
Навчальна дисципліна: АНАЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ 

 
 

Статус: вибірковий 
Курс: 5 
Семестр: 10 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – Навчальна 

дисципліна «Програмне забезпечення маркетингових рішень» є модулем 
комплексу «Аналітичний маркетинг», вивчається як елемент системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття маркетингових рішень. 
Практичному засвоєнню учбового модуля передую серйозна базова 
підготовка з статистики, маркетингу, інформаційних систем і технологій, 
методів прийняття рішень та інше. 

 
Опис дисципліни 
Мета: отримання студентами знань щодо пропозиції програмного 

забезпечення маркетингу та формування практичних навичок роботи з 
аналітичними технологіями маркетингу для постійного аналізу інформації з 
метою прийняття оперативних та стратегічних маркетингових рішень. 
 Завдання: отримання знань ринку програмного забезпечення 
маркетингу та навичок його дослідження,  набуття вмінь користування 
аналітичні можливості програмного комплексу Marketing Analytic 

Предмет: аналітичні технології маркетингу. 
Змістові модулі: 

Модуль 1. Ринок інформаційних технологій маркетингу 
Модуль 2. Аналітичні інформаційні технології маркетингу 

 
Форми та методи навчання: лекції, лабораторні, ситуації, 

розрахунково-аналітичні завдання, тестування 
 

Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
Залік – 10 семестр,                                                                                                                                                          
Залік: 60 % – модульний контроль (2),  

  40 % – підсумковий контроль: залікова робота (2 ак. години) 
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.  
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі. 
 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, 
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних 
завдань, кейси, тести, ситуації. В наявності електронний варіант. 
 

Мова викладання: українська, російська. 
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