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Питання до заліку 
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напряму підготовки економіки та підприємництва 

Змістовний модуль 1. Сутність та методологія маркетингових досліджень 
на підприємстві 

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? 
12. З яких елементів складається маркетингова інформаційна система? 
13. Яка маркетингова інформація називається первинною і вторинною? 
Наведіть приклади. 
14. Які переваги і недоліки має первинна і вторинна маркетингова інформація? 
15. Які класифікаційні ознаки маркетингової інформації вам відомі? 
16. З якою метою проводяться польові і кабінетні дослідження? 
17. Яке спостереження називається вибірковим? 



18. Які види імовірнісних вибірок вам відомі? 
19. Назвіть методи збирання первинної інформації, їх переваги і недоліки. 
20. З якою метою проводиться анкетування? 
21. Які види запитань використовуються при складанні анкети? 

 
Змістовний модуль 2. Основні напрями маркетингових досліджень. 

 
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? 
10. Що таке конкуренція? 
11. Які існують види конкуренції? 
12. Назвіть основні конкурентні ситуації на ринку, їх характерні риси. 
13. Чим відрізняється чиста конкуренція від олігополії? 
14. Які чинники визначають інтенсивність конкуренції в галузі? 
15. Які існують методи оцінки рівня концентрації і монополізації ринку? 
16. Поясніть сутність конкурентного середовища. 
17. За якими основними ознаками здійснюється класифікація конкурентного 
середовища? 
18. Які сили за М.Портером визначають конкуренцію в галузі?  
19. З якою метою здійснюється комплексний аналіз конкурентів? 
20. Які існують етапи проведення аналізу конкурентів? 
21. Яку інформацію необхідно збирати та нагромаджувати у ході дослідження 
конкурентів? 
22. У чому полягає сутність діагностики цілей і намірів конкурентів? 
23. За якими напрямами вивчають сильні і слабкі сторони конкурентів? 
24. Якою може бути реакція конкурентів на дії, які здійснює фірма? 
25. Яким чином досліджуються можливості підприємства в конкурентній 
боротьбі? 
26. Які показники враховуються при оцінці конкурентоспроможності 
підприємства за показниками маркетингової діяльності? 
27. Поясніть методику оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства за 
показниками маркетингової діяльності. 
28. Які показники враховуються при оцінці конкурентоспроможності фірми за 
показниками основної діяльності? 



29. Якими можуть бути критерії конкурентоспроможності товару? 
Охарактеризуйте їх. 
30. В якій послідовності здійснюється дослідження конкурентоспроможності 
підприємства за його продукцією? 
31. За якими групами розподіляються параметри, які підлягають оцінці при 
визначенні конкурентоспроможності товару? 
32. Для чого і як розраховуються одиничні і групові параметричні індекси? 
33. Які заходи може вжити підприємство з метою підвищення 
конкурентоспроможності товару? 
34. Які чинники впливають на поведінку споживачів? 
35. За якими напрямами здійснюється вивчення споживачів? 
36. Чому важливо знати ставлення споживачів до продукції підприємства? 
37. З яких компонентів складається ставлення? 
38. Який існує сучасний погляд на ставлення? 
39. У чому сутність багатофакторної моделі Фішбейна і методу ідеальної 
точки? 
40. Для чого здійснюється дослідження задоволеності/незадоволеності 
споживачів? 
41. Які показники утворюють матрицю «задоволеності/незадоволеності»? 
42. З якою метою проводиться комплексний аналіз середовища підприємства? 
43. У чому сутність SWOT- аналізу? 
44. Які основні завдання вирішує SWOT- аналіз? 
45. Які переваги і недоліки має SWOT- аналіз? 
46. За якими етапами здійснюється аналіз сильних і слабких сторін фірми? 
47. За якими показниками будуються матриці можливостей і загроз? 
48. За якими етапами відбувається дослідження привабливого напряму 
діяльності підприємства? 
49. З якою метою здійснюється аналіз динаміки частки ринку торгової марки? 
50. Як проводиться аналіз динаміки частки ринку ТМ? 
51. Що таке лояльність споживачів до торгової марки і який споживач 
вважається лояльним? 
52. Як розраховується рівень лояльності до торгової марки? 
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