




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

обов’язкова 

Загальна кількість 

годин - 120 
Спеціальність  

075 «Маркетинг» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 М1 1-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять –  

3 год. 

самостійної роботи 

студента – 7,8 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
22 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
86 

Вид контролю: екзамен 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  
Мета - оволодіння теоретичними знаннями і практичними навиками, які 

необхідні для визначення існуючих проблем потенційних клієнтів та 
генерування інноваційних шляхів їх вирішення. 

Завдання курсу – формування системного підходу до дизайнерського 
мислення;  посилення навиків творчого мислення у вирішенні проблемних 
питань;  зміцнення навиків колективної роботи у сфері пошуку інноваційних 
шляхів вирішення існуючих проблем;  засвоєння методів генерування 
інноваційних підходів до рішення існуючої проблеми. 
У результаті вивчення дисциплін студент повинен  

знати: алгоритм розробки стратегії вирішення проблем та прийняття 
рішень, комунікацій та управління в умовах мінливості середовища, 
спеціальні принципи функціонування технологій, моделювання та 
стратегічної розробки етапів послідовного, інтегративного впровадження та 
використання на практиці. 

вміти: 
- адаптувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці 
маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового 
суб’єкта; 
- планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 
аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 
маркетингових рішень в умовах невизначеності ; 
- вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з 
урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації; 
- вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 
суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу 
та управляти ними; 
- вміти формувати і вдосконалювати систему  маркетингу  ринкового 
суб’єкта; 
- використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення 
колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері 
маркетингу; 
- розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 
інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; 
- обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 
застосуванням сучасних; 
- вміти оприлюднити результати власних наукових досліджень у 
фаховому середовищі та презентувати їх із застосуванням сучасних технічних 
засобів; 
- володіти сучасними інноваційними технологіями в сфері маркетингу із 
застосуванням програмного забезпечення та застосувати сучасні підходи 
цифрового аналізу маркетингової діяльності; 
- використовувати на практиці сучасні види маркетингу (цифровий 
маркетинг, нейромаркетинг, соціальний маркетинг, когнітивний маркетинг, 
тощо). 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. «Методи діагностики проблеми» 

 
Тема 1. Концепція дизайн-мислення: принципи, процес. Емпатія: 

розуміння людських потреб та нестатків. 
Дизайн-мислення як основа сучасних методів інновацій. Характерні 

ознаки та категорії дизайн-мислення. Моделі дизайн-мислення. Сутність 
процесу дизайн-мислення, його характеристики. Основні етапи дизайн-
мислення. Властивості дизайн-мислення. Інтуїція і її роль в мисленні. Інтуїція 
і творчість. Приклади успішного використання дизайн-мислення. Емпатія в 
світі різних теоретичних підходів. Методологічні засади дослідження емпатії 
людини. Переживання як змістовна основа процесів емпатії. Класифікація 
емпатійних відносин [1,3,4,5,6,7, 8,13,15,17]   

 
Тема 2. Визначення проблеми: переформування та визначення 

проблеми людино-орієнтованими способами. 
Аналіз споживчої поведінки з метою виявлення проблем, нових потреб і 

переваг. Принципи споживчої етнографії. Інструменти опису та аналізу 
споживчої поведінки. Емпатична карта. Соціальна мережа споживача. 
Профіль споживача. Тимчасова шкала. Карта надання послуги. Сторіборди 
[1,2,3,5,6,7,10,13,18] .    

 

Тема 3. Генерація ідей: техніки та інструменти створення 
концепції рішень. 

Проблема і її контекст. Визначення ключових невідповідностей. 
Інструменти структуризації проблеми. Опис ключових невідповідностей і їх 
ранжування. Дедукція, індукція, абдукція. Дивергентное і конвергентне 
мислення. Інтегральне мислення Р.Мартіна. Методи стимулювання творчої 
активності. Методи пошуку нових ідей. Принципи та підходи теорії 
розв’язання винахідницьких задач. Ігротехніка і геймстормінг. Відбір, 
сортування і структуризація базових ідей. Формулювання гіпотез [1,3,6,7, 
8,11,12,15,16]  .   
 

Змістовий модуль 2.  «Моделювання концепції вирішення проблеми» 
 
Тема 4. Прототипування: застосування практичного підходу до 

моделювання ідей. 
Сутність процесу прототипування. Моделі прототипування. Особливості 

прототипування. Класифікація інструментів прототипування. Вибір 
інструмента для прототипуваня. Модернізація прототипу. Створення 
інтерактивних прототипів із застосуванням інформаційних технологій. 
Паперове прототипування: переваги та недоліки. Швидке прототипування: 
Призначення та області застосування. Технології прототипування [1,2,3,4,6,7, 
9,12,16,17]. 

 



Тема 5. Тестування: розробка прототипу варіанту рішення 
проблеми та оцінка отриманих результатів. 

