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Кафедра 

_____________________________ 

 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

 

Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності 

Курс 4 курс 

Спеціальність 6.020102 «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: Теоретичне питання - 15 балів; 

Аналітичне питання - 15 балів; 

Тестове завдання - 10 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Поясніть поняття і сутність бібліотечного 

маркетингу. 

2. Охарактеризуйте використання 

маркетингових принципів і 

інструментарію в практиці управління 

сучасною бібліотекою. 

3. Виявіть об’єкт бібліотечного маркетингу. 

4. Опишіть предмет бібліотечного 

маркетингу. 

5. Окресліть концептуальний підхід до 

характеристики маркетингу. 

6. Окресліть функціональний підхід до 

характеристики маркетингу. 

7. Окресліть товарний підхід до 

характеристики маркетингу. 

8. Окресліть системно-поведінковий підхід 

до характеристики маркетингу. 

9. Окресліть інституційний підхід до 

характеристики маркетингу. 

10. Окресліть національний підхід до 

характеристики маркетингу. 

11. Окресліть управлінський підхід до 

характеристики маркетингу. 

12. Опишіть походження та еволюцію 

концепцій маркетингу. 

13. Дайте характеристику основним 



поняттям бібліотечного маркетингу: 

потреби, цінності, побажання, 

задоволення. 

14. Дайте характеристика основним поняттям 

бібліотечного маркетингу: попит, 

продукти, послуги, вартість. 

15. Узагальніть основні маркетингові теорії 

потреб. 

16. Розкрийте принципи бібліотечного 

маркетингу. 

17. Поясніть завдання бібліотечного 

маркетингу. 

18. Розкрийте функції бібліотечного 

маркетингу. 

19. Проаналізуйте концепцію бібліотечного 

маркетингу. 

20. Поясніть особливості бібліотечного 

маркетингу. 

21. Охарактеризуйте концептуальне 

моделювання бібліотечного маркетингу. 

22. Опишіть систему маркетингової 

інформації. 

23. Виявіть співвідношення понять 

бібліотечний «продукт», «послуга». 

24. Продемонструйте поняття про 

маркетингову інформацію. 

25. Розкрийте процес маркетингового 

дослідження у бібліотеці. 

26. Реконструюйте основні етапи 

маркетингового дослідження у бібліотеці. 

27. Окресліть завдання маркетингових 

досліджень бібліотек. 

28. Аргументуйте мету маркетингових 

досліджень бібліотек. 

29. Оцініть деск-дослідження бібліотечних 

продуктів та послуг. 

30. Узагальніть методи вивчення 

користувачів бібліотек. 

31. Охарактеризуйте історичний метод 

вивчення користувачів (читачів) 

бібліотек. 

32. Охарактеризуйте метод спостережень у 

вивченні користувачів. 

33. Охарактеризуйте метод експериментів у 

вивченні користувачів. 

34. Охарактеризуйте метод опитування у 

вивченні користувачів. 

35. Дайте характеристику методам 

маркетингових досліджень. 

36. Узагальніть особливості бібліотечних 

продуктів та послуг. 

37. Здійсніть аналіз життєвого циклу 



бібліотечних послуг. 

38. Охарактеризуйте організаційно-

структурні форми управління 

бібліотечним маркетингом. 

39. Проаналізуйте систему засобів 

бібліотечного маркетингу. 

40. Охарактеризуйте види сучасного 

бібліотечного маркетингу. 

41. Виділіть основні складові комплексу 

маркетингових комунікацій. 

42. Поясніть сутність маркетингової політики 

комунікацій. 

43. Проаналізуйте необхідність 

використання маркетингу для бібліотек та 

інформаційних установ. 

44. Проаналізуйте необхідність урахування 

потреб споживачів на ринку бібліотечних 

послуг. 

45. Класифікуйте бібліотечні продукти та 

послуги. 

46. Поясніть маркетингову стратегію. 

47. Окресліть необхідність розробки 

маркетингових стратегій для бібліотек та 

інформаційних установ України. 

48. Оцініть рекламу як складову комплексу 

маркетингових комунікацій. 

49. Поясніть пропаганду як складову 

комплексу маркетингових комунікацій. 

50. Охарактеризуйте стимулювання збуту як 

складову комплексу маркетингових 

комунікацій. 

51. Оцініть персональний продаж як 

складову комплексу маркетингових 

комунікацій. 

52. Розкрийте зв’язки з громадськістю у 

діяльності бібліотек та інформаційних 

установ. 

53. Аргументуйте прямий маркетинг як 

складову комплексу маркетингових 

комунікацій. 

54. Охарактеризуйте основні параметри 

бібліотечних продуктів та послуг. 

55. Розкрийте маркетингову цінову політику. 

56. Охарактеризуйте основні елементи 

маркетингової політики комунікацій. 

57. Продемонструйте переваги та недоліки 

основних складових комплексу 

маркетингових комунікацій. 

58. Виявіть особливості використання 

вторинної інформації у маркетингових 

дослідженнях бібліотечних продуктів та 

послуг. 



59. Виявіть особливості бібліотечного 

маркетингу. 

60. Опишіть, чим відрізняється 

маркетинговий аналіз від маркетингового 

моніторингу і маркетингового аудиту? 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська 

 


