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1. Пояснювальна записка 
Важливою умовою підвищення рівня якості підготовки студентів є 

раціональна організація їх самостійної роботи. Вивчення дисципліни 
«Маркетингові дослідження» включає самостійне опрацювання студентами 
певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 
пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 
аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Мета самостійної роботи — засвоїти програмний матеріал з дисципліни 
“Маркетингові дослідження”, поглиблено вивчити її окремі теми для 
забезпечення можливості виконання професійних завдань. 

Завданнями самостійної роботи є: 
• засвоєння матеріалу лекцій; 
• підготовка до практичних занять; 
• поглиблене вивчення окремих тем дисципліни шляхом написання 

рефератів, есе та підготовки доповідей; 
• набуття практичних навичок розв’язання конкретних завдань  

професійної діяльності маркетолога.  
Самостійна робота має такі складові: 
1) поглиблене вивчення матеріалу:  
- підготовка до практичних занять; 
- виконання контрольних робіт; 
- виконання типових задач; 
- складання таблиць, їх аналіз; 
- складання опорних і структурно-логічних схем;  
- розв’язання завдань випереджального характеру відповідного 

теоретичного матеріалу з подальшим його аналізом; 
- розбір питань дискусійного характеру 
2) вивчення матеріалу з використанням елементів творчості:  
- розв’язання нестандартних задач, кейсів;  
- виконання розрахунково-графічних робіт і проектів,  
- участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій;  
- складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; 
3) організація і проведення виступів студентів:  
- з рефератом на лекції,  
- вивчення окремої теми з мікрогрупою студентів; 
4) самоперевірка набутих знань і навичок: розв’язання тестових завдань, 

складання тестових завдань тощо. 
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2. Теми рефератів з дисципліни “Маркетингові дослідження” 
 
1. Проблеми організації маркетингових досліджень в Україні. 
2. Місце маркетингових досліджень у системі маркетингової діяльності 
підприємства. 
3. Сучасні тенденції розвитку теорії маркетингових досліджень. 
4. Сутність та складові маркетингової інформаційної системи. 
5. Джерела отримання інформації у маркетингових дослідженнях. 
6. Використання методів прогнозування у маркетингових дослідженнях. 
7. Маркетингові дослідження конкурентів фірми. 
8. Аналіз та вибір цільових сегментів підприємства. 
9. Маркетингові дослідження демографічних факторів макромаркетингового 
середовища в Україні. 
10. Маркетингові дослідження іміджу фірми. 
11. Маркетингові дослідження економічних факторів макромаркетингового 
середовища в Україні. 
12. Маркетингові дослідження характеристик та рівню попиту. 
13. Сучасні методики збирання маркетингової інформації. 
14. Напрями підвищення ефективності маркетингових досліджень. 
15. Науково-технічні і культурні фактори макромаркетингового середовища в 
Україні. 
16. Маркетингові дослідження поведінки споживачів. 
17. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності фірми. 
18. Маркетингові дослідження політико-правових факторів 
макромаркетингового середовища в Україні. 
19. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку. 
20. Маркетингові дослідження чинників соціокультурного впливу на поведінку 
споживачів. 
21. Маркетингові дослідження поведінки індустріального споживача. 
22. Використання методу “фокус-групи” у маркетингових дослідженнях. 
23. Роль маркетингових досліджень у медіа-плануванні. 
24. Маркетингові дослідження ефективності рекламної кампанії. 
25. Використання маркетингових досліджень у розробці рекламних звернень. 
26. Дослідження інтенсивності конкуренції та чинники, що на неї впливають. 
27. Маркетингові дослідження конкурентних переваг фірми. 
28. Використання маркетингових дослідження для вибору ефективного 
позиціювання фірми та її товарів. 
29. Маркетингові дослідження профілю споживачів. 
30. Маркетингові дослідження при розробці нових товарів. 
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3. Методичні поради до підготовки рефератів, доповідей, есе 
з дисципліни “Маркетингові дослідження” 

Реферат, доповідь або есе набираються на комп’ютері у текстових 
редакторах Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, XP або аналогічних на одній 
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг — 10–15 
сторінок тексту. 

При оформленні слід залишати поля: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє 
— 20 мм, нижнє — 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5, 
шрифт — Times New Roman 14 кегль. 
Текст викладається за планом: 
• Титульна сторінка 
• Зміст 
• Вступ. 
• Основна частина (2–3 підрозділи). 
• Висновки. 
• Список використаних джерел. 
• Додатки. 

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми, проаналізувати стан її 
дослідженості. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. 

В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Висновки робляться на основі викладеного матеріалу. Обсяг цієї частини 
роботи не повинен перевищувати двох сторінок. 

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
джерела (ресурси Інтернету), матеріали з яких було взято для написання 
роботи. 

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 
та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен 
починатися з нової сторінки. Нумерацію сторінок подають арабськими 
цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою 
індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На 
першій сторінці номер не проставляється. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 
подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 
позначають скорочено словом “Рис”. Номер і назву ілюстрації розміщують 
посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. 
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Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 
таблиця має свої номер і назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 
таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці 
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. 

Під час написання роботи студент повинен робити посилання на джерела, 
дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у 
тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити 
достовірність відомостей, наведених у тексті роботи. Посилання за текстом слід 
брати у квадратні дужки і вказувати послідовний номер джерела у списку 
використаних джерел і номери сторінок, на яких подано інформацію, 
наприклад [5, с. 15–17]. 

