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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів 

спеціальності "назва

 спеціальності") / вибіркова 
дисципліна 

вибіркова  

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 6 

Загальна кількість годин 180 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 35 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 117 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних 4,5 

самостійної роботи студента 6 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 

 

Ціль: набуття знань та навичок з теоретико-методологічних, методичних, 
технологічних і змістовних аспектів організації та виконання досліджень 

регіональних ринків; формування уявлення про можливості використання 
результатів досліджень ринку для прийняття ефективних організаційних та 

виробничих рішень. 

Предмет: механізм функціонування регіональних ринків та засоби 

забезпечення конкурентоздатності економічних субʼєктів. 

Завдання дисципліни полягають у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері досліджень регіональних ринків; формуванні вмінь 
та навичок щодо здійснення досліджень регіональних ринків залежно від їх цілей та 

напрямів; можливостей використання досліджень регіональних ринків у 
господарській діяльності підприємства для підвищення його 

конкурентоспроможності; володіння комплексом спеціальних методів та технологій, 
що використовуються при виконанні досліджень регіональних ринків; навчання 

використання результатів досліджень регіональних ринків для підвищення 
ефективності прийняття управлінських рішень; оволодіння сучасною теорією і 

практичним інструментарієм ринкових досліджень, вміннями застосовувати їх у 
науковій та практичній діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Теоретичні основи регіональної економіки. 



Тема 2. Генезис регіонально-економічної думки. 

Тема 3. Сутність, ознаки та види ринків. 

Тема 4. Зміст і види досліджень регіональних ринків. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. 

Тема 6. Дослідження кон’юнктури регіональних ринків. 

Тема 7. Дослідження конкурентного середовища і конкурентів. 
Тема 8. Дослідження динаміки і стійкості розвитку регіональних ринків. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність працювати автономно; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

знання стандартів і типу мислення, необхідних для наукового дослідження та 

опублікування, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність; 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та 

прикладні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові 

дослідження та впроваджувати їх результати; 

здатність оцінити стан та особливості розвитку суб’єктів підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності; оцінити конфліктогенний та еволюційно-прогресивний 

потенціал розвитку ринкового середовища функціонування підприємств; 

здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні 

моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності діяльності суб’єктів 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, перевірки висунених гіпотез та 

теорій; 

компетентність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у 

дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних 

наслідків отриманих результатів; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних 

методів і технологій; 

знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань; 

виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і 

презентувати їх результати; 

об’єднувати (синтезувати) та обговорювати результати досліджень інших 

науковіців в межах та поза областю дослідження; 

робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, 

використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси; 

використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї 

технології, прикладне програмне забезпечення у науковій діяльності; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

знання інституційних засад ринкової економіки; 



розуміння тенденцій та напрямів еволюції ринкових відносин; 

знання особливостей формування і функціонування регіональних ринків; 

змісту і логіки формування регіональних ринків; 

знання інструментів регулювання й принципів формування регіональних 

ринків; 

методики проведення аналізу кон’юнктури регіональних ринків, 

конкурентного середовища і конкурентів, динаміки і стійкості розвитку регіональних 

ринків; 

 уміння/навички: 

уміння проводити аналіз складових регіонального ринку, визначати його 

кон’юнктуру та основні напрями розвитку; 

уміння досліджувати, розробляти та застосовувати маркетингові інструменти 

та механізми впливу на ринок та просування продукції на ринку; 

вміння проведення аналізу конкурентного середовища і конкурентів; 

володіння навичками проведення аналізу динаміки і стійкості розвитку 

регіональних ринків; 

володіння методологією прийняття і реалізації стратегічних рішень щодо 

ринкової поведінки суб’єктів економічної діяльності; 

уміння планувати стратегічні, тактичні та операційні заходи щодо 

пристосування економічних агентів до кон’юнктури регіональних ринків; 

 комунікація: 

аргументувати щодо досліджень регіональних ринків до фахівців та нефахівців 

підприємницької діяльності; 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття рішень;  

дотримуватися засад відповідального і сталого конкурентоспроможного 

розвитку. 

 

  



 

 

3. Структура дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження регіональних 
ринків 

Тема 1. Теоретичні основи 
регіональної економіки 

20 4 2 
- 

14 

Тема 2. Генезис регіонально- 

економічної думки 

 

20 
 

4 
 

2 
-  

14 

Разом за змістовим модулем 1 40 8 4 - 28 

Змістовий модуль 2. Концепція дослідження регіональних ринків 

Тема 3. Сутність, ознаки та види 
ринків 

21 4 2 
- 

15 

Тема 4. Зміст і види досліджень 
регіональних ринків 

 

22 
 

4 
 

4 
 

- 
 

14 

Тема 5. Інформаційне забезпечення 
маркетингових досліджень 

22 4 4 
- 

14 

Тема 6. Дослідження кон’юнктури 
регіональних ринків 

23 4 4 
- 

15 

Тема 7. Дослідження конкурентного 
середовища і конкурентів 

27 6 6 
- 

15 

Тема 8. Дослідження  динаміки і 

стійкості  розвитку регіональних 
ринків 

 

25 
 

5 
 

4 
 

- 
 

16 

Разом за змістовим модулем 2 140 27 24 - 89 

Усього годин 180 35 28 - 117 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Вид та тема семінарського (практичного) заняття Кількість 
годин 

1 Семінар запитань і відповідей. 
Тема 1. Теоретичні основи регіональної економіки 

2 

2 Семінар – розгорнута бесіда. 
Тема 2. Теоретичні основи регіональної економіки 

2 

3 Семінар – дискусія. 
Тема 3. Сутність, ознаки та види ринків 

2 

4 Семінар – дискусія. 
Тема 4. Зміст і види досліджень регіональних ринків 

2 

5 Семінар – дискусія. 
Моделі підпорядкованості підрозділу (підрозділів) маркетингових 
досліджень 

2 

6 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 6. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень 

2 

7 Семінар з виконанням дослідницьких завдань 
Тема 7. Методи збору регіональної ринкової інформації  

2 

8 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 8. Аналіз кон’юнктури регіональних ринків 

2 

9 Семінар з виконанням дослідницьких завдань 
Тема 9. Прогнозування кон'юнктури регіонального ринку 

2 

10 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 10. Конкурентний аналіз у процесі дослідження регіональних 
ринків 

2 

11 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 11. Аналіз конкурентних стратегій відносно регіонального 
ринку  

2 

12 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 12. Дослідження конкурентоспроможності товару 

2 

13 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 13. Аналіз динаміки, стійкості та коливання регіонального 
ринку 

2 

14 Семінар з виконанням дослідницьких завдань. 
Тема 14. Методи прогнозування розвитку регіональних ринків 

2 

Разом 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань здобувачів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового  

контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання здобувачів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 

Позаауди

торна 

робота Сума 

балів 
Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 
самостійн

а робота  

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1     2 

Тема 2 1  1    3 

Разом змістовий 

модуль 1 
2  2 3  10 

Змістовий модуль 2 

Тема 3 1  2     3 

Тема 4 1  1     2 

Тема 5   2     2 

Тема 6 1 1 1     3 

Тема 7  1   2  3 

Тема 8 1 2 1     4 

Тема 9  1   2 3 

Тема 10 1 2    3 

Тема 11  2    2 

Тема 12  1   3 4 

Тема 13 1 2    3 

Тема 14  1   3 4 

Разом змістовий 

модуль 2 
6 13 7 7 10 40 

Разом 8 13 9 10 10 50 

  

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


