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1. Пояснювальна записка 
Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальної робочої 

програми дисципліни «Маркетингові дослідження». 
Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного 

вивчення курсу «Маркетингові дослідження» із метою перевірки знань і вмінь 
студентів самостійно працювати з літературою, законодавчими актами та 
іншою додатковою літературою. 

Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студенту розкрити 
зміст питань контрольної роботи. 

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію 
щодо змісту відповіді на теоретичні питання, завдання для самоперевірки, 
варіанти і завдання контрольної роботи та перелік рекомендованої літератури. 

Завдання для виконання контрольних робіт складаються із питань, що 
охоплюють усі теми курсу. 

 
2. Порядок виконання роботи 

1.Слід уважно прочитати пояснювальну записку. За списком дізнатися свій 
варіант та визначити питання контрольної роботи. 

2. Знайти сторінку з питанням, прочитати зміст теми програми, з якої 
визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до питання. 

3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, 
слід знайти літературу, яку можна використовувати при розкритті питання 
(дозволяється користуватися іншою літературою, якщо вона відповідає змісту 
питання та є сучасною). 

4.Потрібно ознайомитися з матеріалом питання та визначити, які 
положення слід відобразити в контрольній роботі. 

5. Виконуючи контрольну роботу, студент має дотримуватися таких вимог: 
1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. 
Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання),то вона 
повертається студенту без перевірки; 
2) робота має бути написана українською мовою; сторінки слід пронумерувати. 
3) слід правильно заповнити титульну сторінку, вказавши назву дисципліни, 
назву відділення куди здається контрольна робота, групу, курс, прізвище та ім’я 
студента; 
4) потрібно вказати номер варіанта; 
5) номери та назви завдань потрібно указати безпосередньо перед їх 
виконанням; 
6) наприкінці роботи потрібно навести перелік використаної літератури, 
поставити дату виконання роботи, підпис. 
7) обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок комп’ютерного набору у 
форматі А4 (шрифт 14), інтервал 1.5, поля знизу,зверху - 20 мм, зліва 30мм, 
справа 10 мм. 
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3. Контрольні завдання 
 

Варіант № 1 
1. Прокоментуйте різні визначення маркетингових досліджень. Що між ними є 
спільним? 
2. Які заходи може вжити підприємство з метою підвищення 
конкурентоспроможності товару? 

 
Варіант № 2 

1. Охарактеризуйте етапи розвитку маркетингових досліджень. 
2. За якими групами розподіляються параметри, які підлягають оцінці при 
визначенні конкурентоспроможності товару? 
 

Варіант № 3 
1. У чому відмінність маркетингових досліджень у Японії? 
2. Яким чином досліджуються можливості підприємства в конкурентній 
боротьбі? 
 

Варіант № 4 
1. Назвіть обов’язкові елементи маркетингових досліджень. 
2. За якими напрямами вивчають сильні і слабкі сторони конкурентів? 

 
Варіант № 5 

1. За яких обставин виникає необхідність у проведенні маркетингових 
досліджень? 
2. Яку інформацію необхідно збирати та нагромаджувати у ході дослідження 
конкурентів? 

 
Варіант № 6 

1. За якими ознаками класифікуються маркетингові дослідження? 
2. Які існують етапи проведення аналізу конкурентів? 
 

Варіант № 7 
1. Яка форма відносин між компаніями називається аутсорсингом? 
2. З якою метою здійснюється комплексний аналіз конкурентів? 

 
Варіант № 8 

1. Назвіть суб’єктів та об’єкти маркетингових досліджень. 
2. Назвіть основні конкурентні ситуації на ринку, їх характерні риси. 

 
Варіант № 9 

1. За якими напрямами здійснюються маркетингові дослідження? 
2. Які чинники визначають інтенсивність конкуренції в галузі? 

