
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми  «Маркетинг»

                                                                                               (назва)

Освітнього рівня   бакалавр

Спеціальності        075 «Маркетинг»

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування»

1. Назва освітньої компоненти   «Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій»
                                                                             (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                       

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. Конкурентоспроможність підприємства 2. Маркетинг. 3. Маркетингові комунікації.
4. Стратегічний маркетинг  

Освітні компоненти для яких є базовою Кваліфікаційна робота. 
5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:

Компетенції відповідно до ООП
Знати Вміти

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу
- критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу
- використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і 

процесів у маркетинговому середовищі
- проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 

функціональних зв'язків між її складовими
- коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу
- проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності
-  розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності
-  використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності
- використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти 

рекомендації щодо підвищення їх ефективності
- обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу
- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.
- використовувати Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей віртуального середовища щодо 

маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті.
- використовувати маркетингові інструменти для  аналізу, оцінки та прогнозування ринку 



телекомунікацій;  просування та оцінки ефективності проектів телекомунікаційних підприємств.
Компетенції відповідно до вимог роботодавців

Знати Вміти
- сутність маркетингу телекомунікаційних послуг, 

його види,  еволюцію та сучасну концепцію;
- структуру і зміст ринку телекомунікаційних 

послуг;
- сутність, складові, принципи розробки та 

впровадження маркетингової інформаційної 
системи (МІС) на телекомунікаційному 
підприємстві;

- економіко-математичні методи та моделі 
маркетингових досліджень;

- типи телекомунікаційних послуг, принципи 
політики в маркетинговій діяльності;

- сутність, процес, види та основні елементи 
маркетингових комунікацій у сфері 
телекомунікаційних послуг;

- сутність і принципи організації управління 
маркетинговою діяльністю підприємства сфери 
телекомунікацій, особливості та види планування і
контролю маркетингової діяльності.

- характеризувати основні функції маркетингових служб телекомунікаційних підприємств;
- визначати  вплив факторів середовища на діяльність телекомунікаційного підприємства ;
- здійснювати маркетингові дослідження ринку телекомунікацій, формувати маркетингову інформаційну 

систему підприємства;
- отримувати і обробляти, аналізувати маркетингову інформацію, моделювати і прогнозувати купівельний

попит і споживання на ринку телекомунікацій;
- здійснювати маркетингове супроводження і просування продуктових та технологічних інновації в 

телекомунікаційній галузі на всіх етапах їх життєвого циклу;
- продавати телекомунікаційні послуги;
- здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль маркетингу, оцінювати ефективність 

маркетингових заходів, розробляти рекомендації щодо поліпшення товарної, цінової, комунікаційної та 
розподільчої маркетингової політики телекомунікаційного підприємства.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
2. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
3. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на 
основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію
4. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
5. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні
показники, які характеризують результативність такої діяльності.
6. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження 
маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
7. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 
середовища.
8. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті 
управлінських рішень.
9. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 
представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.



10. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.
11. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
12. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
13. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
14.Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання 
професійної термінології.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ

Вид
заняття

Тема Знати Вміти
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. 
Теоретичні

основи
аналізу

телекомуніка
ційних
послуг

Лекція
1-2

Маркетинг телекомунікаційних
послуг як самостійний напрямок

у маркетинговій діяльності

- види  і особливості  маркетингу 
телекомунікаційних  послуг, його 
еволюцію та сучасну  концепцію;

- логічно і послідовно відтворювати 
отримані знання предметної області 
маркетингу
- критично аналізувати й 
узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу
- використовувати теоретичні 
положення маркетингу для інтерпретації
та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі
- проваджувати маркетингову 
діяльність на основі розуміння сутності 
та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими
 характеризувати основні функції 
маркетингових служб телекомунікаційних 
підприємств;

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.dut.edu.
ua/course/view.
php?id=1345  

Лекція
3-4

Структура і зміст ринку
телекомунікаційних послуг  

 структурні елементи   ринку 
телекомунікаційних  послуг;

–  логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
  критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 робити  аналіз  ринку телекомунікацій, 
визначати  вплив факторів середовища на 
діяльність телекомунікаційного підприємства;

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Лекція Системи  маркетингових досліджень    принципи розробки та впровадження  логічно і послідовно відтворювати http://dl. http://dl.du
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1345
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1345
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5-6 і маркетингової  інформації

МІС у сфері інформаційної діяльності та
послуг,  напрямки  і  етапи  проведення
маркетингових досліджень;

