
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Конкурентоспроможність підприємства» 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 

Год

ин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять 
Самостійна 

підготовка 

4 108 18 - 18 - 72 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 

1. Маркетинг 2. Маркетинговий менеджмент   3. Маркетингова політика  

4.Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика 5. Маркетингові комунікації. 6. 

CRM-системи в маркетингу.  

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Стратегічний маркетинг 2. Міжнародна конкурентоспроможність. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 
Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових 

рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності; 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків; 
 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері 

маркетингу; 
 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати 

методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки; 
 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях. 



Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 

 історичний досвід формування поняття «конкуренція» з урахуванням економічних 
концепцій та сукупності факторів, що впливають на його трансформацію; 

 правові засади державного регулювання конкуренції та особливості діяльності 
Антимонопольного комітету України відносно закордонного досвіду; 

 інструменти забезпечення конкурентних переваг за поняттям, видами, джерелами 
виникнення, сферою застосування;  

 методи та принципи оцінки конкурентоспроможності товару підприємства; 
 методологічну основу управління конкурентоспроможністю підприємства за 

концептуальними положеннями сучасної економічної та управлінської теорії; 
 основні напрями визначення і реалізації конкурентних стратегій за класифікаційними 

ознаками;  
 моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства за ступенем охоплення аспектів 

функціонування підприємства та набору чинників конкурентоспроможності; 
 інструменти та механізм розробки програми підвищення конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням галузевих та територіальних особливостей; 

 використовувати теоретичні основи поняття «конкуренція» з урахуванням 
функцій, форм та засобів цінової і нецінової конкуренції; 

 аналізувати економічні й інституційні аспекти конкуренції та вміти 
використовувати їх для подальшої регламентації  цього явища в діяльності 
підприємств; 

 застосовувати принципи забезпечення конкурентних за видовими ознаками 
під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів; 

 визначати напрями підвищення якості продукції підприємства та оцінювати 
рівень її конкурентоспроможності з урахуванням міжнародних стандартів й 
досвіду; 

 формувати організаційно-економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства враховуючи концепцію 
антикризового управління; 

 застосовувати конкурентні стратегії як спосіб отримання стійких 
конкурентних переваг підприємства з метою задоволення різних і мінливих 
потреб покупців; 

 проводити комплексне оцінювання конкурентоспроможності підприємства за 
формою вираження результату оцінки та типовими показниками; 

 формувати цільові програми підвищення конкурентоспроможності 
підприємства за функціональними напрямами його діяльності; 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. 

2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності. 

3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. 

4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

6. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища. 

7. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті 

управлінських рішень. 

8. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

9. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

10. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

11. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. 

12. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. 

13. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості 



14. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

15. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

16. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій 

діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 
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розділ 
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Теоретичні основи 

конкуренції: поняття та види. 

 

 історичний досвід 

формування поняття 

«конкуренція» з 

урахуванням економічних 

концепцій та сукупності 

факторів, що впливають на 

його трансформацію; 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 використовувати теоретичні основи поняття «конкуренція» з урахуванням 
функцій, форм та засобів цінової і нецінової конкуренції; 
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Державне регулювання 

конкуренції 

 правові засади 

державного регулювання 

конкуренції та особливості 

діяльності 

Антимонопольного 

комітету України відносно 

закордонного досвіду; 

 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 аналізувати економічні й інституційні аспекти конкуренції та вміти 

використовувати їх для подальшої регламентації  цього явища в діяльності 

підприємств; 
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Конкурентоспроможність та 

конкурентні переваги. 

 інструменти 

забезпечення конкурентних 

переваг за поняттям, 

видами, джерелами 

виникнення, сферою 

застосування;  

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 застосовувати принципи забезпечення конкурентних переваг за видовими 
ознаками під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів; 
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Конкурентоспроможність 

товару та методи її оцінки. 

 методи та принципи 
оцінки 
конкурентоспроможності 
товару підприємства; 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 визначати напрями підвищення якості продукції підприємства та  оцінювати 
рівень її конкурентоспроможності з урахуванням міжнародних стандартів й 
досвіду; 
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Теоретичні основи 

конкуренції: поняття та види. 

