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ВСТУП 
Програма вивчення  навчальної дисципліни за вибором вищого навчального 

закладу  «Маркетингові дослідження» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра з менеджменту напряму Менеджмент і адміністрування, 
спеціальності менеджмент організацій

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність з вивчення ринку  і 
маркетингової політики його учасників

Міждисциплінарні зв’язки: Маркетинг, Маркетингові комунікації, Загальна теорія 
статистики, інформаційні системи в менеджменті

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Організація маркетингових досліджень
2. Збирання та аналіз даних

1.Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» є 

вивчення методології та інструментів дослідження підприємствами свого 
маркетингового середовища, способів планування, організації, реалізації та 
контролю дослідницької діяльності в маркетингу

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» є:  
- Ознайомлення з процесом маркетингового дослідження
- Навчання правильній постановці цілей маркетингового дослідження
- Вивчення способів організації і проведення маркетингового дослідження
- Ознайомлення з методами збирання даних
- Оволодіння методами та інструментами аналізу даних з метою отримання 

достовірного та об'єктивного результату, 
1.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: 
• Означення і основні різновиди маркетингових досліджень; 
• Способи організації дослідницької діяльності з маркетингу в організації, включно з 

плануванням і визначенням дослідницької стратегії; 
• Способи виконання досліджень, взаємодії з дослідницькими організаціями, 

побудови дослідницьких підрозділів у структурі організацій; 
• Переваги, недоліки та сфери застосування різних способів збирання даних; способи 

аналізу зібраних даних 
вміти: 
• На основі управлінської проблеми визначити мету та задачі маркетингового 

дослідження; 
• Скласти заявку на проведення дослідження
• Визначити економічну цінність інформації, яку потрібно знайти і на її підставі 

оцінити граничний розмір доцільних витрат на маркетингові дослідження
• Знаходити основні типи вторинної інформації з відкритих джерел
• Скласти пошукові запитання, анкету чи форму для спостереження
• Визначити носіїв потрібної інформації
• Визначити структуру та склад вибірки
• Оцінити точність та достовірність результату дослідження

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _54__ години/___1,5____ кредити ECTS.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Організація маркетингових досліджень

Тема 1. Маркетингові дослідження та управління підприємством
Означення маркетингових досліджень, маркетингові дослідження і вивчення ринку, 

стандартизація і нормування маркетингових досліджень. Професійна робота у 
маркетингових дослідженнях. 
Тема 2. Стратегії дослідницької діяльності організації

Системний і проектний підхід до маркетингових досліджень. Способи виконання 
маркетингових досліджень. Визначення вартості досконалої інформації.  
Тема 3. Маркетингова інформаційна система

Маркетингова інформаційна система (МІС) та системи підтримки рішень (СПР).  
Архітектура МІС. Використання МІС у дослідницькій діяльності з вивчення ринку. 
Взаємодія з ІТ-підрозділами.  
Тема 4. Процес маркетингових досліджень і організація виконання

Процес та етапи маркетингового дослідження. Дослідницька і управлінська 
проблема. Мета дослідження, гіпотези дослідження. Організація взаємодії з 
дослідницькими організаціями. Різновиди дослідницьких організацій. Заявка на 
проведення дослідження. Створення дослідницького підрозділу в організації. 
Тема 5. Різновиди маркетингових досліджень

Класифікації маркетингових досліджень. Розвідки, описові, причинно-наслідкові 
дослідження. Моментні та протяжні дослідження. 

Змістовий модуль 2. Збирання та аналіз даних
Тема 6. Вторинні та первинні дані 

Класифікація даних. Переваги, недоліки та сфери застосування вторинних даних. 
Джерела вторинних даних. Перевірка надійності та достовірності вторинних даних. 
Первинні дані, переваги, недоліки та сфери застосування. Основні види первинних даних 
у маркетингових дослідженнях. 
Тема 7. Стандартизоване маркетингове обслуговування

Стандартна інформація про становище ринку. Аналіз привабливості ринку. 
Визначення ємності ринку. Визначення ринкової частки. 
Тема 8 Способи збирання первинних даних

Основні способи збирання первинних даних: опитування та спостереження. 
Різновиди  опитувань: фронтальне, вибіркове, поглиблене, гнучке, анкетування. 
Порівняльний аналіз та застосовуваність кожного типу. 
Тема 9. Складання формуляра дослідження

Вимоги до складання формуляра дослідження. Складання опитувального листа: 
визначення запитань, порядку розміщення та виготовлення. Вимоги до складання 
формуляру спостережень. Формуляри для самооцінки та вимірювання якісних параметрів
Тема 10. Вибіркові дослідження

Різновиди вибірок. Визначення розміру  вибірки. Зв’язок розміру  вибірки та 
точності і достовірності результату. 
Тема 11. Аналіз даних маркетингових досліджень

Способи аналізу  даних дослідження. Аналіз індивідуальних показників. 
Множинний аналіз. 
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3. Рекомендована література
Основна 

1. Черчиль Г. Маркетинговые исследования : Пер. с англ. /Г. Черчиль  : под ред. И. 
В. Крылова.  — 3-е изд..— СПб : Питер, 2002. — 752 с.

