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1. ВСТУП 

Мета дисципліни:   набуття студентами теоретичних знань та практичних 

навичок з маркетингу, для організації та проведення дослідження за 

найважливішими напрямками маркетингу, насамперед в рекламі і ПР. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

- Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності; 

- Здатність ефективно просувати створений медійний продукт; 

 

-Здатність проводити дослідження для ефективного просування медійного 

продукту; 

- Здатність визначати сегментацію цільової аудиторії; 

-Здатність формувати напрямки комунікації зі створення зміцнення, 

репозиціонування, оновлення бренду чи рекламного продукту; 

 

-Здатніть розраховувати показники ефективності рекламної та PR діяльності 

 

Завдання: ознайомити:  

- із сутністю, основними складовими та концепціями маркетингу; 

- маркетинговим середовищем та видами маркетингу; 

- основними інструментами маркетингу; 

- із сутністю та структурою маркетингових досліджень; 

- з перевагами та недоліками різних методів маркетингових досліджень; 

- з методами збирання маркетингової інформації; 

-     розвивати навички самостійного здійснення маркетингових досліджень; 

- підготувати майбутніх фахівців до роботи в «полі» маркетингових 

досліджень; 

• ознайомлення з основними принципами та технологіями використання 

методів маркетингових досліджень в  рекламі та ПР; 

• підготовка до використання набутих знань на практиці; 

• вироблення практичних професійних навичок у сфері застосування 

результатів маркетингових досліджень для аналізу рекламної та ПР-

діяльності 

Програмові результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою:   

- Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні 

акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних наук; 

- Пропонувати створений медійний продукт; 

- Планувати дослідження для ефективного просування медійного продукту; 

- Визначати  сегментацію цільової  аудиторії, практики просування  товарів 

та послуг;  



- Вміти  формувати напрямки  комунікації  зі створення  зміцнення,  

репозиціонування, оновлення  бренду  чи рекламного продукту.  

- Уміння прораховувати ефективність рекламної та PR діяльності.   

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

  знати: 

- зміст і роль маркетингу; 

- основні складові маркетингу; 

- інформаційні системи маркетингу; 

- середовище маркетингу; 

- місце маркетингових досліджень в структурі маркетингу і управління 

підприємством в умовах ринкової економіки; 

- різновиди маркетингової інформації та основні джерела її 

здобування; 

- основні етапи проектування маркетингового дослідження; 

- методи і технології проведення маркетингових досліджень та 

особливості їх використання; 

- різноманітні варіанти обробки результатів маркетингових 

досліджень; 

- основні об`єкти та  напрямки проведення маркетингових досліджень. 

 

        уміти: 

- застосовувати основні маркетингові інструменти; 

- здійснювати сегментування ринку, вибір цільового ринку і 

позиціювання; 

- здійснювати організаційні і контрольні заходи маркетингу; 

- розробляти та впроваджувати стратегічні плани маркетингу; 

- визначати необхідність проведення маркетингових досліджень при 

аналізі різноманітних аспектів управління маркетингом, прийнятті 

маркетингових рішень; 

- визначати методи та технології дослідження, які необхідні при 

аналізі таких найважливіших аспектів маркетингу, як аналіз 

конкурентів, ринку, товару, споживачів, ефективності реклами та ін.; 

- вміти самостійно розробляти програми та опитувальні листи для 

проведення невеликих за обсягами опитувань споживачів товарів та 

послуг;  

- обробляти інформацію маркетингового дослідження (в тому числі з 

використанням спеціальних програм на комп'ютері) та аналізувати її 

з метою пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності 

підприємства. 

- Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 
розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як основи реклами та зв’язків 

з громадськістю, теорія реклами та зв’язків з громадськістю. 
 

 

 



2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

 

Вибіркова 

(цикл професійної 

підготовки) 

 

 

освітньо-професійна 

програма  

«Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

 

за спеціальністю 061 

Журналістика 

галузі знань 06 

Журналістика 

Модулів – 1  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат, 

індивідуально-

пошукове завдання 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6  

Перший рівень вищої 

освіти (бакалавр) 

 

 36 год.  6 год. 

Практичні, семінарські 

 36 год.  4 год. 

Самостійна робота 

108 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у 

тестовій формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за 

ЄКТС 



Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: лекції із застосуванням мультимедійного проектора, 

розв’язування практичних завдань, складання рекламних текстів, аналіз 

друкованих  та інших текстів, ділові ігри.                                    

 Методи контролю: опитування на семінарських заняттях, поточне 

тестування,   оцінка за розв’язування практичних завдань, оцінка за 

індивідуальні завдання, оцінювання на екзамені.    

 

                  5.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.   Маркетинг 

 

Тема 1.Сутність, основні складові та концепції    маркетингу 

Походження і сутність маркетингу. Комплекс маркетингу,  його принципи та  

функції. 

