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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 
Напрям підготовки  

054 Соціологія 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

20 год. год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

50 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,8 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» 

полягає у засвоєнні студентами бакалаврської програми сучасних знань про 

маркетингові дослідження як розділ прикладної соціології, історію виникнення 

маркетингу і маркетингових досліджень, суть, напрями, технологію та методи 

маркетингових досліджень. 

 

Завдання: 

 Формування знань про суть маркетингових досліджень 

 Обґрунтування важливого значення проведення маркетингових 

досліджень в умовах ринкової економіки 

 Визначення мети та завдань маркетингових досліджень 

 Вивчення напрямів використання результатів маркетингових досліджень 

 Ознайомлення із класифікацією маркетингових досліджень 

 Ознайомлення з положеннями Міжнародного кодексу з практики 

маркетингових і соціальних досліджень 

 Ознайомлення з технологією та методами маркетингових досліджень, 

можливостями застосування їх на практиці 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати історію виникнення маркетингу і маркетингових досліджень, суть, 

напрями, технологію та методи маркетингових досліджень, основні положення 

Міжнародного кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень, 

фактори, що впливають на поведінку споживачів. 

 

Зміст понять: маркетинг, маркетингове середовище, маркетингова інформація, 

ринок, попит, споживачі, конкуренція, маркетингове дослідження, програма 

маркетингового дослідження. 

 

Вміти використовувати методи та технології маркетингових досліджень, 

розробляти програму маркетингового дослідження. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Суть та напрями маркетингових досліджень 

Тема 1. Маркетинг та його роль в ринковій діяльності (2 год.) 

 

Поняття та історичні етапи становлення маркетингу. Класифікація, 

принципи та функції маркетингу.  

Маркетинг як філософія сучасного бізнесу. Маркетинг як вид людської 

діяльності, суть якого полягає в цілеспрямованості цієї діяльності на пошук 

потреб споживачів, їх задоволення з максимальним прибутком для 

виробників. Маркетинг як певний ринковий процес планування, 
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просування, реалізації та управління товарами та послугами. Маркетинг, як 

спосіб, метод, інструмент ринкової діяльності, який спрямований на 

досягнення переваги у споживачів перед конкурентами. 

Нормативно-правове регулювання маркетингу в Україні 

 

Тема 2. Поняття та класифікація маркетингових досліджень (2 год.) 

Поняття маркетингового дослідження. Основні напрямки (види) 

маркетингових досліджень у залежності від об'єкта дослідження. 

Дослідження зовнішнього середовища. Напрямки вивчення споживачів. 

Дослідження ринку. Дослідження продукту. Вивчення конкурентів і 

конкурентноздатності фірми. Дослідження реклами. Фірма як об'єкт 

маркетингового дослідження: місце на ринку та імідж фірми. 

Види маркетингових досліджень у залежності від поставлених цілей 

(розвідувальні дослідження, описові дослідження, каузальні дослідження). 

 

Тема 3. Етапи маркетингового дослідження (2 год.) 

Етапи проведення маркетингових досліджень: основні характеристики. 

Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень. Визначення 

проблеми і мети маркетингового дослідження. Розробка плану дослідження. 

Реалізація плану дослідження (збирання, обробка і аналіз отриманої 

інформації); інтерпретація кінцевих результатів, висновки та їх 

використання у практичній роботі. 

 

Тема 4. Основні напрями маркетингових досліджень (2 год.) 

Поняття маркетингового середовища. Види маркетингового середовища. 

Основні фактори маркетингового мікросередовища. Основні фактори 

маркетингового макросередовища, стан і тенденції розвитку в світі та в 

Україні. 

Маркетинг як управлінський процес. Відділ маркетингу в структурі 

організації. Функції і задачі маркетингової служби. Маркетинг як 

соціальний інститут. Основні напрямки соціологічних досліджень у 

маркетингу: дослідження середовища маркетингу, дослідження споживачів, 

дослідження ринку, дослідження товару, дослідження реклами й інших 

засобів маркетингових комунікацій. 

 

Тема 5. Маркетингова інформація та її види (2 год.) 

Визначення типу необхідної інформації і джерел її одержання. Поняття 

первинної і вторинної маркетингової інформації, синдикативна інформація. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологія та методи маркетингового 

дослідження 

 

Тема 6. Дослідження покупців та споживачів (2 год.) 
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Поняття споживач і покупець. Поняття споживчої і купівельної поведінки. 

Модель купівельної поведінки. Маркетингові стимули і відповідні реакції 

покупців. "Чорна шухляда" свідомості споживача. Основні фактори, що 

впливають на поведінку споживача: культурні фактори (культура і 

субкультура, приналежність до соціального класу), соціальні фактори (ролі і 

статуси, родина і референтні групи), особистісні фактори (вік і етап 

життєвого циклу родини, стиль життя і уявлення про себе), психологічні 

фактори (мотивація, переконання і відношення, сприйняття і засвоєння). 

