
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальність        075 «Маркетинг»   

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика» 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: Кредитів 

ECTS 

Годин За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

5 150 24 - 36 - 90 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг. 2. Сучасні види маркетингу. 3. Поведінка споживачів                                            

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Стратегічний маркетинг           

2. Маркетинговий менеджмент. 

3. Конкурентоспроможність підприємства       

4. Маркетингова політика          

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 
  здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу 
 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування 

явищ і процесів у маркетинговому середовищі 
 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії 

маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 
 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності 

ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової діяльності на 

глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей віртуального 

середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в 
Інтернеті 



Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 

 сутність маркетингових досліджень у діяльності підприємства та їх  функції 

 джерела, склад  та структуру інформаційного забезпечення  маркетингових 

досліджень на підприємстві; 

 специфіку процедури та етапи процесу маркетингових досліджень на 

підприємстві; 

 особливості розробки плану вибіркового дослідження; методику   збору даних; 

 специфіку проведення маркетингового дослідження кон’юнктури    ринку, на 

прикладі ринку телекомунікаційних послуг; 

 специфіку маркетингового дослідження споживачів на ринку, з врахуванням 

специфіки  споживачів підприємств телекомунікаційної  галузі; 

 методологію та інструментарій маркетингового аналізу конкурентних  позицій 

підприємства, з врахуванням особливостей  підприємства   телекомунікаційної 

галузі; 

 методологію дослідження конкурентоспроможності товару; 

 сутність, роль та сферу застосування бізнес-аналітики; 

 порядок уточнення місії підприємства і визначення маркетингових    цілей; 

 особливості аналізу бізнес-процесів підприємства; 

 методологію аналізу бізнес-процесів підприємства; 

‒ застосовувати основні методи маркетингових досліджень, коректно 

обробляти і представляти результати проведених маркетингових 

досліджень; 

‒ застосовувати інформацію про ринок, де функціонує підприємство, і 

суміжні ринки; 

‒ визначати цільову аудиторію, конкурентів; 

‒ відстежувати інформаційні потоки;  

‒ абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати на основі логічних 

аргументів і фактів, застосовувати методи наукового пізнання; 

‒ використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети 

прикладних програм, економіко-математичні методи та моделі; 

‒ моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, 

ідентифікувати ключові фактори певної ринкової ситуації; 

‒ пристосовувати комунікативні здібності. 

 

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. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати 

відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. 

7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. 

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

маркетингового середовища. 

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

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

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



7. План вивчення освітньої компоненти 
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1-
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Маркетингові 

дослідження: сутність, 

роль та види 

- сутність 

маркетингових 

досліджень у 

діяльності 

підприємства та їх   

функції 
 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 застосовувати основні методи маркетингових досліджень, коректно 
обробляти і представляти результати проведених маркетингових досліджень 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Інформаційне 

забезпечення 

маркетингових 

досліджень 

- джерела, склад  та 

структуру 

інформаційного 

забезпечення 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 

 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 застосовувати інформацію про ринок, де функціонує підприємство, і суміжні ринки 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Програма 

маркетингових 

досліджень 

- специфіку 

процедури та етапи 

процесу 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 
 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 визначати цільову аудиторію, конкурентів; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Маркетингові 

дослідження: сутність, 

роль та види 

- сутність 

маркетингових 

досліджень у 

діяльності 

підприємства та їх  

функції 

 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності 

 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 
результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

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

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

 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням 
особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 застосовувати основні методи маркетингових досліджень, коректно обробляти і 
представляти результати проведених маркетингових досліджень 
 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Інформаційне 

забезпечення 

маркетингових 

досліджень 

- джерела, склад  та 

структуру 

інформаційного 

забезпечення 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 
 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності 

 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 
результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

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

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

 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням 
особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 застосовувати інформацію про ринок, де функціонує підприємство, і суміжні ринки 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Програма 

маркетингових 

досліджень 

 - специфіку 
процедури та 
етапи процесу 
маркетингових 
досліджень на 
підприємстві; 

 предметної області маркетингу 
 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 