Посилання на ілюстрації наводять за її порядковим номером, наприклад, 
“на рис. 1 зображено...”. Посилання на формули наводять за їх порядковим 
номером в дужках, наприклад “у формулі (1)...”. На всі таблиці в тексті 
індивідуального завдання повинні бути посилання, які пишуться скорочено, 
наприклад, “див. табл. 1”. 

У списку використаних джерел їх слід розміщувати в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів. Список повинен містити не менше десяти 
використаних позицій. 

Додатки нумерують великими українськими літерами — А, Б, В і т. д. 
Кожен з них має розміщуватися на новій сторінці і мати заголовок угорі 
посередині сторінки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4. Ситуаційні завдання для самостійного вирішення 

з дисципліни “Маркетингові дослідження” 

 
Ситуаційне завдання № 1  

Складання плану маркетингового дослідження споживачів. 
Розробити план маркетингового дослідження вибраного підприємства, 

який можна використати для сегментації будь-якого споживчого ринку, звісно, 
за умови коригування необхідної маркетингової інформації. 

1.1. Визначити основну мету дослідження. Виокремити з множини 
споживачів однорідні групи, що висувають приблизно однакові вимоги до 
обслуговування та асортименту товарів і послуг, розробити на цій основі 
стратегії сегментації ринку для вибраного підприємства. 

1.2. Здійснити постанову завдань. Для реалізації дослідницького задуму 
необхідно: 
• визначити ознаки сегментації ринку споживачів обраного підприємства; 
• виокремити сегменти ринку на основі самих виразних ознак; 
• оцінити виокремлені сегменти з позицій привабливості та вимог до комплексу 
маркетингу фірми; 
• визначити цільовий ринок фірми і розробити стратегії його охоплення 
залежно від результатів сегментації. 

1.3. Сформувати робочу гіпотезу (споживачі фірми висувають різнорідні 
вимоги до комплексу маркетингу і процесу обслуговування). 

Найвиразнішими ознаками сегментації крім соціально-демографічних 
характеристик є поведінкові критерії, тому цілям маркетингової діяльності 
фірми відповідає насамперед стратегія концентрованого маркетингу. 

1.4. Визначити джерела інформації (первинну чи вторинну маркетингову 
інформацію). 

1.5. Обґрунтувати доцільність збирання первинної інформації. 
Визначити методи опрацювання і аналізу отриманої інформації 

(охарактеризувати ці методи з огляду на вибране підприємство). 
Наприклад, дані анкетного опитування обробляються за допомогою 

комп’ютерної програми 8Р88; використовуються також статистичні методи 
групування і типологізації багатовимірної класифікації (кластерного аналізу). 

1.6. Розробити висновки і рекомендації. Вони повинні містити інформацію 
про вибір найкращих для фірми сегментів ринку і особливості їх вимог до 
комплексу маркетингу вибраного підприємства. 

1.7. Визначити місце і час польового етапу. Обґрунтувати термін та місце 
опитування і спостереження. Інформацію занести в табл. 1. 
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Таблиця 1 
План маркетингового дослідження фірми 

 
Етап дослідження Заходи 

1. Постановка цілей  
2. Постановка завдань  
3. Формування робочої гіпотези дослідження  
4. Визначення джерел інформації  
5. Методи збирання первинної інформації  
6. Програмований результат дослідження  
7. Розробка висновків і рекомендацій  
8. Місце і час польового етапу  

 
Ситуаційне завдання № 2 

Визначення вибіркової сукупності та розробка інструментарію 
дослідження 

На першому етапі дослідження з метою виявлення факторів, що 
визначають поведінку споживачів, було розроблено анкету і проведено 
анкетування, що є одним з основних методів одержання достовірної інформації 
про споживачів. При визначенні обсягу вибірки 
враховувалися дві умови: по-перше, вона повинна бути “статистично 
значущою”, щоб одержати за можливості достовірну інформацію; по-друге, 
доволі “ощадливої”, щоб не підвищити вартість маркетингового дослідження і 
термінів його виконання. 

Для розрахунку дисперсії досліджуваної ознаки (δ2) визначають середній 
розмір закупівлі, для чого проводять експеримент — пілотажне дослідження, 
що охоплює спостереження і усне опитування контрольної групи покупців 
(наприклад, 50, 100 чи більше покупців залежно від цілей дослідження). 
Отримані дані наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Досліджувана 
ознака Відповіді покупців 

1 
7 

2 
6,5 

3 
5,1 

4 
7.2 

5 
4,2 

6 
3,6 

7 
6,71 

8 
10,2 

9 
7,1 

10 
4,01 

11 
4,62 

12 
12,5 

13 
6,6 

14 
5,72 

15 
5,18 

16 
3,8 

17 
4,2 

18 
7,7 

19 
7,32 

20 
6,48 

21 
8,9 

22 
8,1 

23 
3,3 

24 
7,7 

25 
5,14 

26 
8,58 

27 
6,71 

28 
4,79 

29 
5,13 

30 
5,37 

13 
13,68 

32 
47 

33 
10,41 

34 
6,59 

35 
4,08 

36 
5,92 

37 
8,07 

38 
3,93 

39 
5,36 

40 
4,64 

розмір 
закупівлі, 
млн. грн 

41 
10,2 

42 
6,92 

43 
4,48 

44 
3,52 

45 
7,95 

46 
6,67 

47 
5,38 

48 
6,81 

49 
4,19 

50 
8 

Середнє значення розміру закупівлі 3,362 млн грн. 
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Дисперсія середнього розміру закупівлі розраховується за формулою 
 
 

 
 

де х — середній розмір закупівлі; хі — розмір закупівлі і-м покупцем; 
n — кількість опитаних покупців. 

