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ВСТУП 

Маркетингові дослідження забезпечують стійке, конкурентоспроможне 

положення суб'єктів маркетингової системи на ринку товарів та 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 для прийняття ефективних організаційних та виробничих рішень. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

˗ методологію та методику наукових досліджень; 

˗ інформаційну базу маркетингових досліджень; 

˗ теорію та практику маркетингових досліджень; 

˗ порядок проведення маркетингового дослідження; 

˗ проблеми впровадження маркетингових досліджень. 

уміти: 

˗ визначати предмет та об’єкт маркетингового дослідження; 

˗ формувати методичний та методологічний розділи програми 

маркетингового дослідження; 

˗ здійснювати наукову евристику та інтерпретувати маркетингову 

інформацію; 

˗ здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію маркетингової 

інформації; 

˗ використовувати методи наукових досліджень адекватно до поставлених 

маркетингових завдань. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття №1 

Тема. Поняття та види наукового дослідження. Вимоги до наукового 

дослідження 

Мета:  закріпити теоретичні знання щодо змістовної сутності й основних 

напрямків наукових досліджень. 

План 

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.  

Короткі теоретичні відомості. 

Ключові слова: наукове дослідження, об’єкт наукового дослідження, 

спостереження, експеримент. 

Наукове дослідження − це процес вивчення певного об'єкта (предмета або 

явища) для встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і 

перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності 

людей. У методології наукових досліджень розрізняють поняття «об'єкт» і 

«предмет» пізнання. 

Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна 

діяльність дослідника, а предметом пізнання — досліджувані з певною метою 

властивості,ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні науки загалом 

досліджують один об'єкт − суспільство, але мають різні предмети; політична 

економія − систему виробничих відносин, економічна статистика − кількісну 

сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит − 

господарську діяльність підприємців та ін. 

Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ та 

форми його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від нашої 
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свідомості, добираються відповідно до мети дослідження. Досліджувати можна 

не тільки емпіричний об'єкт (якість продукції, собівартість виробів), а й 

теоретичний (дія закону вартості). 

Емпіричні (від грец. досвід) об'єкти під час дослідження поділяють на 

натуральні, або фізичні, які існуютьу природі об'єктивно, незалежно від нашої 

волі і свідомості, та штучні, у тому числі технічні, що створюються за волею 

людей. 

Залежно від ступеня складності є прості і складні об'єкти дослідження; 

відмінність між ними визначається кількістю елементів і видом зв’язку між 

ними. Прості об’єкти складаються із кількох елементів (заробітна плата 

робітників розкрійного цеху швейної фабрики − це простий об’єкт 

дослідження). 

До складних відносять об’єкти з невизначеною структурою,яку необхідно 

дослідити, а потім описати. Ці об’єкти досліджують за методом "чорної 

скриньки", який полягаєу пошуку взаємозв'язку між подібними вхідними діями 

та реакцією об'єкта на них. Таким об'єктом може бути собівартість виробів, що 

випускає швейна фабрика. На формування собівартості впливають якість 

сировини, отриманої від постачальників, сукупність витрат на виробництво і 

реалізацію продукції, тобто зовнішні і внутрішні чинники. 

Класифікація — це поділ різних явищ, предметів на групи за певними 

ознаками, для  їх вивчення та науковогоузагальнення. 

Методи емпіричного дослідження 

Спостереження – це систематичне, цілеспрямоване, активне вивчення 

об’єкта дослідження, який перебуває в природному стані або в умовах 

наукового експерименту з метою отримання первинних даних як сукупності 

емпіричних тверджень. Основною проблемою, що виникає при використанні 

цього методу, є забезпечення об’єктивності і достовірності інформації. Для 

того, щоб спостереження було ефективним, необхідні наступні вимоги: 

− навмисність, яка передбачає, що спостереження має проводитись для 

розв’язання визначеного, чітко сформульованого завдання; 
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− планомірність, тобто проведення спостереження за планом, який 

відповідає поставленим завданням; 

− цілеспрямованість, завдяки якій дослідник зосереджує увагу на тому, 

що його цікавить; 

− активність спостерігача, яка означає, що він не просто сприймає всі 

факти, а шукає потрібні відповідно до своїх знань і досвіду; 

− систематичність, яка передбачає проведення спостереження за певною 

схемою, системою. 

Порівняння – це процес встановлення подібності або відмінності 

предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, властивого двом 

або кільком об’єктам.  

Вимірювання – це визначення числового значення певної величини з 

використанням одиниць виміру, система фіксації та реєстрації кількісних 

характеристик досліджуваного об’єкта. Його результати виражаються числами, 

що дає змогу проводити їхню статистичну та математичну обробку. 

Експеримент (від лат. experimentum ˗ проба, дослід) – це метод 

емпіричного дослідження, що базується на активному і цілеспрямованому 

впливі на об’єкт пізнання шляхом створення контрольованих і керованих 

штучних умов або використання природних умов, необхідних для виявлення 

відповідних властивостей і зв’язків. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Надати визначення понять: «наукова теорія», «закон», 

«категорія», «науковий факт», «принципи», «методологія», «метод», «прийом». 

Завдання 2. Надайте визначення наукам, що є суміжними з маркетингом, 

(табл. 1.1), використовуючи такі елементи. 

1 – Наука про загальні та специфічні закони розвитку і функціонування 

суспільно-економічних формацій, механізми та форми прояву цих законів в 

діяльності особистостей, соціальних груп і народів.  

2 – Наука про засоби і методи управління матеріальними, 

інформаційними, фінансовими та іншими потоками для оптимізації товароруху 
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за рахунок раціональної взаємодії виробничої, транспортної, банківської, 

митної, інформаційної та інших підсистем економіки.  

3 – Наука про координовану діяльність щодо керівництва й управління 

організацією. 

4 – Наука про закономірності та засоби створення цінностей, здатних 

забезпечити ефективний обмін.  

5 – Наука про управління потоками в економічній системі з 

оптимальними витратами ресурсів для досягнення поставлених цілей.  

6 – Наука про закономірності формування та розвитку психіки як 

особливої форми життєдіяльності.  

7 – Наука, яка вивчає специфіку розвитку, взаємозв’язки та взаємовпливи 

матеріальної та духовної культури цивілізації, етносів, націй у процесі їх 

розвитку.  

8 – Наука про вивчення сутності та закономірностей розвитку 

економічних процесів в їх взаємозв’язку та обумовленості в умовах 

обмеженості ресурсів. 

9 – Наука про суспільство, суспільні відносини та проблеми соціальної 

взаємодії.  

10 – Наука про загальні закономірності, які становлять основу всесвіту.  

11 – Наука про психіку, психічну діяльність людини.  

12 – Наука про ринок, методи його вивчення та управління ним.  

13 – Наука, яка вивчає закономірності формування та зміни кількісних 

характеристик масових суспільних явищ, що розглядаються у безпосередньому 

зв’язку з їх якісним змістом. 

14 – Наука, яка виробляє систему знань про фундаментальні принципи і 

основи буття людини, про найзагальніші характеристики ставлення людини до 

природи, суспільства і духовного життя в усіх її основних проявах. 

15 – Наука, яка спрямована на збирання, обробку, аналіз та 

оприлюднення даних про масові явища і процеси громадського життя.  
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16 – Наука про сукупність принципів, методів і засобів ефективного 

управління ресурсами для досягнення поставлених цілей.  

17 – Наука, яка вивчає внутрішні закономірності розвитку культури, 

тенденції взаємодії культури і суспільства.  

18 – Наука про використання обмежених ресурсів для виробництва 

товарів і обміну ними для задоволення потреб. 