 

 історичний досвід 
формування поняття 
«конкуренція» з 
урахуванням 
економічних концепцій 
та сукупності факторів, 
що впливають на його 
трансформацію; 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 використовувати теоретичні основи поняття «конкуренція» з урахуванням 
функцій, форм та засобів цінової і нецінової конкуренції; 
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Державне регулювання 

конкуренції 

 правові засади 
державного регулювання 
конкуренції та 
особливості діяльності 
Антимонопольного 
комітету України 
відносно закордонного 
досвіду; 

 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 аналізувати економічні й інституційні аспекти конкуренції та вміти 

використовувати їх для подальшої регламентації  цього явища в діяльності 

підприємств; 
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Конкурентоспроможність та 

конкурентні переваги. 

 інструменти 
забезпечення 
конкурентних переваг за 
поняттям, видами, 
джерелами виникнення, 
сферою застосування;  

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 застосовувати принципи забезпечення конкурентних переваг за видовими 
ознаками під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів; 
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Конкурентоспроможність 

товару та методи її оцінки. 

 методи та принципи 
оцінки 
конкурентоспроможності 
товару підприємства; 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу; 

 визначати напрями підвищення якості продукції підприємства та  оцінювати 
рівень її конкурентоспроможності з урахуванням міжнародних стандартів й 
досвіду; 
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1. Поняття 
«конкурентоспроможніст
ь підприємства».  

2. Основні законодавчі 
акти, що регламентують 
порядок конкурентної 
поведінки підприємства.  

3. Антимонопольне 
регулювання конкуренції 
в Україні.  

4. Сутність поняття 
«конкурентні переваги» 
та шляхи їх досягнення.  

5. Характеристика 
основних джерел 
конкурентних переваг в 
маркетингу.  

6. Методи забезпечення 
конкурентних переваг 
підприємства. 

7. Зв’язок понять 
конкурентоспроможність 
та споживача цінність 
продукту. 

8. Показники, що 
характеризують 
інтенсивність 
конкуренції на ринку. 

9. Підходи до вибору бази 
порівняння для оцінки 
конкурентоспроможності 
продукції. 

10. Методи оцінки 
конкурентоспроможності 
товару підприємства. 
 
 

 історичний досвід 
формування поняття 
«конкуренція» з 
урахуванням 
економічних 
концепцій та 
сукупності факторів, 
що впливають на його 
трансформацію; 

 правові засади 
державного 
регулювання 
конкуренції та 
особливості діяльності 
Антимонопольного 
комітету України 
відносно закордонного 
досвіду; 

  інструменти 
забезпечення 
конкурентних переваг 
за поняттям, видами, 
джерелами 
виникнення, сферою 
застосування;  

 методи та принципи 
оцінки 
конкурентоспроможно
сті товару 
підприємства; 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу. проводити маркетингові дослідження у різних сферах 
маркетингової діяльності; 

 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності; 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків; 

 обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 
досліджень у сфері маркетингу; 
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5 Особливості управління 

конкурентоспроможніст

ю підприємства. 

 методологічну 
основу управління 
конкурентоспромо
жністю 
підприємства за 
концептуальними 
положеннями 
сучасної 
економічної та 
управлінської 
теорії; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях; 

 формувати організаційно-економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства враховуючи підходи 
антикризового та ціннісно-компетентнісного управління; 
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6 Конкурентні стратегії та 

технологія забезпечення 

конкурентних переваг 

підприємства. 

 основні напрями 
визначення і 
реалізації 
конкурентних 
стратегій за 
класифікаційними 
ознаками; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях;  

 застосовувати конкурентні стратегії як спосіб отримання 
стійких конкурентних переваг підприємства з метою 
задоволення різних і мінливих потреб покупців; 
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Сучасні моделі оцінки 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

 моделі оцінки 
конкурентоспромо
жності 
підприємства за 
ступенем 
охоплення аспектів 
функціонування 
підприємства та 
набору чинників 
конкурентоспромо
жності; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях; 

 проводити комплексне оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства за формою вираження результату оцінки та 
типовими показниками; 
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9 Розроблення і реалізація 

програм підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

 інструменти та 
механізм розробки 
програми 
підвищення 
конкурентоспромо
жності 
підприємства з 
урахуванням 
галузевих та 
територіальних 
особливостей; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях. 

