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 ВСТУП 

Програма вивчення обов´язкової навчальної дисципліни «Маркетинговий 

аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 075 – «Маркетинг», освітньо-професійної програми 

«Маркетинг». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес аналізу, планування, 

реалізації й контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та 

підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення 

певних цілей організації (у бізнесі насамперед − отримання запланованого рівня 

прибутку).  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення даної дисципліни базується на 

знаннях, отриманих студентами по дисциплінам «Маркетинг», «Основи 

підприємництва», «Економікс» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади маркетингового аналізу. 

2. Аналіз елементів маркетингу-мікс (комплексу маркетингу). 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Маркетинговий аналіз” є 

виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, здійснення аналізу, розгляд алгоритмів, стратегій та політик 

організація, планування, реалізації та контролю цих процесів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Маркетинговий аналіз” 

є з’ясування сутності маркетингового аналізу та його відмінностей від інших 

споріднених курсів; освоєння прийомів здійснення маркетингового аналізу; 

оволодіння методами проведення маркетингового аналізу за конкретними його 

напрямами; виявлення резервів маркетингової діяльності, в першу чергу, в 

розрізі елементів комплексу маркетингу; вміння розробляти заходи з 

удосконалення маркетингу на підприємстві за результатами проведеного 
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аналізу; набуття навичок складання звітів за підсумками здійснення 

зазначеного аналізу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

− функціонування і розвиток підприємства (організації) у конкурентному 

середовищі; 

− гармонізацію інтересів споживачів і продуцентів товарів (послуг); 

− створення (залучення) споживчих цінностей; 

− методику здійснення аналізу маркетингових програм; 

− адекватні визначення (передбаченим) потребам цільових ринків; 

уміти : 
 − проводити аналіз маркетингової діяльності; 

 − аналізувати результати маркетингової діяльності; 

 − здійснювати  комплексну та цілеспрямовану товарну політику; 

 − системно оцінювати адекватність головних показників споживчої 

цінності  товарів (послуг) ринковим вимогам; 

 − вивчати і впливати на поведінку споживачів товарів (послуг); 

 − здійснювати сегментування ринку та вибір цільових ринків за 

різноманітними критеріями; 

 − визначати вимоги споживачів до якісних характеристик  товарів та 

послуг, формувати споживчий попит, прогнозувати обсяги продаж; 

 − готувати пропозиції щодо формування товарного асортименту; 

 − здійснювати пошук та розроблення ідей нових товарів; 

 − розроблювати концепції та рекомендації з організації виробництва 

нових товарів; 

 − визначати стратегії розвитку товарних марок та упаковок; 

 − створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади маркетингового аналізу 

 

Тема 1. Сутність та організація маркетингового аналізу 

Сутність маркетингового аналізу. Завдання і принципи маркетингового 

аналізу. Предмет маркетингового аналізу. Види маркетингового аналізу. Місце 

маркетингового аналізу в системі споріднених економічних наук. 

 

Тема 2. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингового аналізу 

Інформаційна база маркетингового аналізу. Етапність проведення 

маркетингового аналізу.  Характеристика прийомів маркетингового аналізу. 

Організація маркетингового аналізу. 

 

Тема 3. Маркетинговий аналіз мікросередовища підприємства 

Сутність, складові аналізу мікросередовища підприємства та його цілі. 

Маркетинговий аналіз постачальників. Маркетинговий аналіз конкурентів 

фірми. Маркетинговий аналіз клієнтів фірми. Маркетинговий аналіз контактних 

аудиторії. 

 

Тема 4. Покупці як предмет маркетингового аналізу 

Ринок індивідуальних покупців. Технологія аналізу покупців. Аналіз 

сегментації покупців. 

 

 Тема 5. Сутність і значення SWOT-аналізу 

Заходи щодо здійснення SWOT стратегій з групуванням методом ABC.  

Сильні і слабкі сторони підприємства. Визначення ринкових можливостей і 

загроз підприємства. Матриця SWOT-аналізу. 

 

  



6 
 

Змістовий модуль 2. Аналіз елементів маркетингу-мікс (комплексу 

маркетингу) 

 

Тема 6.  Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства  

Сутність та основні завдання аналізу товарної політики фірми. Аналіз 

маркетингових складових елементів товару. Аналіз товарного асортименту та 

номенклатури. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики. 

 

Тема 7. Маркетинговий аналіз цінової політики підприємства 

Завдання та напрями маркетингового аналізу цінової політики. 

Маркетинговий аналіз політики ціноутворення з позицій підприємства. 

