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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою проведення практичних занять є опрацювання основних 

теоретичних положень курсу «Маркетингові дослідження» і придбання навичок 

аналізу економічних ситуацій, необхідних в практичній діяльності. Заняття 

побудовані на прикладі розбору виробничих ситуацій з використанням 

індивідуальних завдань. 

При підготовці до заняття студент повинен вивчити основну навчальну 

літературу відповідно до програми курсу «Маркетингові дослідження» за 

темами, що розглядаються, а також спеціалізовану літературу до конкретного 

заняття. У результаті виконання роботи студент повинен виконати необхідний 

аналіз отриманих результатів та зробити обґрунтовані висновки. Кожна робота 

підлягає захисту виконавцем особисто. 

Практичне заняття — форма навчального заняття, під час якого студенти 

детально вивчають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та 

набувають вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття мають різну форму. Так, вони можуть проходити у 

вигляді самостійного виконання студентами завдань і подальшого аналізу 

типових помилок разом із викладачем та за участю інших студентів. 

Під час проведення практичних занять передбачається активна групова 

робота студентів. Планується, що студенти готуватимуть групові проекти за 

зазначеними темами, представлятимуть їх перед студентською аудиторією та 

обговорюватимуть з колегами. Для цього методичні матеріали містять 

необхідну вихідну інформацію за завданням та його опис. 

Ще однією складовою практичних занять є аналіз письмових робіт як 

теоретичних або практичних досліджень з окремих тем дисципліни з метою 

глибшого опанування особливостей рекламної діяльності в умовах глобального 

ринкового середовища. 
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2. Методичні поради до виконання практичних робіт з дисципліни 
«Маркетингові дослідження» 

Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання 
лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним 
розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які 
подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння 
навчального матеріалу. 

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 
розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок 
роботи за навчальною дисципліною. 

Практична робота відображає мету завдання; ключові терміни; зміст 
роботи; рекомендовану літературу і безпосередньо завдання, а після закінчення 
роботи - висновки.  

Робота виконується на аркушах А4 і заповнюється від руки. На аркуші 
студент обов’язково має записати свої ініціали та номер групи, і вказати номер 
практичного завдання. 

Виконання практичного завдання полягає у детальні й відповіді, що 
включає міркування студента при вирішенні. Матеріал необхідно викласти 
своїми словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури 
та практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними. Рішення 
завдання полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками, якщо це 
передбачено в завданні. 

Висновки повинні мати практичну значущість, яка полягає в обґрунтуванні 
реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється 
робота, що за змістом відповідає наявним проблемам, результати якої можуть 
використовуватися різними підприємствами, що проводять (займаються) 
маркетинговою діяльністю, для розв’язування актуальних проблем.  

У висновках указують результати, отримані під час проведення 
дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого 
завдання відповідно до результатів дослідження. 

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – 
обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 
навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 
самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 
цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема. Процес маркетингових досліджень 

Мета: Навчитися розробляти схему маркетингових досліджень і на її 

основі створювати анкету для виявлення потенційних споживачів. 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 

анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 

крива попиту; товар; ціна. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  

Розробити схему маркетингового дослідження та анкету для страхової 

компанії “Оранта” з метою виявлення ставлення потенційних споживачів до 

страхування, потреби в різних його видах та виявлення мотивів і факторів 

впливу на прийняття рішення про купівлю страхової послуги. 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.  

Мета: Навчитися визначати основні фактори, за якими необхідно 

просегментувати ринок споживачів. На основі отриманих даних визначити 

засоби позиціонування та цільові ринки торгових марок. 

Ключові терміни та поняття: ринок; дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план 

маркетингу; середовище маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1 

Дослідити марки прохолоджувальних напоїв Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite, 
“Прем’єра”. 

1. Визначити основні фактори, за якими необхідно просегментувати ринок 
споживачів. 

2. Визначити засіб позиціонування та цільові ринки кожної з марок.. 
 
Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Тема.  Дослідження ринку  

Мета: Навчитися розраховувати інтенсивність конкуренції на ринку 

товарів та послуг 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 

ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; 

первинна і вторинна інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі 

фірми; план маркетингу; середовище маркетингу. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

За даними таблиці розрахувати інтенсивність конкуренції на ринку чаю 

України та зробити висновки. 