Допоміжна
2. Божук С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик — СПб : 

Питер, 2003.— 304 с. 
3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика /

Е. П. Голубков — Москва : Финпресс, 1998. — 339 с.
4. Косенков С. І. Маркетингові дослідження /С. І. Косенков — Київ : Скарби, 

2004.— 464 с. 
5. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, 

О. Б. Мних, О. А. Сорока — Львів : Інтелект-Захід, 2004. — 288 с.
6. Маекс Д. Ключевые цифры. Как заработать больше используя цифры, которые 

у вас уже есть. Пер с англ. /Д. Маекс — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2013. — 320 с.

7. Малхотра Н. Маркетинговые исследования с помощью SPSS. Практическое 
руководство : Пер. с англ. / Н. Малхотра  — 4 изд.— Москва : Вильямс, 
2006. — 1200 с.

8. Ортинська В. В. Маркетингові дослідження / В. В. Ортинська, О. М. 
Мельникович — Київ : КНТЕУ, 2007. — 376 с.

9. Crouch S. Marketing Research for Managers / S. Crouch, M. Housden  — 2nd Ed, 
Reprinted.— Oxford : Butterworth Heinemann, 2000. — 322 c.

10. Evrard Y. Market: fondements et méthodes des recherches en marketing / Y. Evrard, 
B. Pras, E. Roux  — 4e Ed..— Paris : Dunod, 2009. — 704 с.

11. Gauthy-Sinéchal M. Recherche marketing: outil fondamental du marketing / M. 
Gauthy-Sinéchal, M. Vandercammen  — 3e éd.— Bruxelles : De Boeck 
Université, 2010. — 462 с. 

12. Green P. E. Research for Marketing Decisions / P. E. Green, D. S. Tull  — 2nd Ed.— 
Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall, 1970. — 644 с. 

13. Tull D. S. Marketing research: measurement and method / D. S. Tull, D. I. Hawkins 
— New-York : Macmillan, 1987. — 244 c. 

14. Zaltman G. Marketing research : fundamentals and dynamics / G. Zaltman, P. J. A. 
Burger — Hinsdale, Ill. : Dryden Press, 1975. — 744 с. 

15. Green P. E.  Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications 
for Research and Practice / P. E. Green, V. Srinivasan  // Journal of Marketing. 
— 1990. —  Т.54, №4. — С. 3-19.

16. Gummesson E.  Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of 
complexityand unpredictability / E. Gummesson  // European Journal of 
Marketing. — 2005. —  Т.39, №3/4. — С. 309-327.

17. Hunt S. D.  Objectivity in Marketing Theory and Research / S. D. Hunt  // Journal of 
Marketing. — 1993. —  Т.57, №2. — С. 76-91.

18. Hunt S. D.  Ethical problems of marketing researchers / S. D. Hunt, L. B. Chonko, J. 
B. Wilcox  // Journal of Marketing Research. — 1984. —  Т.21, №3. — С. 
309-324.
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19. Micu A. C.  The Shape of Marketing Research in 2021 / A. C. Micu, K. Dedeker, I. 
Lewis, R. Moran, O. Netzer, J. Plummer, J. Rubinson  // Journal of 
Advertisising Research. — 2011. —  Т.51, №1. — С. 213-221.

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання — залік. Залік одержують 

студенти, підсумкова оцінка яких вище, ніж FX. 
Підсумкова оцінка успішності вивчення дисципліни складається з трьох 

компонентів: 
• Виконання дослідницького проекту: 40% оцінки
• Виконання підсумкового контрольного завдання (питання множинного вибору, 30 

тестів, 4 варіанти відповіді, 1 правильна, без використання конспектів та 
підручників): 40% оцінки

• Виконання завдань в аудиторії: 20% оцінки

5. Засоби діагностики успішності навчання
Опитування, фронтальне опитування, оцінювання  виконання завдань в аудиторії, 

оцінювання дослідницького проекту. 
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