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ВСТУП 

 

Маркетингові дослідження забезпечують стійке конкурентоспроможне 

положення суб'єктів маркетингової системи на ринку товарів і послуг з 

урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. Результати 

маркетингових досліджень слугують інструментом ефективної адаптації 

діяльності суб’єктів ринку та їх потенціалу до сучасних вимог цільової 

аудиторії, забезпечують прийняття стратегічних маркетингових рішень з 

мінімальним ризиком. 

Мета навчальної дисципліни «Методологія маркетингових досліджень» ˗ 

здобути знання та навички теоретико-методологічних, методичних, 

технологічних і змістовних аспектів організації та виконання маркетингових 

досліджень, сформувати уявлення про можливості використання результатів 

маркетингових досліджень для прийняття ефективних організаційних і 

виробничих рішень. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

˗ структуру та логіку процесу наукового дослідження; 

˗ методологію та методику наукових досліджень; 

˗ теорію та практику маркетингових досліджень; 

˗ порядок проведення маркетингового дослідження; 

˗ проблеми впровадження маркетингових досліджень; 

уміти: 

˗ визначати предмет та об’єкт маркетингового дослідження,  

˗ формувати методичний і методологічний розділи програми 

маркетингового дослідження; 

˗ здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію маркетингової 

інформації; 

˗ використовувати методи наукових досліджень адекватно до поставлених 

маркетингових завдань. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Поняття та види наукового дослідження. Вимоги до 

наукового дослідження 
9 11 

2 Системний підхід до побудови методології наукових 

досліджень 
8 12 

3 Структура дослідження: обгрунтування актуальності і 

визначення теми дослідження, його мети і завдання 
9 12 

4 Розробка концептуальних положень, методології і 

апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, 

засоби). Вивчення теоретичного і практичного стану 

проблеми 

9 12 

5 Дослідження та аналіз циклічності і сезонності ринку 8 12 

6 Маркетингова інформація 8 12 

7 Методи збору та аналізу даних 9 12 

8 Оформлення результатів маркетингового дослідження 9 12 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Поняття та види наукового дослідження. Вимоги до наукового 

дослідження 

1. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість і 

теоретичність наукового дослідження. 

2. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового 

дослідження. 

3. Поняття «методологія», «метод», «прийом» у науковому дослідженні.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте ознаки наукового дослідження.  

2. Назвіть основні завдання наукового дослідження. 

3. Охарактеризуйте поняття «методологія», «метод», «прийом» у 

науковому дослідженні  

Література: [1, с. 3–9; 2, с. 3–7, 10, с. 15–23] 

 

Тема 2 Теоретичні методи дослідження 

1. Загальнонаукові теоретичні методи: аналіз, синтез, їх види 

(емпіричний, елементарно-теоретичний, структурно-генетичний). 

2. Дедукція та індукція; аксіоматичний та історичний методи теоретичних 

досліджень. 

3. Моделювання та його принципи: ідеалізація, гіпотеза і теорія. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні методи проведення наукових досліджень. 

2. У яких наукових дослідженнях доцільно використовувати методи 

«аналіз» і «синтез». 

3. Охарактеризуйте види моделювання. 

Література: [9, с. 34–49, 17, с. 89–113, 18, с. 32–46, 23, с. 55–90] 
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Тема 3 Системний підхід до побудови методології наукових 

досліджень 

1. Загальна характеристика системного підходу. 

2. Приклади застосування системного підходу на першому етапі – 

постановка задач наукового дослідження. 

3. Приклади застосування системного підходу на другому етапі – 

значення предмета дослідження. 

Питання для самоперевірки 

1. Характеристика понять «системний підхід» і «системний аналіз». 

Загальні відомості про систему.  

2. У чому полягають зв'язки між елементами системи?  

3. Яким чином впливає системний підхід на послідовність наукового 

дослідження? 

