
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Мета курсу – надання майбутнім фахівцям-маркетологам знань та навичок 
теоретико-методологічних, методичних, технологічних і змістовних аспектів 
організації і проведення маркетингових досліджень, уявлення про можливості 
використання результатів маркетингових досліджень для прийняття грамотних 
організаційних та виробничих рішень.  

Дисципліна «Маркетингові дослідження» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних дисциплін: «Світова економіка», «Економіка 
підприємства», «Регіональна економіка», вона інтегрується з вивченням дисциплін: 
«Менеджмент і маркетинг», «Основи науково-аналітичних досліджень». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Потенціал і розвиток 
підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: сформованість світогляду, переконань щодо ролі маркетингових 
досліджень; здатність аналізувати й оцінювати визначені проблеми суспільства; 
розуміння та дотримання морально-етичних норм і цінностей, сформованість загальної 
культури; здатність  виконувати ринково-дослідну та прогнозно-аналітичну діяльність; 
уміння застосовувати технології розробки стратегії (місії, слогану, унікальності тощо) 
для комерційних і некомерційних організацій, оцінки його ефективності та потенціалу 
здатність аналізувати кон’юнктуру ринку підприємства; вміння досліджувати 
поведінку споживачів, конкурентів, інших суб’єктів ринку; вміння оцінювати 
результати діяльності фірми; здатність визначати конкурентні позиції продукції та 
підприємства в цілому; здатність розробляти прогнози збуту продукції, оцінювати 
поточний попит на продукцію підприємства.  

Програмні результати навчання: 
знати: теорію маркетингу, мати сформованість світогляду, переконань щодо ролі 
маркетингових досліджень; методи аналізу й оцінки визначених проблем суспільства; 
морально-етичні норми і цінності, основи загальної культури; принципи і методи 
ринково-дослідної та прогнозно-аналітичної діяльності; технології розробки стратегії 
(місії, слогану, унікальності тощо) для комерційних і некомерційних організацій, 
оцінки його ефективності та потенціалу. 
вміти: аналізувати кон’юнктуру ринку підприємства; досліджувати поведінку 
споживачів, конкурентів, інших суб’єктів ринку; оцінювати результати діяльності 
фірми; визначати конкурентні позиції продукції та підприємства в цілому; розробляти 
прогнози збуту продукції, оцінювати поточний попит на продукцію підприємства.  
володіти: знаннями та навичками теоретико-методологічних, методичних, 
технологічних і змістовних аспектів організації і проведення маркетингових 
досліджень; навичками щодо системи, методів та алгоритмів дослідження 
внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його 
маркетингового розвитку.  

Зміст навчальної дисципліни: 



СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ. Сутність та система маркетингових досліджень. Маркетингова 
інформація. Методи збирання первинної інформації. 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження 
кон’юнктури та місткості ринку. Сегментування ринку. Прогнозні дослідження збуту. 
Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів. Дослідження поведінки 
споживачів. Дослідження конкурентоспроможності підприємства. Формування звіту з 
маркетингових досліджень. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