Маркетинговий аналіз кредитної, фінансової та преміальної політики фірми 

через призму цін. Маркетинговий аналіз цін з позицій мікросередовища. 

 

Тема 8. Маркетинговий аналіз величини продажу 

Завдання аналізу величини продажу та джерела інформації для його 

проведення. Аналіз ефективності каналів розподілу. Аналіз маркетингових 

систем розповсюдження. Аналіз посередників в розподільчій політиці. Аналіз 

маркетинг-логістики. 

 

Тема 9. Аналіз маркетингових комунікацій підприємства 

1. Сутність аналізу маркетингових комунікацій підприємства та його 

основні завдання. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій. 

Оцінка результативності та ефективності системи маркетингових комунікацій. 

Особливості аналізу окремих комунікативних інструментів. 

  

Тема 10. Аналіз маркетингових ризиків  

1. Сутність маркетингових ризиків та завдання їх аналізу. Аналіз видів, 

факторів та джерел маркетингових ризиків. Аналіз втрат від маркетингового 

ризику. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів. 
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3. Рекомендована література 
 

1. Братко О. С., Дячун О. Д., Лагоцька Н. З., Окрепкий Р. Б. 

Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / ред. д.е.н., проф. Д. А. Штефанича. 

Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2012. 296 с. 

2. Липчук В. В., Яців І. Г., Гошко Б. М., Гошко О. Й. Маркетинговий 

аналіз: навч. посіб. / ред. д.е.н., проф. В. В. Липчука. Київ: Академвидав, 2008. 

216 с. 

3. Костенко Т.  Д., Підгора Є. О., Рижиков  В. С., Панков  В. А., 

Герасимов А. А., Ровенська В. В. Економічний аналіз і діагностика стану 

сучасного підприємства: навч.посіб. / ред. Т. Д. Костенко. 2-ге вид., 

перероблене та доповнене. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 400 с. 

4. Пересада А. А.,  Смірнова О. О., Онікієнко С. В.,  Ляхова О. О. 

Інвестиційний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 

2001. 252 c. 

5. Митяй О. В. Проектний аналіз: навч. посіб. для студентів, викладачів 

ВНЗ. Рекомендовано МОН. Київ, 2011. 311 с. 

6. Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. 

рекомендовано МОН України. Київ: ЦУЛ, 2007. 200 с. 

7. Крикавський Є. В., Косар Н. С. Маркетингова політика розподілу: 

навч. посіб. / ред. Є. В. Крикавського. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2009. 232 с. 

8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Професіонал», 2010. 304 с. 

9. Жарська І.О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, 

завдання, кейсові вправи: навч. посіб. / за ред. І. О. Жарської.  Одеса: Атлант 

ВОІ СОІУ, 2016. 284 с. 

10. Полторак В. А., Тараненко І. В., Красовська О. Ю.  Маркетингові 

дослідження: навч. посіб. / ред.  В. А. Полторака. Київ: Центр учбової 

літератури, 2014. 342 с. 
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11. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та 

розвитку: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2009. 384 с. 

12. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг 

підприємства: навч. посіб. / ред.  Л. В. Балабанової. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 612 с. 

13. Ковальчук  С. В., Карпенко В. Л., Коваль Л. М. Маркетинг: навч. 

посіб. /  ред. С. В. Ковальчук. Львів: Новий Світ-2000, 2011. 679 с. 

14. Ілляшенко С. Н. Маркетингова товарна політика: підручник /              

ред.  С. Н. Ілляшенко. Київ: Кондор. 2010. 328 с. 

15. Біловодська  О. А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / ред.      

О. А. Біловодська. Київ: Знання, 2010. 332 с. 

16. Штефанич  Д. А. Методичні основи маркетингового аналізу клієнтів 

фірми / ред. Д. А. Штефанич // Науковий вісник Волинського національного 

університету ім. Л. Українки.  2009.  № 7. С. 60-69. 

17. Booms B.H. and Bitner M.J. (1981), Marketing strategies and organization 

structures for service firms, in Donnelly, J.H. and George, W.R. (Eds), Marketing of 

Services, American Marketing Association, Chicago, IL, pp. 47 – 51. 

18. Leonidou L. C., Leonidou C. N., Hadjimarcou J. S., & Lytovchenko I. 

(2014) Assessing the greenness of environmental advertising claims made by 

multinational industrial firms. Industrial Marketing Management, 43(4), 671–684. 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

диференційований залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання  контрольне опитування, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, тестування, 

презентація. 
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