
 

 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Дослідження ринку 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Матвєєва Ю.Т., к.е.н., старший викладач кафедри 

управління  

Рівень вищої освіти 
перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
3-4 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Дослідження ринку» є набуття знань та навичок з 

теоретико-методологічних, методичних, технологічних і змістовних аспектів організації 

та виконання досліджень ринку; формування уявлення про можливості використання 

результатів досліджень ринку для прийняття ефективних організаційних та виробничих 

рішень. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: 

- розкриття можливостей використання досліджень ринку в господарській діяльності 

підприємства для підвищення його конкурентоспроможності; 

- висвітлення особливостей здійснення досліджень ринку залежно від їх цілей та 

напрямів; 

- формування уявлень про комплекс спеціальних методів та технологій, що 

використовуються при виконанні досліджень ринку; 

- навчання використання результатів досліджень ринку для підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ РИНКІВ. 

Теоретико-методичні аспекти визначення сутності поняття ринку. Структура, функції та 

види ринків. Підходи до вивчення ринків. 

ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДОСЛІДЖЕННЯ 

РИНКУ». 

Сутнісно-змістовна основа дослідження ринку. Історичний аспект виникнення та 

розвитку «дослідження ринку». Мета, завдання, структура та класифікація досліджень 

ринку. Основні методи та принципи організації досліджень ринку. 

ТЕМА 3. МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ ТА МІКРО-СЕРЕДОВИЩЕ У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

РИНКУ. 

Макросередовище у дослідженнях ринку. Мідісередовище у дослідженнях ринку. 

Мікросередовище у дослідженнях ринку. 

ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІД-ЖЕННЯ РИНКУ. 

Сутність, види та принципи ринкової інформації. Носії і джерела ринкової інформації. 

Методи збору ринкової інформації (первинної та вторинної). 

ТЕМА 5. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ ТА ЙОГО СЕГМЕНТІВ. 

Сутність та поняття місткості ринку. Види місткості ринку. Методи визначення 

місткості ринку. Сегментація ринку. Дослідження попиту та пропозиції як важливого 

елемента вивчення місткості ринку. 

ТЕМА 6. ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ. 

Кон’юнктура ринку та класифікація її видів. Сутність і завдання кон’юнктурних 

досліджень. Послідовність дослідження кон’юнктури ринку. Характеристика 

кон’юнктурних показників. Прогнозування кон'юнктури ринку. 

ТЕМА 7. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА І КОНКУРЕНТІВ. 

Сутність конкуренції, її типологія. Поняття конкурентного аналізу, його цілі та 

завдання. Значення асортиментної політики в конкурентному аналізі. Аналіз 

конкурентних стратегій. Бенчмаркінг та інноваційна політика як інструменти 

визначення конкурентоспроможності. 

ТЕМА 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ І СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ. 

Аналіз динаміки, стійкості та коливання ринку: основні поняття та завдання. Основні 

методи прогнозування розвитку ринку. Оцінка та аналіз циклічності й сезонності ринку. 

Аналіз факторів, що обумовлюють стан і розвиток ринку. 

ТЕМА 9.МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ В ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ. 

Маркетингова діяльність: сутність, функції, сфери застосування в ринкових 

дослідженнях. Класифікація маркетингових дослідженьМоделі підпорядкованості 

підрозділу (підрозділів) маркетингових досліджень. Основні принципи організації 

досліджень ринку. 

ТЕМА 10. ФОРМИ Й ТИПИ РЕАКЦІЙ РИНКУ НА МАРКЕТИНГОВІ ДІЇ. 

Реакція ринку на маркетингові дії. Форми й типи реакцій ринку. Моделі реакції ринку 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Демонструвати знання з методологічних основ та методів досліджень ринку. 

РН2. Досліджувати стан та динаміку ринку, визначати сегменти ринку. 

РН3. Приймати управлінські рішення на основі отриманих результатів дослідження 



 

 

ринку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників та обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські заняття та 

інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

Тема 1 – Сутність, ознаки та види ринків.  