Таблиця 1.1 – Визначення наук, що є суміжними з маркетингом 

№ Науки Визначення 

перше друге 

1 Маркетинг   

2 Менеджмент   

3 Економічна теорія   

4 Соціологія   

5 Логістика   

6 Статистика   

7 Психологія   

8 Культурологія   

9 Філософія   

 

Послідовність виконання розрахунків. У завданнях 1-2 треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте ознаки наукового дослідження.  

2. Назвіть основні завдання наукового дослідження. 

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

науковому дослідженні. 

Література: [1, с.55, 2, с 78˗95, 8, с. 55˗90, 12, с. 189˗211] 
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Практичне заняття №2 

Тема. Теоретичні методи дослідження 

Мета: уміти використовувати окремі методологічні підходи до 

всебічного аналізу наукових досліджень. 

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, логічний 

метод, абстрагування. 

Методи теоретичних досліджень: 

Ідеалізація (від франц. ideal – досконалість) – це метод наукового 

дослідження, за допомогою якого подумки здійснюється конструювання 

поняття про об’єкти, які насправді не існують або практично не здійсненні, 

тобто наділення об’єктів нереальними або гіпотетичними властивостями. Отже, 

в процесі ідеалізації відбувається максимальне відвернення від усіх реальних 

властивостей предмета або явища з одночасним до змісту створених понять 

неіснуючих ознак. У результаті цього утворюється так званий ідеальний об’єкт 

(теоретична модель), яким оперують з теоретичних міркувань під час 

дослідження реальних об’єктів. 

Формалізація (від лат. formalis ˗ той, що стосується форми) – метод 

вивчення різноманітних об’єктів шляхом відображення їхньої структури або 

властивостей за допомогою штучних мов, наприклад, мовою математики. При 

цьому об’єктом дослідження є вже не зміст явищ, а їхня форма, що виражена за 

допомогою знаково-символьних систем, насамперед, логіко-математичних.  

Аксіоматичний метод (від грец. axioma – прийняте положення) – метод 

побудови наукової теорії, який передбачає, що в її основу покладено певні 
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вихідні положення – аксіоми чи постулати, які не потребують доведень, а всі 

інші твердження виводяться з них логічним шляхом, за допомогою доказів. 

Історичний і логічний методи. Історичний метод надає змогу дослідити 

виникнення, формування, розвиток процесів і подій у хронологічній 

послідовності для виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей 

і суперечностей. При цьому історія досліджуваного об’єкта відтворюється в 

усій її багатогранності, з урахуванням усіх відхилень і випадковостей.  

Логічний метод ˗ це відтворення історичного розвитку об’єкта як 

результату певного процесу, під час якого сформувалися необхідні умови його 

подальшого існування і розвитку як стійкого системного утворення. 

Інакше кажучи, це метод теоретичного відтворення історичного об’єкта в 

усіх його суттєвих властивостях, закономірних зв’язках і відношеннях. При 

цьому абстрагуються від випадкових подій, окремих фактів тощо, 

виокремлюють найголовніше, визначальне. Отже, логічно відтворена історія – 

це дійсна історія, звільнена від усього несуттєвого, випадкового. 

Загальнологічні методи, що застосовуються на емпіричному і 

теоретичному рівнях дослідження 

Абстрагування (від лат. abstractio – відвернення) – це загальнологічний 

метод наукового пізнання; розумовий відхід від несуттєвих властивостей, 

зв’язків, відношень об’єктів, що досліджуються, з одночасним виокремленням 

їх суттєвих властивостей, сторін, ознак, які цікавлять дослідника. Сутність 

цього методу полягає в тому, що він надає змогу подумки відволікатися від 

несуттєвих, другорядних властивостей, ознак, зв’язків об’єкта й одночасно 

вирізняти і фіксувати ті, що є вагомими для суб’єкта пізнання. Процес 

абстрагування – це сукупність логічних операцій, результатом якої є 

абстракція. 

Існують основні види абстракції: 

˗ ототожнення – утворення поняття унаслідок об’єднання предметів, що 

пов’язані відношеннями типу рівності, в особливий клас; 



 12 

˗ ізолювання – виокремлення властивостей і відношень, які нерозривно 

пов’язані з предметами, та позначення їх певними термінами, що надає 

абстракціям статусу самостійних предметів (наприклад, надійність, фінансова 

стійкість, конкурентоспроможність); 

˗ конструктивізація – відхилення від невизначеності меж реальних 

об’єктів; 

˗ актуальна нескінченність – відхилення від незавершеності (і 

неможливості завершення) процесу утворення нескінченної множини, від 

неможливості опису її як певного переліку елементів; 

˗ потенційна здійсненність – відхилення від реальних меж людських 

можливостей. 

Результат абстрагування часто є специфічним методом дослідження, а 

також елементом складніших за своєю структурою методів експерименту. 

Узагальнення – логічний процес і результат переходу від одиничного до 

загального, від менш загального до більш загального. Це не просто 

виокремлення і синтезування схожих ознак, а проникнення у сутність явища чи 

процесу, виокремлення єдиного в різноманітному, загального в одиничному, 

закономірного у випадковому, а також об’єднання за подібними властивостями 

або зв’язками в групи та класи. У процесі узагальнення відбувається перехід від 

одиничного поняття до загального, від одиничних суджень до загальних.  

Аналіз і синтез. Аналіз (від грец. analysis – розкладання, розчленування) – 

метод наукового пізнання, який надає змогу поділяти об’єкт дослідження на 

складові елементи і частини з метою вивчення його структури, окремих ознак, 

властивостей, внутрішніх зв’язків, відносин, виявляти сутність досліджуваних 

явищ і процесів шляхом їх розчленування на складові елементи і виявляти 

головне, суттєве. 

Він передбачає перехід від цілісного сприйняття об’єкта дослідження до 

виявлення його будови, складу, а також властивостей, зв’язків. 

Синтез (від грец. synthesis – з’єднання, сполучення, складання) - метод 

наукового пізнання, який передбачає з’єднання окремих сторін, елементів, 
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властивостей, зв’язків досліджуваного об’єкта та його вивчення як єдиного 

цілого. Це не довільне, еклектичне поєднання частин, елементів цілого, а 

діалектичне ціле з виокремленням його суті. Результатом синтезу є якісно нове 

утворення, властивості якого обумовлюються внутрішнім взаємозв’язком і 

взаємозалежністю елементів. 

Індукція і дедукція. Під індукцією (від лат. іnductio ˗ наведення) 

розуміють перехід від часткового до загального, коли на підставі знання про 

частину робиться висновок про об’єкт загалом. При цьому думка дослідника 

рухається від часткового, одиничного через особливе до загального. Індукція 

пов’язана з узагальненням результатів спостереження та експерименту, з рухом 

думки від одиничного до загального. Індуктивні узагальнення завжди мають 

проблемний, (імовірностний) характер, вони, зазвичай, розглядаються як 

емпіричні закони та дослідні істини.  

Дедукція (від лат. deductio - виведення) – це процес, в якому висновок 

щодо якогось елемента роблять на підставі знання загальних властивостей усієї 

множини. Отже, думка дослідника рухається від загального до часткового, 

(одиничного). Дедуктивний висновок дає змогу краще пізнати одиничне, 

оскільки з його допомогою отримується нове (виведене) знання, що певний 

предмет або явище має ознаки, які властиві усьому класу. Об’єктивною 

основою дедукції є те, що кожний предмет або явище сполучають у собі єдність 

загального та одиничного, і це дає змогу пізнавати одиничне на підставі знання 

про загальне. 

Моделювання – це метод наукового пізнання, який ґрунтується на 

дослідженні об’єкта (оригіналу) шляхом використання його копії (моделі), 

котра пізнається з певних, визначених дослідником сторін. Сутність цього 

методу полягає у відтворенні властивостей об’єкта дослідження на спеціально 

створеному аналогові – моделі. Під моделлю (від лат. modulus ˗ міра, норма, 

такт) розуміють умовні зображення, що замінюють об’єкт пізнання і є 

джерелом інформації стосовно нього, спосіб виразу властивостей, зв’язків і 

явищ реальної дійсності на пілставі аналогії. 
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Отже, модель є аналог об’єкта-оригіналу, який у процесі пізнання і на 

практиці слугує для одержання та розширення знання (інформації) про оригінал 

для його конструювання, перетворення або управління ним. 