Література: [3, с. 65–87, 7. с. 76–99, 10, с. 23–44. 28, с. 88–106] 

 

Тема 4 Організація наукового дослідження 

1. Структура дослідження: обгрунтування актуальності і визначення теми 

дослідження, його мети і завдання.  

2. Наукове дослідження і наукова проблема.  

3. Основні принципи організації наукової діяльності. Технологія наукової 

діяльності. 

4. Розробка концептуальних положень, методології та апарату 

дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби).  

5. Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми.   

6. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте поняття «логіка наукового дослідження», «технологія 

науового дослідження». 

2. Назвіть стадії процесу побудови будь-якої гіпотези. 

3. У яких випадках вживається гіпотеза? 
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Література: [16, с. 22–46, 22, с. 12–19, 23, с. 65–83] 

 

Тема 5 Методологія дослідження ринку 

1. Загальні поняття про циклічність і сезонність ринку. 

2. Розрахунок і аналіз моделей сезонності. 

3. Циклічність і класифікація ринкових циклів. 

4. Методологія аналізу циклічності ринку. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте етапи методології досліджень ринку. 

2. Назвіть основні методи дослідження ринку. 

3. У чому полягає неформальний метод дослідження ринку? 

Література: [1, с. 129–139, 11, с. 145–160, 10; с. 55–60]. 

 

Тема 6 Маркетингова інформація 

1. Види маркетингової інформації. 

2. Джерела отримання маркетингової інформації. 

3. Маркетингова інформаційна система, її елементи. 

4. Сучасні технології маркетингових досліджень. 
Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття маркетингової інформації. 

2. Назвіть основні складові маркетингової інформаційної системи. 

3. Зміст процедури вимірювання у маркетингових дослідженнях 

4. Охарактеризуйте процес створення та підтримки маркетингової 

інформаційної системи. 

Література:[20, с. 107–121, 24, с. 113–132, 15. с. 89–104] 

 

Тема 7 Методи збору та аналізу даних 

1. Класифікація методів збору даних для маркетингових досліджень. 

2. Аналіз документів, їх види в маркетингових дослідженнях. 
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3. Опитування як метод одержання первинної інформації. Технологія 

проведення анкетного опитування. 

4. Анкета як інструмент опитування. 

5. Організація одержання первинної інформації методом опитування. 

6. Вимірювання у маркетингових дослідженнях. 

7. Спостереження та їх види. 

8. Метод експертного оцінювання. 

9. Експеримент у маркетингових дослідженнях, його сутність. 

10. Методи маркетингового інтернет-дослідження 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність поняття статистичного спостереження, його види. 

2. Назвіть три основні форми статистичного спостереження 

3. Охарактеризуйте методи експертного оцінювання 

4. Укажіть основні види питань, правила їх формулювання. 

5. Назвіть спеціальні маркетингові дослідні методики. 

Література:[20, с. 107–121, 24, с. 113–132, 15. с. 89–104] 

 

Тема 8 Оформлення результатів маркетингового дослідження 

1. Критерії опрацювання інформації. 

2. Етапи складання плану маркетингового дослідження. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначення поняття «звіт науково-дослідної роботи». 

2. Назвіть основні критерії опрацювання інформації. 

3. Процедура інтерпретації: зміст та етапи. 

 Література: [29, с. 15–132, 30, с. 17–45. 31, с. 112–133] 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Гіпотеза походить від грецького слова: 

а) основа; 

б) припущення; 

в) пропущення; 

г) обґрунтування.  

2. До методів наукових досліджень належать: 

а) абстракція; 

б) спостереження; 

в) прогноз;  

г) дедукція;  

д) опитування. 

3. Компіляція передбачає: 

а) привласнення чужих ідей; 

б) запозичення доповіді; 

в) включення чужого тексту до власної монографії; 

г) реферування інших текстів; 

д) створення автореферату на підставі чужої дисертації. 