Дані для розрахунку дисперсії середнього розміру купівлі наведені в табл. 2. 
Варіант самостійної роботи студенти вибирають за порядковім номером в 

навчальному списку. 
Дані табл. 2 надані для варіанта 0, для кожного наступного варіанта треба 

додавати 0,5 грн (наприклад, для варіанта 7 “відповідь покупця 1 дорівнює 0,5 · 
7 + 7,0 = 3,5 +7,0 = 10,5 грн). Тоді дисперсія розраховується так: 

 
 

Обсяг вибіркової сукупності визначають за допомогою емпіричної 
формули розрахунку обсягу вибірки: 

 
 
 

 
де t — коефіцієнт довіри, який залежить від імовірності твердження, що 

гранична помилка вибірки не перевищує однократну середню помилку 
(зазвичай t = 2); δ2 — дисперсія досліджуваної ознаки (на основі 
експерименту); Δ — гранична (задана) помилка вибірки (становить 10 % 
середнього значення розміру закупівлі); N — кількість одиниць у генеральній 
сукупності. 

Наприклад: 
 
 
 
Існує багато засобів побудови вибірки, кожний з яких має певні переваги 

залежно від мети. 
За іншим методом розрахунку (Див.: Гаркавенко. Маркетинг. — К.: Лібра, 

2000. — С. 115–117) обсяг вибірки 
 
 
де z — нормоване відхилення (визначається залежно від довірчої 

ймовірності отриманого результату, 95 % у дослідженні); p — варіація для 
вибірки (відмінність ознаки у різних одиниць сукупності); q = = 100 – p; е — 
допустима похибка, е = 10 %. 
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Якщо варіація невідома, беруть р = 50 % і q = 50 %. Тоді n = 1,962 × × 50 · 
50/102 = 96 респондентів. 

 
Ситуаційне завдання № 3 

Аналіз соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності 
Аналіз даних, отриманих у результаті анкетування, засвідчив, що 

найвиразнішими ознаками сегментації споживачів продукції вибраного 
підприємства є їх соціально-демографічні характеристики. Послідовність 
аналізу: 

3.1. Первинний аналіз лінійного розподілу соціально-демографічних 
характеристик вибіркової сукупності, що засвідчує статеву структуру 
вибіркової сукупності (визначити у відсотковому відношенні кількість 
чоловіків та жінок). 

3.2. За рівнем доходу на одну особу (середньомісячного доходу на члена 
родини) респонденти розподіляються в певний спосіб (визначити у 
відсотковому відношенні кілька (не менше трьох) груп споживачів із 
зазначенням середньомісячного доходу). Зробити висновок: представники яких 
соціальних груп населення (за рівнем доходу) найчастіше купують продукцію 
фірми. 

3.3. Віковий розподіл споживачів фірми. Порівняти частки різних вікових 
груп у вибірці з віковою структурою населення міста загалом і заповнити табл. 
3. 

Таблиця 3 
Вік років Частка в загальній сукупності, % 

До 20  
20-30  
30-40  
40-50  

50 і старші  
 
Аналогічно оцінити соціально-професійну структуру реальних і 

потенційних клієнтів фірми. Наприклад, порівняти частки п’яти 
представницьких груп за сферою занять у вибірковій сукупності (тобто в числі 
опитаних споживачів) з питомою вагою їх у генеральній сукупності. Дані 
знести у табл. 4. 

Таблиця 4 
Соціально-професійна група Частка в загальній сукупності, % 

Керівники  
Службовці  
Підприємці  
Робітники  
Робітники сфери обслуговування  
Інші  
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Дані табл. 3 і 4 дають змогу сформулювати висновок про типові (модальні, 
тобто такі, що найчастіше зустрічаються) соціально-професійні характеристики 
реальних і потенційних покупців продукції підприємства. 

 
Ситуаційне завдання № 4 

Перехресне групування і типологічний аналіз результатів дослідження 
Визначити впорядкованість виокремлених соціально-демографічних ознак 

(властивостей) і стійкі зв’язки найбільш представницьких груп споживачів, що 
дає змогу визначити перехресне групування даних анкетного опитування. Їх 
типологізація — перший крок кластерного аналізу (табл. 5). 

Таблиця 5 
Залежність рівня доходу від інших соціально-демографічних 

характеристик споживачів фірми? 
Частка споживачів у групах з різним рівнем доходу, 

% чисельності групи 
Соціально- 

демографічна 
ознака 

споживачів 

Питома вага в 
загальному 

обсязі вибірки до 200 дол. до 200-400 
дол. 

до 400-1000 
дол. 

понад 1000 
дол. 

1 2 3 4 5 6 
1. Стать      
Чоловіки      
Жінки      

Разом:      
2. Вік, років      

До 20      
20-30      
30-40      
40-50      

50 і старші      
Разом:      

3. Соціально-
професійна 
група 

     

Керівники      
Службовці      
Підприємці      
Робітники      
Робітники 
сфери 
обслуговування 

     

Інші      
Разом:      

 
Побудувати гістрограми (не менше трьох) соціально-демографічного 

складу сегментів споживачів з різними рівнями доходу на душу населення. 
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Ситуаційне завдання № 5 
Багатовимірна класифікація споживачів 

Згідно з перехресним аналізом можна виокремити певні сегменти ринку на 
основі соціально-демографічних ознак. Однак цей тип сегментації ще не дає 
можливості виявити розбіжності в запитах споживачів. Тому для їхнього 
подальшого групування використовують 
поведінкові ознаки. Пошук конкурентних переваг полягає в галузі вивчення 
споживчих переваг, тому при розробці анкети було поставлено питання про те, 
які вимоги висувають споживачі до фірми. У результаті обробки анкет отримані 
дані про пріоритети споживачів занести в табл. 6. 