Види маркетингу. Концепції маркетингу. Маркетингове середовище. 

Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні. 

 

Тема 2.Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку 

Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу. Фактори та критерії сегментації 

ринку. Маркетингові стратегії охоплення ринку. Процес оцінювання цільового 

сегмента ринку. Зміст та процедура позиціювання товару на ринку. Стратегії 

позиціювання. 

 

 

 

 



 Тема 3.Дослідження поведінки покупців 

Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.Процес прийняття 

рішення про покупку товару.Моделювання купівельної поведінки організації-

споживача. 

Аналіз ринкових можливостей підприємства. 

 

Тема 4.Маркетингова товарна політика 

Класифікація товарів і асортиментна політика. Розроблення нового товару. 

Життєвий цикл товару. Якість і конкурентоспроможність товару. Товарні знаки 

й упаковка. 

 

Тема 5. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають. 

Визначення цілей ціноутворення. Аналіз факторів, що впливають на цінову 

політику. 

Цінові стратегії. Стратегічні рішення щодо рівня цін. Стратегії єдиних чи 

перемінних цін. Цінові стратегії у межах товарного асортименту. Методи 

ціноутворення. Пристосування ціни. 

 

Тема 6. Маркетингова збутова політика. 

Канали розподілу товарів. Поняття каналу розподілу. Довжина і ширина 

каналів розподілу. Маркетингові системи. Вибір каналу розподілу.Форми 

організації оптової торгівлі. Види роздрібної торгівлі. Основи збутової 

логістики. 

 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій. 

Формування системи маркетингових комунікацій (СМК) підприємства. 

Реклама. Паблік рілейшнз.  Персональний продаж. Стимулювання збуту. 

 

Тема 8.Управління маркетинговою діяльністю. 

Система планування маркетингу. Стратегічне планування. Моделі прийняття 

стратегічних рішень. Планування маркетингу. Організація маркетингової 

діяльності. Маркетинговий контроль. 

 

 

 

Змістовий модуль 2.   Маркетингові дослідження 

 

Тема 1.Сутність маркетингових досліджень 

Маркетинг як концепція ринкового управління. Маркетингові дослідження в 

структурі маркетингу. Сутність маркетингових досліджень, мета та основне 

призначення маркетингових досліджень. Різновиди маркетингових досліджень: 

розвідувальні, описові, експериментальні, інноваційні. Досвід організації 

маркетингових досліджень в Україні та за кордоном.. 

 

 

 

 



Тема 2.Види і форми маркетингових досліджень 

Кабінетні і польові маркетингові дослідження. Розвідувальні, описові та 

обгрунтувальні маркетингові дослідження. Кількісні та якісні маркетингові 

дослідження. Маркетингова розвідка. Бенчмаркінг. Маркетингові дослідження на 

споживчих і промислових ринках.Організаційні форми маркетингових досліджень. 

Етика маркетингових досліджень 

 

 

Тема 3.Маркетингова інформація 

Роль і значення маркетингової інформації. Вимоги до маркетингової інформації. 

Класифікація маркетингової інформації. Первинна і вторинна маркетингова 

інформація Маркетингові інформаційні системи. Інформаційні ресурси Інтернет. 

Захист маркетингової інформації 

 

 

Тема 4.Структура та процес маркетингових досліджень 

Сутність емпіричного маркетингового дослідження. Структура маркетингових 

досліджень. Процес маркетингових досліджень. Підготовка та презентація звіту 

 

Тема 5.Методи збирання первинної інформації  

Сутність методу опитування. Опитувальний лист і види питань. Переваги і 

недоліки опитування. Анкетне опитування і його різновиди. Опитування: якісні 

дослідження .Метод фокус-груп. Глибинні інтерв’ю. Проекційні методи. 

Спостереження. Експеримент та імітація Правила розробки опитувальних листків. 

 

Тема 6.Спеціальні опитувальні методики в маркетингових дослідженнях 

Класифікація спеціальних опитувальних методик. Тест в маркетинговому 

дослідженні: його сутність , структура , сфери застосування. Проективні тести в 

маркетингових дослідженнях. Лінгвосоціологічні тести (методики , процедури) в 

маркетингових дослідженнях. Соціометричні тести ( методики) в маркетингових 

дослідженнях 

 

Тема 7.Експертні оцінки та експеримент в маркетингових дослідженнях 

Суть методу експертних оцінок і проблеми його використання в маркетингових 

дослідженнях. Організація експертного опитування. « Мозковий штурм» і його 

різновиди. «Обличчям до обличчя» - метод співвіднесеної оцінки . « Дельфійська 

техніка» ( «метод Дельфі » ). Суть експерименту і його різновиди.  Експерименти в 

дослідженнях реклами. Пробний маркетинг , його різновиди , методика проведення 

 

Тема 8.Репрезентативність, вибірка, технології вимірювання в 

маркетингових дослідженнях 

Технологія забезпечення репрезентативності інформації в маркетинговому 

дослідженні. Типи і види вибірок в маркетинговому дослідженні. Обсяг і помилки 

вибірки. Технології вимірювання в маркетинговому дослідженні. Квантифікація , 

ранжування , шкалювання . Основні типи шкал. Спеціальні вимірювальні шкали в 

маркетингових дослідженнях ( Осгуда , Богардуса , Лайкерта ) 

 



Тема 9.Дослідження реклами.  