Л 1.Теоретико-методичні аспекти визначення сутності поняття ринку. Структура, 

функції та види ринків. Підходи до вивчення ринків. 

СРС 1.Основні напрямки дослідження міжнародних ринків. 

СІ.Участь в дискусії щодо застосування основних підходів стосовно дослідження 

ринків. 

Тема 2. Сутність, поняття та завдання дисципліни «дослідження ринку». 

Л 1.Сутнісно-змістовна основа дослідження ринку. Історичний аспект виникнення та 

розвитку «дослідження ринку». Мета, завдання, структура та класифікація досліджень 

ринку. Основні методи та принципи організації досліджень ринку. 

ПЗ 2. Кейс 1 Дослідження товару на основі розробки та побудови його семантичного 

диференціалу. Кейс 2 Використання соціометричного методу при дослідженні товару. 

Тема 3. Макросередовище та мікросередовище у дослідженнях ринку. 

Л. 2. Макросередовище у дослідженнях ринку. Мідісередовище у дослідженнях ринку. 

Мікросередовище у дослідженнях ринку. 

СРС 2.Особливості дослідження ринку промислових товарів. Роль менеджера в 

організації досліджень ринку. Технологія проведення ринкових досліджень. 

Дослідження туристичного ринку. 

ПЗ 3-4.Тестування з питань лекції«сутність, поняття та завдання дисципліни 

«дослідження ринку»». Вирішення кейсу щодо дослідження факторів 

макросередовища, мідісередовища та мікросередовища організації (на прикладі 

обраного студентом підприємства). 

Тема 4. Інформаційні аспекти дослідження ринку. 

Л. 2.Сутність, види та принципи ринкової інформації. Носії і джерела ринкової 

інформації. Методи збору ринкової інформації (первинної та вторинної). 

ПЗ 5-6.Тестування з питань лекції, вирішення практичних завданьщодопобудови анкети 

з метою дослідження товару/ послуги. 



 

 

Тема 5. Дослідження місткості ринку та його сегментів. 

Л 3 Сутність та поняття місткості ринку. Види місткості ринку. Методи визначення 

місткості ринку. Сегментація ринку. Дослідження попиту та пропозиції як важливого 

елемента вивчення місткості ринку. 

СРС 3 Організація інтегрованого каналу руху товару. 

ПЗ 7-8. Дослідження місткості ринку та його сегментів. Вирішення розрахункових 

задач. 

Тема 6. Дослідження кон’юнктури ринку. 

Л 4 Кон’юнктура ринку та класифікація її видів. Сутність і завдання кон’юнктурних 

досліджень. Послідовність дослідження кон’юнктури ринку. Характеристика 

кон’юнктурних показників. Прогнозування кон'юнктури ринку. 

СРС 4.Персональні продажі як інструмент просування товару. 

ПЗ 9-10Дослідження кон’юнктури ринку. Вирішення розрахункових задач та 

ситуаційних задач 

Тема 7. Дослідження конкурентного середовища і конкурентів. 

Л 5.Сутність конкуренції, її типологія. Поняття конкурентного аналізу, його цілі та 

завдання. Значення асортиментної політики в конкурентному аналізі. Аналіз 

конкурентних стратегій. Бенчмаркінг та інноваційна політика як інструменти 

визначення конкурентоспроможності. 

СРС 5.Організація та здійснення конкурентної боротьби 

ПЗ 11-12Дослідження конкурентного середовища і конкурентів. Вирішення 

розрахункових задач. 

ТЕМА 8. Дослідження динаміки і стійкості розвитку ринку. 

Л 6 Аналіз динаміки, стійкості та коливання ринку: основні поняття та завдання. 

Основні методи прогнозування розвитку ринку. Оцінка та аналіз циклічності й 

сезонності ринку. Аналіз факторів, що обумовлюють стан і розвиток ринку. 

СРС 6. Методи вивчення і прогнозування купівельного попиту.Методи оцінки стійкості 

ринку (в динаміці і статиці). Методи регіонального аналізу споживчого ринку 

ПЗ 13-14Дослідження динаміки і стійкості розвитку ринку. Вирішення розрахункових 

задач. 