Моделі поділяються на два великих класи: речові або матеріальні та 

логічні або ідеальні. Останні ˗ це ідеальні утворення, що зафіксовані у 

відповідній знаковій формі та функціонують за законами логіки й математики. 

До них належать рисунки, схеми, економіко-математичні моделі, статистичні 

моделі. На сучасному етапі в науці та практиці широко застосовується 

комп’ютерне моделювання, яке здійснюється на основі відповідної 

комп’ютерної моделі. 

Гіпотеза (грец. Hypothesis — підстава, припущення) — імовірне 

припущення про причину яких-небудь явищ, вірогідність якого із сучасним 

станом науки й техніки не може бути перевірена й доведена, але яке пояснює 

дані явища, без нього непояснені; прийом пізнавальної діяльності людини. Крім 

даного тлумачення терміна «гіпотеза» як проблематичного, імовірного знання, 

у літературі, виділяються ще два значення цього терміна: 

˗ гіпотеза в широкому значенні — як здогад про що-небудь, як описова 

гіпотеза, що, як правило, є коротким резюме досліджуваних явищ, що описують 

загальні форми їхнього зв’язку; 

˗ гіпотеза у вузькому значенні — як наукова гіпотеза, що завжди 

виходить за межі досліджуваного кола фактів, пояснює їх і пророкує нові 

факти; систематизуючи знання, наукова гіпотеза дозволяє об’єднати деяку 

отриману сукупність інформації в систему знань і створити теорію, якщо її 

припущення підтвердяться практикою. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Відновіть нормативні складові етапів науково- дослідної 

роботи (табл. 1.2), використовуючи такі елементи. 

1 – Розроблення і погодження методики та програми робіт щодо 

проведення досліджень. 

2 – Складання висновків за результатами досліджень.  
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3 – Складання та оформлення проміжного звіту за етапом.  

4 – Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної і патентної 

документації.  

5 – Розгляд результатів та прийом етапу, якщо це передбачено технічним 

завданням.  

6 – Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень 

принципових питань. 

7 – Оформлення патентного захисту можливих об’єктів інтелектуальної 

власності.  

8 – Обґрунтування прийнятого напряму досліджень.  

9 – Розроблення проекту технічного завдання на наступну науково-

дослідну роботу у разі необхідності подальших досліджень.  

10 – Формулювання висновків за результатами досліджень і розроблення 

рекомендацій щодо застосування результатів науково-дослідної роботи.  

11 – Розроблення документації, виготовлення і налагодження макетів, 

моделей або експериментальних зразків майбутніх виробів, програм і 

алгоритмів (за необхідності).  

12 – Узагальнення матеріалів патентного пошуку і підготовка звіту про 

патентні дослідження (за необхідності).  

13 – Узагальнення результатів теоретичних досліджень і 

експериментальних робіт.  

14. Оброблення і коригування результатів теоретичних і 

експериментальних досліджень.  

15 – Складання та оформлення проміжного звіту за етапом.  

16. Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це передбачено 

технічним завдання.  

17 – Вибір напряму дослідження.  

18. Підготовлення комплекту звітної документації.  

19. Оцінювання повноти і якості розв’язання поставлених завдань.  

20. Подання роботи до приймання.  
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21. Заходи щодо підготовки науково-дослідної роботи до приймання.  

22. Приймання науково-дослідної роботи.  

23. Проведення експериментальних робіт і досліджень.  

24. Розглядання можливих напрямів досліджень та їх оцінювання. 

Таблиця 1.2 ˗ Етапи науково-дослідної роботи 

№ Етап Зміст етапу 

1 Вибір напряму дослідження  

2 Теоретичні та 

експериментальні дослідження 

 

3 Узагальнення і оцінювання 

результатів дослідження, 

складання звітної документації 

 

4 Приймання науково-дослідної 

роботи 

 

 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні методи проведення наукових досліджень. 

2. При 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] 

 

Практичне заняття № 3  

Тема. Системний підхід до побудови методології наукових досліджень 

Мета: засвоїти основні положення системного підходу в дослідженнях. 

План 

1. Загальна характеристика системного підходу. 
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2. Приклади застосування системного підходу на першому етапі – 

постановка задач наукового дослідження. 

3. Приклади застосування системного підходу на другому етапі – 

значення предмета дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: системний підхід, природа систем, призначення систем, 

структура і властивості систем.  

Системний підхід полягає у комплексному дослідженні великих  і 

складних об’єктів (систем), вивченні їх як єдиного цілого з узгодженим 

функціонуванням усіх елементів і частин. Ураховуючи цей принцип, потрібно 

вивчити кожен елемент системи в його зв’язку з іншими елементам, виявити 

вплив властивостей окремих частин системи на її поведінку загалом. 

Ускладнення завдань та об’єктів дослідження обумовлює необхідність 

розподілення (декомпозиції) системи на підсистеми, які досліджуються 

автономно, причому з обов’язковим урахуванням подальшого узгодження цілей 

кожної підсистеми із загальною ціллю системи. По суті, декомпозиція – це 

операція аналізу системи. Однак наступне узгодження функціонування 

підсистем (операція синтезу) є суттєво складнішим завданням. 

1. Природа і сутність систем: природні, закриті, абстрактні (поняття), 

статичні (незмінність властивостей у часі), без провідного органу, сумативні 

(упорядкованість, послідовність), штучні, відкриті, конкретні, динамічні (зміни 

властивостей у часі), централізовані, діяльнісні (взаємодія кількох 

компонентів). 

2. Призначення систем: мета і цілеспрямований характер (до чого прагне), 

розв’язуванні завдання, (що долає, усуває), функції (для чого призначена), 

функціонування, розвиток і саморозвиток (як має функціонувати і змінюватися) 

3. Структура (організація) систем: об'єкти (суб'єкти), частини і компоненти, 

атрибути (властивості об'єктів, які її складають), відносини і взаємовідносини 

(об'єднують систему у ціле), наявність двох чи більше видів зв'язку (прямий чи 

зворотний зв'язок), наявність рівнів ієрархії. 
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4. Властивості (якості, основні характеристики) систем: цілісність 

(сумативність плюс взаємообумовленість), спільність чи неспільність з іншими 

системами, стабільність (стійкість зворотного зв'язку), адаптація 

(пристосування до навколишнього середовища, реакція на нього та її вплив), 

навчання, здатність до самовдосконалення, еволюція (змінність у часі). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Надайте визначення поняття систем:  цілісні та сумативні, 

матеріальні та абстрактні, природні та штучні, статичні та динамічні, закриті й 

відкриті. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Контрольні питання 

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

Загальні відомості про систему.  

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

3. Як відбувається вплив системного підходу на послідовність наукового 

дослідження? 

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

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Організація наукового дослідження 

Мета: навчитися визначати мету і завдання дослідження, вивчення 

теоретичного і практичного стану проблеми. 

План 

1. Структура дослідження: обгрунтування актуальності і визначення теми 

дослідження, його мети і завдання.  

2. Наукове дослідження і наукова проблема.  
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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.  

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: технологія наукового дослідження, логіка наукового 

дослідження, науково-дослідна робота. 

Технологія наукового дослідження ˗ це спосіб досягнення його мети за 

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також установленій логіці дослідження. 