Цілі і напрями маркетингових досліджень в рекламі. Звіт про маркетингові 

дослідження. Основні методи рекламних досліджень в рекламі. Дослідження 

прийняття рішення з проведення рекламної кампанії. Операціоналізація цілей 

реклами. Дослідження поведінки споживачів. Дослідження психологічних факторів 

комунікативних        цілей реклами 

 

Тема 10. Дослідження ПР 

Особливості маркетингових досліджень в ПР. Маркетингові дослідження 

основних складових ПР. Методи проведення досліджень в ПР. Оцінювання 

потенційних можливостей і прогнозної ефективності проведення ПР-акцій. 

 

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи маркетингу 

 

Тема1.  

Сутність, 

основні 

складові та 

концепції 

маркетингу 

     

 

2 2      6 5     5 

Тема2. 

Маркетингове 

середовище та 

види 

маркетингу 

 

 2 2   6 5     5 

Тема3.Маркети

нгова 

інформація та 

основи 

маркетингових 

досліджень 

 

 2 2   6 7 2    5 

Тема4.Сегмент

ування ринку, 

вибір цільового 

ринку та 

позиціювання 

 

 2 2   6 7  2   5 



Тема5.Маркети

нгова товарна 

політика 

 

 2 2   6 5     4 

Тема6.Маркети

нгова цінова 

політика 

 

 2 2   6 5     4 

Тема7. 

Маркетингова 

політика 

розподілу 

 2 2   6 5     4 

Тема 8. 

Маркетингова 

комунікаційна 

політика 

 2 2   6 5     4 

Тема 9. 

Стратегія, 

організація та 

контроль 

маркетингу 

 2 2   6 7 2    4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 18 18   54   47 4 2   40 

Змістовий модуль 2. Сутність і технології маркетингових досліджень 

Тема 

1.Сутність 

маркетингових 

досліджень 

 2 2   6 7      7 

Тема 

2.Структура та 

процес 

маркетингових 

досліджень 

 

     2 2       6 4     5 

Тема 3.Методи 

збирання 

первинної 

інформації  

 

 2 2     6 6 2    4 

Тема4.Спеціал

ьні опитувальні 

методики в 

маркетингових 

дослідженнях 

 

   2 2       6 4     4 



Тема5.Експерт

ні оцінки та 

експеримент в 

маркетингових 

дослідженнях 

 

   2 2       6 4     4 

Тема6.Спеціал

ьні 

маркетингові 

дослідницькі 

методики 

 

   2 2       6 6  2   4 

Тема7.Репрезе

нтативність, 

вибірка, 

технології 

вимірювання в 

маркетингових 

дослідженнях 

 

   2 2       6 4     4 

Тема8.Дослідж

ення реклами 

 

 

 2 2    6 4     4 

Тема 9. 

Дослідження 

ПР 

 

 

 2 2   6 4     4 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

   18 18    54 43 2 2   40 

Усього годин       180 36 36   108 180 6 4   80 

 

7. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

         Змістовий модуль 1  

1 Сутність, основні складові та концепції маркетингу 2 

2 Маркетингове середовище та види маркетингу 2 

3 Маркетингова інформація та основи маркетингових 

досліджень 

2 

4 Сегментування ринку, вибір цільового ринку та 2 



позиціювання 

5 Маркетингова товарна політика 2 

  6 Маркетингова цінова політика 2 

  7 Маркетингова політика розподілу 2 

  8 Маркетингова комунікаційна політика 2 

  9 Стратегія, організація та контроль маркетингу 2 

                                   Змістовий модуль  2  

1 Сутність маркетингових досліджень 2 

2 

 

Структура та процес маркетингових досліджень 2 

3 Методи збирання первинної інформації 2 

4 Спеціальні опитувальні методики в маркетингових 

дослідженнях 

2 

5 Експертні оцінки та експеримент в маркетингових 

дослідженнях 

2 

6 Спеціальні маркетингові дослідницькі методики 2 

7 Репрезентативність, вибірка, технології вимірювання в 

маркетингових дослідженнях 

2 

8 Дослідження реклами 2 

9 Дослідження ПР 2 
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