 
Варіант № 10 

1. Назвіть етапи проведення МД? 
2. Які існують методи оцінки рівня концентрації і монополізації ринку? 
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Варіант № 11 
1. З яких елементів складається маркетингова інформаційна система? 
2. За якими основними ознаками здійснюється класифікація конкурентного 
середовища? 

 
Варіант № 12 

1. Яка маркетингова інформація називається первинною і вторинною? Наведіть 
приклади. 
2. Наведіть приклади якісних і кількісних методів прогнозування ринку. 

 
Варіант № 13 

1. Які переваги і недоліки має первинна і вторинна маркетингова інформація? 
2. Які існують методи розрахунку частки ринку? 

 
Варіант № 14 

1. Які класифікаційні ознаки маркетингової інформації вам відомі? 
2. Поясніть сутність показника частки ринку. 

 
Варіант № 15 

1. З якою метою проводяться польові і кабінетні дослідження? 
2. Наведіть і поясніть формулу розрахунку реальної місткості ринку. 

 
Варіант № 16 

1. Яке спостереження називається вибірковим? 
2. Наведіть та поясніть формулу розрахунку потенційної місткості ринку. 

 
Варіант № 17 

1. Які види імовірнісних вибірок вам відомі? 
2. Охарактеризуйте сутність реальної й потенційної місткості ринку. 
 

Варіант № 18 
1. Назвіть методи збирання первинної інформації, їх переваги і недоліки. 
2. Дайте визначення місткості ринку. 

 
Варіант № 19 

1. З якою метою проводиться анкетування? 
2. За якими ознаками класифікуються ринки? 

 
Варіант № 20 

1. Які види запитань використовуються при складанні анкети? 
2. Дайте маркетингове визначення ринку. 
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6. Зміст програми та методичні рекомендації до виконання завдань 
контрольної роботи 

Змістовний модуль 1. Сутність та методологія маркетингових досліджень 
на підприємстві 

Тема 1. Сутність і завдання маркетингових досліджень 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

«Маркетингові дослідження – це наукові дослідження, спрямовані на 
систематичне збирання, обробку, відображення та аналіз інформації щодо 
проблем, пов’язаних із маркетинговою діяльністю підприємства».  

«Маркетингові дослідження – це систематичний процес планування, 
збирання, аналізу і презентації ринкової інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії підприємства, 
метою якої є найбільш повне узгодження інтересів виробника і споживача». 

Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми зайняти 
конкурентні позиції на конкретному ринку шляхом пристосування своєї 
продукції до попиту і вимог покупців. Маркетингові дослідження виступають 
як початок і логічне завершення будь-якого циклу маркетингової діяльності з 
метою зменшення невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових 
рішень. 

Основними відмінностями маркетингових досліджень у Японії є : 
* орієнтування на інформацію з перших рук (особисті інтерв’ю вважаються 
більш надійним методом); 
* скоріше за все, інтуїтивна, ніж наукова інтерпретація отриманих даних; 
* більша довіра до фактичних даних, ніж до прогнозних. 

 
Тема 2. Класифікація маркетингових досліджень 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Всі маркетингові дослідження (МД) в загальному вигляді можна розділити 

на дві основні групи: фундаментальні і прикладні. 
Фундаментальні МД – це дослідження основних ринкових 

закономірностей і тенденцій, макроекономічних показників. Предметом таких 
досліджень є індекси споживчих цін, соціально-демографічної структури 
населення в цілому і по регіонах, структури середньостатистичного споживчого 
кошика тощо. 

Прикладні МД – це дослідження, які проводяться з метою задоволення 
потреб організацій в інформації, яка є необхідною для прийняття управлінських 
рішень. Такі дослідження можуть проводитися самими компаніями або 
сторонніми спеціалізованими фірмами. Прикладні маркетингові дослідження в 
залежності від класифікаційних ознак розподіляються на види ( рис.1.1 ). 