Марка Частка на ринку 

1 2 
“Принцеса Нурі” 19 
“Майський чай” 4 

“Батік” 16 
“Ахмад” 12 
“Ділмах” 5 
“Маброк” 2 

“Мономах” 9 
“Ліптон” 15 
“Джаф” 2 
“Імпра” 1 

“Добриня” 1 
Інші 14 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 
Тема. Дослідження конкурентного середовища. 

Мета: Навчитися аналізувати дані підприємства та на їх основі створювати 
анкету для опитування потенційних споживачів. Вміти обчислювати коефіцієнт 
концентрації ринку.  

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 
анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 
крива попиту; товар; ціна; коефіцієнт концентрації; монополія.  

Зміст роботи: 
1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 
конспекті;  
2. Виконати завдання практичної роботи; 
3. Оформити завдання відповідно до вимог; 
4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  
 Підприємство “Галицькі продукти ” працює на ринку України 15 років. За 

цей час воно зайняло стійку позицію на ринку, що сприяло тому, що 
підприємство посіло чільне місце в десятці лідерів серед виробників соків. 

Продукція підприємства широко відома споживачам, вирізняється 
високою якістю та різноманітністю. 

Асортимент продукції щорічно доповнюється кількома видами соку на 
основі натуральних фруктів та овочей, широко використовується їх комбінація. 

Торговельна марка “Галичина” відома споживачам, але останнім часом 
конкуренція на ринку соків ускладнює завдання підприємства — мати провідні 
позиції на ринку. 

Підприємство “Галицькі продукти ” планує вийти на ринок 
безалкогольних напоїв із новим товаром, який вироблятиметься із фруктового 
соку і призначатиметься для споживачів віком 15–25 років. Перед початком 
розробки новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання 
цієї цільової групи споживачів. Для цього заплановано провести опитування 
молоді в певному географічному регіоні через особисте опитування вибірки 
споживачів, зокрема студентів. 

Завдання 
Розробити анкету, яку можна запропонувати підприємству для проведення 

опитування серед студентської молоді. 
На одному регіональному ринку діє п’ять компаній, що продають 

однотипні товари. Вони мають такі частки на ринку в сукупному річному обсязі 
продажів: 

компанія А — 45 %; 
компанія Б — 25 %; 
компанія В — 15 %; 
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компанія Г — 10 %; 
компанія Д — 5 %. 
На другому регіональному ринку того ж товару діють як ці, так й інші 

учасники з такими частками в обсязі продажів: 
компанія А — 29 %; 
компанія В — 14 %; 
компанія Г — 13 %; 
компанія Е — 12 %; 
компанія Ж — 11 %; 
компанія З — 11%; 
компанія І — 10 %. 
При оцінці ступеня монополізації ринку застосовується коефіцієнт 

Герфіндаля-Гиршмана (індекс концентрації), що дорівнює сумі квадратів 
десяткових часток ринку всіх діючих на ньому фірм. 

Обчислити коефіцієнт концентрації (ступінь монополізації) ринку в 
першому і другому регіонах. Відтворити формулу розрахунку. 
 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Тема. Дослідження конкурентів та конкурентоспроможності фірми 

Мета: На основі поданих даних розрахувати інтенсивність конкуренції на 

ринку. Створення SWOT-аналізу. 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 

анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 

товар; ціна; конкурентоспроможність; сегментація; маркетингова інформація; 

конкуренти; первинна і вторинна інформація; аналіз даних; анкетування; 

опитування; цілі фірми; план маркетингу.  

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

За даними таблиці розрахувати інтенсивність конкуренції ринку 

мобільного зв’язку України та зробити висновки. 

Оператор мобільного 
зв’язку UMC KіevStar DCC WellCom 

Кількість абонентів 1779000 1856898 66000 70000 
 
Завдання №2 

Проаналізувати чинники впливу на конкуренцію на вітчизняному ринку 
мобільного зв’язку. Виконати SWOT-аналіз конкурентного середовища 
компанії Life. Результати занести в таблицю.  

 
Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 
Тема. Дослідження поведінки споживачів 

Мета: Навчитися розраховувати показники лояльності споживачів до 
торгових марок. 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 
анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 
крива попиту; товар; ціна; конкурентоспроможність; сегментація. 