ТЕМА 9.Місце маркетингу в дослідженні ринку. 

Л. 7 Маркетингова діяльність: сутність, функції, сфери застосування в ринкових 

дослідженнях. Класифікація маркетингових досліджень Моделі підпорядкованості 

підрозділу (підрозділів) маркетингових досліджень. Основні принципи організації 

досліджень ринку. 

СРС 7.Моделювання та аналіз поведінки, переваг та думок споживачів. Аналіз 

ефективності збуту / торгівлі. Система стимулювання збуту / продажу (на прикладі 

виробничої або торговельної фірми). Еволюція концепцій зі зв'язків з громадськістю  

Роль PR в сучасній системі управління. 

ПЗ 15Вирішення ситуаційних задач. 

Тема 10. форми й типи реакцій ринку на маркетингові дії.  

Л. 8.Реакція ринку на маркетингові дії. Форми й типи реакцій ринку.Моделі реакції 

ринку 

СРС8. Взаємозв'язок екологічного менеджменту і ринкових досліджень. Розробка 

комплексного бюджету просування товарів на ринку 

ПЗ 16Вирішення розрахункових та ситуаційних задач. 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти  



 

 

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація індивідуальної /групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Індивідуальні завдання щодо вивчення ринку товарів та послуг. 

НД 4. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

МН4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН5. Практико-орієнтоване навчання (індивідуальна або комплексна розрахункова 

робота), використання електронних засобів навчання для отримання зворотного 

зв’язку.  

Лекції надають студентам можливість демонструвати знання з методологічних основ та 

методів досліджень ринку (Р1). Практичні заняття та дискусії дозволяють формувати 

уміння щодо досліджень стану та динаміки ринку, оцінювання сегменту ринку та 

приймати управлінські рішення на основі отриманих результатів дослідження ринку 

(Р2, Р3). 

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є досягнення 

ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за 

допомогою якісних критеріїв та трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової шкали. Під час проведення контрольних заходів 

використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з певною 

кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє мінімальні 

критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F Необхідний повторний курс з  RD < 34 



 

 

навчальної дисципліни 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М4. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінка студента формується таким чином: 

СО1 : систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях – max 8 

б. (лекції) + max 16 б. (практичні заняття). СО1 max (24 б.) 

СО2 : тематичні тестування (ПЗ 8, ПЗ 16) – max 8 б.; 

СО3 : виконання завдань у індивідуально міні-групах– max 28 б.; 

СО4 : виконання  підсумкового контролю – 40 б. 

Форма підсумкового контролю – ПМК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

1. Аакер Д. Стратегическоерыночноеуправление. – 7-е изд. / 

Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с: 

ил. – (Серия «Теорияменеджмента»). 

2. Бєлова Т. Г. Маркетингові дослідження : конспект лекцій. 

– К. : НУХТ, 2010. – 131с. 

3. Беляевский И. К. Маркетинговоеисследование: 

учебноепособие, руководство по изучениюдисциплины, 

практикум по курсу, учебнаяпрограмма / 

Московскийгосударственныйуниверситетэкономики, статистики 

и информатики. – М., 2004. – 414 с. 

http://www.100balov.com/data/bib/Dijscijplinij/Marketijng_keryvann

ya/market_issledovanie_bel.pdf 

4. Бурцева Т. А. Управление маркетингом : учебноепособие / 

Т. А.Бурцева, B.C.Сизов, О. А. Цень – Издательство : 

Экономистъ, 2003. – 271 с. 

http://site64.narod.ru/marketing/mar7.pdf 

5. Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинг: 

учебноепособие для  магистрантов / Г. Я. Гольдштейн, А. 

В. Катаев http://mirtshb.com/d/234910/d/marketing---uchebnoe-

posobie-dlya-magistrantov---goldshteyn-kataev---93.pdf 

6. Дорофеев В.Д., А.Б. Зубков Маркетинг в 

управленииорганизации : монография / В.Д. Дорофеев, А.Б. 

