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Опис навчальної дисципліни
Дисципліна спрямована на формування можливостей використання маркетингових
досліджень у маркетингової діяльності підприємства для підвищення його
конкурентоспроможності; особливостей 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.
5 кредитів, 150 год. (лекції 20 год., практичні 40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Інструктування, сторітелінг, інфографіка, творчі роботи, узагальнення і систематизації
знань, частково-пошукові, генерації ідей, симуляційні, дискусійні, проблемно-рольові
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання проектних завдань; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність базових знань з маркетингу, інфраструктури товарного ринку..
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
принципів провадження маркетингової діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на Здатність застосовувати знання
на відповідному
основі застосування фундаментальних принципів, практичному рівні.
теоретичних знань і прикладних навичок здійснення Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
маркетингової діяльності.
Навички використання інформаційних і комунікаційних
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання технологій.
практичних завдань у сфері маркетингу.
Здатність працювати в команді.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Програмні результати навчання
Виявляти й аналізувати ключові характеристики
маркетингових систем різного рівня а також особливості
поведінки їх суб’єктів.
Визначати
функціональні
області
маркетингової
діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі
управління, розраховувати відповідні показники, які
характеризують результативність такої діяльності.
Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні
технології, а також програмні продукти, необхідні для
належного провадження маркетингової діяльності та
практичного
застосування
маркетингового
інструментарію.
Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і
самокритичним.
Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати
обґрунтовані маркетингові рішення.
Діяти соціально відповідальна та громадську свідомо на
основі етичних принципів маркетингу, поваги до
культурного різноманіття та цінностей громадянського
суспільства з дотриманням прав і свобод особистості
Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного
маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної
підготовки
Демонструвати навички письмової та усної професійної
комунікації державною й іноземною мовами, а також
належного використання професійної термінології.
Демонструвати відповідальність у ставленні до
моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень
суспільства у професійній маркетингові діяльності.

Назва теми

Тема
1.
маркетингових
досліджень

Система

Тема 2. Маркетингова
інформація
Тема
3.
Організація
роботи з постачальниками
маркетингової інформації
Тема 4. Структура та
процес
маркетингових
досліджень
Тема 5. Методи збирання
первинної інформації

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані
знання предметної області маркетингу.
Здатність критично аналізувати й узагальнювати
положення предметної області сучасного маркетингу.
Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і
функціональних зв'язків між її складовими.
Здатність проводити маркетингові дослідження у різних
сферах маркетингової діяльності.
Здатність використовувати маркетингові інформаційні
системи в ухваленні маркетингових рішень.
Здатність аналізувати
та
визначати
особливості
функціонування ринків.
Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати
результати досліджень у сфері маркетингу.
Здатність пропонувати шляхи вдосконалення
функціональних завдань у сфері маркетингу.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1: Інструментарій маркетингових досліджень
Відвідування занять; захист домашнього Моніторинг та підбір основних нормативнозавдання; обговорення матеріалу занять; правових актів, які регламентують процес
виконання навчальних завдань; завдання проведення маркетингових досліджень в
самостійної роботи; творчі проекти
Україні та світі.
Відвідування занять; захист домашнього Складання та підбір інформаційних джерел
завдання; обговорення матеріалу занять; для отримання результатів маркетингових
виконання навчальних завдань; завдання досліджень
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього Формування плану збирання інформації;
завдання; обговорення матеріалу занять; робота
із
джерелами
маркетингової
виконання навчальних завдань; завдання інформації
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього Складання
плану
маркетингового
завдання; обговорення матеріалу занять; дослідження
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього Розробка анкети, організація та проведення
завдання; обговорення матеріалу занять; анкетного опитування; складання плану
виконання навчальних завдань; завдання методу опитування фокус-група, проведення
самостійної роботи; творчі проекти; поточна фокус-групи; організація групового інтерв’ю
модульна робота
Модуль 2: Маркетингові дослідження ринку та його учасників

Назва теми

Види робіт

Тема
6.
Визначення
місткості ринку та його
сегментів

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; творчі проекти
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування; творчі
проекти
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; творчі проекти; поточна
модульна робота

Тема 7. Дослідження
кон’юнктури ринку
Тема
8.
Прогнозні
дослідження збуту
Тема 9. Дослідження
конкурентного
середовища
та
конкурентів
Тема 10. Дослідження
поведінки споживачів

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Збір статистичної інформації для розрахунку
місткості ринку; розрахунок місткості ринку
різними методами
За
визначеними
методика
провести
ґрунтовне
дослідження
основних
коньюнктуроутворювальних факторів.
Використовуючи
методи
досліджень,
дослідити прогнозні значення збуту ринків
різних товарів
За використанням методу бенчмаркінгу
провести порівняльний аналіз конкурентів.

Проаналізувати характеристики споживачів
товарів на вибір та визначити основні
фактори впливу на їх поведінку.

Інформаційні джерела
10 маркетингових досліджень, які можна провести онлайн. Валентина Коренівська, редактор блогу Webpromo
(21.04.2021 р.) Режим доступу: https://web-promo.ua/ua/blog/10-marketingovyh-issledovanij-kotorye-mozhno-provestionlajn/
European Society for Opinion and Marketing Research ESOMAR (2020),
Режим доступу:
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMARCodeRussian.pdf
(Accessed 10 May 2020).
Market research industry - current status and future trends. URL: https://www.questionpro.com/blog/market-research-statsand-trends . (Last accessed: 17.03.2020).
Зюкова І. О. // Технології маркетингових досліджень [Текст]: навчальний посібник / І. О. Зюкова. – Львів: Магнолія2006 , 2019. – 340 с.
илик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. Маркетинг в Україні.
2018. № 1. С. 4–24. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24413/4-24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Іваннікова M.M. Digital marketing technologies for small and medium enterprises / N.V. Karpenko, M.M. Ivannikova //
Економічний вісник НТУУ ``КПІ``. - Київ, 2021. - № 18. http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/233926
Іваннікова М.М. The role of social media marketing in promoting small and medium business / М.М. Іваннікова, Бодам
Богнет Сімон // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - Полтава, 2020. - № 4 (100). - pp.
59-63. http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1798/1854
Карпенко Н.В. Маркетингові дослідження діяльності торговельних підприємств / Карпенко Н. В., Бабаєв Р. А. //
Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної
наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08
квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 132-134. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
Косар Н. С. Маркетингові дослідження: Підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 460 с.
Мальська, М. П. Маркетингові дослідження [Текст] / М. П. Мальська // Основи маркетингу у туризмі [Текст] :
підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – С. 53–100.
Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними / Адель Світвуд ; пер. з англ. Олександра Асташова. Київ : Наш формат, 2019. - 150, [2] с.
Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Л. С. Безугла [та ін.] ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Біла К.
О. [вид.], 2019. - 299 с.
Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів.
політехніки, 2018. - 457 с.

14. Ортинська, В. В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. – 2-ге вид.,
допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 436 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа
ПУЕТ:
15. Сохецька А. В. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 346–352.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-346-352
Режим
доступу:
http://www.businessinform.net/article/?year=2020&abstract=2020_7_0_346_352
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
•
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);списування
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань
в процесі заняття.
•
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про порядок
зарахування
результатів
неформальної
освіти
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
•

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