Таблиця 6 
Ступінь значущості факторів маркетингу для споживачів? 

Ступінь значущості фактора маркетингу Сегмент за 
рівнем доходу Якість 

товару 
Якість 

обслуговування 
Насиченість 
асортименту Помірна ціна 

1 2 3 4 5 
Рівень доходу 

до 500 грн 
    

Рівень доходу 
500–1000 грн 

    

Рівень доходу 
1000–3000 грн 

    

Рівень доходу 
понад 3000 грн 

    

 
Примітка: XXX — фактор має вирішальне значення, XX — середню і Х —

найнижчу значущість. 
 

Ситуаційне завдання № 6 
Попередні і завершальні дослідження 

Заповнити таблицю 6 прикладів попередніх і завершальних досліджень. 
1. Чому така велика плинність торгових працівників? 
2. Проведення експериментів в магазині для визначення ефекту. 
3. Чи ефективна реклама? 
4. Обговорення серед провідних співробітників з метою визначення розміру 
зниження ціни. 
5. Опитування торгового персоналу, бесіди з керівниками збутових служб. 
6. Чому падає збут? 
7. Обговорення серед провідних співробітників з метою формування 
ефективності. 
8. Чи вплине зниження ціни на 10% істотний вплив на збут. 
9. Опитування споживачів і не споживачів для вимірювання запам’ятованості 
реклами. 
10. Чи призведе зниження ціни до збільшення обсягу збуту? 
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11. Обговорення серед провідних співробітників з метою виявлення основної 
проблеми. 
12. Чи можуть споживачі згадати рекламне оголошення через день після його 
появи? 
 

Таблиця 6. Приклади попередніх і завершальних досліджень 
1. Невизначена 

постановка проблеми 
2. Попереднє 
дослідження 

3. Конкретизація 
проблеми 

4. Завершення 
дослідження 

? 
? 
? 

? 
? 
? 

? 
? 
? 

? 
? 
? 

 
 

Ситуаційне завдання № 7 
Дослідження ринку, продажів і продукту 

При маркетингових дослідженнях проводяться, вибір обґрунтуйте:  
а) дослідження ринку та продажу;  
б) дослідження продукту.  

Вкажіть, які з нижчеперелічених висловлювань відносяться до 
дослідження ринку і продажів, а які - до дослідження продукту: 
1. Генерація ідей про нові продукти; 
2. Прогноз обсягу продажів; 
3. Отримання інформації про конкурентів; 
4. Тестування продукту; 
5. Оцінка ємності ринку; 
6. Аналіз тенденцій зміни ринку; 
7. Організація маркетингу тестованих продуктів; 
8. Визначення характеристики ринку і його сегментів; 
9. Розробка концепції тестування продукту; 
10. Отримання інформації про існуючих і потенційних споживачів; 
11. Дослідження і випробування різних видів упаковки; 
12. Виявлення системи переваг споживачів 

 
Ситуаційне завдання № 8 

Дослідження цін, просування продукту, доведення продукту до споживача 
При маркетингових дослідженнях проводяться:  

а) дослідження цін;  
б) дослідження просування продукту;  
в) дослідження з доведення продукту до споживача.  

Вкажіть, які з нижчеперелічених висловлювань відносяться до 
дослідження цін, які - до дослідження просування продукту і які - до 
дослідження з доведення продукту до споживача: 
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1. Дослідження місця розташування складів; 
2. Дослідження взаємозв'язку між ціною на продукт і попитом; 
3. Дослідження ефективності рекламної діяльності; 
4. Комплексний співвідносний аналіз різних засобів і методів просування 
продукту; 
5. Дослідження місця розташування точок роздрібної торгівлі; 
6. Прогнозування цінової політики для різних стадій життєвого циклу 
продукту; 
7. Дослідження місця розташування сервісних служб; 
8. Дослідження ефективності різних засобів масової інформації. 

 
Ситуаційне завдання № 9 

Зовнішні і внутрішні джерела вторинної інформації в маркетингових 
дослідженнях 

Які з нижчеперелічених понять є зовнішніми джерелами і які внутрішніми 
джерелами вторинної інформації при маркетингових дослідженнях: 
1. Повідомлення торгового персоналу самої організації; 
2. Дані міжнародних організацій, уряду, офіційної статистики; 
3. Бюджетні звіти; 
4. Дані маркетингових досліджень; 
5. Наукові дослідження, що проводяться спеціалізованими маркетинговими 
організаціями; 
6. Інформація, отримана з виставок та ярмарків, конференцій та нарад; 
7. Огляди рекламацій споживачів; 
8. Наукові дослідження, зібрані різними організаціями (торговими палатами, 
торговими асоціаціями та ін.) 
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5. Тестові завдання з дисципліни “Маркетингові дослідження” 
 
1. Зазначте, до якого виду дослідження ринку належить вивчення 

довідників і статистичної літератури: 
а) кабінетні дослідження; 
б) польові дослідження; 
в) не належать до досліджень; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

2. Маркетингове спостереження розвідка — це: 
а) джерело зовнішньої маркетингової інформації; 
б) система збирання і опрацювання зовнішньої поточної інформації; 
в) метод збирання маркетингової інформації — спостереження; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

