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У тій соціально-економічній ситуації, що склалася в Україні, 
фахівців з фундаментальною математичною підготовкою можна 
одержати за умов створення спеціальних груп і потоків з поглиб-
леним вивченням математики, які закінчать потім магістратуру 
за фахом системний аналітик. Для всіх економічних спеціально-
стей у навчальні плани треба ввести дві обов’язкові дисципліни, 
а також ряд дисциплін за вибором. Подібний підхід дасть мож-
ливість підготувати здібних студентів до вступу в аспірантуру, 
провести декілька наукових досліджень та оформити відповідні 
публікації. 
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У процесі навчання кожен студент повинен зрозуміти, що жод-

не управлінське рішення не може бути прийняте без ретельного 
аналізу наданої маркетингової інформації. Тому головною метою 
навчального процесу є, насамперед, розвиток навичок аналізу 
маркетингової інформації та розробки маркетингових стратегій, 
підготовка результатів аналізу для подальшого прийняття управ-
лінських рішень як з окремих елементів комплексу маркетингу, 
так і щодо загальної маркетингової стратегії. Реальна ситуація 
допоможе краще засвоїти вивчений теоретичний матеріал. При 
проведенні маркетингових досліджень ситуаційний аналіз вико-
ристовується досить часто. 

Метод навчання за допомогою кейсів використовувався ще на 
початку XX ст. у галузях права та медицини. Провідна роль у 
розповсюдженні цього методу належить Гарвардській школі біз-
несу. Метод кейсів передбачає безпосередню участь студентів і 
викладача у обговоренні ділових ситуацій або завдань. Аналіз си-
туацій сприяє розвитку вміння аналізувати різні ситуації, оціню-
вати альтернативи, вибирати оптимальний варіант і складати 
план втілення його в життя. Таким чином, у студентів виробля-
ються стійкі навички до розв’язання практичних завдань в умо-
вах невеликої групи, особливо під час проведення ділової гри. 
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Використання case study передбачає використання методу 
експертних оцінок для опрацювання зібраної інформації. При 
вирішенні складних проблем маркетингового дослідження (зок-
рема, при розв’язанні кейсів по бенчмаркетинговим досліджен-
ням, дослідженням конкурентоспроможності товарів та підпри-
ємств) один фахівець не в змозі врахувати всі чинники і 
взаємозв’язки між ними або оцінити вірогідність великого числа 
альтернатив. Використання думок групи експертів припускає, 
що організована взаємодія між фахівцями дозволить компенсу-
вати зсуви оцінок окремих членів групи і що сума інформації, 
що є у розпорядженні експертів, буде більше, ніж інформація 
будь-якого члена групи. 

При проведенні аналізу зібраних експертних даних відповід-
но до цілей дослідження і прийнятих моделей необхідно визна-
чити узгодженість дій експертів і достовірність експертних оці-
нок. При розгляді деяких маркетингових ситуацій виявляється, 
що чинники, що визначають кінцеві результати, не піддаються 
безпосередньому вимірюванню. Дана проблема вирішується 
шляхом використання ранжирування даних. Ранжирування до-
зволяє вибрати з сукупності чинників, що досліджуються, най-
більш істотний. 

Метод ранжирування не часто використовується «в чистому 
вигляді». Найчастіше він поєднується з іншими методами, що за-
безпечують чіткішу відмінність між чинниками. Серед модифі-
кацій найбільш поширеним є метод попарних порівнянь. У мето-
ді попарних порівнянь об’єкти зіставляються попарно експертом 
(експертами), а потім вибирається один з них. Проводити попар-
не порівняння зручно не тільки тоді, коли число об’єктів велике, 
але й у тих випадках, коли відмінності між об’єктами настільки 
малі, що безпосереднє ранжирування або оцінка не забезпечують 
їх розумного впорядкування. 

Таким чином, ефективність вивчення маркетингових дослі-
джень підвищується при розгляді конкретних ситуацій. Вивчення 
ситуацій найбільш ефективне під час проведення ділової гри та 
використання методу експертних оцінок. Під час використання 
методу експертних оцінок виникають складності з вимірюванням 
якісних даних. Проблема вимірювання якісних даних вирішуєть-
ся через використання методу ранжирування, зокрема його мо-
дифікації — методу попарних порівнянь, який дозволяє розташу-
вати чинники у порядку зростання або зменшення якої-небудь 
характерної їм властивості. 

 


