
 

 
Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 
 
 

СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Маркетингові дослідження 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

Спеціальність  075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма  Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Семестр  6 семестр (11 кл), 2 семестр (за ОКР МС) 

Курс  3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна спрямована на формування знання щодо 
системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і 
зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів їх 
маркетингового розвитку; вивчення принципів організації 
маркетингових досліджень, проведення планування методів 
маркетингових досліджень, організації вибірки для проведення 
досліджень, вимірювання відношень споживачів за допомогою 
шкал, вивчення особливостей дослідження сегментування, 
кон’юнктури, прогнозування і місткості ринку, конкуренції і 
конкурентоспроможності, поведінки споживачів; формування 
навичок проведення процесу маркетингового дослідження, а саме 
планування дослідження, практичне застосування окремих методів 
дослідження, засвоєння правил складання опитувальника, 
проведення аналізу даних. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=504 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  канд. техн. наук Хлєбнікова Наталія Борисівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: khliebnikovanb@gmail.com 

Messenger: https://www.facebook.com/messages/t/100020360104380/ 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Маркетинг: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:  

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

mailto:khliebnikovanb@gmail.com
https://www.facebook.com/messages/t/100020360104380/
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf


Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу.  

Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 

середовищі.  

Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах 

маркетингової діяльності.  

Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо 

підвищення їх ефективності.  

Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків.  

Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу.  

Перелік програмних 

результатів навчання 

Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань у сфері маркетингу.  

Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати 

управлінські рішення на основі використання необхідного 

аналітичного й методичного інструментарію.  

Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.  

Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також програмні продукти, необхідні для належного 

провадження маркетингової діяльності та практичного 

застосування маркетингового інструментарію.  

Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представника мрізних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 26 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 66 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання  Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації). 

Зміст дисципліни 



Тема 1. Маркетингові 

дослідження в структурі 

маркетингу. Сутність і практика 

організації маркетингових 

досліджень 

Сутність і практика організації маркетингових досліджень. 

Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових 

досліджень.Сутність маркетингових досліджень та їхні основні 

функції.Історія і практика організації маркетингових досліджень в 

світі та в Україні. 

Тема 2. Маркетингові 

дослідження та інформаційне 

забезпечення маркетингу 

Маркетингова інформація, її види.Джерела маркетингової 

інформації. Маркетингова інформаційна система (МІС). 

Тема 3. Система маркетингових 

досліджень: методи і технології. 

Програмування й організація 

маркетингового дослідження 

Сутність емпіричного маркетингового дослідження. Методологія, 

методи і технології проведення маркетингових досліджень. 

Організація маркетингового дослідження, його етапи. Проблеми 

організації збору даних. Проектування маркетингового 

дослідження.  

Програма маркетингового дослідження. Замовник і виконавець 

дослідження. Проблема необхідності проведення маркетингового 

дослідження. 

Тема 4. Класифікація методів 

маркетингового дослідження. 

Аналіз документів і 

спостереження 

Кількісні та якісні методи. Загальна класифікація методів збору 

інформації в маркетинговому дослідженні. Аналіз документів у 

маркетингу. Види документів, що використовуються у 

маркетингових дослідженнях. Кабінетний аналіз. Контент-аналіз 

(формалізований аналіз) документальної інформації. 

Спостереження і проблеми його використання в маркетингових 

дослідженнях. Класифікація спостережень і методика їх 

організації. 

Тема 5. Опитування в 

маркетинговому дослідженні 

Сутність методу опитування. Надійність інформації опитувань. 

Опитувальний лист і види питань. Питання: їхні типи, форми, 

види. Композиція опитувального листа. Анкетне опитування та 

його різновиди: поштове, пресове, роздавальне. Інтерв'ю та його 

види: особисте, телефонне, глибинне. Сучасні технології 

проведення опитувань. 