Логіка наукового дослідження являє собою сукупність таких складових, 

як пізнавальні завдання, структура інформації (перелік її видів та їх 

взаємозв’язків), необхідної для одержання рішення, засоби збирання й 

підготовки цієї інформації, процедури постановки завдань, пошуки їх 

розв’язання та отримання результатів. Логіка розробляється в методології 

наукового дослідження, а її опис є кінцевим результатом останнього. Вона 

виступає як одна з передумов розробки технології відповідного дослідження. 

Науково-дослідна робота – це чітко організований комплекс дій, 

спрямованих на отримання нових знань, що розкривають суть процесу і явищ в 

природі і в суспільстві для використання їх у практичній діяльності. 

Наукове дослідження проводиться в певній послідовності: 

– чітко визначається актуальність, новизна і значення для народного 

господарства певної проблеми; 

– відповідність профілю наукових організацій, які будуть проводитимуть 

дослідження, джерела фінансування та впровадження результатів у 

виробництво, наукові дослідження будь-якого класу, виду організовуються за 

схемою, яку можна зобразити у такому вигляді: 
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– вивчення стану об’єкта дослідження, обґрунтування актуальності теми; 

– вивчення цілей і конкретних завдань дослідження; 

– вибір методики проведення дослідження; 

– опис процесу дослідження; 

– обговорення результатів; 

– формування висновків про результати досліджень, їх оцінювання і 

впровадження у виробництво. 

Науково-дослідний процес ˗ це сукупність організаційних, методичних і 

технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур. Він 

складається з таких стадій: організаційної; дослідної; стадії узагальнення і 

апробації результатів дослідження. 

На організаційній стадії вивчається стан об’єкта дослідження та 

виконується організаційно-методична підготовка дослідження. 

Дослідна стадія наукового процесу складається з двох етапів. На першому 

етапі вибирають критерії оцінювання дослідження, збирають інформацію для 

обробки її на ЕОМ відповідно до програми і методики дослідження. На 

другому ˗ здійснюється дослідження зібраної інформації, доводять поставлені 

гіпотези, висувають нові, попередні висновки піддають апробації, коригують 

щодо показників та оприлюднюють. 

Стадія узагальнення і апробації результатів дослідження передбачає 

узагальнення, що відображають у звітах про виконану науково-дослідну 

роботу, дипломних роботах, монографіях, дисертаціях. Результати дослідження 

обговорюють публічно, здійснюють рецензування роботи, за необхідності 

вносять певні корективи. Після цього здійснюється реалізація висновків і 

пропозицій, які обґрунтовані у роботі. 

У яких випадках вживається гіпотеза? Вона необхідна: 

˗ коли відомі факти недостатні для пояснення причинної залежності 

явища, а є потреба в тім, щоб його пояснити; 

˗ коли факти складні й гіпотеза може принести користь, як узагальнення 

знань у цей момент, як вірний крок до роз’яснення їх; 
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˗ коли причини, що/або провадять факти, недоступні для дослідження, а 

водночас дії або слідства їх можуть бути досліджувані. 

Вимоги до сучасних гіпотез, що випливають з: 

˗ принципової перевірності запропонованої гіпотези; 

˗ її максимальної спільності, що означає, що з гіпотези мають виводитися 

не тільки ті явища, для пояснення яких вона створюється, але й можливо більш 

широкий клас явищ, безпосередньо не пов’язаний з первісними; 

˗ принципової (логічної) простоти; 

˗ послідовного зв’язку висунутої гіпотези з попереднім знанням. 

Процес побудови будь-якої гіпотези можна розділити на наступні стадії: 

˗ відкриття певного явища або класу однорідних явищ, причину існування 

яких неможливо поки пояснити за допомогою наявних прийомів наукового 

дослідження; 

˗ усебічне вивчення цього явища або класу явищ за допомогою дослідів, 

доступних спостережень, у процесі якого з’ясовуються обставини їхньої появи, 

місце, час, зв’язок з іншими явищами й т.п.; 

˗ формулювання гіпотези, тобто певної наукової пропозиції про можливу 

причину, що викликає виникнення цього явища або класу однорідних явищ у 

вигляді ймовірного висновку; 

˗ визначення одного або декількох можливих наслідків, що логічно 

випливають із передбачуваної причини, якщо причина вже в дійсності була 

знайдена; 

˗ перевірка того, наскільки ці наслідки відповідають фактам дійсності; 

якщо при цьому виявиться, що всі результати не суперечать іншими реальними 

фактами й підтверджуються ними, тобто відповідають об’єктивній дійсності, то 

гіпотеза визнається ґрунтовною, якщо ж хоч один наслідок, що випливає з 

даного припущення, виявляється помилковим, не відповідним об’єктивній 

дійсності, то така гіпотеза відкидається. 

 

Завдання до теми 
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Завдання 1. Відновіть послідовність дій під час складання 

методологічного розділу програми маркетингового дослідження (рис. 1), 

використовуючи такі елементи. 

1 – Визначення об’єкта дослідження. 

2 – Формулювання проблемної ситуації.  

3 – Визначення цілей дослідження.  

4 – Операціоналізація (інтерпретація) основних понять.  

5 – Висування гіпотез.  

6 – Визначення предмета дослідження.  

7 – Визначення завдань дослідження.  

8 – Вибір методів дослідження. 

 

Рис. 1 Порядок розробки методологічного розділу МД 

Методологічний розділ програми маркетингового 

дослідження 
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Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Контрольні питання 

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

науового дослідження». 

2. Назвіть стадії процесу побудови будь-якої гіпотези. 

3. У яких випадках вживається гіпотеза? 

Література: [16, с. 22˗46, 22, с. 12˗19, 23, с. 65˗83] 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Методологія дослідження ринку 

Мета: вивчити етапи  процесу дослідження ринку. 

План 

1. Загальні поняття про циклічність і сезонність ринку. 

2. Основні етапи процесу дослідження ринку. 

3. Типи дослідження ринку. 

4. Методологія аналізу і дослідження ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: циклічність ринку, сезонність ринку,процес дослідження 

ринку. 

Процес дослідження ринку передбачає низку послідовних етапів:  

1. Обґрунтування необхідності досліджень: визначення проблеми; 

постановка цілей; формування робочої гіпотези; визначення системи 

показників.  

2. Отримання та аналіз емпіричних даних: розроблення робочого 

інструментарію; процес отримання даних; обробка та аналіз даних.  

3. Формулювання висновків та оформлення результатів дослідження: 

формулювання висновків та розроблення рекомендацій; оформлення 

результатів дослідження (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Послідовність етапів дослідження ринку 

 

Залежно від характеру та цілей виокремлюють три типи досліджень 

ринку: 

 ˗ розвідувальне дослідження – здійснюється з метою збирання 

попередньої інформації, необхідної для визначення проблем та висунення 

гіпотез; 

 ˗ описове дослідження – спрямоване на описання проблем, ситуації на 

ринку. Використовується опитування, що передбачає відповіді на запитання: 

«Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Як?»; 

 ˗ каузальне дослідження – проводиться для перевірки припущень про 

існування тих чи інших причинно- наслідкових зв’язків. Ринкові дослідження 
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можуть розрізнятися за сутністю, об'єктом, напрямком, масштабом, термінами 

проведення тощо  

Методологія дослідження ринку – це складне поєднання статистичних, 

економетричних, социометрических, кваліметричних, біхевіористичних і 

власне маркетингових методів, а також методів інформатики (рис. 3). Отже, для 

дослідження ринку доцільно застосовувати комплексний підхід. 

 

Рисунок 3 – Методологія дослідження ринку 

Формалізація дослідження ринку – використання математичного апарату: 

кількісних характеристик, оцінок і розрахунків, методів статистичного та 

економетричного моделювання та прогнозування. 

Неформальний підхід має низку переваг, він досить швидкий, нерідко дає 

досить надійні оцінки, не потребує використання математичного апарату, проте 

він не має достатньо високого ступеня точності, не завжди об'єктивний, вимагає 

великого досвіду й високої кваліфікації працівників.  