сучасного маркетингу 
 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 
 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 
 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 визначати цільову аудиторію, конкурентів; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 



С
ам

ос
ті

й
н
а 

ро
бо

та
 

1. Маркетингові дослідження в 
структурі маркетингу. 
2. Інформаційне забезпечення 
маркетингу. 
3. Аналіз та інтерпретація 
отриманих даних, підготовка 
висновку. 
4. Організація і проведення 
маркетингового дослідження. 
5. Вимоги до проведення 
маркетингових досліджень, та 
основні його характеристики. 
6. Розробка вибіркового плану і 
визначення обсягу виборки . 
7. Послідовність етапів 
проведення маркетингового 
дослідження. 
8. Типи і види маркетингових 
досліджень. 
9. Маркетингові дослідження в 
структурі маркетингу. 
Управління маркетингом 
10. Замовник і виконавець 
дослідження. 

- сутність 

маркетингових 

досліджень у 

діяльності 

підприємства та їх  

функції 

 

- джерела, склад  та 

структуру 

інформаційного 

забезпечення 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві 

 

- специфіку 

процедури та 

етапи процесу 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 застосовувати основні методи маркетингових досліджень, коректно обробляти і 
представляти результати проведених маркетингових досліджень 

 визначати цільову аудиторію, конкурентів 
 застосовувати інформацію про ринок, де функціонує підприємство, і суміжні ринки 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Методологія проведення 

маркетингових 

досліджень 

‒ специфіку 

процедури та 

етапи процесу 

маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

‒ відстежувати інформаційні потоки; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Маркетингове 

дослідження 

кон’юнктури ринку 

‒ особливості 

розробки плану 

вибіркового 

дослідження; 

методику  збору 

даних; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати на основі логічних 
аргументів і фактів, застосовувати методи наукового пізнання; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Маркетингове 

дослідження споживачів 

- специфіку 

проведення 

маркетингового 

дослідження 

кон’юнктури  

ринку, на прикладі 

ринку 

телекомунікаційних 

послуг; 
 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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 Методологія проведення 

маркетингових 

досліджень 

‒ специфіку 

процедури та 

етапи процесу 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php



маркетингових 

досліджень на 

підприємстві; 

сучасного маркетингу 
 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 
 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 
 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 ‒ відстежувати інформаційні потоки; 

e/view.p

hp?id=2

300 

?id=2300 
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Маркетингове 

дослідження 

кон’юнктури ринку 

‒ особливості 

розробки плану 

вибіркового 

дослідження; 

методику  збору 

даних; 

 

- специфіку 

проведення 

маркетингового 

дослідження 

кон’юнктури  ринку, 

на прикладі ринку 

телекомунікаційних 

послуг; 

 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати на основі логічних 
аргументів і фактів, застосовувати методи наукового пізнання; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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1 Маркетингове 

дослідження споживачів 

- специфіку 

маркетингового 

дослідження 

споживачів на 

ринку, з 

врахуванням 

специфіки  

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 



споживачів 

підприємств 

телеко-

мунікаційної 

галузі; 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 
 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі; 

 

С
ам

ос
ті

й
н
а 

ро
бо

та
 

1. Обробка результатів 

дослідження: сортування і 

узагальнення інформації. 

2. Види статистичного 

аналізу: інструментарій 

дескриптивного аналізу; 

традиційний аналіз 

документів; контент-

аналіз; інформативно-

цільовий аналіз; аналіз 

відмінностей. 

3.  Технології 

опрацювання інформації 

та результатів 

маркетингового 

дослідження. 

4. Підготовка 

заключного висновку про 

проведення 

маркетингового 

дослідження та усна 

презентація його 

результатів. 

5. Інтерпретація 

отриманих результатів, 

розробка рекомендацій. 