Процес ухвалення рішення про покупку, основні етапи. 

 

Тема 7. Методи і форми збору первинних даних. Опитування та 

експертні оцінки в маркетинговому дослідженні (4 год.) 

Аналіз документів в маркетинговому дослідженні. Особливості інтерв’ю та 

опитувальних методик при проведенні маркетингових досліджень. 

Особливості методик тестування, фокус-групового інтерв’ю та експертних 

оцінок. Спостереження і його роль при проведенні маркетингових 

досліджень. Експеримент і його роль при проведенні маркетингових 

досліджень. Спеціальні маркетингові методики досліджень: кейс-стаді (case 

study), аудит торгових точок, “таємничий покупець” (mystery shopping), 

торгові та споживчі (щоденникові) панелі, моніторинги та омнібуси. 

Особливості побудови вибіркової сукупності в маркетинговому 

дослідженні. Визначення обсягу вибіркової сукупності.  

 

Тема 8. Аналіз інформації і прогнозування (2 год.) 

Інтерпретація отриманих результатів. Систематизація первинної інформації 

зазвичай відображається в класифікації варіантів відповідей, їхньому 

кодуванні і представленні в зручній для аналізу формі (найчастіше в 

табличній). Аналіз інформації полягає в оцінюванні вже систематизованої 

інформації, як правило, з використанням статистичних методів. Остаточні 

результати аналізу виступають у формі рекомендацій, що представляють 

собою засновані на оцінці зібраних даних пропозицій щодо дій фірми в 

майбутньому. 

Тема 9. Звіт про маркетингове дослідження (2 год.) 
Підготовка звіту і його презентація - заключна стадія маркетингового 

дослідження, яка починається з інтерпретації результатів аналізу даних і 

завершується висновками та рекомендаціями. Як правило, звіт про 

результати дослідження готується в двох варіантах: докладному і 

скороченому. Докладний варіант являє собою цілком документований звіт 

технічного характеру, призначений для фахівців відділу маркетингу фірми. 

Скорочений варіант звіту призначений для керівників фірми і містить 

докладний виклад основних результатів дослідження, висновків і 

розроблених рекомендацій.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Суть та напрями маркетингових досліджень 

 

Тема 1. 

Маркетинг та 

його роль в 

ринковій 

діяльності 

 

2 2   5 9 

     

Тема 2. 

Поняття та 

класифікація 

маркетингових 

досліджень 

 

2 2   5 9 

     

Тема 3. 

Етапи 

маркетингового 

дослідження 

 

2 2   5 9 

     

Тема 4. 

Основні 

напрями 

маркетингових 

досліджень   

 

2 2   5 9 

     

Тема 5. 

Маркетингова 

інформація та її 

види 

 

2 2   5 9 

     

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

10 10   25 45 

     

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологія та методи маркетингового 

дослідження 

Тема 6. 

Дослідження 

покупців та 

споживачів 

 

2 2   5 9 

     

Тема 7. 

Методи і форми 

 
4 4   10 18 
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збору 

первинних 

даних. 

Опитування та 

експертні 

оцінки в 

маркетинговому 

дослідженні 

Тема 8. 

Аналіз 

інформації і 

прогнозування 

 

2 2   5 9 

     

Тема 9. 

Звіт про 

маркетингове 

дослідження 

 

2 2   5 9 

     

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

10 10   25 45 

     

Усього годин   20 20   50 90      

 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. 

Маркетинг та його роль в ринковій діяльності 
2 

2 Тема 2. 

Поняття та класифікація маркетингових досліджень 
2 

3 Тема 3. 

Етапи маркетингового дослідження 
2 

4 Тема 4. 

Основні напрями маркетингових досліджень   
2 

5 Тема 5. 

Маркетингова інформація та її види 
2 

6 Тема 6. 

Дослідження покупців та споживачів 

 

2 

7 Тема 7. 

Методи і форми збору первинних даних. Опитування 

та експертні оцінки в маркетинговому дослідженні 

4 

8 Тема 8. 

Аналіз інформації і прогнозування 
2 

9 Тема 9. 2 
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Звіт про маркетингове дослідження 

 

                                                                                                              

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. 

Маркетинг та його роль в ринковій діяльності 
2 

2 Тема 2. 

Поняття та класифікація маркетингових досліджень 
2 

3 Тема 3. 

Етапи маркетингового дослідження 
2 

4 Тема 4. 

Основні напрями маркетингових досліджень   
2 

5 Тема 5. 

Маркетингова інформація та її види 
2 

6 Тема 6. 

Дослідження покупців та споживачів 

 

2 

7 Тема 7. 