Маркетингові дослідження класифікуються наступним чином: 
* В залежності від типу даних, які отримані, МД поділяються на якісні і 
кількісні. 
* В залежності від місця проведення МД вони поділяються на кабінетні і 
польові. 
* В залежності від результатів МД поділяються на спеціальні і синдикативні. 
* В залежності від періодичності проведення розрізняють разові і панельні МД. 
* В залежності від мети МД розподіляються на пошукові, описові і каузальні. 
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* В залежності від ступеня охоплення джерел інформації розрізняють МД  
* В залежності від об’єкту дослідження МД розподіляють на демоскопічні і 
екоскопічні. 
* В залежності від організації проведення розрізняють МД, які здійснюються 
власними силами, спеціалізованими консалтинговими фірмами і комбіновані. 
суцільні і вибіркові. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Класифікаційні ознаки прикладних маркетингових досліджень 
 

Тема 3. Процес маркетингових досліджень 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Учасниками (суб’єктами) маркетингових досліджень є: дослідник, клієнт, 
інформатор. 

Дослідник – це будь-яка особа, компанія, група, державний або приватний 
інститут, відділ, підрозділ, який прямо або опосередковано проводить МД, 
готує огляди, розробляє прогнози. 

Клієнт – це будь-яка особа, компанія, група, приватна або державна 
організація, відділ, підрозділ, який повністю або частково доручає провести 
МД. 

Інформатор – це будь-яка особа, компанія, група або організація, у якій 
дослідник отримує інформацію з метою здійснення МД, підготовки огляду 
незалежно від типу інформації, а також методу і техніки її одержання. 

Основними напрямами маркетингових досліджень є: 
• дослідження ринку; 
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• дослідження конкурентів; 
• дослідження споживачів; 
• дослідження складових комплексу маркетингу; 
• дослідження організації (фірми). 

Процес маркетингових досліджень повинен бути ретельно спланований, а 
також має здійснюватись відповідно до таких етапів:  
• визначення проблеми і цілей дослідження;  
• визначення потреби в інформації;  
• вибір методів дослідження і збирання інформації;  
• проведення дослідження;  
• обробка і аналіз зібраної інформації;  
• розроблення рекомендацій і презентація результатів дослідження. 

 
Контрольні питання. Питання для повторення матеріалу: 

 
1. Що таке маркетингове дослідження? 
2. Прокоментуйте різні визначення маркетингових досліджень. Що між ними є 
спільним? 
3. Охарактеризуйте етапи розвитку маркетингових досліджень. 
4. У чому відмінність маркетингових досліджень у Японії?  
5. Назвіть обов’язкові елементи маркетингових досліджень.  
6. За яких обставин виникає необхідність у проведенні маркетингових 
досліджень? 
7. За якими ознаками класифікуються маркетингові дослідження? 
8. Яка форма відносин між компаніями називається аутсорсингом? 
9. Назвіть суб’єктів та об’єкти маркетингових досліджень. 
10. За якими напрямами здійснюються маркетингові дослідження? 
11. Назвіть етапи проведення МД? 

 
Тема 4. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Основними принципами формування і використання інформації є такі 

(рис.2.1):  
• Актуальність інформації. Інформація має реальне відображати в кожний 

момент часу склад маркетингового середовища. Не випадково кращі комерційні 
бази даних мають щоденний цикл оновлення інформації, що зберігається. 

• Достовірність даних. Цей принцип ґрунтується на точному відтворенні 
об'єктивного стану і розвитку виробництва, ринку і макросередовища. Він 
вимагає підвищеної надійності джерел даних і відсутності фальсифікації. 
Важливими засобами боротьби проти дезінформації є множинність джерел і 
аналіз отриманих відомостей на суперечність.  

• Релевантність даних дозволяє одержувати інформацію в точній 
відповідності до сформованих вимог та уникнути роботи з непотрібними 
даними.  