4. Маркетингові дослідження являють собою: 

а) збирання різноманітної інформації про виробництво товарів, наявних 

на ринку; 

б) систематичні заходи щодо одержання оперативної інформації за 

різними напрямами та аспектами, пов’язаними із маркетинговою діяльністю 

підприємства; 

в) те ж саме, що і  дослідження ринку; 

г) систематичний процес планування маркетингової діяльності. 

5. Які принципи забезпечують ефективність маркетингових досліджень: 

а) точність, кмітливість, швидкість; 

б) розумність, активність, надійність; 
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в) комплексність, економічність, системність; 

г) ретельність, уважність, раціональність. 

6. Об’єктом дослідження можуть бути: 

а) люди; 

б) документи; 

в) товар; 

г) усе, що вказано у пунктах а, б, в та інше. 

7. Маркетингова інформаційна система як система підтримки 

прийняття рішень забезпечує: 

а) управління маркетингом на підприємстві, розробку комплексу 

маркетингу, розробку стратегічної маркетингової програми, медіапланування 

рекламної компанії; 

б) управління маркетингом на підприємстві; 

в) розробку комплексу маркетингу; 

г) розробку стратегічної маркетингової програми. 

8. Інформація, яка існує в опублікованому вигляді і збиралася для інших 

цілей, називається: 

а) первинною; 

б) вторинною; 

в) польовою; 

г) кабінетною. 

9. Сутність маркетингової інформації: 

а) об’єктивні відомості та суб’єктивні дані, необхідні для аналізу 

маркетингового середовища, ринку, товару, споживачів; 

б) звітні відомості про стан на ринку, його аналіз; 

в) аналіз товарів і споживачів, відомості про результативність; 

г) фінансова звітність підприємства. 

10. Основний недолік первинної інформації: 

а) обмеженість інформації; 

б) потребує значних витрат; 



12 
 

в) складність отримання інформації; 

г) відсутність інформації. 

11. Основні групи документів: 

а) листові, електронні, пошукові, інформаційні; 

б) письмові, статистичні, електронні, фонетичні; 

в) наукові, стратегічні, цифрові, відео-документальні; 

г) правильної відповіді немає. 

12. Вимоги до інформації: 

а) достовірність, точність, повнота, своєчасність, цілеспрямованість, 

комплексність; 

б) правдивість, швидкість, якісність, індивідуальність; 

в) націленість, чіткість, обґрунтованість; 

г) низька вартість 

13. Сукупність розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію 

відомостей, що містяться у певній групі документів, за напрямом, який 

цікавить дослідника, називається: 

а) формалізований аналіз; 

б) внутрішній аналіз; 

в) традиційний аналіз; 

г) контент-аналіз. 

14. Список усіх одиниць сукупності, з яких формується вибіркова 

називається: 

а) структурована вибірка; 

б) контур вибірки; 

в) доступна вибірка; 

г) генеральна сукупність. 

15. Репрезентативність вибірки означає: 

а) близьку відповідність даних, отриманих під час вивчення складу 

охопленої сукупності і даних, що були б отримані під час аналізу складу усієї 

сукупності; 
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б) максимально можливе охоплення генеральної сукупності; 

в) неможливість опитування генеральної сукупності; 

г) правильної відповіді немає. 

16. Найпростіший аналіз, який вирішує обмежене коло завдань, для чого 

використовуються спрощені технології та процедури досліджень: 

а) розвідувальне дослідження; 

б) описове дослідження; 

в) казуальне дослідження; 

г) інноваційне дослідження. 

17. Казуальне дослідження передбачає: 

а) систематичний якісно-кількісний опис об’єктів дослідження; 

б) виявлення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками та подіями; 

в) розробку нових способів діяльності, елементів маркетингового 

комплексу, маркетингових стратегій; 

г) усі відповіді правильні. 

18. Що є метою кабінетних досліджень: 

а) отримання конкретних уявлень про конкурентні аспекти діяльності 

суб’єктів ринку; 

б) отримання загальних уявлень про кон’юнктуру ринку; 

в) збір та інтерпретація первинної інформації; 

в) збір та інтерпретація вторинної інформації. 