Методи і форми збору первинних даних. Опитування 

та експертні оцінки в маркетинговому дослідженні 

4 

8 Тема 8. 

Аналіз інформації і прогнозування 
2 

9 Тема 9. 

Звіт про маркетингове дослідження 
2 

 

Завдання для самостійної роботи : 

 

1. Що собою являє маркетинг? Охарактеризуйте основні моделі і концепції 

маркетингу. 

2. Які можна виокремити критерії типології маркетингу? 

3. Охарактеризуйте основні види маркетингу. 

4. Чому маркетинг є управлінським процесом? Охарактеризуйте загальні і 

специфічні функції маркетингу. 

5. Охарактеризуйте маркетинг як соціальний інститут. 

6. Визначите поняття "споживач", "покупець", "споживча поведінка", 

"купівельна поведінка", "купівельні ролі". 

7. Які культурні, соціальні, особистісні, психологічні фактори і яким чином 

впливають на поведінку споживачів? 

8. Охарактеризуйте стадії процесу ухвалення рішення про покупку. 

9. Що таке середовище маркетингу? Його види. 
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10. Дайте характеристику основних факторів маркетингового 

мікросередовища та макросередовища. 

11. Дайте загальну характеристику основних видів (напрямків) маркетингових 

досліджень у залежності від об'єкта дослідження. 

12. Охарактеризуйте види маркетингових досліджень у залежності від цілей 

дослідження (розвідувальні дослідження, описові дослідження, каузальні 

дослідження). 

13. Охарактеризуйте етапи проведення маркетингових досліджень. 

14. Чим обумовлюється тип необхідної інформації і джерела її одержання? 

Визначте поняття "первинна маркетингова інформація", "вторинна 

маркетингова інформація", "синдикативна інформація". 

15. Назвіть основні соціологічні методики, що використовуються у 

маркетингових досліджень. Чим обумовлюється вибір методик проведення 

маркетингових досліджень? 

16. Дайте загальну характеристику опитувальних методик при проведенні 

маркетингових досліджень. Особливості методик тестування, фокус-

групового інтерв’ю та експертних оцінок. 

17. Дайте загальну характеристику спостереження і його ролі при проведенні 

маркетингових досліджень. 

18. Дайте загальну характеристику експерименту і його ролі при проведенні 

маркетингових досліджень. 

19. Дайте загальну характеристику спеціальних маркетингових методик 

досліджень: кейс-стаді (case study), аудит торгових точок, “таємничий 

покупець” (mystery shopping), торгові та споживчі (щоденникові) панелі, 

моніторинги та омнібуси. 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

Протягом семестру група 2 осіб повинна виконати індивідуальне наукове 

завдання. Результати повинні бути представлені у формі мультимедійної 

презентації на одному з занять, а також у письмовому вигляді  викладачеві. 

 

Завдання:   просунути на ринок Львова новий продукт чи послугу (або 

модифікацію вже існуючого) за допомогою методів маркетингу. 

 

Студентам потрібно: 

 

1. Описати продукт чи послугу, яку вони хочуть просунути на ринок. 

2. Вивчити сегмент ринку, на якому цей продукт буде реалізовано (тенденції, 

структуру, наявність конкурентів і подібних товарів, цінову політику). 

3. Вивчити потенційний попит (провести опитування своїх колег шляхом 

анкетування (макс.5 питань) для вивчення потреб споживачів та їх мотивацій 

на купівлю цього товару) 
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4. Враховуючи результати опитування, позиціонувати свій новий товар (його 

властивості, ціну, рентабельність від продажу, запропонувати шляхи його 

просування та реклами для максимального отримання прибутку). 

 
10. Методи навчання 

 

Самостійна робота з вивчення проблематики маркетингових досліджень 

будується на методичній базі, засвоєній студентами бакалаврiату на попередніх 

роках навчання. Передбачається, що впродовж навчання на попередніх курсах 

студенти спеціальності «Соціологія» повинні були засвоїти знання, вміння та 

навички виконання наступних видів самостійної позааудиторної роботи: 

підготовка та оформлення матеріалів для участі у дискусії та інших інтерактивних 

формах проведення навчальних занять; підготовка презентації власноруч 

відібраного навчального матеріалу з однієї з ключових проблем теми; написання 

есе; розв’язання тестів різних груп складності; пошуки відповідей на домашні 

завдання з конкретної тематики та відповідне оформлення матеріалу; розробка 

індивідуального наукового проекту та презентація його результатів. 

В межах курсу «Маркетингові дослідження» студентам пропонується 

список джерел, за допомогою яких  вони мають можливість підготуватись для 

участі у дискусії на лекційних заняттях.  

  Навчальні заняття передбачають систематичний і послідовний виклад 

навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в 

обговоренні дискусійних питань. Відвідування занять для студентів є бажаним. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі навчальних занять є 

обов’язковою умовою успішного складання курсу. Будуть підтримуватися наукові 

дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка 

проблемних питань і пошук відповідних розв’язань.  