отримані знання предметної області 
маркетингу
 критично аналізувати й 
узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу
 використовувати теоретичні 
положення маркетингу для інтерпретації
та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі
 коректно застосовувати методи, 
прийоми та інструменти маркетингу
 проводити маркетингові дослідження 
у різних сферах маркетингової діяльності
 формувати маркетингову інформаційну 
систему  (МІС), збирати інформацію, проводити 
маркетингові дослідження;

dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Лекція
7

Економіко-математичні методи та
моделі маркетингових досліджень

   статистичні  методи обробки  
маркетингової інформації,  моделювання 
попиту і споживання в маркетингу;

 логічно  і  послідовно  відтворювати
отримані  знання  предметної  області
маркетингу
 критично  аналізувати  й
узагальнювати  положення  предметної
області сучасного маркетингу
 проваджувати  маркетингову
діяльність на основі  розуміння  сутності
та  змісту  теорії  маркетингу  і
функціональних зв'язків між її складовими
  коректно  застосовувати  методи,
прийоми та інструменти маркетингу 
  прогнозувати і моделювати попит;

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Прак-
тичне

заняття
1-2

Маркетинг телекомунікаційних
послуг як самостійний напрямок у

маркетинговій діяльності  

 види  і  особливості маркетингу в галузі 
телекомунікаційних  продуктів  і послуг;

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345
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складовими
 -  визначати  вплив факторів середовища на 

діяльність  підприємства, здійснювати 
сегментацію  ринку  телекомунікаційної
продукції  та  послуг;

Прак-
тичне

заняття
3-4

Структура і зміст ринку
телекомунікаційних послуг  

 структурні елементи   ринку 
телекомунікаційних  послуг;

–  логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу
  критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасного 
маркетингу
 проваджувати маркетингову діяльність на 
основі розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими
 робити  аналіз  і  сегментацію  ринку 
телекомунікацій, визначати  вплив факторів 
середовища на діяльність телекомунікаційного 
підприємства, оцінювати  конкурентів;

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Прак-
тичне

заняття
5-7

Системи маркетингових
досліджень і маркетингової

інформації

   принципи розробки та впровадження 
МІС у сфері інформаційної діяльності та 
послуг, напрямки і етапи проведення 
маркетингових досліджень;

 логічно і послідовно відтворювати 
отримані знання предметної області 
маркетингу
 критично аналізувати й 
узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу
 використовувати теоретичні 
положення маркетингу для інтерпретації
та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі
 коректно застосовувати методи, 
прийоми та інструменти маркетингу
 формувати маркетингову інформаційну систему

(МІС), збирати інформацію, проводити 
маркетингові дослідження;

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Прак-
тичне

заняття
8-10

Економіко-математичні методи та
моделі маркетингових досліджень

 статистичні  методи обробки  
маркетингової інформації,  моделювання 
попиту і споживання в маркетингу;

 логічно  і  послідовно  відтворювати
отримані  знання  предметної  області
маркетингу
 критично  аналізувати  й
узагальнювати  положення  предметної
області сучасного маркетингу
 проваджувати  маркетингову
діяльність на основі  розуміння  сутності

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345
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та  змісту  теорії  маркетингу  і
функціональних зв'язків між її складовими
  коректно  застосовувати  методи,

прийоми та інструменти маркетингу
 прогнозувати і моделювати попит;

Самос-
тійна

робота

1.Поняття ринку телекомунікацій,
його сегментація.
2.Мета  і  функції  маркетингу
телекомунікаційних  продуктів  і
послуг  в  загальній  концепції
маркетингу.
3. Об’єкти, суб’єкти маркетингу в
галузі телекомунікацій.
4.  Маркетингове  середовище
операторів ринку ТК.
5.  Структурні  елементи  ринку
телекомунікаційної  продукції  та
послуг.
6.Оцінка  власної  конкурентної
позиції  на  ринку:  технології
бенчмаркінгових досліджень. 
7.Сутність  та  складові
маркетингової  інформаційної
системи (МІС).
8.Електронна комерція.
9.Моделювання бізнесу.  

10. 10.Експертні   методи  у
маркетингових дослідженнях.

11. 11.Типи   продуктів  і  послуг  в
галузі ТК.

12. 12.Методи  отримання  й  обробки
маркетингової  інформації  на
ринку ТК.

13. 13.Життєвий   цикл  інновації  в
галузі ТК.

14. 14.Теорія  маркетингової
комунікації в ТК-галузі.

15. 15.Послідовність  рішень  при
організації  поширення ТК-товарів
і послуг.

-мету і  функції  маркетингу
телекомунікаційних продуктів і послуг в
загальній концепції маркетингу;
-структурні  елементи  ринку
телекомунікаційних послуг;
-  сутність  та  складові  маркетингової
інформаційної системи  (МІС);
- типи  телекомунікаційних  продуктів  і
послуг;
-теорію  маркетингової  комунікації.