Неформальні методи в дослідженнях ринку – використання якісних 

оцінок та описів, орієнтовних характеристик графічного моделювання. 

Методологія досліджень ринку дозволяє успішно поєднувати обидва ці 

напрями і доповнювати один одного. 

Циклічність ринку ˗ це зміни рівня, вектора, швидкості та характеру його 

розвитку, що регулярно повторюються в часі.  

Сезонність на ринку ˗ внутрішньорічні коливання попиту та пропозиції, 

що постійно повторюються.  
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Завдання до теми 

Завдання 1. На одному регіональному ринку діють п’ять компаній, які 

продають однотипні товари. Вони мають такі частки на ринку в сукупному 

річному обсязі продажу: 

Компанія А ˗ 45 %; 

Компанія Б ˗ 25 %; 

Компанія В ˗ 15 %;  

Компанія Г ˗ 10 %; 

Компанія Д ˗ 5 %. 

На другому регіональному ринку діють ці та інші компанії з такими 

частками в загальному обсязі продажу: 

Компанія А ˗ 29 %; 

Компанія В ˗ 14 %; 

Компанія Г ˗ 13 %; 

Компанія Е ˗ 12 %; 

Компанія Ж ˗ 11 %; 

Компанія З ˗ 11 %; 

Компанія І ˗ 10 %; 

Розрахувати ступінь монополізації ринку в першому та другому регіонах. 

Зробити відповідні висновки. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні потрібно 

використовувати індекс Херфіндела-Хіршмана (ННІ), який визначається за 

формулою: 

ННІ = ∑ ��
��

���   

де wi  - частка ринку і-го підприємства; 

n – кількість підприємств на ринку. 

ННІ<1000 – низька концентрація; 

1000 ≤ ННІ ≤ 1800 ˗ середня концентрація;  

ННІ > 1800 ˗ висока концентрація. 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте етапи методології досліджень ринку. 

2. Назвіть основні методи дослідження ринку. 

3. В чому полягає неформальний метод дослідження ринку? 

Література [12, с. 55˗75., 18, с. 115˗128, 19, с. 178˗190] 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Маркетингова інформація 

Мета: визначити сутність поняття маркетингової інформації, 

методичного інструментарію збору інформації. 

План 

1. Види маркетингової інформації. 

2. Джерела отримання маркетингової інформації. 

3. Маркетингова інформаційна система, її елементи. 

4. Сучасні технології маркетингових досліджень. 
Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: маркетингова інформація, методичний інструментарій, 

вторинна і первинна маркетингова інформація. 

Маркетингова інформація – це факти і цифри, які певним чином 

стосуються маркетингової діяльності організації, характеризують її 

маркетингове середовище. Інформаційний чинник має все більше значення не 

тільки у маркетинговому аналізі, а й у цілому щодо успішності діяльності 

організації. Маркетингову інформацію зазвичай поділяють на вторинну та 

первинну. 

Вторинна маркетингова інформація – це дані, зібрані не для розв’зання 

проблем певного дослідження. Тобто ця інформація не створюється у процесі 

проведення цього маркетингового дослідження.  

Первинна маркетингова інформація – дані, які зібрані спеціально для 

вирішення проблеми цього маркетингового дослідження. Насамперед 

зазначимо, що ця інформація може бути отримана: а) самою організацією-
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ініціатором дослідження; б) сторонньою – як правило, спеціалізованою 

дослідницькою – для відповідного замовника організацією. 

Методичний інструментарій збору інформації під час маркетингових 

досліджень містить загальнонаукові, аналітико-прогностичні методи. 

Широкого розповсюдження також набули методичні засоби і методи інших 

галузей знань:  

 методи соціології дозволяють дослідити процеси розповсюдження 

інформації на ринку, виявити відношення споживачів до нововведень, вивчити 

розвиток різноманітних сфер життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій;  

 методи антропології, які дозволяють краще вивчити ринкове 

середовище з урахуванням національних особливостей, рівнів життя тощо; 

антропологічні вимірювання використовуються під час моделювання окремих 

груп споживчих товарів (одягу, взуття, меблів, автомобілів тощо); 

  економіко-статистичні методи використовуються під час обробки, 

аналізу, їх використання дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв’язки, 

установлювати взаємозалежність та взаємовплив окремих чинників; 

  імітаційні методи використовуються за умов, коли змінні 

маркетингової ситуації не можливо дослідити за допомогою аналітичних 

методів; 

 детерміновані методи (лінійне і нелінійне програмування) 

використовують, коли необхідно прийняти оптимальне рішення за наявності 

великої кількості взаємопов’язаних елементів 

Документ є засобом закріплення встановленим способом за допомогою 

спеціального носія інформації фактів, явищ, процесів об'єктивної реальності та 

розумової діяльності людини. Аналіз документів є одним з найбільш складних 

та трудомістких методів дослідження, проте дозволяє перетворити усю 

сукупність первинної та вторинної інформації у цільову. 

У дослідженнях великих текстових масивів передбачається розробка 

вибірки. Масив документів, об'єднаних загальною ознакою, є генеральною 

сукупністю, що підлягає аналізу. Для формування вибіркової сукупності 
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використовують випадковий відбір. Застосування цілеспрямованого типу 

вибірки виключається у зв’язку з відсутністю даних про розподіл 

досліджуваних ознак у генеральній сукупності документів. Методи формування 

вибірки: 

Випадкові вибірки: 

– проста вибірка – вибірка за допомогою випадкових чисел; 

– групова вибірка – розклад генеральної сукупності на окремі групи з 

подальшим проведенням простої вибірки в кожній з них; 

– метод «клумб» – розклад генеральної сукупності на окремі групи з 

подальшим проведенням простої вибірки декількох з них; 

– багатоступенева вибірка –проста вибірка проводиться декілька разів, 

результат кожної стадії використовується як сукупність одиниць для 

подальшого вибору. 

Невипадкові вибірки: 

– довільна вибірка – елементи вибираються без плану і закономірностей; 

– типова вибірка – вибірка характерних (за деякими ознаками) елементів, 

типових для даної генеральної сукупності; 

– метод концентрації – вибір найбільш суттєвих і важливих елементів 

генеральної сукупності; 

– метод квот – розподіл елементів генеральної сукупності за певною 

ознакою по групах з визначенням їх частки у генеральній сукупності; вибір 

елементів з кожної групи так, щоб вибірка містила їх у тих самих пропорціях. 

Завдання до теми 

Завдання 1.  Визначте переваги та недоліки первинної та вторинної 

інформації, джерела їх отримання  

Таблиця 1.3 – Переваги та недоліки первинної та вторинної інформації та їх 

джерела 

Вид інформації Переваги Недоліки Джерела отримання 

Первинна    

Вторинна    
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Завдання 2. Поставте відповідності між такими властивостями 

інформації: 

1) вірогідність    ˗ чи вчасно надійшла інформація; 

2) корисність     ˗ чи відповідає інформація реальному стану речей 

3) актуальність   ˗ чи становить інформація цінність для її одержувача 

4) зрозумілість   ˗ чи достатньо інформації для досягнення певної мети 

5) повнота         ˗ чи здатен отримувач усвідомити зміст повідомлення 

Завдання 3. Визначити розмір вибірки при анкетному опитуванні, якщо 

бажаний коефіцієнт довіри дорівнює 2,5, очікувана ймовірність становить 0,5, 

максимально можлива помилка дорівнює 0,05. 

Завдання 4. На основі статистичних даних, представлених в таблиці, 

розрахуйте структуру вибірки, обсяг якої становить в першому місті становить 

500 осіб, у другому - 600 осіб, в третьому - 300 осіб і в четвертому - 100 

чоловік. 