19. Що є перевагами первинної інформації? 

а) цілеспрямованість, конкретність; 

б) низька вартість, швидкість отримання; 

в) достатня кількість; 

г) висока доступність. 

20. З чого починають збір інформації: 

а) зі збору первинної інформації; 

б) зі збору вторинної інформації; 

в) з опитувань споживачів; 
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г) з опитувань експертів. 

21. Що являє собою експеримент як метод збору маркетингової 

інформації: 

а) вивчення і фіксування поведінки суб’єктів; 

б) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою математичних 

моделей; 

в) одержання інформації стосовно взаємозв’язків між залежними і 

незалежними змінними; 

г) перевірку гіпотези. 

22. Що є перевагами опитування по телефону: 

а) висока ефективність; 

б) можливість впливу на респондента; 

в) швидкість опитування; 

г) висока вартість. 

23. Інформація, що зібрана для цілей конкретного дослідження, є: 

а) зовнішньою; 

б) вторинною; 

в) внутрішньою; 

г) первинною. 

24. Що являє собою фокус-група: 

а) група співробітників, якою керує директор підприємства; 

б) група споживачів зі схожими вимогами до товару; 

в) група експертів-спеціалістів; 

г) група людей, діяльністю якої керує інструктор. 

25. Із яких частин складається анкета? 

а) вступ, реквізитна частина, основна частина; 

б) вступ, основна частина, висновки; 

в) вступ, основна частина, відомості про респондентів; 

г) вступ, коментарі, основна частина, висновок. 

26. Для яких досліджень найбільш зручний метод опитування: 
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а) пошукові; 

б) збір первинних даних; 

в) плановий вплив на подію; 

г) немає правильної відповіді. 

27. Метод збору даних, за якого спостерігається ситуація, що має 

певний інтерес, і фіксуються значущі фактори або поведінка, має назву: 

а) експеримент; 

б) інтерв’ю; 

в) анкетування; 

г) спостереження. 

28. Якщо спостереження здійснюється в природних умовах, воно має 

назву: 

а) особисте; 

б) польове; 

в) приховане; 

г) лабораторне. 

29. Питання без заданої структури відповіді відносяться до: 

а) відкритих питань; 

б) закритих питань; 

в) напівзакритих питань; 

г) питань зі шкалами. 

30. Питання, що пропонують вибрати одну із запропонованих відповідей 

відносяться до: 

а) відкритих питань; 

б) закритих питань; 

в) напівзакритих питань; 

г) питань зі шкалами. 

31. Тип питання, який надає змогу респонденту виразити ступінь згоди 

чи незгоди із запропонованим висловлюванням, має назву: 

а) альтернативне питання; 
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б) закрите питання; 

в) шкала Лайкерта; 

г) семантичний диференціал. 

32. Для забезпечення успішної діяльності підприємством було здійснене 

дослідження партнерів і конкурентів. Які саме чинники були дослідженні: 

а) комплекс маркетингу; 

б) внутрішнє середовище; 

в) мікросередовище; 

г) макросередовище. 

33. Етапи наукового дослідження передбачають таку послідовність: 

а) вивчення основних джерел за темою дослідження; 

б) формулювання теми дослідження; 

в) окреслення об’єкта і предмет; 

г) визначення мети і головних завдань, гіпотези; 

д) написання висновків, рекомендацій тощо; 

е) вибір методів, аналіз даних; 

є) оформлення. 

34.  Сукупність розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію 

відомостей, що містяться у певній групі документів, за напрямом, який 

цікавить дослідника, називається: 

а) формалізований аналіз; 

б) внутрішній аналіз; 

в) традиційний аналіз; 

г) контент-аналіз. 