 логічно  і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 використовувати  маркетингові
інформаційні  системи  в  ухваленні
маркетингових  рішень  і  розробляти
рекомендації  щодо  підвищення  їх
ефективності
 збирати   і  аналізувати   маркетингову

інформацію,  проводдити   маркетингові
дослідження.
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Розділ 2. 
Маркетин-

гова політика
теоле-

комуніка-
ційних

підприємств 
Лекція

8-9

Типи телекомунікаційних послуг.
Принципи політики в маркетинговій

діяльності

 типи  телекомунікаційних  продуктів і
послу г та  їх  особливості;

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 планувати  і  впроваджувати  продуктові  та

технологічні інновації в інформаційній галузі.

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Лекція
10-11

Канали та засоби розповсюдження
телекомунікаційних послуг

 методи  поширення  телекомунікаційних
продуктів: канали розподілу,  торгівля,
просування;

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 організовувати   просування,  рекламу,

стимулювання   продажу   та   продаж
телекомунікаційних  продуктів  та  послуг.

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345
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urse/view.

php?
id=1345

Лекція
12

Принципи планування, стратегія і
тактика маркетингу

телекомунікаційних послуг

 особливості планування маркетингу  у
сфері  телекомунікаційних  послуг,
формування маркетингової  стратегії.

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі

http://dl.
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 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 здійснювати  планування маркетингу, 

формування маркетингової  стратегії  у сфері  
ТК.

Прак-
тичне

заняття
11-13

Типи телекомунікаційних послуг.
Принципи політики в 
маркетинговій діяльності

 типи  телекомунікаційних  продуктів і  
послу г та  їх  особливості;

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 планувати і впроваджувати продуктові та 

технологічні інновації в галузі ТК.

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Прак-
тичне

заняття
14-15

Канали та засоби 
розповсюдження 
телекомунікаційних послуг

 методи  поширення  телекомунікаційних
продуктів: канали розподілу,  торгівля, 
просування;

 логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу
 критично  аналізувати  й  узагальнювати
положення  предметної  області  сучасного
маркетингу
 використовувати  теоретичні  положення
маркетингу для інтерпретації та прогнозування
явищ і процесів у маркетинговому середовищі
 проваджувати маркетингову діяльність на
основі  розуміння  сутності  та  змісту  теорії
маркетингу  і  функціональних  зв'язків  між  її
складовими
 коректно  застосовувати  методи,  прийоми
та інструменти маркетингу
 організовувати  просування, рекламу, 

стимулювання  продажу  та  продаж 
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телекомунікаційних  продуктів  та  послуг.

Прак-
тичне

заняття
16-18 

Принципи планування, стратегія 
і тактика маркетингу 
телекомунікаційних послуг

 особливості планування маркетингу  у  
сфері телекомунікаційних послуг,  
формування маркетингової  стратегії.

- розробляти маркетингове забезпечення 
розвитку бізнесу в умовах 
невизначеності

-  обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень
у сфері маркетингу

- пропонувати вдосконалення щодо 
функцій маркетингової діяльності.

 використання маркетингових 
інструментів для  аналізу, оцінки та 
прогнозування ринку телекомунікацій;  
просування та оцінки ефективності 
проектів телекомунікаційних 
підприємств.

 здійснювати  планування маркетингу, 
формування маркетингової  стратегії  у сфері  
ТК.

http://dl.
dut.edu.
ua/cours
e/view.p

hp?
id=1345

http://dl.du
t.edu.ua/co
urse/view.

php?
id=1345

Самос-
тійна

робота

1. Життєвий  цикл продуктів і послуг в 
галузі ТК: маркетингові цілі та заходи 
на кожному його етапі.
2. Етапи створення нового продукту 
(телекомунікаційної послуги).
3. Продуктові та технологічні інновації 
в галузі ТК.
4. Особливості організації 
маркетингової діяльності на 
підприємстві ТК- галузі.
5. Види організаційних структур 
маркетингу. Переваги і недоліки.
6. Процес стратегічного маркетингу. 
Використання чітких кількісних і 
якісних показників. 
7. Створення корпоративної стратегії. 
Визначення корпоративних цілей.
8. Визначення ефективності маркетингу
інновацій і галузі ТК.
9.  Реклама на ринку 
телекомунікаційних послуг.
10. Цінова стратегія на ринку теле-
комунікаційних продуктів та послуг.
11. Тенденції розвитку світового ринку 

- особливості організації маркетингової 
діяльності на підприємстві 
телекомунікаційної галузі;
- продуктові та технологічні інновації в 
галузі ТК;
- види організаційних структур 
маркетингу;
 - визначення ефективності маркетингу  
ТК-галузі;
- автоматизовані маркетингові 
інформаційні системи.