Таблиця 1.4 – Вихідні дані 

Міста області Вік жителів 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64- … 

1. Полтава 16% 17% 21% 19% 16% 11% 

2. Кременчук 18% 25% 17% 16% 14% 10% 

3. Лубни 9% 16% 22% 24% 17% 12% 

4. Миргород 13% 22% 21% 19% 16% 9% 

 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні 1–2 треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Для виконання завдання 3-4 необхідно знати, яке число опитаних 

потрібно для отримання достовірних результатів. Розрахунок розміру вибірки 

(N) здійснюють за формулою, де Z – очікуваний коефіцієнт довіри, С – 

величина максимальної похибки, Р – очікувана ймовірність. 
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Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття маркетингової інформації. 

2. Зміст процедури виміру у маркетингових дослідженнях. 

3. Назвіть методи формування вибірки. 

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

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Методи збору і аналізу даних 

Мета: засвоїти основні методи збору даних, їх аналіз та інтерпретацію.  

План 

1. Класифікація методів збору даних для маркетингових досліджень. 

2. Аналіз документів, їх види в маркетингових дослідженнях. 

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 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: статистичне спостереження, звітність, метод експертного 

оцінювання. 

Статистичне спостереження – це спланована, науково організована 

реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси. 

Від інших методів збирання даних статистичне спостереження відрізняється 

характером і масовістю даних і способами їх отримання. Окрім безпосередньої 
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реєстрації (вимірювання, підрахунок, оцінювання), широко застосовується 

вивчення суспільної думки на підставі опитування. 

Залежно від рівня реєстрації, статистичні спостереження можуть бути 

первинними або вторинними. Первинне спостереження – це реєстрація 

вихідних даних, що надходять від об’єкта, який їх продукує. Прикладом може 

бути поточний облік кількості зареєстрованих шлюбів і розлучень у відповідній 

установі; опитування населення щодо ставлення до процесу приватизації 

майна. Вторинне спостереження – це збирання раніше зареєстрованих та 

оброблених даних, наприклад матеріалів банківських звітів, результатів 

аудиторської перевірки, підсумків біржових торгів. 

Статистичне спостереження здійснюється в три етапи: 

1) підготовка спостереження; 

2) реєстрація статистичних даних; 

3) формування бази даних. 

Підготовка статистичного спостереження – найвідповідальніший етап, 

оскільки тут постають і вирішуються основні методологічні питання: що і як 

вивчатиметься, на які запитання потрібно дістати відповіді. На цьому етапі 

вирішуються також організаційні питання: хто, де, коли проводить 

спостереження і що для цього необхідно. Тобто на першому етапі складається 

докладний план статистичного спостереження, що охоплює методологічні та 

організаційні питання. 

На другому етапі збирають дані. Це копіткий процес, що потребує чіткої 

взаємодії, скоординованості та оперативності всіх виконавчих служб. Чим 

коротший термін збирання, тим своєчасніша та дешева буде інформація. Від 

якості збирання залежать також точність, повнота й вірогідність даних. Третій 

етап передбачає контроль та нагромадження даних спостереження, а також їх 

збереження. На цьому етапі відпрацьовується система оперативного доступу та 

пошуку необхідних даних. Це дуже важливо в умовах централізованого 

спостереження, коли нагромаджуються величезні обсяги корисної інформації, 

пошук якої обходиться недешево, а знайти її та використати іноді важко. 
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Залежно від організації статистичного спостереження розрізняють три 

основні форми: 1) звітність; 2) спеціально організоване статистичне 

спостереження; 3) реєстри. 

Звітністю називають такий вид спостереження, за якого відомості 

надходять у статистичні органи від підприємств, установ та організацій у 

вигляді обов'язкових звітів про їхню діяльність. 

Спеціально організоване статистичне спостереження являє собою 

збирання відомостей за допомогою переписів, одночасних обліків і обстежень.  

Статистичний реєстр (від лат. registrum – список, перелік) – це така 

організаційна форма спостереження, за якою факти стану окремих одиниць 

сукупності безперервно реєструються за передбаченими програмою ознаками.  

Метод експертного оцінювання – це процедура одержання емпіричної (у 

першу чергу – прогнозної) інформації через опитування відібраних спеціалістів 

– експертів з урахуванням ряду принципів і використанням спеціальних 

процедур, що дозволяють поєднати в процесі експертизи теоретичний аналіз і 

суб'єктивні, інтуїтивні думки спеціалістів з метою одержання узагальненої, 

інтегрованої оцінки або прогнозу щодо розвитку соціальних, економічних та 

інших процесів. 

Основні види експертної інформації в маркетингових дослідженнях: 

- експертне оцінювання: ситуацій, подій, новинок ринку, маркетингових 

кроків гравців (переважно, під час особистих формалізованих або глибинних 

інтерв'ю); 

- експертні прогнози: розвитку ринку, споживчих запитів та ін. 

(переважно, під час особистих інтерв'ю); 

- експертні висновки (наприклад, про причинно-наслідкові зв'язки між 

ринковими проблемами, тобто як одна подія впливає на іншу, причини 

тенденцій, які спостерігаються на ринку). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Відновіть типологію кількісних опитувань (табл. 1.5), 

використовуючи такі елементи. 
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1 – Face-to-Face, F2F 

2 – Традиційне телефонне опитування  

3 – Computer-assisted Web Interviewing, CAWI  

4 – Автоматизоване персональне опитування  

5 – Комп’ютеризоване персональне опитування  

6 – Computer-assisted Personal Interviewing, CAPI  

7 – Computer-Assisted Self-Interviewing, CASI  

8 – Автоматизоване телефонне опитування  

9 – Комп’ютеризоване телефонне опитування  

10 – Комп’ютерне Інтернет опитування  

11 – Interactive Voice Response, IVR  

12 – Computer-assisted Telephones Interviewing, CATI  

13 – Традиційне поштове опитування  

14 – Традиційне персональне опитування 

Таблиця 1.5 – Типологія кількісних опитувань 

№ Засіб звернення до 

респондента 

Застосування комп’ютерних технологій 

Немає За участі 
людини 

Без участі 
людини 

1 Персонально    

2 Пошта     

3 Телефон    

4 Інтернет    

 

 

Завдання 2. Відділ маркетингу львівської цукерні «Магдалена» прийняв 

рішення про проведення маркетингового дослідження. Мета дослідження – 

визначити середньомісячні витрати сімей на проведення дитячих свят. За 

попередніми даними більшість родин витрачають на свята не більше 20грн. на 

місяць, проте витрати деяких родин перевищують 2000 грн. Розрахувати, який 

обсяг вибірки знадобиться, щоб визначити середньомісячні витрати на дитячі 
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свята, якщо начальник відділу маркетингу хоче на 95% бути впевненим у 

результатах і не хоче, щоб похибка перебільшувала 10$?  

Послідовність виконання розрахунків. У завданні 1 потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Для виконання завдання 2 необхідно визначити кількість респондентів, 

яких потрібно опитати, тому використаємо формулу:   

 

де ∆ – ступінь точності дослідження (припустима похибка), у грошових 

одиницях. z – нормоване відхилення, пов’язане з рівнем достовірності 

дослідження, у – середньоквадратичне відхилення досліджуваної ознаки в 

генеральній сукупності. Ця формула вибрана тому, що головним завданням 

опитування є визначення середнього значення досліджуваної ознаки – 

середньомісячних витрат сімей на проведення дитячих свят.  

Контрольні питання: 

1.Сутність поняття статистичного спостереження, його види 

2. Назвіть три основні форми статистичного спостереження 

3. Охарактеризуйте методи експертного оцінювання 

Література  [25, с. 176˗189, 26, с. 91˗118, 27, с. 88˗105, 31. с. 66˗79] 

 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Оформлення результатів маркетингового дослідження 

Мета: вивчити методи опрацювання результатів маркетингового 

дослідження. 