3. Джерело інформації, яке передає відомості про стан інших об’єктів, — 
це: 
а) джерело первинної інформації; 
б) джерело вторинної інформації; 
в) відомості про результати маркетингового дослідження; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

4. Маркетингова інформація залежно від стадії переробки може бути: 
а) зовнішньою; 
б) внутрішньою; 
в) первинною; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

5. Система аналізу маркетингової інформації містить: 
а) бази даних; 
б) систему маркетингової інформації; 
в) банк методів і моделей; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

6. Залежно від використовуваного каналу вирізняють інформацію: 
а) зовнішню; 
б) початкову; 
в) поточну; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 
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7. За ступенем охоплення об’єкта інформація може бути: 
а) локальною; 
б) загальною; 
в) допоміжною; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

8. За видами використовуваних вимірювачів інформація може бути: 
а) якісною; 
б) цифровою; 
в) електронною; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

9. Банк моделей досліджень необхідний для такого: 
а) виконання статистичних розрахунків; 
б) підтримки прийнятих управлінських рішень; 
в) спрощення комунікацій; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

10. Вивчення внутрішнього середовища фірми припускає дослідження: 
а) законодавчих обмежень діяльності фірми; 
б) виробничо-збутової діяльності фірми; 
в) можливостей фірми на ринку; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

11. Продукт функціонування маркетингової інформаційної системи 
становлять: 
а) бази даних про стан маркетингового середовища підприємства і звіти 
маркетингових досліджень; 
б) джерела первинної і вторинної інформації; 
в) банк методів і моделей; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

12. Для визначення функції однієї змінної від однієї або кількох 
незалежних змінних використовується такий аналіз: 
а) регресійний; 
б) варіаційний; 
в) чинників; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

13. Прогноз попиту виробляється: 
а) як продовження показника попиту; 



18 
 

б) на основі рівняння регресії показника попиту від кількох незалежних 
змінних; 
в) на основі показника, який визначає попит; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

14. Для визначення взаємного впливу кількох незалежних чинників 
використовується такий аналіз: 
а) регресійний; 
б) варіаційний; 
в) чинників; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

15. Зазначте, які кабінетні прийоми дослідження ринку можуть 
використовувати фахівці з маркетингу: 
а) вибіркове спостереження; 
б) суцільне спостереження; 
в) телефонне опитування; 
г) експериментальний продаж товару; 
д) аналіз звітів попередніх досліджень. 

16. Підприємству необхідно оцінити у відсотках частину відвідувачів 
магазину, які зробили покупки. Зазначте, який дослідницький прийом доцільно 
використовувати: 
а) спостереження; 
б) опитування; 
в) експеримент; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

17. Дослідження залежності між обсягом реклами і ціною товару може 
бути виконано за допомогою: 
а) спостереження; 
б) експерименту; 
в) опитування; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

18. Розвідувальне (пілотне) дослідження виконується з метою: 
а) збирання інформації для цілей дослідження; 
б) перевірки правильності складання інструменту дослідження; 
в) зниження витрат на дослідження; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 
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19. Тестування товару припускає: 
а) експеримент у лабораторних умовах; 
б) експеримент у польових умовах; 
в) спостереження в лабораторних умовах; 
г) спостереження в польових умовах; 
д) правильної відповіді немає. 

20. Мета функціонування маркетингової інформаційної системи така: 
а) створення плану маркетингу; 
б) надання інформації для прийняття управлінських рішень; 
в) реалізація маркетингової концепції управління підприємством; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

21. Основні процеси, які необхідно організувати для функціонування 
маркетингової інформаційної системи: 
а) збирання, опрацювання, аналіз, передавання і збереження інформації; 
б) прийняття рішень про управління підприємством; 
в) прийняття рішень про управління маркетингом; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

22. Для функціонування маркетингової інформаційної системи необхідні 
такі ресурси: 
а) кваліфікований персонал, який має навички збирання і опрацювання 
інформації; 
б) методичні прийоми роботи з інформацією; 
в) офісне устаткування; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

23. Система внутрішньої маркетингової інформації призначена для такого: 
а) збирання і опрацювання інформації з джерел, які розміщуються всередині 
досліджуваного об’єкта; 
б) надання поточної інформації про діяльність фірми, яка дає змогу 
ефективніше задовольняти запити клієнтів; 
в) надання ексклюзивної інформації про діяльність фірми, яка дає змогу 
розв’язати певну проблему; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

24. Характерна особливість спостереження як методу отримання 
маркетингової інформації така: 
а) активна участь спостерігача в досліджуваному процесі; 
б) використовування природних умов для дослідження; 
в) пасивна реєстрація подій; 
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г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

25. Прерогатива спостереження як метод отримання маркетингової 
інформації така: 
а) висока репрезентативність; 
б) селективний відбір об’єктів дослідження; 
в) ефект спостереження; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

26. За способом сприйняття об’єкта дослідження розрізняють 
спостереження: 
а) персональні; 
б) відкриті; 
в) прямі; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

27. Ситуація, коли дослідник сам бере участь у досліджуваному процесі, 
означає використання як методу отримання маркетингової інформації: 
а) експерименту; 
б) спостереження з безпосередньою участю дослідника; 
в) відкритого спостереження; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

28. Спостереження є єдиним можливим методом збирання інформації у 
таких випадках: 
а) об’єкт відмовляється співпрацювати; 
б) необхідна суб’єктивність оцінок поведінки; 
в) необхідно сприймати неусвідомлений обіг людей; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