35. Найпростіший аналіз, який вирішує обмежене коло завдань, 

використовуються спрощені технології та процедури досліджень: 

а) розвідувальне дослідження; 

б) описове дослідження; 

в) казуальне дослідження; 

г) інноваційне дослідження. 
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36.  Метод аналізу, який дозволяє визначити можливості і загрози, 

виявити і структурувати сильні та слабкі сторони підприємства називається: 

а) SPACE-аналіз; 

б) кластерний аналіз; 

в) ситуаційний аналіз; 

г) SWOT-аналіз. 

37. Різновид експерименту, за яким контрольований та 

експериментальний об’єкт – різні: 

а) паралельний експеримент; 

б) послідовний експеримент; 

в) синдикативне дослідження; 

г) фокус-група. 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

1. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість і 

теоретичність наукового дослідження. 

2. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового 

дослідження. 

3. Поняття «методологія», «метод», «прийом» у науковому дослідженні.  

4. Загальнонаукові теоретичні методи: аналіз, синтез, їх види 

(емпіричний, елементарно-теоретичний, структурно-генетичний). 

5. Дедукція та індукція; аксіоматичний та історичний методи теоретичних 

досліджень. 

6. Моделювання та його принципи: ідеалізація, гіпотеза і теорія. 

7. Загальна характеристика системного підходу. 

8. Приклади застосування системного підходу на першому етапі – 

постановка задач наукового дослідження. 

9. Приклади застосування системного підходу на другому етапі – 

визначення предмета дослідження. 

10. Структура дослідження: обгрунтування актуальності і визначення 

теми дослідження, його мети і завдання.  

11. Наукове дослідження і наукова проблема.  

12. Основні принципи організації наукової діяльності. Технологія 

наукової діяльності. 

13. Розробка концептуальних положень, методології та апарату 

дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби).  

14. Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми.   

15. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження.  

16. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 

наукової розробки.  

17. Визначення об'єкта, предмета, теми дослідження.  
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18. Наукове дослідження і наукова проблема.  

19. Основні принципи організації наукової діяльності.  

20. Технологія наукової діяльності. 

Модуль 2 

21. Загальні поняття про циклічність і сезонність ринку. 

22. Розрахунок і аналіз моделей сезонності. 

23. Циклічність і класифікація ринкових циклів. 

24. Методологія аналізу циклічності ринку. 

25. Види маркетингової інформації. 

26. Джерела отримання маркетингової інформації. 

27. Маркетингова інформаційна система, її елементи. 

28. Сучасні технології маркетингових досліджень. 

29. Класифікація методів збору даних для маркетингових досліджень. 

30. Аналіз документів, їх види в маркетингових дослідженнях. 

31. Опитування як метод одержання первинної інформації. Технологія 

проведення анкетного опитування. 

32. Анкета як інструмент опитування. 

33. Види питань, правила їх формулювання. 

34. Вимірювання у маркетингових дослідженнях. 

35. Організація одержання первинної інформації методом опитування. 

36. Спостереження та їх види. 

37. Метод експертного оцінювання. 

38. Експеримент у маркетингових дослідженнях, його сутність. 

39. Спеціальні маркетингові дослідні методики. 

40. Методи маркетингового інтернет-дослідження 

41. Критерії опрацювання інформації 

42. Етапи складання плану маркетингового дослідження 

43. Дослідження операцій. 

44. Математичні моделі. 

45. Методи статистичної обробки даних 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування – 1 бал за одну лекцію 

Наявність конспекту: 1 бал 

Усього: 10 балів 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття:  

25% – 1 бал 

50% – 2 бали 

100% – 3 бали. 

Виконання завдання: 3 х 9 = 27 бали. 

Усього: 30 балів 

Поточний контроль 

Контрольна робота № 1 – 20 балів; 

Контрольна робота № 2 – 20 балів 

Усього: 40 балів 

Підсумковий контроль 
Залік –10 балів 

Додаткові бали 
Наукова робота, тези – 10 балів 

Усього 100 
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