Зубков –     Изд. ПГУ, Пенза, 2001. – 108 с. -  

http://studentam.net/content/view/501/58/ 

7. Дослідження ринку : конспект лекцій / укладачі: Г. А. 

Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. – Суми : Сумський державний 
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http://studentam.net/content/view/501/58/


 

 

університет, 2015. – 185 с. 

8. Прокопенко О. В., Троян М. Ю. Поведінка споживачів: 

навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с. 

9. Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: 

підручник / Л. В. Оболенцева; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 

Х. : ХНАМГ, 2010. – 249 с.  Електронний ресурс. Режим 

доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/17602/1/2010_печ._КДГР_ПІДРУЧНИ

К.pdf 

10. Окландер М. А. Поведінка споживача : навч. посіб. / М. А. 

Окландер, І. О. Жарська – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 

208 с. 

11. Основи споживчих знань : навчальний посібник для 

вищих навчальних закладів / С. А. Вегера, А. С. Єрохіна, К. О. 

Максименко, Н. В. Притульська, Р. Ю. Ханик-Посполітак; за заг. 

ред. К. О. Максименко, О. В. Овчарук – К.: К.І.С., 2008. – 192 с. 

12. Соціометрія як метод дослідження міжособистісних 

стосунків: Методичні рекомендації для студентів педагогічних 

вузів / Укладачі: Чудаєва Н.В., Шулдик Г.О.. – Умань: ПП 

Жовтий, 2013. – 38 с. 

13. Сєрова І. А. Дослідження і прогнозування економічної 

кон’юнктури : конспект лекцій  / І. А. Сєрова, Т. С. Мирна. – 

Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 92 с.  

14. Реакциярынка. Електроний ресурс. Режим доступу: 

http://finance-credit.biz/osnovyi-marketinga/reaktsiya-ryinka-

12729.html 

15. Котлер Ф. та ін..  Основи маркетингу / пер. з англ. – К. ; 

М.; СПб. : Издат. будинок Вільямс, 1998. – С. 296. Електронний 

ресурс. Режим доступу: http://tourlib.net/books_others/kotler.htm 

16. Михалева Е. П. Маркетинг : конспект лекций. – М.: 2010. 

– 224 с. – Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.alleng.ru/d/mark/mark043.htm 

17. Технологія проведення ринкових досліджень : конспект 

лекцій / укладач М. Ю. Карпіщенко. – Суми : Сумський 

державний університет, 2012. – 91 с. 

18. Теоретико-методичні аспекти визначення сутності поняття 

ринку. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/33_DWS_2013/Economics/14_149412.do

c.htm 

19. Rogers E. M. DiffusionofInnovations. – NewYork : FreePress, 

1983. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  
Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні,  

годин 

Лаборат

орні, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Сутність, ознаки та 

види ринків. 
8 2 4  12  

Тема 2. Сутність, поняття 

та завдання дисципліни 

«дослідження ринку». 

8 2 4  12  

Тема 3. Макросередовище 

та мікро-середовище у 

дослідженнях ринку. 

18 2 4  12  

Тема 4. Інформаційні 

аспекти дослід-ження 

ринку. 

18 2 4  12  

Тема 5. Дослідження 

місткості ринку та його 

сегментів 

18 2 4  12  

Тема 6. 

Дослідженнякон’юнктури 

ринку. 

20 2 4  14  

Тема 7. Дослідження 

конкурентного 

середовища і конкурентів. 

20 1 2  7  

Тема 8. Дослідження 

динаміки і стійкості 

розвитку ринку. 

20 1 2  7  

Тема 9.Місце маркетингу 

в дослідженні ринку. 
10 1 2  7  

Тема 10. Форми й типи 

реакцій ринку на 

маркетингові дії.  

10 1 2  7  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною 

формою навчання 

150 16 32 - 102 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ПРН 4 РН3. Л, ПЗ 

НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 5 РН1. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 6 РН2. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3  

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 12 РН2. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 