 формувати цільові програми підвищення 
конкурентоспроможності підприємства за функціональними 
напрямами його діяльності; 
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Особливості управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

 методологічну 
основу управління 
конкурентоспромо
жністю 
підприємства за 
концептуальними 
положеннями 
сучасної 
економічної та 
управлінської 
теорії; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях; 

 формувати організаційно-економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства враховуючи підходи 
антикризового та ціннісно-компетентнісного управління; 
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Конкурентні стратегії та 

технологія забезпечення 

конкурентних переваг 

підприємства. 

 основні напрями 
визначення і 
реалізації 
конкурентних 
стратегій за 
класифікаційними 
ознаками; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях;  

 застосовувати конкурентні стратегії як спосіб отримання 
стійких конкурентних переваг підприємства з метою 
задоволення різних і мінливих потреб покупців; 
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Сучасні моделі оцінки 

конкурентоспроможністю 

підприємства. 

 моделі оцінки 
конкурентоспромо
жності 
підприємства за 
ступенем 
охоплення аспектів 
функціонування 
підприємства та 
набору чинників 
конкурентоспромо
жності; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях; 

 проводити комплексне оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства за формою вираження результату оцінки та 
типовими показниками; 
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Розроблення і реалізація 

програм підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

 інструменти та 
механізм розробки 
програми 
підвищення 
конкурентоспромо
жності 
підприємства з 
урахуванням 
галузевих та 
територіальних 
особливостей; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 
діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях. 

 формувати цільові програми підвищення 
конкурентоспроможності підприємства за функціональними 
напрямами його діяльності; 
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1. Стратегії росту і 

конкуренції 

підприємств різних 

розмірів.  

2. Заходи щодо сприяння 

реалізації сфокусованої 

стратегії диференціації. 

3. Методи, визначення 

конкурентоспроможнос

ті підприємства. 

4. Характеристика 

основних етапів 

технології конкурентної 

діагностики. 

5. Принципи кількісної 

оцінки рівня 

конкурентного статусу 

підприємства. 

6. Система показників для 

оцінки фінансового 

аспекту 

конкурентоспроможнос

ті підприємств. 

7. Етапи діагностики 

механізму управління 

конкурентоспроможніст

ю підприємств. 

8. Управлінський аспект 

конкурентоспроможнос

ті підприємства. 

9. Умови доцільності 

використання стратегії 

адаптації.  

10. Інструменти розробки 

програми підвищення 

конкурентоспроможнос

ті. 
 

 методологічну 
основу управління 
конкурентоспромож
ністю підприємства 
за концептуальними 
положеннями 
сучасної 
економічної та 
управлінської теорії; 

 основні напрями 
визначення і 
реалізації 
конкурентних 
стратегій за 
класифікаційними 
ознаками; 

 моделі оцінки 
конкурентоспромож
ності підприємства 
за ступенем 
охоплення аспектів 
функціонування 
підприємства та 
набору чинників 
конкурентоспромож
ності; 

 інструменти та 
механізм розробки 
програми 
підвищення 
конкурентоспромож
ності підприємства з 
урахуванням 
галузевих та 
територіальних 
особливостей; 

 здійснювати планування і провадження ефективної маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі; 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності; 
 усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти 
стратегії виходу на іноземні ринки; 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 
маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 
макрорівнях;  

 

http://dl

.dut.edu

.ua/cou

rse/vie

w.php?i

d=1969 

http://dl

.dut.edu

.ua/cou

rse/vie

w.php?i

d=1969 



8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Лупак Р. Л. Л 85 Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с. - 

[Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1766_39238538.pdf 

2. Цибульська Е. І. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. – Харків: Вид-во НУА, 2018. – 320 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf 

3.  Плахотнікова Л.О. П37 Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1707_97507936.pdf 

4. Дарчук В.Г.  Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf 

5. Виноградова О. В., Крижко О.В.. В49 «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 

137 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1702_36465668.pdf 

6. Бабій О.М., Малишко В.С., Пудичева Г.О. Управління вартістю підприємства: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 207с 

7.  Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 498 с. 

8. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства / М. Я. Коробов. – Київ: Знання, 2012. – 276 с. 

9. Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг : підручник. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Moodle – дистанційне навчання і контроль 

• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних  

• Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних 

• Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка маркетингових досліджень; 

• HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

• Databox, Dasheroo – сервіси слідкування основних показників ефективності, аналітики, маркетингу 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1766_39238538.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1707_97507936.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1702_36465668.pdf

