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2021-2022 навчального року   

  

 

Назва курсу   Методи статистичного аналізу маркетингових досліджень 
Адреса викладання 

курсу   
м. Львів, проспект Свободи, 18   

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна   

Економічний факультет, кафедра статистики   

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності   

Спеціальність – 051 «Економіка».  

Викладачі курсу   Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна, кандидат економічних 
наук,  доцент кафедри статистики економічного факультету   

Контактна інформація 
викладача  

iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua    

https://econom.lnu.edu.ua/employee/prokopovych-pavlyuk-i-v ,   
м. Львів, пр.Свободи 18, а.215   

Консультації по курсу 
відбуваються   

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також 
можливі он-лайн консультації через додаток MS Teams та 
платформу електронного навчання Moodle. Для погодження часу 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача.   

Сторінка курсу   https://econom.lnu.edu.ua/department/statystyky  
Інформація про курс   Навчальна дисципліна “Методи статистичного аналізу 

маркетингових досліджень ” є вибірковою дисципліною циклу 
професійної підготовки бакалаврів з економіки. Предметом 
вивчення  навчальної дисципліни є кількісна сторона масових явищ 
і процесів, які відбуваються на ринках продукції, сировини, 
капіталів і робочої сили, методологія розрахунку і аналізу 
найважливіших показників, які використовуються у практичній 
роботі маркетингових служб, сучасні методи обробки та аналізу 
маркетингової інформації, а також системи організації 
вітчизняного та зарубіжного ринків інформаційних послуг. 

Коротка анотація курсу   Дисципліна «Методи статистичного аналізу маркетингових 
досліджень» є дисципліною вільного вибору студента для 
підготовки за освітньою програмою бакалавра, яка викладається у 
6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу   Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методи статистичного 
аналізу маркетингових досліджень» є опанування студентами 
методології статистичного дослідження в маркетингу, пов’язаного 
зі збором інформації про маркетингове середовище, її аналізом та 
прогнозуванням розвитку об’єкта маркетингу. 
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Цілями є оцінка, аналіз та прогнозування можливостей 
підприємства (його потенціалу, конкурентоспроможності), стану 
та перспектив розвитку сегменту ринку, аналіз мікро- та 
макросередовища, контроль за виконанням маркетингових заходів, 
оцінка їх ефективності тощо. 

Література для вивчення 
дисципліни   

Основна   
1. Багиев Г.Л., Богданова Г.Л. Маркетинг-статистика. М., 2011. 128 с. 
2. Липчук В.В. Маркетинг та його статистичне забезпечення: 
Навчальний посібник. Львів: Вид. «Сполом», 2000 р. 
3. Статистичне забезпечення маркетингу: навч. посібник.[ В.Б. 
Заходжай, Л.В. Романова, Н.А.Головач та ін. ]; під кер. та наук. ред. 
В.Б.Захожая. – К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2015 р. – 400 с. 

Допоміжна  
4. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг: навч. 
посібник.Львів: В-во ЛКА, 2002. – 188 с. 
5. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: навч.посібник. 
К.:КНЕУ, 2005. - 419 с. 
6. Статистика ринків. Підручник/наук.ред.Парфенцева Н.О..-К.:ДП 
«Інформаційно-аналітичне агентство», 2007.-863 с. 
7. Статистическое обеспечение маркетинговых исследований. 
Межкафедральная монография. – М.: МЭСИ, 2011 - 143 с.  

 

8. Інформаційні ресурси 
Державна служба статистики України: http://ukrstat.gov.ua/  
Головне управління статистики у Львівській області : 
http://lv.ukrstat.gov.ua/   

Тривалість курсу      90   год.   

Обсяг курсу    32  годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 
практичних занять та _58_ годин самостійної роботи   

Очікувані результати 
навчання   

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   
знати: основні економічні поняття; етапи маркетингових 
досліджень; статистичні методи обробки та аналізу маркетингової 
інформації;  методи збору, обробки, аналізу, передачі та зберігання 
інформації; специфіку вимірювань інформації, види оцінок і шкали 
вимірювань; методи дослідження ринку і його складових, методи 
сегментації ринків;  методи прогнозування; комп'ютерні та 
інтернет- технології для збору та обробки інформації 
вміти: застосовувати основні економічні закони і теорії в 
маркетинговій діяльності підприємства; розраховувати аналітичні 
показники; застосовувати статистичні методи оцінок і 
прогнозування маркетингової інформації; застосовувати 
комп'ютерні програми для обробки масивів інформації.. 

Ключові слова   Ринок, ринкові дослідження, маркетинг, маркетингові 
дослідження, асортимент товарів, запаси, ціни, товарооборотність, 
еластичність, дистрибуція, сегментація ринку.    
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Формат курсу  Очний /заочний    

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що 
забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 
Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати 
навчальні завдання відповідно до робочої програми.    

Теми   Тема 1. Предмет, метод, завдання і система показників дисципліни  
Тема 2. Організаційно-методичні засади статистичного 
забезпечення маркетингових досліджень 
Тема 3. Статистичні класифікації у забезпеченні маркетингових 
досліджень 
Тема 4. Організація якісних маркетингових досліджень 
Тема 5. Кількісні методи маркетингових досліджень 
Тема 6. Формування анкет маркетингових досліджень 
Тема 7. Базові методи статистичного аналізу даних 
Тема 8. Кластерний аналіз у маркетингових дослідженнях. 
Тема 9. Статистичне забезпечення аналізу ринку 
Тема 10. Статистичні методи в ціноутворенні 
Тема 11. Статистичний аналіз продаж, товарообороту і 
дистрибуції 
Тема 12. Статистичний аналіз товарних запасів 
Тема 13. Статистичне забезпечення аналізу товарів 
Тема 14. Розроблення маркетингових рішень за результатами 
статистичного аналізу 

Підсумковий   
контроль, форма   

Залік за підсумками поточної успішності  

Пререквізити   Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
макроекономіки, маркетингу,  статистики, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел та 
способів одержання даних, їх зведення та аналізу.  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу   

Презентації, лекції, спільні розробки, робота у групах, дискусія, 
підготовка реферативних досліджень.   
Лекційна форма навчання:    
проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки та 
комп’ютера; в період дистанційного навчання – проведення лекцій 
на платформі MS Teams. 
Семінарські та практичні заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; презентації проведеного 
аналізу, тестування, розв’язування практичних задач, переважно з 
реальними статистичними даними.  

Необхідне обладнання   Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними 
програми такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Power Point. 



Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  

• активність під час практичних та семінарських занять: 
максимально балів  10  

• тести для самоконтролю: максимально балів 20   
• аналітичне дослідження: максимально балів 30 
• контрольні заміри (модуль): максимально балів 40  

Підсумкова максимально балів 100. 
Очікується, що студенти виконають аналітичну роботу. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 
іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються: присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття, користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Опитування   Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 
завершення курсу. 

   

 

 