29. Ефект спостереження виявляється в такому: 
а) дослідник здійснює селективний відбір об’єктів спостереження; 
б) досліджувана поведінка ретельно деталізується; 
в) поведінка, яка спостерігається, стає неприродною; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

30. Основний недолік спостереження такий: 
а) селективний відбір об’єктів спостереження; 
б) низька репрезентативність; 
в) незалежність від об’єкта дослідження; 
г) важко забезпечити стабільність зовнішнього середовища; 
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д) правильної відповіді немає. 
31. Дослідження обігу людей в магазині припускає таку форму 

спостереження: 
а) лабораторну; 
б) кабінетну; 
в) польову; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

32. Коли необхідно забезпечити стабільність умов дослідження, 
використовується така форма спостереження: 
а) польова; 
б) лабораторна; 
в) з безпосередньою участю дослідника; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

33. Як мету експерименту може бути заявлено: 
а) визначення потенційного обсягу продажів нового товару; 
б) дослідження залежності між ціною і обсягом збуту товару; 
в) оцінка ефективності рекламної кампанії; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

34. У процесі експерименту можливі такі види якісних вимірювань: 
а) за допомогою експертних оцінок; 
б) за допомогою показників частоти появи події; 
в) за допомогою показників інтенсивності прояву впливу; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

35. Фокус-група — це: 
а) особливий дослідницький прийом, який полягає в багаторазовому обстеженні 
окремої групи респондентів; 
б) вид опитування, яке становить групове інтерв’ю у формі вільного 
обговорення теми; 
в) вид опитування, який характеризується чітко заданою структурою, 
періодичністю проведення і обмеженістю кола респондентів; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

36. Відмінність панельного опитування від простого така: 
а) проводиться по одній і тій самій темі на різних вибірках; 
б) проводиться на одній і тій самій вибірці за різними темами; 
в) проводиться по одній і тій самій темі на одній і тій самій вибірці в довільний 
час; 
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г) проводиться по тій самій темі, на тій самій вибірці через чітко певні періоди; 
д) правильної відповіді немає. 

37. Питання анкети, які допомагають зняти напруженість і негативні 
установки респондента, називаються: 
а) результативними; 
б) функціональними; 
в) закритими; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

38. Закриті питання анкети не слід використовувати в таких випадках: 
а) коли необхідно відібрати респондентів за деякими ознаками; 
б) у респондентів існує чітке і усвідомлене уявлення про досліджувану 
проблему; 
в) коли потрібно одержати відомості про респондентів; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

39. Шкала Лайкерта використовує такі категорії в побудові відповіді: 
а) згоден — не згоден; 
б) поганий; 
в) упевнений — не упевнений; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

40. Питання-фільтри необхідні для такого: 
а) полегшення переходу до важчих питань; 
б) відбору респондентів за певними ознаками; 
в) перевірки достовірності відомостей; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

41. Відкриті питання анкети не містять: 
а) завершення пропозиції; 
б) словесної асоціації; 
в) семантичного диференціалу; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

42. Коефіцієнт відповідей — це показник, який визначає: 
а) відносну кількість людей, які ствердно відповіли на запитання; 
б) відносну кількість людей, які відповіли на запитання інтерв’юера повторно; 
в) відносну кількість людей, які погодились відповісти на запитання; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 
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43. Категорії для побудови відповіді на закрите запитання “важливо — 
неважливо” можуть бути використані: 
а) у шкалі Лайкерта; 
б) в оцінній шкалі; 
в) у семантичному диференціалі; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

44. Спосіб зв’язку з аудиторією, що характеризується можливістю швидко 
одержати інформацію з невеликими витратами, — це: 
а) телефон; 
б) пошта; 
в) інтерв’ю; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

45. Потреба — це: 
а) потреба, яка прийняла специфічну форму за культурним, освітнім, 
інтелектуальним рівнями індивідуума і його психологічних мотивів придбання 
товарів; 
б) необхідність чого-небудь; 
в) психологічні мотиви придбання товарів споживачем. 

46. Сутність соціально-психологічної теорії мотивації Веблена полягає в 
такому: 
а) поведінка споживача залежить від його сім’ї; 
б) поведінка споживача залежить від його особистих якостей; 
в) людина схильна до показного споживання; 
г) людина схильна насамперед задовольняти власні потреби. 

47. Розташуйте потреби в послідовності, в якій людина їх задовольняє за 
теорією мотивації Маслоу: 
а) фізіологічні; 
б) самовираження; 
в) самоствердження; 
г) потреби у спілкуванні; 
д) потреби в захищеності. 

48. За класифікацією Кейнса абсолютними називають потреби, які: 
а) підкріплені грошима; 
б) виникають у людини при отриманні нової інформації; 
в) властиві людині з народження; 
г) абсолютно відповідають культурному та інтелектуальному рівням людини. 

49. Відносними називають потреби, які: 
а) підкріплені грошима; 
б) виникають у людини при отриманні нової інформації; 
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в) властиві людині з народження; 
г) абсолютно відповідають культурному та інтелектуальному рівням людини. 

50. Основним критерієм споживача з високим рівнем домагань у процесі 
прийняття рішення про купівлю товару є такий: 
а) ціна; 
б) якість; 
в) дизайн; 
г) простота використовування. 

51. До демонстративного споживання належить купівля: 
а) товару, який демонструється на виставці; 
б) подарунка у престижному магазині; 
в) якісних товарів. 

52. Ірраціональна поведінка — це: 
а) імпульсивна купівля; 
б) демонстративна поведінка; 
в) купівля неякісного товару; 
д) купівля дешевого товару. 