• Повнота відображення необхідна для об'єктивного обліку всіх факторів, 
що формують або впливають на стан і розвиток маркетингового середовища.  
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• Цілеспрямованість даних орієнтує їх на конкретні цілі і завдання у галузі 
виробництва і реалізації продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. 

• Узгодженість та інформаційна єдність потребують розроблення такої 
системи показників, за якої виключалися б можливість суперечностей у 
висновках і неузгодженість первинних і похідних даних. 

Рис. 2.1. Основні принципи формування і використання інформації  
Необхідність створення на підприємстві маркетингової інформаційної 

системи обумовлена такими факторами: 
• розширенням сфери діяльності підприємства і переходом від маркетингу на 
місцевому ринку до маркетингу у світовому масштабі; 
• розширенням потреб споживачів внаслідок збільшення їх прибутків; 
• переходом від цінової до нецінової конкуренції; 
• зростанням обсягу доступної інформації. 

Маркетингова інформація класифікується за такими ознаками: 
1. Джерелом отримання (первинна і вторинна). 
Первинна інформація збирається вперше для цілей конкретного 

маркетингового дослідження. 
Вторинна інформація – це дані, які зібрані для цілей, відмінних від 

розв’язання досліджуваної проблеми і вже існують в обробленому вигляді. 
2. Стосовно організації (внутрішня і зовнішня). 
Внутрішня інформація збирається усередині підприємства та організації у 

результаті планування та контролю за роботою усіх функціональних 
підрозділів. 

Зовнішня інформація дає уявлення про події, які відбуваються в 
комерційному середовищі. 

3. Типом носіїв (бібліотечна і синдикативна). 
Бібліотечна інформація є доступною для всіх і офіційно друкується в 

засобах інформації (журналах, газетах, довідниках тощо). 
Синдикативна інформація є недоступною для широкої громадськості, 

збирається спеціальними організаціями і продається за гроші. В основному 
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інформацію збирають за допомогою опитувань, щоденних панелей, сканування 
і аудиту. 

4. Об’єктом дослідження (про споживачів, роздрібну торгівлю, виробників, 
конкурентів тощо). Ця інформація збирається в залежності від того, якою є мета 
дослідження. 

5. Часом існування об’єкту (ретроспективна, перспективна). 
Ретроспективна – це інформація про минуле, про події, що вже відбулися. 
Перспективна – це інформація про майбутнє. 
6. Способом отримання (платна, безкоштовна). 
7. Періодичністю збирання даних (регулярна, стохастична). 
Регулярна інформація збирається з однією і тією ж періодичністю 

(місяцями, роками). 
 

Контрольні питання. Питання для повторення матеріалу: 
1.  З яких елементів складається маркетингова інформаційна система? 
2. Яка маркетингова інформація називається первинною і вторинною? Наведіть 
приклади. 
3. Які переваги і недоліки має первинна і вторинна маркетингова інформація? 
4. Які класифікаційні ознаки маркетингової інформації вам відомі? 
5. З якою метою проводяться польові і кабінетні дослідження? 
6. Яке спостереження називається вибірковим? 
7. Які види імовірнісних вибірок вам відомі? 
8. Назвіть методи збирання первинної інформації, їх переваги і недоліки. 
9. З якою метою проводиться анкетування? 
10. Які види запитань використовуються при складанні анкети? 
 

Тема 5. Дослідження ринку 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ринок – це сукупність існуючих і потенційних покупців товару. 
Ринки можуть класифікуватися за різними ознаками: цілями здійснюваних 

купівель; галузевою організацією промисловості; можливостями доступу до 
товарів, які пропонуються; кількістю продавців тощо (рис.3.1). 

1. За цілями здійснюваних купівель ринки поділяються на: 
* споживчий; 
* виробників; 
* державних установ; 
* посередників; 
* об’єднань громадян. 