Тема 6. Спеціальні опитувальні 
методики. Тести в маркетингових 
дослідженнях 

Класифікація спеціальних опитувальних методик. Тест у 

маркетинговому дослідженні: його сутність, структура, сфери 

застосування. Проективні тести в маркетингових дослідженнях. 

Використання тестів у дослідженнях реклами. Лінгвосоціологічні 

тести (методики, процедури) у маркетингових дослідженнях. 

Соціометричні тести (методики) у маркетингових дослідженнях. 

Тема 7. Метод експертних оцінок 

у маркетингових дослідженнях 

Сутність методу експертних оцінок і проблеми його використання 

в маркетингових дослідженнях. Організація експертного 

опитування. "Мозковий штурм" та його різновиди. 

Тема 8. Експеримент у 

маркетингових дослідженнях 

Сутність експерименту та його різновиди. Експерименти в 

дослідженнях реклами. Пробний маркетинг, його різновиди, 

методика проведення. 

Тема 9. Спеціальні маркетингові 

дослідні методики 
 

Класифікація спеціальних маркетингових дослідних методик. 

Deskresearch. Аналіз обраних випадків (Casestudy).Аудит торгових 

точок (Retailaudit).Таємничий покупець (Mysteryshopping).Аналіз 

слідів (Traceanalysis).Панельні дослідження в маркетингу.Торгові 

панелі. 

Споживчі (щоденникові) панелі.Телевізійні щоденникові панелі та 

піпл-метрія.Моніторинг споживачів.Омнібус.Ролінгове 

опитування.Хол-тест. 



Тема 10. Репрезентативність 

інформації та вибірка в 

маркетингових дослідженнях 

Технологія забезпечення репрезентативності інформації в 

маркетинговому дослідженні. Типи і види вибірок у 

маркетинговому дослідженні. Обсяг і помилка вибірки. 

Тема 11. Вимірювання, 

опрацювання та аналіз інформації 

в маркетинговому дослідженні 

Технології вимірювання в маркетинговому дослідженні. 

Квантифікація, ранжування, шкалування. Основні типи шкал. 

Спеціальні вимірювальні шкали в маркетингових дослідженнях 

(Остуда, Богардуса, Лайкерта). Технології опрацювання 

інформації, результатів маркетингового дослідження. Аналіз 

інформації маркетингового дослідження. Звіт з дослідження та 

усна презентація його результатів. 

Тема 12. Маркетингове 

середовище як об'єкт 

маркетингових досліджень. 

Аналіз конкурентів 

Обґрунтування підходів до аналізу основних напрямків 

маркетингових досліджень. Дослідження маркетингового мікро-, 

міді- і макросередовища. Дослідження конкурентів. 

Тема 13. Дослідження ринку, 

товару, споживачів 

Дослідження ринку. Дослідження товару. Дослідження 

споживачів. 

Тема 14. Дослідження фірми: 

вивчення її потенціалу, іміджу, 

персоналу 

Дослідження потенціалу фірми і бенч-маркинг. Імідж фірми: 

проблеми його дослідження і конструювання. Дослідження 

персоналу фірми. 

Тема 15. Система інтегрованих 

маркетингових комунікацій: 

дослідження реклами, 

стимулювання збуту і РR 

Проблеми ефективності реклами і методологія її дослідження. 

Дослідження процесу, основних напрямків, засобів рекламної 

діяльності. Вивчення ефективності рекламних кампаній. 

Дослідження заходів стимулювання збуту і директ-маркетингу. 

Маркетингові дослідження у паблікрилейшнз. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів);  

Підсумковий/ семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до графіку навчального 

процесу.  

Підсумкова оцінка виставляється як загальна сума балівнабраних за результатами поточного (70%)та 

підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Виконання завдань на семінарських заняттях (4 завд.) 16 

Експрес-контрольні (2 к.р.) 8 

Модульні контрольні роботи(2 к.р.) 16 



Презентація  10 

Захист розрахункової роботи 10 

Тестування 10 

Екзамен 30 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-7 
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Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнiвміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiстьумiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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