Зміст роботи: 
1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 
конспекті;  
2. Виконати завдання практичної роботи; 
3. Оформити завдання відповідно до вимог; 
4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1. 
На певному сегменті ринку конкурують три фірми — А, В, С. Фірма А в 

останній день травня обстежила думки покупців щодо товарів, які продають 
три фірми А, В, С. У результаті опитування було визначено, що престиж 
товарної марки товарів фірми А відповідає 40 %, В — 40 %, С — 20 %. 
Повторне обстеження думок споживачів наприкінці липня дало такі показники: 
42, 30 та 28 %. Така динаміка задовольнила керівника маркетингового 
підрозділу фірми А. Однак у цій ситуації фірмі А слід врахувати підвищення 
престижу товарів фірми С і визначити, як відобразиться на ринковій частці 
фірми А збереження такої тенденції в майбутньому. 

Аналізуючи ситуацію, важливо визначити рух споживацьких симпатій від 
однієї фірми до іншої. У результаті дослідження було одержано такі дані. На 
кінець травня у фірми А було 400 покупців, фірми В — 400, фірми С — 200. 
Фірма А забрала у фірми В 120 покупців, у фірми С — 20 покупців. Водночас 
фірма А віддала фірмі В 80 покупців і фірмі С — 40 покупців. Фірма В забрала 
у фірми С 20 покупців і віддала їй 80 своїх покупців. 

Завдання: 
1. Розрахувати показники лояльності (прихильності) покупців до торгових 

марок фірм А, В, С, відсотки відпливу і припливу покупців. 
2. Розрахувати частки ринку компаній А, В, С на кінець липня, серпня, 

вересня, припускаючи збереження показників лояльності, відпливу та припливу 
покупців у майбутньому і за умови поділу ринку між цими трьома фірмами. 
Проаналізувати тенденцію, що складається. 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 
Тема.  Маркетингові дослідження фірми  

Мета: На основі поданих даних визначити мету сегментації ринку та навчитися 
визначати основні фактори сегментування. 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 
анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 
крива попиту; товар; ціна; конкурентоспроможність; сегментація. 

Зміст роботи: 
1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 
конспекті;  
2. Виконати завдання практичної роботи; 
3. Оформити завдання відповідно до вимог; 
4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  
Установа Coolidge Bank заснований групою підприємців, які були 

незадоволені якістю обслуговування в банках міста Watertown (район Бостона, 
США). У штаті Массачусетс, де був заснований новий банк, розташовувалися 
32 великих комерційних і 62 ощадних банків. Кожний з них здійснював активну 
політику із залучення вкладників. Ситуація вирізнялася великою конкуренцією 
серед банків і ускладнювалася тим, що президент нового банку не мав досвіду 
банківської роботи. 

Він закінчив короткострокові курси з ведення банківської справи, але мав 
великий досвід комерційної роботи і “був провідним фахівцем з маркетингу”. 
Президент швидко і реально оцінив ситуацію на ринку: через жорстку 
конкуренцію серед банків штату вихід на ринок неможливий без пошуку нових 
підходів. 

Керуючись принципом, виробленим під час тривалої комерційної роботи 
— головне — якість продукції за мінімально можливої ціни, президент нового 
банку зробив перший практичний крок із залучення вкладників. Банк 
запропонував клієнтам так званий принцип NCS (serrice charge) при 
обслуговуванні поточних рахунків, який полягав у тому, що з клієнта при 
проведенні чекової операції не беруть жодної додаткової плати. Проте йому 
потрібно багато сил, щоб переконати правління банку в необхідності такого 
заходу, оскільки більшість вважала, що цей принцип порушує банківські 
традиції. Таке нововведення зацікавило вкладників, і банк став придбавати 
перших клієнтів. 

Але після того як великі банки штату так само почали використовувати 
цей метод у своїх розрахунках, справи Coolidge Bank знову ускладнилися. За 
деякий час було знайдено новий метод залучення вкладників: Coolidge Bank 
запропонував кредитну картку (Gold Card). Така картка давала право одержати 
значний кредит студентам, що закінчують коледж, за наявності документа, який 
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засвідчує забезпеченість роботою після закінчення коледжу. Були випущені 
також картки Різдвяного клубу, члени якого, маючи таку картку, могли 
розраховувати на додатковий відсоток за внесками. 

