток треба починати з нової сторінки 

із зазначенням зверху посередині сторінки слова «Додаток» із першої великої 

літери і його позначення. Текст кожного додатка можна поділити на розділи, 

підрозділи, пункти, підпункти. 

У додатках розділи, підрозділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці та 

формули нумерують у межах кожного додатка. Перед номерами ставлять 

його літерне позначення. 

Сторінки, на яких розміщено додатки, мають наскрізну для усього 

документа нумерацію. У тексті документа на всі додатки повинні бути поси-

лання. Додатки розташовують у порядку посилання на них у тексті 

документа. 
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Вимоги до переліку джерел посилання. Перелік джерел, на які є 

посилання в тексті, наводять у кінці документа, починаючи з нової сторінки. 

У відповідних місцях тексту мають бути посилання. 

Посилання в тексті слід зазначати порядковим номером за переліком 

посилань, виділеним двома квадратними дужками. 
 

Приклад. «…у працях [1–7]…». 
 

Коли в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або 

конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 

виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань. 
 

Приклад. Цитата в тексті: «…незважаючи на пріоритетне значення 

мовних каналів зв’язку…/6/1». 
 

Відповідний опис у переліку посилань: 
 

1. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей : навч. посібник / 

М. С. Дороніна. – Київ : КМ Academia, 1998. – 192 c. 
 

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у алфавітному по-

рядку. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті. 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чин-

них стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Перелік посилань включають у зміст документа. 

4  РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

 

Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентом на 

кафедру та передається науковому керівнику для перевірки і рецензування. 

Науковий керівник відмічає позитивні сторони та недоліки роботи, робить 

висновок про можливість допуску її до захисту, якщо вона не відповідає кри-

теріальним вимогам, то вона повертається студентові для доопрацювання.  

Успішна підготовка роботи та її захист значною мірою залежать від 

чіткого дотримання вимог щодо її написання: 

– достатньо високий теоретичний рівень; 

– відповідність тексту роботи обраній темі; 

– самостійне викладення матеріалу за затвердженим планом, що викла-

дається на початку роботи; 

– точність у використання формулювань, категорій і понять; 

– обґрунтованість висунутих положень та зроблених висновків; 

– логічна послідовність викладання питання, що розглядається; 

– використання фактичних показників діяльності підприємства, 

проаналізовані відповідним чином; 

– взаємозв’язок теоретичних та фактичних даних. 

Робота повертається на доопрацювання, при виявлені типових помилок: 

– зміст дослідження не відповідає плану курсової роботи або не роз-



16 

криває теми повністю чи в її основній частині; 

– сформульовані розділи (пункти) не відображають реальної проблем-

ної ситуації, стану об’єкта; 

– мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абст-

рактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження; 

– автор не виявив самостійної дослідницької позиції; 

– не проведено глибокого, всебічного аналізу чинних офіційних і нор-

мативних документів і сучасної спеціальної літератури за темою 

дослідження; 

– аналітичний огляд вітчизняних та зарубіжних публікацій з теми ро-

боти має форму анотованого списку і не відбиває рівня дослідження проблеми; 

– не розкрито зміст та організацію експериментального дослідження 

(його сутність, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних об’єктів, 

їхні характеристики), поверхово висвітлені практичні питання; 

– кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не від-

повідають поставленим завданням; 

– висновки та пропозиції не пов’язані з основною частиною роботи; 

– відсутні посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких 

використано матеріал; 

– бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел 

наведено в довільній формі, без дотримання вимог державного стандарту; 

– обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана 

неохайно, з помилками. 
Якщо науковий керівник дає позитивний відгук, курсова робота до-

пускається до захисту у терміни встановлені кафедрою. Напередодні захисту 
студент отримує свою роботу, щоб ознайомитися з рецензією та своєчасно 
підготуватися до захисту. 

Для захисту роботи призначається комісія, до складу якої входить 
лектор та асистент за відповідною навчальною дисципліною. Якщо асистента 
немає, то другий викладач призначається завідувачем кафедри. При оціню-
ванні роботи враховується її зміст, глибина дослідження, зміст доповіді сту-
дента, правильність відповідей на запитання членів комісії, вміння обґрун-
товувати та відстоювати свої погляди, оформлення роботи. Робота 
захищається публічно, для чого студент має зробити її мультимедійну 
презентацію. 

Оцінювання роботи здійснюється за такими критеріями (табл. 4.1, 4.2). 
 

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання курсової роботи 
 

Повнота викладення 
матеріалу Творчий 

підхід 
до написання 

Захист роботи 

Р
о

зд
іл

 1
 

Р
о

зд
іл

 2
 

Р
о

зд
іл

 3
 

Вільне 
володіння 

проблематикою 
Презентація 

Формування 
напрямів вирішення 
проблемних питань 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 
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Таблиця 4.2 – Перехід від вітчизняної шкали оцінювання до 
європейської 

 

Оцінка 
ЕСТS 

Бал Вітчизняна оцінка 

А 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне письмове висвітлення теми 
курсової роботи, знання проблемних питань,  
вміння сформувати напрями щодо їх вирішення  

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне володіння тематикою роботи,  
при визначенні проблемних питань є несуттєві помилки 