53. Для визначення функції однієї змінної від однієї або кількох 
незалежних змінних використовується: 
а) регресійний аналіз; 
б) варіаційний аналіз; 
в) аналіз чинника; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

54. Прогноз попиту виробляється: 
а) як продовження тимчасового ряду показника попиту; 
б) на основі рівняння регресії показника попиту від кількох незалежних 
змінних; 
в) на основі тимчасового ряду показника, який визначає попит; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

55. Для визначення взаємного впливу кількох незалежних чинників 
використовується такий аналіз: 
а) регресійний; 
б) варіаційний; 
в) чинника; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає. 

56. Зазначте, які кабінетні прийоми дослідження ринку можуть 
використовувати фахівці з маркетингу: 
а) вибіркове спостереження; 
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б) суцільне спостереження; 
в) телефонне опитування; 
г) експериментальний продаж товару; 
д) аналіз звітів попередніх досліджень. 

57. Підприємству необхідно оцінити у відсотках частину відвідувачів 
магазину, які зробили покупки. Зазначте, який прийом дослідження доцільно 
використовувати: 
а) спостереження; 
б) опитування; 
в) експеримент; 
г) усі відповіді правильні; 
д) правильної відповіді немає.… 
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6. Питання для самоконтролю із дисципліни «Маркетингові дослідження» 
 
1. Сутність та види маркетингових досліджень. 
2. Місце маркетингових досліджень у маркетингу. 
3. Суть, мета та задачі маркетингових досліджень. 
4. Тенденції розвитку маркетингових досліджень. 
5. Тенденції сучасного розвитку маркетингових досліджень. 
6. Чинники маркетингового впливу на поведінку споживачів. 
7. Вимоги до організації та проведення маркетингових досліджень. 
8. Сутність та складові маркетингової інформаційної системи. 
9. Джерела отримання інформації у маркетингових дослідженнях. 
10. Алгоритм опитування. 
11. Алгоритм підготовки прогнозу ринку. 
12. Використання методів прогнозування у маркетингових дослідженнях. 
13. Алгоритм ринкового сегментування. 
14. Маркетингові дослідження конкурентів фірми. 
15. Аналіз маркетингових проблем та ринкових можливостей. 
16. Аналіз та вибір цільових сегментів. 
17. Критерії вибору цільових ринків. 
18. Види маркетингових досліджень. 
19. Види маркетингової інформації. 
20. Використання методів маркетингових досліджень для визначення місця 
фірми відносно фірм-конкурентів. 
21. Вимоги до маркетингових досліджень відповідно до Міжнародного кодексу 
ЕСОМАР. 
22. Вивчення впливу маркетингової системи на діяльність фірми. 
23. Маркетингові дослідження демографічних факторів макромаркетингового 
середовища в Україні. 
24. Джерела маркетингової інформації. 
25. Дослідження іміджу фірми. 
26. Маркетингові дослідження на стадії розробки ідей нового товару. 
27. Використання методів маркетингових досліджень для тестування нових 
товарів. 
28. Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку. 
29. Маркетингові дослідження економічних факторів макромаркетингового 
середовища в Україні. 
30. Вивчення закономірностей та правил конкурентної боротьби. 
31. Зв’язок між процесом прийняття управлінських рішень і процесом 
маркетингових досліджень. 
32. Значення та вимоги до маркетингової інформації. 
33. Інформаційні системи маркетингу. 
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34. Маркетингові дослідження конкурентної боротьба та її стратегії. 
35. Маркетингові дослідження на стадії бізнес-аналізу. 
36. Маркетингові дослідження при розробці промислових товарів. 
37. Методи вивчення характеристики та рівня попиту. 
38. Методи визначення попиту. 
39. Методи збирання первинної інформації. 
40. Методи збирання вторинної інформації. 
41. Методи прогнозування обсягів продажу. 
42. Методи тестування концепції нового товару. 
43. Методика вибору цільових ринків. 
44. Методика розроблення опитувального листка. 
45. Вивчення моделей поведінки споживачів. 
46. Напрями підвищення ефективності маркетингових досліджень. 
47. Напрями підвищення конкурентоспроможності фірми. 
48. Науково-технічні і культурні фактори макромаркетингового середовища в 
Україні. 
49. Ознаки сегментування ринку. 
50. Основи організації ефективних маркетингових досліджень. 
51. Основні етапи процесу маркетингових досліджень. 
52. Особливості поведінки українських споживачів. 
53. Оцінювання конкурентоспроможності фірми. 
54. Підготовка звіту за результатами маркетингових досліджень. 
55. Презентація результатів маркетингових досліджень. 
56. Маркетингові дослідження політико-правових факторів 
макромаркетингового середовища в Україні. 
57. Методи прогнозування попиту. 
58. Процес прийняття рішень про купівлю у споживчому маркетингу. 
59. Роль і місце досліджень у системі маркетингу. 
60. Ситуаційні впливи на процес прийняття рішень про купівлю. 
61. Способи опитування споживачів. 
62. Вивчення стратегій конкурентної боротьби на ринку. 
63. Структура маркетингових досліджень. 
64. Сутність та структура дослідження кон’юнктури ринку. 
65. Сутність маркетингової інформації та її значення у підприємницькій 
діяльності. 
66. Сутність ринкового агрегування та сегментування. 
67. Види питань та шкал, що використовуються в анкеті. 
68. Сутність та розрахунок місткості ринку. 
69. Формування програми маркетингових досліджень. 
70. Типи вибірки та визначення її обсягу. 
71. Панельні дослідження. Їх види, особливості та методика проведення. 
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72. Визначення генеральної сукупності та вибірки при маркетингових 
дослідженнях. 
73. Маркетингові дослідження чинників соціокультурного впливу на поведінку 
споживачів. 
74. Вивчення поведінки споживача з позиції “чорного ящика” споживача. 
75. Маркетингові дослідження поведінки індивідуального споживача. 
76. Маркетингові дослідження індустріального споживача. 
77. Сутність та методологія проведення моніторингу. 
78. Особливості ролінгового опитування. 
79. Використання методу “фокус-групи” у маркетингових дослідженнях. 
80. Використання можливостей Інтернету для проведення маркетингових 
досліджень. 
81. Роль маркетингових досліджень у медіа-плануванні. 
82. Маркетингові дослідження ефективності рекламної кампанії. 
83. Використання маркетингових досліджень у розробці рекламних звернень. 
84. Роль маркетингових досліджень у бенч-маркетингу. 
85. Основні підходи до дослідження прийняття рішень про купівлю. 
86. Особливості різних типів поведінки споживача. 
87. Дослідження інтенсивності конкуренції та чинники, що на неї впливають. 
88. Етапи визначення конкурентних переваг фірми.. 
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7. Критерії оцінки самостійної роботи студента із  

