
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ» 

1. Код: ПМП 1 

2. Назва: Маркетинговий аналіз. 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: Х 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Коваль Світлана Іванівна, 

ст..викл. 

9. Результати навчання:  

• здійснювати аналіз зібраної інформації;  

• формувати маркетингову стратегію розвитку підприємства;  

• володіти методологією та критеріями оцінки отриманих результатів аналізу;  

• здійснювати SWOT- аналіз маркетингової діяльності підприємства;  

• володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень за результатами 

маркетингового аналізу в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний модульний контроль. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингові 

дослідження», «Статистика», «Економетрія», «Економічний механізм маркетингу», «Маркетинговий 

аудит». 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Рекламний менеджмент»,  «Товарна інноваційна політика»,  «Логістичний менеджмент», 

«Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг». 

12. Зміст курсу: Сутність і організація маркетингового аналізу. Методика маркетингового аналізу. 

Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу. Маркетинговий аналіз величини продажу. Аналіз 

клієнтів підприємства.. SWOT-аналіз. Аналіз комплексу маркетингу. Аналіз товару. Аналіз упаковки 

товару. Особливості аналізу продаж в Інтернеті. Маркетинговий аналіз ціни. Аналіз комунікацій 

підприємства із суб’єктами ринку. Аналіз форм просування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. 

Балабанова, А.В. Балабаниць. – К. : Професіонал, 2004. – 223 с.  

2. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. [для студ. вищ.  навч.  закл.] / С.М.  

Ілляшенко,  М.Ю.  Баскакова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 192 с 

3. Липчук В. В. Маркетинговий аналіз : навч. посіб. / В. В. Липчук. – «Академвидав», 2007. – 216 с. 

4.  Макаренко  Т.І.  Моделювання  та  прогнозування у маркетингу : навч.  посіб. [для  студ.  вищ.  

закл.  освіти] / Т.І.  Макаренко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 154 с.  

5.  Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, 

Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. 

– 444 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                  Мальчик М..В., док. екон. наук, 

проф.   

 

 

DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT "MARKETING ANALYSIS" 

 

1. Code: PMP1. 

2. Title: Marketing analysis. 

3. Type: obligatory. 

4. The level of higher education: II (Master). 

5. Academic year with the proposed discipline: 5. 

6. Semester with the studied discipline: Xth. 

7. The number of established ECTS credits: 4. 

8. The lecturer's name, initials, academic degree, position:  

 Koval S.I, senior lecturer. 

9. Results of studies.                                                                                                                                                     

After completion of the course the student should be able to: 

-  master the theoretical foundations of marketing analysis and specific methods and techniques of its 

application;                                                                                                                                                                                

-  form the necessary knowledge, basic professional competences, critical thinking and objective 

understanding of research results based on theoretical concepts and practical skills regarding modern 

methods of marketing analysis implementation and the possibilities of their application in the practical 

activity of domestic enterprises in terms of adaptation to market conditions. 

10. Forms of studies:  classroom training,                                                                                                         

 11. Subjects for prior study of this discipline:  "Marketing", "Marketing research", "Statistics", 

"Econometrics", "Marketing economic mechanism", "Marketing audit". 

12. Course content. 

Essence and organization of the marketing analysis. Methods of marketing analysis. Information support of 

the marketing analysis. Marketing analysis of the sales value. Sales forecasting. Analysis of enterprise 

customers. Analysis of the customers needs satisfaction. SWOT-analysis. Analysis of the marketing complex. 

Analysis of the product. Analysis of product packaging. Online sales analysis features. Marketing price 

analysis. Analysis of the demand price elasticity. Analysis of the enterprise communications with the market 

subjects. 

13. Recommended or required reading. 

1. Balabanova  L.V. Marketing audit of the sales system: educ. manual [for students of higher educational 

establishments ] / L.V. Balabanova,  A.V. Balabanyts.  –   K: Professional, 2004. – 223 p. 

2 Illiashenko S.M. Marketing research: educ. manual [for students of higher educ.establ..] / S.M. Illiashenko,  

M.Yu. Baskakova. –  K: TSNL, 2006. – 192 p. 

3. Lypchuk V.V. Marketing analysis: educ. manual / V.V. Lypchuk. – "Akademvydav",  2007. – 216 p. 

4. Makarenko T.I.  Modelling and forecasting in marketing: educ. manual [for stud. of higher educ. establ.] / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.I. Makarenko. –  K: TSNL, 2005. – 154 p. 

5. Marketing: educ. manual / M.V. Malchyk,  N.A. Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanova, B.O. Korol, O.V. 

Martyniuk, S.I. Koval; gener. ed. by the Doctor of Economics, prof.  Malchyk  M.V. –  Rivne: NUWEE,  2014. – 

444 p. 

14. Planned educational activities and teaching methods.                                                                           

22 hours  –  lectures , 20 hours  –  practical work,  78 hours  –  independent work. Total  – 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role-plays, case methods, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 

Assessment criteria are carried out on a 100-points scale. 

Final control: test at the end of the 10th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching.  Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