Такі новації надали можливість новому банку лише закріпитися на ринку і 
мати ринкову частку близько 2 % у штаті. Президент банку розумів, що без 
подальших новацій годі й думати про розширення ринкового сегмента. Проте 
це потребувало знання споживачів, тобто клієнтів банків цього штату. Тому 
президент банку прийняв рішення сегментувати вкладників у банки міста і 
прилеглих до нього заміських районів з метою виявлення слабких сторін в 
обслуговуванні клієнтів іншими банками і з’ясувати, чи є у клієнтів 
(вкладників) незадоволені потреби. Сегментація вкладників здійснювалася за 
двома критеріями: класичним (з метою отримання додаткової інформації про 
вкладників) і мотиваційним. 

Завдання: 
1. З якою метою було проаналізовано сегментацію ринку? 
2. Визначити основні фактори сегментування. 

 
Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 

Тема. Аналіз лояльності споживачів до торгової марки 

Мета: Навчитися розраховувати інтенсивність конкуренції ринку. А також 

визначати лояльність споживачів до торгових марок. 

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 

анкета; попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 

крива попиту; товар; ціна; конкурентоспроможність; сегментація. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1. 

За даними таблиці, розрахувати інтенсивність конкуренції ринку пилососів 

України та зробити висновки. 

Торгова марка Частка на ринку, % 
LG 27,61 

DELONGHI 9,52 
SAMSUNG 20 
SIEMENS 7,61 
BOSCH 7,61 

ROWENTA 5,71 
PHILIPS 4,76 
Вихор 17,18 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 

Тема. Дослідження конкурентів та конкурентоспроможності фірми 

Мета: Навчитися аналізувати конкурентоспроможність фірми серед інших 

фірм-конкурентів, а також робити висновки, щодо конкурентного стану 

підприємства.  

Ключові терміни та поняття: маркетингові дослідження; маркетинг; 

попит; споживач; ринок; прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; 

конкурентоспроможність; конкуренти; первинна і вторинна інформація. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

Проаналізувати конкурентоспроможність фірми А порівняно з В та С. 

Результати занести в таблицю. Зробити висновки. 
Оцінка фірми А Оцінка фірми В Оцінка фірми С 

№ 
п/п Показник Коефіцієнт 

вагомості експертів 

з ураху- 
ванням 
ваго- 
мості 

експертів 

з ураху- 
ванням 
ваго- 
мості 

експертів 

з ураху- 
ванням 
ваго- 
мості 

1 Імідж 8 10  8  6  
2 Надійність 9 8  9  4  
3 Гарантії 1 8  10  5  
4 Асортимент 7 10  7  4  
5 Реклама 3 3  7  2  
6 Канали збуту 10 4  8  6  
7 Ціноутворення 4 6  4  9  

8 Технічне 
обслуговування 2 6  6  5  

9 Інноваційний 
потенціал 5 10  2  8  

10 Дизайн продукції 6 5  5  4  
Разом:        

 

Завдання: зробити висновок щодо конкурентного статусу підприємства на 

ринку. 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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4. Критерії оцінки практичних робіт із дисципліни «Маркетингові 

дослідження» 

 
5-балів        Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 
правильно й усвідомлено використані всі види довідкової 
документації, містить аргументовані висновки.  
При виконанні практичного завдання робота виконана охайно, без 
виправлень та граматичних і стилістичних помилок правильною 
економічною та українською мовою за вимогами діючого 
законодавства і правил складання та оформлення документів. 
Розрахунки і оформлення документів не мають зауважень.  

4-бали         Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, 
правильною економічною мовою, усвідомлене використання 
довідкової документації. Допущені несуттєві помилки та неточності 
у викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допускаються виправлення, невелика кількість 
граматичних та стилістичних помилок. 

3-бали     Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо 
обґрунтована, не достатньо усвідомлене використання окремих 
видів довідкової документації. Допущені помилки та неточності у 
викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допущені виправлення, граматичні та 
стилістичні помилки.  

2-бали    Відповідь містить значну кількість помилок, необґрунтована. В 
практичній роботі допущені виправлення, граматичні та стилістичні 
помилки, або робота виконана невірно. 
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