Розробка функціональних і елементних моделей. Моделі 
функціонування товарів і послуг. Розробка дизайну. Визначення 
інформаційного образу продукту. Класифікація видів тестування. Алгоритм 
тестування прототипу. Дизайн наративу. Визначення завдань при тестування 
прототипу. Сутність процесу тестування, його характеристики. Діаграма 
Харріса. Подальший розвиток продукту [1,3,4,5,6,7, 8, 9,13,14,17,18]. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижн 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин балі

в лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. «Методи діагностики проблеми» 

1-2 

Лекція 1 

Концепція дизайн-мислення: 

принципи, процес. Емпатія: 

розуміння людських потреб та 

нестатків 

2 - - - - 

Практичне 

заняття №1 

Концепція дизайн-мислення: 

принципи, процес. Емпатія: 

розуміння людських потреб та 

нестатків 

- - 4 - 5 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 15 4 

3-4 

Лекція 2 

Визначення проблеми: 

переформування та визначення 

проблеми людино-

орієнтованими способами 

2 - - - - 

Практичне 

заняття №2 

Визначення проблеми: 

переформування та визначення 

проблеми людино-

орієнтованими способами 

- - 4 - 5 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 

Створення презентацій 

- - - 15 3 

5-6 

Лекція 3 

Генерація ідей: техніки та 

інструменти створення 

концепції рішень  

2 - - - - 

Практичне 

заняття №3 

Генерація ідей: техніки та 

інструменти створення 

концепції рішень  

- - 4 - 5 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 

Створення презентацій 

- - - 14 3 

Всього за змістовий модуль 1 –  62 год. 6  12 44 25 

Підсумковий модульний контроль 1     10 

Змістовий модуль 2. «Моделювання концепції вирішення проблеми» 



9-10 

Лекція 4 

Прототипування: застосування 

практичного підходу до 

моделювання ідей 

2 - - - - 

Практичне 

заняття №4 

Прототипування: застосування 

практичного підходу до 

моделювання ідей 

- - 6 - 7 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 

Створення презентацій 

- - - 20 5 

11-13 

Лекція 5 

Тестування: розробка прототипу 

варіанту рішення проблеми та 

оцінка отриманих результатів 

4 - - - - 

Практичне 

заняття №5 

Тестування: розробка прототипу 

варіанту рішення проблеми та 

оцінка отриманих результатів 

- - 10 - 8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 

Створення презентацій 

- - - 22 5 

Всього за змістовий модуль 2 – 58 год. 6  10 42 25 

Підсумковий модульний контроль 2     10 

Екзамен     30 

 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 12  22 86 100 

 
 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
1. Сутність дизайн-мислення як основа сучасних методів інновацій.  
2. Моделі дизайн-мислення.  
3. Характеристика змісту процесу дизайн-мислення. 
4. Зміст основних етапів дизайн-мислення.  
5. Роль інтуїції у мисленні фахівця.  
6. Роль творчості у процесі обґрунтування рішень. 
7. Характеристика сутності емпатії та її роль у процесі пошуку напрямів 

вирішення проблем споживача. 
8. Види емпатійних відносин  
9. Роль дизайн-мислення у процесі масштабування проєктів. 
10. Зміст процесу аналізу споживчої поведінки як способу визначення 

існуючих проблем, нових потреб та переваг.  
11. Характеристика принципів споживчої етнографії.  
12. Характеристика інструментів, що використовують для опису та 

аналізу споживчої поведінки.  
13. Сутність та призначення карт емпатії.  
14. Принципи побудови карт емпатії. 
15. Характеристика соціальної мережі споживача.  
16. Принципи створення профіля споживача.  
17. Принципи використання карт надання послуги.  
18. Призначення та принципи використання сторібордів.    



19. Підходи до визначення ключових невідповідностей.  
20. Інструменти структуризації проблеми.  
21. Підходи до використання методів дедукції, індукція, абдукція. 
22. Зміст інтегрального мислення Р. Мартіна.  
23. Методи стимулювання творчої активності колективу.  
24. Методи пошуку нових ідей.  
25. Принципи та підходи теорії розв’язання винахідницьких задач.  
26. Напрями використання ігротехнік та геймстормінгу. 
27. Принципи відбору ідей та їх сортування 
28. Підходи до структуризації базових ідей. 
29.  Принципи формулювання гіпотез.   

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
30. Сутність та призначення процесу прототипування. 
31. Характеристика моделей прототипування. 
32. Види інструментів, що використовують у процесі прототипування, та 

принципи їх вибору. 
33.  Створення інтерактивних прототипів з використанням 

інформаційних технологій.  
34. Переваги та недоліки здійснення прототипування на папері.  
35. Призначення та сфери використання експрес-прототипування. 
36. Характеристика основних технологій прототипування.  
37. Підходи до розробки функціональних та елементних моделей.  
38. Принципи розробки дизайну моделей.  
39. Принципи визначення інформаційного образу продукту. 
40. Характеристика різновидів тестування. 
41. Етапи алгоритму здійснення тестування прототипу.  
42. Зміст та призначення наративного дизайну. 
43. Способи визначення завдань при тестування прототипу. 
44. Зміст процесу тестування та його характеристики.  
45. Напрями використання діаграми Харріса.  
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