На підготовчому етапі викладач інформує студентів їхнє індивідуальне 

науково-дослідне завдання та принципи його виконання.  

Модульний контроль  після завершення змістового блоку у вигляді 

письмової контрольної роботи. 

 
11. Методи контролю 

 

Студент протягом семестру зобов’язаний відвідувати навчальні заняття та 

виконати всі заплановані види робіт.  

 

Форми участі студентів у навчальних заняттях 

 

 Види робіт Максимальна кількість балів, яку 

можна отримати за роботу під час 

семестру 

1 Участь у семінарських заняттях 20 балів  
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2 Програма маркетингового 

дослідження (письмово + 

презентація) 

20 балів 

3 Модульний контроль 10 балів 

 Разом протягом семестру  - 50 балів  

 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3-5 Т6 Т7 Т8 Т9  

5 5 10 5 5 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

14. Рекомендована література 

 Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие, руководство 

по изучению дисциплины, практикум по курсу, учебная программа / Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики. — М. 2004, 

— 414 с. 
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 Винославська  С.,  Победаш  О.,  Таньківська  Ю.  Маркетингові  дослі-дження// 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — №1–2. 

 Войчак А. В.    Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с. 

 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. 

— М.: Финпресс, 1998. 

 Дмитриева  Е.  В.  Фокус-группы  в  маркетинге  и  социологии.  —  М.,1998. 

 Ильясов Ф. Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом 

исследовании / Ф.Н. Ильясов // Социологические исследования. 2011. № 3. С. 

112—116. 

 Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю.Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. 

д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

— 192 с. 

 Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. 

Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 1134 с 

 Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 

с. 

 Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 

3-е изд.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 960 с. 

 Парсяк В. Н., Рогов Г. К. Маркетинговые исследования. — К., 1995. 

 Пешкова  Е. П.  Маркетинговый  анализ  в  деятельности  фирмы.  —М., 1997. 

 Полторак В. Маркетингові дослідження: сутність, методи , технології / 

В.Полторак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 1. 

 Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. - 387 с. 

 Рогов Г.К., Парсяк В.Н. Теорія та практика маркетингу. Навчальний посібник. 

Миколаїв: НУК, 2010. – 130 с. 

 Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник - К: Знання 

України, 2010. - 299 с. 

 Хэмилтон  Дж.  Что  такое  маркетинговое  исследование?  // Социс.  —1994. — 

№3, 5, 8, 9. 

 Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. с англ. под 

ред. Г. Л. Багиева. — СПб.: Питер, 2007. — 704 с: ил. — (Серия «Классический 

зарубежный учебник»). 
 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

Часописи 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

3. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні  
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дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 

4. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Соціологічні науки. 

5. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

6. Суспільна політика та стратегічний менеджмент. 

 

Часописи зарубіжні 

1. Вопросы философии (Россия). 

2. Журнал социологии и социальной антропологии (Россия). 

3. Общественные науки и современность (Россия). 

4. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

5. Социологический журнал (Россия). 

6. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

7. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 

8. American Journal of Sociology (США). 

9. American Sociological Review (США). 

10. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

11. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

12. Cultural Sociology (Міжнародний). 

13. Current Sociology (Міжнародний). 

14. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

15. European Sociological Review (Міжнародний). 

16. International Review of Sociology (Міжнародний). 

17. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

18. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

19. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

20. Sociological Research Online (Міжнародний). 

21. Teaching Sociology (Міжнародний). 

22. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

 

Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових 

систем 

1. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту: http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Библиотека Фонда «Общественное мнение»: 

http://club.fom.ru/182/library.html 

3. Довідково-інформаційний портал Sociosite: www.sociosite.net 

4. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub: 

www.sshub.com 

5. Science Information Gateway (SOCIG): www.sosig.ak.uk 

6. Liens Socio: http://www.liens-socio.org 

7. Socioland: www.sozioland.de 

8. Каталог програмного забезпечення і баз даних для соціологів: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html 

http://www.sshub.com/
http://www.sosig.ak.uk/
http://www.liens-socio.org/
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9. Міжнародна база даних ЮНЕСКО з соціальних наук (інституції, 

персоналії) DARE: www.databases.unesco.org/dare/form.shtml 

10. Бази даних наукової періодики і книг:www.jstor.org; www.proquestdirect.com; 

www.ebsco.com 

11. Бази даних з досліджень молоді: http://www.ESPAD.org; 

http://www.HBSC.org 

12. Архів Європейського соціального дослідження: http://ESS.nsd.uib.no 

 

http://www.proquestdirect.com/
http://www.espad.org/
http://www.hbsc.org/
http://ess.nsd.uib.no/
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