С 3,75–4,24 4 
Добре – повне володіння тематикою роботи, при 
визначенні проблемних питань є дві–три суттєві помилки 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне володіння викладеним в роботі 
матеріалом, нечітке формування проблемних питань,  
але достатнє для практичної діяльності за професією 

Е 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне володіння викладеним в роботі 
матеріалом, нечітке формування проблемних питань,  
не вміння чітко сформулювати висновки і пропозиції 

FX 2,00–2,99 2 

Незадовільно – безсистемність знань тематики роботи, 
невміння формувати проблемні питання, невміння чітко 
сформулювати висновки і пропозиції, неможливість 
продовжити навчання без відповідних знань 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота  
над тематикою 

 

Після захисту курсова робота передається кафедрою до архіву.  
Курсова робота вважається захищеною при отриманні студентом на 

захисті від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться 
відповідна оцінка (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), а за шкалою 
ЕСТS – оцінка, що відповідає набраній студентом кількості балів. 

 

 

5  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА 
 

 

1. Армстронг Г. Введение в маркетинг / Г. Амстронг, Ф. Котлер. – М. : 

Вильямс. – 2007. 

2. Бєлявцев М. І. Маркетинг : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іва-

ненко. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 328 с. 

3. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу : навч. посібник / С. М. Гон-

чаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

4. Липчук В. В. Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Лип-

чук. – Режим доступу: http://pidruchniki.Ws/1857031451887/marketing/ 

marketingoviy_analiz_-_lipchuk_vv. 
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5. Мальченко В. М. Маркетинг послуг : навч. посібник / В. М. Маль-

ченко. – Київ : КНЕУ, 2006. – 360 с. 

6. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Мальчик, Н. А. Гонтаренко, О. В. Попко, 

та ін. ; за заг. ред. М. В. Мальчик. – Рівне : НУВГП, 2014. – 444 с. 

7. Шканова О. М. Маркетинг послуг : навч. посібник / О. М. Шканова. 

– Київ : Кондор, 2003. – 304 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дис-

ципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» денної і заочної форм навчання / М. В. Мальчик, Н. А. Гон-

таренко, З. О. Толчанова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 46 с. 

9. Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисцип-

ліни «Маркетинг послуг» студентами напряму підготовки 6.030507 «Марке-

тинг» денної форми навчання / З. О. Толчанова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 12 

с. 

10. Руделіс В. Маркетинг : підручник / В. Руделіс, О. М. Азарян, 

О. А. Виноградов – 1-ше вид. – Київ, 2005. – 422 с. 

11. Шканова О. М. Маркетинг послуг : навч. посібник / О. М. Шканова. – 

Київ : Кондор, 2009. – 302 с. 

12. Періодичні видання:  

а) журнали – «Маркетинг в Україні»; «Маркетинг в России и зару-

бежом»; «Маркетинг і реклама»; «Мир упаковки»; «Мир продуктов»; «Новий 

маркетинг» (www.marketing.web-standart.net);  

б) газети – «Експерт Україна» (www.expert.ua); «Бізнес» (www. 

business.kiev.ua);  

в) інтернет-джерела – smida.gov.ua; pat.ua; www.uam.in.ua – Українська 

асоціація маркетингу; www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики 

України; www.zakon!.rada.gov.ua – законодавча база Верховної Ради України. 

http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.expert.ua/
http://www.busi-ness.kiev.ua/
http://www.busi-ness.kiev.ua/
http://www.uam.in.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.zakon!.rada.gov.ua/
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ДОДАТОК А 

 

Приклад форми титульного аркуша курсової роботи 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з                                             Маркетинг послуг                                             
           Назва дисципліни 

на тему ______________________________________________________ 

_______________________________________________________
______ 

КРМР.002368.17.12.00 
Шифр 

 
 

Галузь знань:                   Управління і адміністрування                              

 

Спеціальність: 

                               Маркетинг                                               

 

Студента(ки)_______курсу, група________  _________  _____________ 
Шифр              Підпис          Ініціали, 

прізвище 
 

 

Керівник_____________________________  _________  _____________ 
  Посада, вчене звання, науковий ступінь           Підпис       Ініціали, прізвище 

 

Кількість балів______________ 

Оцінка за шкалою: 

Національною____/ЄКТС_____ 

 

Члени комісії:  ___________________   _____________________ 
Підпис, дата                             Ініціали, прізвище 

___________________   _____________________ 
Підпис, дата                             Ініціали, прізвище 

___________________   _____________________ 
Підпис, дата                             Ініціали, прізвище 

 

 

Хмельницький  201__ 
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ДОДАТОК Б 

 

Зразок плану курсової роботи 

 

Тема      «Удосконалення комплексу маркетингу страхових послуг»     
 

Вступ 

1 Теоретико-методичні засади маркетингу страхових послуг 

1.1  Визначення, сутність та зміст маркетингу страхових послуг 

1.2  Етапи розвитку страхового маркетингу в Україні 

1.3  Особливості комплексу маркетингу страхових послуг 
 

2  Аналітичне дослідження діяльності СК «назва» на ринку 

страхових послуг 

2.1  Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності СК 

«назва» 

2.2  Аналіз маркетингового середовища об’єкта дослідження 

2.3  SWOT-аналіз діяльності СК «назва» 
 

3  Напрями удосконалення комплексу маркетингу СК «назва» 
 

Висновки 
 

Перелік джерел посилання 
 

Додатки 
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