 

специфіку 

маркетингового 

дослідження 

споживачів на 

ринку, з 

врахуванням 

специфіки  

споживачів 

підприємств 

телеко-

мунікаційної 

галузі; 

 

-  особливості 

розробки плану 

вибіркового 

дослідження; 

методику  збору 

даних; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі; 

 абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати на основі логічних 
аргументів і фактів, застосовувати методи наукового пізнання; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 



 

Л
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Маркетингове 

дослідження товарів 

-  методологію та 

інструментарій 

маркетингового 

аналізу конкурентних    

позицій 

підприємства, з 

врахуванням 

особливостей  

підприємства   

  

телекомунікаційної 

галузі; 

 

- методологію 

дослідження 

конкурентоспроможн

ості товару; 
 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Бізнес-аналітика та її 

місце в системі 

управління 

підприємством 

- сутність, роль та 

сферу застосування 

бізнес-аналітики; 

 

- порядок уточнення 

місії підприємства і 

визначення 

маркетингових цілей 

 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, ідентифікувати 
ключові фактори певної ринкової ситуації; 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 



Л
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3
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2
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Особливості аналізу 

бізнес-процесів 

підприємства 

- особливості аналізу 

бізнес-процесів 

підприємства; 

 

- методологію аналізу 

бізнес-процесів 

підприємства; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, 
ідентифікувати ключові фактори певної ринкової ситуації; 

 пристосовувати комунікативні здібності. 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Економічне та 

інформаційне 

забезпечення логістики 

 

- законодавчі та 

нормативно-

правові засади 

ведення 

логістичної 

діяльності на 

підприємствах 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, 
ідентифікувати ключові фактори певної ринкової ситуації; 

 пристосовувати комунікативні здібності. 

http://dl.

dut.edu.

ua/cours

e/view.p

hp?id=2

300 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2300 
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Маркетингове 

дослідження товарів 

  

 -  методологію та 

інструментарій 

маркетингового 

аналізу 

конкурентних    

позицій 

підприємства, з 

врахуванням 

особливостей  

підприємства  

телекому-

нікаційної галузі; 

 

- методологію 

дослідження 

конкурентоспромо

жності товару; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі 
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Бізнес-аналітика та її 

місце в системі 

управління 

підприємством 

- сутність, роль та 

сферу застосування 

бізнес-аналітики; 

 

- порядок уточнення 

місії підприємства і 

визначення 

маркетингових цілей 

 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, ідентифікувати 
ключові фактори певної ринкової ситуації; 
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Економічне та 

інформаційне 

забезпечення логістики 

 

- особливості аналізу 

бізнес-процесів 

підприємства 

- методологію аналізу 

бізнес-процесів 

підприємства; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, ідентифікувати 
ключові фактори певної ринкової ситуації; 
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1. Вимоги до проведення 
маркетингових досліджень, 
та основні його 
характеристики. 

2. Замовник і виконавець 
дослідження. 

3. Послідовність етапів 
проведення маркетин-
гового дослідження. 

4. Визначення потреби в 
проведенні маркетингового 
дослідження.  

5. Формування основної 
проблеми та мети дослід-
ження,  постановка завдань. 

6. Типи і види маркетин-гових 
досліджень 

7. Розробка вибіркового плану 
і визначення обсягу виборки 

8. Планування вибірки. 
9. Визначення методів збору 
даних. 

10. Методи збору даних, 
особливості їх застосування. 

- особливості 

аналізу бізнес-

процесів 

підприємства 

- методологію 

аналізу бізнес-

процесів 

підприємства; 

 здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків 
 здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 здатність до використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей 

віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті 

 моделювати розвиток подій і обирати бажаний варіант розвитку, 
ідентифікувати ключові фактори певної ринкової ситуації; 

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології, пакети прикладних 
програм, економіко-математичні методи та моделі 
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8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
• Решетілова Т.Б. Маркетингові  дослідження: підручник : [Електронний ресурс]/ Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані.–Дніпропетровськ: НГУ, 2015. –357с.  

• Косар Н. С. Маркетингові дослідження/ Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018.-  460 с. 

• Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник/ Ю.Є.Петруня,В. Ю. Петруня. –3-тє вид., переробл. і доповн. –Дніпропетровськ : Університет 

митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. 

• Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
залік 

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

• Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; 

• Google analytics, Google forms,  Google docs, Google Trends – для проведення маркетингових досліджень 

• Microsoft Excel, NextDoc, Airtable, Google Таблицы – сервіси систематизації маркетингових даних 

 