дисципліни «Маркетингові дослідження» 

Оцінка «відмінно» (5 балів) виставляється за умови розуміння студентом 

опрацьованого матеріалу, наявності вмінь репродуктивного характеру. 

Оцінка «добре» ( 4 бали) передбачає розуміння студентом набутої 

інформації та володіння елементарними вміннями для її опрацювання. 

Оцінка «задовільно» ( 3 бали) виставляється за умови, що студент 

зрозумів запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді 

допускає грубі помилки та неточності. 

Оцінка «незадовільно» ( 2 бали) виставляється у випадку відсутності у 

студента знань із заданого завдання. 
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8. Рекомендована література 
Базова 

1. Аакер Д. Маркетинговые исследования [Текст]: підруч./ Д. Аакер, В. Кумар, 
Дж. Дэй ; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 848 с. 
2. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка [Текст]: 
учеб. / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб: Питер, 2004. – 270 с. 
3. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст]: уч.посіб. / Г.Армстронг, Ф. 
Котлер; пер. з англ. [5-те вид.] – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с. 
4. Белявский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз 
[Текст]: учеб. пособие / И.К. Белявский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 
320 с. 
5. Бородкіна Н.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ Н.О. Бородкіна – К.: Кондор, 
2007. – 362с. 
6. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с. 
7. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / 
С.С. Гаркавенко. – [6-е вид., допов.]. – К.: Лібра, 2008. – 720 с. 
8. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 
практика [Текст]: учеб. / Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: 
Финпресс, 2008. – 496 с. 
9. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика 
[Текст]: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знання, 
2008. – 643 с. – ( Высшее образование XXI века). 
10. Маркетинг: Підручник / В.М. Загорулько, С.В. Петровська, О.А.Радченко, 
В.А.Василенко. - К.: вид. НАУ, 2015. - 246 с. 
11. Парсяк В.Г. Маркетинговые исследования [Текст]: учеб. / В.Г. Парсяк, Г.К. 
Рогов – К.: Наукова думка, 2000. – 174 с. 
12. Полторак В.А. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / В.А. 
Полторак – К.: Центр навч. літ., 2003. –387 с. 
13. Черчель Г. А. Маркетинговые исследования [Текст]: учеб. / Г. А. Черчель. – 
СПб.: Питер, 2000. – 752 с. 
14. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 
конкурентного анализа в бизнесе [Текст]: учеб. / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.. 
 

Допоміжна 
15. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: підруч. / Л.В. Балабанова. – [2-ге вид., 
переробл. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с. 
16. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка [Текст]: 
учеб. / С. Дибб, Л. Симкин. – СПб: Питер, 2001. – 249 с. 
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17. Зозулев А.В. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. 
– К.: Знання, 2004. – 364 с. 
18. Зозулев А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. 
– Х.: Студцентр, 2003. – 232 с. 
19. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення 
успішних брендів [Текст]: підруч. / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: 
Знання-Прес, 2004. – 199 с. 
20. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: підруч. / В. Я. 
Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко. – [2-е вид., зі змінами]. – К.: 
КНЕУ, 2009. – 419 с. 
21. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка [Текст]: учеб. пособие./ 
А.Г. Костерин. – СПб.: Питер, 2002.– 288 с. 
22. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ М. Дж. 
Крофт; пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2001. – 128 с. 
23. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст]: учеб. / Ж.-
Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с. 
24. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. 
В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с. 
25. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Старостіна А. О., Гончарова Н. П., 
Крикавський Є. В. та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1071 с. 
26. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: 
Методология и техника качественных исследований в социальной психологии 
[Текст]: учеб. пособие./ О.Т.Мельникова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 
272 с. 
27. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: навч. посіб. / Т. О. 
Примак. – К. : Атіка: Ельга-Н, 2009. – 328 с. 
28. Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / 
С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с. 
29. Траут Дж. Новое позиционирование [Текст]: учеб. / Дж Траут. – СПб.: 
Питер, 2000. – 192 с. 
30. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование 
[Текст]: учеб. / Г.Хулей, Д. Сондерс, Н.Пирси ; пер. с англ. – Д.: Баланс Бизнес 
Букс, 2005. – 800 с. 
31. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Л.С. 
Шевченко. – Х.: Консум, 2000. – 671 с. 
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