2. За галузевою організацією промисловості ринки розподіляються на: 
* вертикальні – його утворюють представники однієї галузі або обмеженої 
кількості взаємозв’язаних галузей; 
* горизонтальні – на ньому представлені покупці, які належать до різних 
галузей. 

3. За можливостями доступу до товарів, які пропонуються, ринки можуть 
бути: 
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* закритими – на них внутрішні угоди здійснюються за цінами, які встановлені 
компанією; 
* відкритими – на них здійснюються акти купівлі–продажу, які відповідають 
комерційним традиціям, що склалися. 

4. За кількістю продавців ринки діляться на: 
* монопольні – вони представлені одним або декількома продавцями, які 
нав’язують покупцям власні уявлення про умови угод; 
* олігопольні – вони утворені продавцями, кількість яких примушує їх 
співвідносити ті маркетингові рішення, які приймаються, з реакцією 
конкурентів; 
* поліпольні – вони утворені такою великою кількістю продавців, що поведінка 
кожного з них в системі маркетингу не впливає на динаміку попиту і 
пропозиції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Основні класифікаційні ознаки ринків 
 

Контрольні питання. Питання для повторення матеріалу: 
1. Дайте маркетингове визначення ринку. 
2. За якими ознаками класифікуються ринки? 
3. Дайте визначення місткості ринку. 
4. Охарактеризуйте сутність реальної й потенційної місткості ринку. 
5. Наведіть та поясніть формулу розрахунку потенційної місткості ринку. 
6. Наведіть і поясніть формулу розрахунку реальної місткості ринку. 
7. Поясніть сутність показника частки ринку. 
8. Які існують методи розрахунку частки ринку? 
9. Наведіть приклади якісних і кількісних методів прогнозування ринку. 
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Тема 6. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Конкуренція – це найважливіша ланка всієї системи ринкового 
господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є 
прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на 
ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. 

Конкуренція – це економічний процес взаємодії та протидії, взаємозв’язку 
і комунікацій суб’єктів ринкової системи в процесі створення, збуту і 
споживання матеріальних благ. 

Конкуренція – одне з головних джерел маркетингових можливостей фірми. 
 

Порівняльна характеристика конкурентних ситуацій 

 
Чинниками, які визначають інтенсивність конкуренції в галузі, є: 

* велика кількість конкурентів або приблизна рівність їх сил; 
* повільні темпи зростання галузі; 
* високий рівень постійних витрат або вартості товарно-матеріальних запасів; 
* відсутність умов для диференціації діяльності; 
* високі бар’єри виходу з ринку тощо. 

Згідно класичної моделі, конкурентне середовище формується під впливом 
таких конкурентних сил, як: 
- суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі; 
- конкуренція з боку товарів, що виробляються фірмами інших галузей і що є 
гідними замінниками (субститутами), а також конкурентоспроможні за ціною; 
- загроза входу в галузь нових конкурентів; 
- економічні можливості та торговельні спроможності постачальників; 
- економічні можливості та купівельні спроможності покупців. 
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Контрольні питання.Питання для повторення матеріалу 
1. Що таке конкуренція? 
2. Які існують види конкуренції? 
3. Назвіть основні конкурентні ситуації на ринку, їх характерні риси. 
4. Чим відрізняється чиста конкуренція від олігополії? 
5. Які чинники визначають інтенсивність конкуренції в галузі? 
6. Які існують методи оцінки рівня концентрації і монополізації ринку? 
7. Поясніть сутність конкурентного середовища. 
8. За якими основними ознаками здійснюється класифікація конкурентного 
середовища? 
9. Які сили за М.Портером визначають конкуренцію в галузі?. 