- критично аналізувати й 
узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу
- використовувати теоретичні 
положення маркетингу для інтерпретації
та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі
- обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень у
сфері маркетингу
- пропонувати вдосконалення щодо 
функцій маркетингової діяльності.
 використання  маркетингових
інструментів  для   аналізу,  оцінки  та
прогнозування  ринку  телекомунікацій;
просування  та  оцінки  ефективності
проектів  телекомунікаційних
підприємств.
 здійснювати  організацію  маркетингової
діяльності  на  підприємстві,  формувати
організаційну структуру маркетингу, планувати і
впроваджувати інноваційні продукти,  визначати
ефективність маркетингових заходів.
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телекомунікацій.
12. Методи поширення 
телекомунікаційних послуг: канали 
розподілу, рух, торгівля.
13. Маркетинговий підхід у політиці 
телекомунікаційних підприємств.
14. Транснаціоналізація на ринку 
телекомунікаційних послуг. Індекс 
транснаціоналізації.
15. Методика визначення 
монопольного становища суб'єктів  
господарювання на ринку  ТК. 
Коефіцієнт ринкової  концентрації  та  
індекс Герфіндаля-Гіршмана.

8. Мова вивчення освітньої компоненти
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Економіка телекомунікацій: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів]; за заг. ред. В.М. Орлова. – 2-ге вид., перер. – О.: ОНАЗ, 

2015. – 140с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1661_90326348.pdf
2. Кухарская Н. А., Новошинская Л. В. Маркетинг инноваций: Учебное пособие. – Одесса: «Атлант ВОІ СОІУ», 2016. – 215 с. [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу   http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1810_69462005.pdf
3. Банкет Н.В. Перспективные системы мобильной связи: технологии, экономика и маркетинг: учеб. пособие / Н.В. Банкет, С.Б. Горелкина, 

Н.К.Заборская, Е.Н.Стрельчук – Одесса: ОНАС им. А.С.Попова, 2009. – С.423. [Електронний ресурс]. − Режим доступу 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_172_32598476.pdf

4. Провайдинг інновацій в галузі ТК: конспект лекцій / укладач д.т.н., професор О.П. Ващенко. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 
2016. 96 с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/2/category/1717/view/1787   

5. Маркетинг телекомунікацій: методичні вказівки до практичних робіт.  Модуль №3. Структура та загальна форма функціонування маркетингу.  
Модуль №4. Комунікації в маркетингу. [Електронний ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/7/category/743/view/184 

6. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. 
[Електронний ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1798/view/1706 

7. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2019. – 262 с. [Електронний ресурс]. − Режим доступу 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1703
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8. Гранатуров  В.М.  Управління  конкурентоспроможністю  оператора  телекомунікацій [Текст]: навч. посіб. / Гранатуров В.М., Литовченко І.В., 
Кораблінова І.А.; за наук. ред. проф. В.М. Гранатурова. – К.: Кафедра, 2013. –256 с.

9. Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.М. Орлов, І.В. Яцкевич, С.С. 
Новицька, Н.Ю. Потапова-Сінько]. – О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013.  –292 с.

10. Інноваційний  потенціал  оператора  зв’язку:  формування,  оцінювання та  ефективність  використання:  [Текст]  [монографія]  /  [Грицуленко  
С.І.,  О р-лов В.М., Отливанська Г.А., Уманський І.І.]. –О.: ВМВ, 2013. –260 с.

11. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент [Текст]: підручник / Ілляшенко С.М. –Суми: ВТД –Університетська книга, 2010. –334 с.
12. Управління  інноваціями : навч.  посібник  /  О.І. Гуторов,  Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – Харків: 

«Діса плюс», 2016. – 266 с.
13. Ромат Е.В. Маркетинговые коммуникации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / .Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров. – СПб:  ИД " 

Питер", 2017 – 418 с.
14. Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник  / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015.  – 357 с. 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу   http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1232
15. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб.   Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320 с. [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1767
16. Окландер М. А. Поведінка споживача: навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 208 с.  

[Електронний ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/743/view/1654  
17.  Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/743/view/1418 
18. Особливості створення інновацій [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/fb/pesp/2012/12-40/page12.html.  
19. Сучасні види інноваційного маркетингу [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://studme.com.ua/1951110515080/marketing/traditsionnye_ 

sposoby_prodvizheniya_produktsii_internete.html.  
10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою

іспит

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
• Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства;
• Microsoft Excel, NextDoc, Airtable, Google Таблицы – сервіси систематизації маркетингових даних
• Quantcast, SharkUP – сервіси дослідження даних рекламних компаній
• Чатра, Talk-Me – онлайн сервіси для підтримки та консультування клієнтів на сайті
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