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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  Молодший спеціаліст напряму  (спеціальності) 
“Комерційна діяльність”. 

            Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення існуючих внутрішніх чи зовнішніх 
маркетингових проблем, наявних резервів, критеріїв успіху чи невдач, рівня можливого ризику тощо. 
Теоретичною основою дисципліни є основні положення економічної теорії та загальної теорії маркетингу. 
Вона є продовженням дисципліни «Маркетинг». 

Міждисциплінарні зв’язки: маркетинг, реклама і стимулювання продажу, маркетингова товарна 
політика, маркетингова цінова політика, маркетингова політика розподілу, маркетингова політика 
комунікацій, основи економічних знань, основи менеджменту, товарознавство, маркетинг послуг. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1.Сутність та методологія маркетингових досліджень на підприємстві  
Змістовий модуль 2. Основні напрями маркетингових досліджень 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження” є дати майбутнім 
фахівцям-маркетологам знання та навички теоретико-методологічних, методичних, технологічних і 
змістовних аспектів організації і проведення маркетингових досліджень, уявлення про можливості 
використання результатів маркетингових досліджень для прийняття грамотних організаційних і 
виробничих рішень. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» є: показати можливість 
використання маркетингових досліджень у маркетингової діяльності підприємства для підвищення 
його конкурентоспроможності; показати особливості проведення різних видів маркетингових 
досліджень залежно від їх цілій і напрямів; дати студентам уявлення про комплекс спеціальних 
методів і технологій, що використовуються при проведенні маркетингових досліджень; навчити 
використовувати результати маркетингових досліджень для підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

теоретичні та методологічні основи здійснення маркетингових досліджень; етапи 
проведення маркетингових досліджень; загальнонаукові, аналітико-прогностичні методи 
дослідження, методичні прийоми, які запозичені з різних галузей знань; види маркетингових 
досліджень; їх переваги та недоліки; джерела маркетингової інформації, методи її збору, структуру 
маркетингових досліджень, суб’єктів, фірми. 

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. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 
VI СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. Сутність та методологія маркетингових досліджень на підприємстві 

[1;3;6;17;23] 

Тема 1. Сутність і завдання маркетингових досліджень. 

Тема 2. Класифікація маркетингових досліджень. 

Тема 3. Процес маркетингових досліджень. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. 

Змістовий модуль 2. Основні напрями маркетингових досліджень [2;5;7;8;9;27;30] 

Тема 5. Дослідження ринку. 
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Тема 6. Дослідження конкурентного середовища. 

Тема 7. Дослідження конкурентів та конкурентоспроможності фірми. 

Тема 8. Дослідження поведінки споживачів. 

Тема 9. Маркетингові дослідження фірми. 

Тема 10. Аналіз лояльності споживачів до торгової марки. 

 
3. 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. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. 
Мних, О.А. Сорока. – Львів: Нац. Університет «Львівська політехніка» (ІВЦ «Інтелект» + ІПДО), 
«Інтелект-захід», 2004. – 288 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. 
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. 
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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. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
5.    Засоби діагностики успішності навчання - Лекції, практичні заняття, самостійна робота з 

навчальною та довідковою літературою,  консультації. 
 