 
Тема 7. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ФІРМИ 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Важливим є вивчення сильних і слабких сторін конкурентів, їх 

співставлення із власною фірмою. 
Сильні сторони фірми-конкурента: 

* фактори, що створюють бар’єри мобільності, які захищають стратегічну 
групу ( стратегічна група –це група компаній деякої галузі, які на даному 
цільовому ринку діють за однією тією ж чи подібною стратегією); 
* фактори, що посилюють вплив стратегічної групи на покупців; 
* фактори, що ізолюють стратегічну групу від суперництва інших фірм; 
* більший масштаб діяльності відносно своєї стратегічної групи; 
* фактори, що дозволяють вхід до стратегічної групи з меншими витратами 
порівняно з іншими; 
* кращі можливості запровадити свою стратегію порівняно з конкурентами; 
* існуючі ресурси і навички, що дозволяють фірмі подолати бар’єри 
мобільності та увійти до більш привабливих стратегічних груп. 

Слабкі сторони фірми-конкурента: 
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* фактори, що роблять стратегічну групу більш вразливою до суперництва 
інших фірм; 
* менший масштаб діяльності щодо своєї стратегічної групи; 
* фактори, що збільшують витрати фірми на вхід до стратегічної групи 
порівняно з іншими; 
* гірші можливості упровадити свою стратегію порівняно з конкурентами; 
* відсутність ресурсів і навичок, що дозволяють фірмі подолати бар’єри 
мобільності та увійти до більш привабливих стратегічних груп. 

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що 
виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за 
ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і за ефективністю 
виробничої діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує 
його можливості щодо пристосування до умов ринкової конкуренції. 

До основних факторів конкурентоспроможності фірми за показниками 
маркетингової діяльності рекомендується включати: 
* товарний асортимент та номенклатуру продукції; 
* маркетингові можливості нової продукції (привабливість для споживчих 
ринків); 
* техніко-економічні показники продукції; 
* імідж торгової марки; 
* ціна споживання; 
* механізм та строки платежів; 
* форми розповсюдження продукції; 
* організація складського господарства, транспортування, контролю запасів; 
* реклама, стимулювання продаж тощо. 

 
Контрольні питання. Питання для повторення матеріалу 

1. З якою метою здійснюється комплексний аналіз конкурентів? 
2. Які існують етапи проведення аналізу конкурентів? 
3. Яку інформацію необхідно збирати та нагромаджувати у ході дослідження 
конкурентів? 
4. У чому полягає сутність діагностики цілей і намірів конкурентів? 
5. За якими напрямами вивчають сильні і слабкі сторони конкурентів? 
6. Якою може бути реакція конкурентів на дії, які здійснює фірма? 
7. Яким чином досліджуються можливості підприємства в конкурентній 
боротьбі? 
8. Які показники враховуються при оцінці конкурентоспроможності 
підприємства за показниками маркетингової діяльності? 
9. Поясніть методику оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства за 
показниками маркетингової діяльності. 
10. Які показники враховуються при оцінці конкурентоспроможності фірми за 
показниками основної діяльності? 
11. Якими можуть бути критерії конкурентоспроможності товару? 
Охарактеризуйте їх. 
12. В якій послідовності здійснюється дослідження конкурентоспроможності 
підприємства за його продукцією? 
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13. За якими групами розподіляються параметри, які підлягають оцінці при 
визначенні конкурентоспроможності товару? 
14. Для чого і як розраховуються одиничні і групові параметричні індекси? 
15. Які заходи може вжити підприємство з метою підвищення 
конкурентоспроможності товару?. 

 
Тема 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Поведінка споживачів – це всі економічні, соціологічні і психологічні 

прояви, які мають місце в процесі підготовки і здійснення купівлі, а також 
використання купленого продукту, включаючи передачу набутого досвіду 
іншим. Поведінка споживачів – це дії, які здійснюють окремі особи, купуючи і 
використовуючи продукцію (послуги), це розумові і соціальні процеси, які 
призводять до цих дій або слідують за ними. 