План 

1. Критерії опрацювання інформації. 

2. Етапи складання плану маркетингового дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 
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Ключові слова: звіт, процедура інтерпретації, рекомендація, опрацювання 

за критеріями якості. 

Дослідна стадія маркетингового наукового процесу завершується 

систематизацією результатів, що містять: докази гіпотези, висновки та 

рекомендації, науковий експеримент, коригування попередніх пропозицій. 

Докази гіпотез ще не означають їх повне підтвердження в процесі досліджень. 

Якщо під час дослідження з усіх робочих гіпотез залишилася лише мінімальна 

їх кількість, то навіть це є самостійним науковим результатом.  

Висновки та рекомендації, зроблені на підставі дослідження гіпотез, що 

пройшли експериментування та відповідне коригування, завершуються у 

вигляді оформлення плану маркетингового дослідження. 

Звіт про виконану НДР – неопублікований науково-технічний документ, 

що містить деталізовані відомості про суть, методику і результати виконаної 

роботи або її етапи. 

Для успішного проведення опрацювання інформації слід дотримуватися 

певної послідовності. Спочатку інформація проходить стадію попередньої 

підготовки до опрацювання, яка включає в себе розв’язання двох основних 

завдань: 

– перевірку інструментарію на точність, повноту та якість заповнення; 

– кодування інформації, тобто її формалізація.  

Опрацювання інформації створює надійні підстави для її узагальнення, 

яке здійснюється у кількох формах, що фіксують різний рівень аналізу. 

Опрацювання здійснюється за двома основними критеріями:  

1. Опрацювання за критеріями якості. Для вивчення особливостей 

засвоєння понять можуть бути використані такі загальноприйняті якісні 

показники:  

– повнота вирізнення ознак;  

– їх правильність;  

– ступінь суттєвості;  

– інше.  
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2. Кількісне опрацювання матеріалів дослідження. Найпоширенішими є 

методи альтернативного, кореляційного, варіативного аналізу.  

Альтернативний аналіз. Найчастіше використовуються різні процентні 

показники: співвідношення між цілим і частиною, між частинами цілого.  

Кореляційний аналіз характеризує ступінь взаємозв'язку (або, 

щільність,тіснту зв’язку) ознак процесів.  

Варіативний аналіз. Різниця у значенні досліджуваних ознак називається 

варіацією. 

Процедура інтерпретації – це насамперед перетворення певних числових 

величин на логічну форму – показники (індикатори) за допомогою гіпотез, які 

визначаються ще на стадії розробки програми дослідження, а включаються в 

роботу дослідника лише на стадії інтерпретації. Характер поведінки гіпотез 

залежить від типу дослідження. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Складання плану маркетингового дослідження 

Компанія «New Age» є виробником столової води «Курортна». Останнім 

часом у зв'язку зі збільшенням конкуренції на ринку України обсяги продажів 

компанії поступово знижуються. Керівництво компанії прийняло рішення про 

створення нового бренду. Для того, щоб побудувати стратегію розвитку нового 

бренду необхідно чітко уявляти потреби ринку. Тому компанія «New Age» 

звернулася до спеціалізованого маркетингове агентство з метою проведення 

маркетингового дослідження ринку столової води. У маркетинговому агентстві 

попросили скласти технічне завдання до маркетингового дослідження, що 

включає опис сфери діяльності компанії, напрямку, мети і завдання 

дослідження, терміни і бюджет. 

Складіть технічне завдання для компанії «New Age». 

Результати маркетингового дослідження подати у вигляді таблиці ( для 

прикладу надається форма таблиці 1.6). 
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Таблиця 1.6 – Складання плану маркетингового дослідження 

Назва компанії  

Сфера діяльності  

Назва торгових марок, що 

випускає компанія 

 

Причини, що викликали 

необхідність 

маркетингового 

дослідження 

 

Опис ситуації на 

ринку (позиція фірми). 

Конкурентне середовище 

 

Цілі і завдання 

маркетингового 

дослідження 

 

Гіпотези, що вимагають 

перевірки 

. 

Необхідність дослідження 

регіональної специфіки 

. 

Доцільність отримання 

даних (як результати 

дослідження будуть 

використовуватися) 

 

Наявність внутрішньої 

маркетингової 

інформації, здатної 

допомогти у вирішенні 

проблеми 

 

Терміни реалізації проекту  

Форма надання 

звіту 

 

Бюджет проекту  

 

Завдання 2. Компанія приймає рішення про відкриття спеціалізованого 

магазину з продажу продуктів харчування для дітей. магазин буде 
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розташований в новому мікрорайоні міста. Складіть план дослідження з описом 

всіх етапів. 

Завдання 3. Фермерське господарство спеціалізується на продукції 

птахівництва. Скласти план маркетингового дослідження, якщо фермер планує 

диверсифікувати виробництво і взяти кредит для будівництва свинарського 

комплексу. 

Завдання 4. ВНЗ зіткнувся з проблемою зниження кількості абітурієнтів. 

Керівництво поставило перед приймальною комісією завдання досліджувати 

причини зниження попиту і розробити план заходів по залученню абітурієнтів. 

Складіть план дослідження з описом всіх етапів. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданнях 1-4 потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, відповісти на задані питання. 

Контрольні питання: 

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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2 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. До методів емпіричного дослідження належать: 

а) спостереження, порівняння, експеримент; 

б) спостереження, вимірювання, формалізація; 

в) експеримент, формалізація, абстрагування; 

г) порівняння, вимірювання, абстрагування. 

2. Ідеалізація – це метод: 

а) емпіричного дослідження; 

б) використовується на обох рівнях; 

в) теоретичного дослідження. 

3. Метод, що передбачає розумовий відхід від несуттєвих властивостей і 

зв’язків – це: 

а) ідеалізація; 

б) абстрагування; 

в) формалізація; 

г) аналіз. 

4. Метод, що передбачає рух думки від одиничного до загального: 

а) дедукція; 

б) аналіз; 

в) синтез; 

г) індукція. 

5. Модель, що містить у собі чинники імовірнісного характеру: 

а) стохастична; 

б) детермінована. 

6. Маркетингові дослідження являють собою:  

а) збирання різноманітної інформації про виробництво товарів, наявних 

на ринку; 



 41 

б) систематичні заходи щодо одержання оперативної інформації за 

різними напрямами та аспектами, пов’язаними із маркетинговою діяльністю 

підприємства; 

в) те ж саме, що «дослідження ринку»;  

г) систематичний процес планування маркетингової діяльності. 

7. Визначте правильну послідовність вибору теми дослідження: 

а) окреслення актуальності теми; 

б) остаточний вибір конкретної теми; 

в) розробка структури проблеми;  

г) формування проблеми. 

8. Ступінь, у якому вирішення наукової проблеми сприятиме розвитку 

науки та економіки країни визначає: 

а) завдання роботи; 

б) актуальність теми; 

в) практичне значення; 

г) наукову новизну. 

9. Загальний теоретико-експериментальний аналіз проводиться для: 

а) обробки отриманих теоретичних даних; 

б) визначення ефективності наукового дослідження; 

в) співставлення робочої гіпотези з отриманими даними в процесі 

дослідження. 

10. Головним методологічним інструментом, що організовує процес 

дослідження і визначає його логіку, є: 

а) мета наукового дослідження; 

б) завдання наукового дослідження; 

в) проблема наукового дослідження; 

г) робоча гіпотеза. 

11. Віддача від якого типу досліджень є швидшою: 

а) прикладних; 

б) фундаментальних. 
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12. Кінцевою формою реалізації науково-дослідної роботи є: 

а) оформлення звіту; 

б) захист звіту та результатів; 

в) практичне впровадження. 