Вивчення споживачів проводиться з таких напрямів:  
* вивчення ставлення споживачів до компанії;  
* вивчення ставлення споживачів до певної марки товару;  
* вивчення рівня задоволеності споживачів;  
* вивчення прихильності споживачів до торгової марки;  
* вивчення намірів споживачів;  
* вивчення процесу прийняття рішень про купівлю;  
* вивчення поведінки під час та після купівлі;  
* вивчення мотивацій споживачів; 

На поведінку споживачів мають вплив багато чинників, які 
класифікуються наступним чином: культурні, соціальні, особистісні і 
психологічні. 

Задоволення споживача – це основа маркетингового процесу. Тому 
викликає здивування, що систематичне вивчення ступеня задоволеності 
споживачів компанії почали проводити лише в останні роки. Раніше весь аналіз 
обмежувався внутрішніми системами якості, такими, як ISO9000. Найбільш 
реальною характеристикою задоволення споживачів можна вважати рівень 
продаж чи ринкову частку, а характеристикою незадоволеності – кількість 
скарг. 

 
Контрольні питання. Питання для повторення матеріалу 

1. Які чинники впливають на поведінку споживачів? 
2. За якими напрямами здійснюється вивчення споживачів? 
3. Чому важливо знати ставлення споживачів до продукції підприємства? 
4. З яких компонентів складається ставлення? 
5. Який існує сучасний погляд на ставлення? 
6. У чому сутність багатофакторної моделі Фішбейна і методу ідеальної точки? 
7. Назвіть переваги багатофакторних моделей. 
8. Для чого здійснюється дослідження задоволеності/незадоволеності 
споживачів? 
9. Які показники утворюють матрицю «задоволеності/незадоволеності»?.. 
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Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІРМИ 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Одним з найпоширеніших в закордонній практиці методів аналізу та 
оцінки середовища підприємства є метод SWOТ-аналізу. Він дозволяє виявити і 
структурувати сильні і слабкі сторони фірми, а також потенційні можливості і 
загрози. 

Термін «SWOT» виник від скорочення перших літер англійських слів 
«Strengths», «Weaknesses», «Opportunities», «Threats» (сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози). 

Основними завданнями SWOT- аналізу є: 
* виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми; 
* визначення маркетингових загроз і розроблення заходів щодо знешкодження 
їх впливу; 
* виявлення сильних сторін фірми і зіставлення їх з ринковими можливостями; 
* визначення слабостей фірми та розроблення напрямів їх подолання; 
* виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних 
пріоритетів. 

Формування лояльності можна розділити на кілька стратегічних кроків:  
* створення лояльності;  
* підвищення лояльності;  
* поширення лояльності;  
* підтримка лояльності (чи утримання клієнтів). 

Спостереження за моделями купівельної поведінки є прямим способом 
вимірювання лояльності. До параметрів виміру можна віднести:  
* показники повторної покупки;  
* відсоток покупок ( тобто, скільки покупок припадає на певний бренд з певної 
їх кількості);  
* кількість куплених брендів (який відсоток покупців купили лише один бренд, 
два бренда тощо). 
 

Контрольні питання.Питання для повторення матеріалу 
1. З якою метою проводиться комплексний аналіз середовища підприємства? 
2. У чому сутність SWOT- аналізу? 
3. Які основні завдання вирішує SWOT- аналіз? 
4. Які переваги і недоліки має SWOT- аналіз? 
5. За якими етапами здійснюється аналіз сильних і слабких сторін фірми? 
6. Як відбувається аналіз можливостей і загроз підприємства? 
7. За якими показниками будуються матриці можливостей і загроз? 
8. За якими етапами відбувається дослідження привабливого напряму 
діяльності підприємства? 
9. З якою метою здійснюється аналіз динаміки частки ринку торгової марки? 
10. Як проводиться аналіз динаміки частки ринку ТМ? 
11. Що таке лояльність споживачів до торгової марки і який споживач 
вважається лояльним? 
12. Як розраховується рівень лояльності до торгової марки?. 

 
5. Рекомендована література 
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