13. Здатність вибіркової сукупності максимально повно відображати 

оцінки та потреби генеральної сукупності - це:  

а) обсяг; 

б) репрезентативність;  

в) перинентність;  

г) надійність. 

14. Під час опитування у формі анкетування часто використовують 

різні види шкал. Шкала, в якій респонденту пропонується виразити ступінь 

своєї згоди з певним твердженням – це:  

а) шкала Осгуда;  

б) шкала Сімменса; 

в) шкала Лайккерта;  

г) шкалаАнтонова. 

15. Маркетингову інформацію традиційно поділяють на:  

а) основну і допоміжну;  

б) безперервну і дискретну;  

в) повну і часткову;  

г) первинну і вторинну; 

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

цілей, називається: 

а) первинною; 

б) вторинною;  

в) польовою;  

г) кабінетною. 

17. Основний недолік первинної інформації:  

а) обмеженість інформації;  
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б) потребує значних витрат;  

в) складність отримання інформації;  

г) відсутність інформації. 

18. Контактні аудиторії – це: 

а) фінансово-кредитні установи, громадські організації, ЗМІ, державні 

установи;  

б) споживачі, на яких орієнтована продукція підприємства; 

в) постійні групи респондентів, які використовуються при проведенні 

панелей;  

г) кількість респондентів, необхідна для проведення опитування. 

19. Власник мережі кав’ярень вирішив відкрити нову кав’ярню у м. Одеса. 

Для вибору місця розташування майбутньої кавярні маркетологи протягом 

тижня фіксували кількість пішоходів у різних районах міста. Визначте, який 

метод збору інформації було використано у цьому випадку: 

а) опитування4  

б) спостереження; 

в) експеримент;  

г) панель. 

20. Визначте, що із нижченаведеного відноситься до переваг вторинної 

інформації:  

а) швидкість отримування даних;  

б) достовірність; 

в) ексклюзивність; 

г) відповідність меті дослідження. 

21. 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;  
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г) контент-аналіз.  

22. Список усіх одиниць сукупності, з яких формується вибіркова 

називається:  

а) структурована вибірка;  

б) контур вибірки;  

в) доступна вибірка; 

г) генеральна сукупність. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Метод аналізу, який дозволяє визначити можливості і загрози, 

виявити і структурувати сильні і слабкі сторони підприємства називається:  

а) SPACE-аналіз;  

б) кластерний аналіз;  

в) ситуаційний аналіз; 

г) SWOT-аналіз. 

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

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

а) експеримент;  
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б) інтерв’ю; 

в) анкетування;  

г) спостереження.  

27. Якщо спостереження здійснюється в природних умовах, воно має 

назву:  

а) особисте;  

б) польове; 

в) приховане;  

г) лабораторне. 

28. «Спосіб пізнання об’єктивної дійсності» – це правильне визначення 

(розуміння):  

а) методології;  

б) методу;  

в) методики;  

г) алгоритму; 

д) немає правильного варіанта відповіді. 

29. Види методів наукового дослідження за рівнем знань:  

а) методи теоретичного рівня;  

б) методи емпіричного рівня;  

в) методи якісного рівня;  

г) методи кількісного рівня; 

д) немає правильного варіанта відповіді. 

30. «Метод дослідження, в основі якого лежить мислене або реальне 

поєднання (складання) окремих складових частин об’єкту (ознак, властивостей, 

відносин) в єдине ціле» – це правильне визначення (розуміння):  

а) аналізу;  

б) аналогії;  

в) абстрагування;  

г) синтезу;  

д) немає правильного варіанта відповіді. 
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3.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Поняття, зміст та функції науки. 

2. Наукознавство та його розвиток. 

3. Структура і класифікація науки. 

4. Історичні етапи розвитку науки. 

5. Сучасні наукові пріоритети України. 

6. Особливості прояву системного аналізу у науковому дослідженні. 

7. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 

8. Діяльність Національної Академії Наук України. 

9. Кадрове забезпечення наукових досліджень. 

10. Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття управлінських рішень 

галузі, в організації-суб’єкті ринку. 

11. Маркетингове дослідження: визначення, цілі, завдання й принципи.  

12. Типологія маркетингових досліджень: ознаки, види та їхня ха- 

рактеристика.  

13. Організаційні форми маркетингових досліджень: види та їхня 

характеристика. 

14. Вимірювальні шкали: визначення, види та їхня характеристика.  

15. Інформаційні системи та бази даних в організації: поняття, актуальність для 

цілей маркетингу, види та їхня характеристика. 

16. Опитування у маркетинговому дослідженні. Спеціальні опитувальні 

методики. 

17. Спеціальні маркетингові дослідні методики. 

18. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

19. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному 

процесі. 

20. Кодування економічної інформації та використання її у науково-дослідному 

процесі. 
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21. Фактографічна інформація та використання її у науково-дослідному 

процесі. 

22. Носії економічної інформації і використання їх у науково-дослідному 

процесі. 

23. Звіт про дослідження: поняття, типова структура, зміст.  

24. Маркетинг-бриф: поняття, типова структура, зміст. 

25. Якісні та кількісні методи маркетингових досліджень: поняття, 

співвідношення, перспективи застосування.  

26. Програмні продукти для завдань маркетингу: перелік, аналітичні й 

процедурні можливості для маркетингових досліджень. 

27. Призначення моделей у науковому дослідженні. 

28. Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень 

29. Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку. 

Електронні засоби пошуку інформації 

30.  Міжнародний процесуальний кодекс ІСС/ ESOMAR з маркетингових і 

соціальних досліджень. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість та 

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 – 

виділення предмету дослідження 

10. Структура дослідження: обгрунтування актуальності і визначення 

теми дослідження, його мети і завдання. 

11. Розробка концептуальних положень, методології і апарату 

дослідження. Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми. 

12. Загальні поняття про циклічність і сезонність ринку. 

13. Розрахунок і аналіз моделей сезонності 

14. Циклічність та класифікація ринкових циклів. 

15. Маркетингова інформація: поняття, загальна типологія. 

16. Вимір у маркетингових дослідженнях: визначення, зміст процедури, 

види та їхня характеристика. 

17. Вибірка: визначення, види, принципи та методи формування.  

18. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. 

19. Форми, види та способи спостереження. 
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20. Основні положення методу отримання маркетингової інформації 

експертним шляхом. 

21. Форми узагальнення результатів маркетингового дослідження 

22. Методи опрацювання результатів маркетингового дослідження 

23. Завершення і представлення результатів маркетингового дослідження 

24. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування 

системи. 

25. Організація і проведення експерименту. 

26. Обробка результатів спостереження. 

27. Вимоги до побудови моделі. 

28. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження. 

29. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження. 

30. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження.  

31. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, 

прогностична.  

32. Складання робочого плану 

33. Розрахунок і аналіз моделей сезонності. 

34. Циклічність та класифікація ринкових циклів. 

35. Методологія аналізу циклічності ринку. 

36. Дослідження операцій. 

37. Математичні моделі. 

38. Методи статистичної обробки даних 

39. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 

наукової розробки.  

40. Визначення об'єкта, предмета, теми дослідження.  

41. Наукове дослідження і наукова проблема.  

42. Основні принципи організації наукової діяльності.  

43. Технологія наукової діяльності. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 бали; 

                       75 % – 6 балів; 

                       100 % – 8 балів. 

Наявність конспекту: 2 бали. 

Усього: 10 балів 

Робота студентів на 

практичних 

заняттях 

Відвідування практичного заняття: 2 х 8 = 16 балів. 

Відповідь на практичних – 2 х 8 = 16 балів. 

Написання рефератів та їх презентація відповідно до 

тематики курсу – 14 балів. 

Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції з 

тематики навчального курсу – 14 балів. 

Усього: 60 балів 

Поточний і 

підсумковий 

контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 

б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 

Усього: 30 балів. 

Усього 100 
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