
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 

 

Мета дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних знань про 

маркетингові дослідження та їх роль в управлінні сучасними підприємствами, а також умінь і 

навичок практичного застосування методів збирання різнопланової маркетингової 

інформації й інструментарію її аналізу для зменшення рівня невизначеності середовища 

ухвалення управлінських рішень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Маркетингові дослідження» ґрунтуються на 

формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок, сформованих у студентів у 

результаті опанування таких навчальних дисциплін, як «Підприємництво», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Digital marketing» та ін. На даному рівні підготовки у здобувачів вищої освіти 

формується цілісне уявлення про системне застосування інструментів ведення 

підприємницької діяльності в умовах невизначеності сучасного ринкового середовища, в 

основу якої покладено маркетингову філософію ведення бізнесу. 

Навчальна дисципліна також носить інтегральний характер. Вона дозволяє сформувати 

у здобувачів цілісне уявлення про управління складними бізнес-процесами і вимірювання їх 

результативності та ефективності шляхом постановки відповідних дослідницьких завдань, 

обґрунтованого застосування методик збирання різнопланової маркетингової інформації, а 

також її аналізу і презентації результатів проведених маркетингових досліджень для 

зменшення міри невизначеності інформаційного поля ухвалення управлінських рішень. 

Підґрунтям для успішного функціонування будь-якої управлінської системи виступають 

маркетингові підходи до ведення бізнесу, які дозволяють інтегрувати бізнес-процеси в 

окремих структурних підрозділах у контексті посилення рівня задоволення кінцевих 

споживачів і бізнес-партнерів у ланцюгах створення споживчої цінності. 

Знання, уміння і навички, отримані здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти в межах опанування навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження», також 

будуть корисними для аналітичної обробки матеріалів, зібраних у процесі проходження 

ними переддипломної практики і підготовки, написання та захисту кваліфікаційних 

бакалаврських робіт. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

Знати та розуміти: 

- теоретичні основи планування і проведення маркетингових досліджень;  

- їх роль і місце в системах менеджменту і маркетингу сучасних підприємств; 

- методичні основи збирання й аналізу різнопланової маркетингової інформації в 

контексті необхідності аналітичного забезпечення процесів ухвалення управлінських рішень 

в умовах ринкової невизначеності. 

Уміти:  

- збирати, аналізувати й інтерпретувати масиви різнопланової інформації внутрішнього 

та зовнішнього походження;  

- системно і цілеспрямовано аналізувати параметри і показники внутрішнього та 

зовнішнього середовищ функціонування підприємства;  

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними;  

- прогнозувати траєкторії розвитку ключових параметрів і характеристик сучасного 

ринкового середовища;  

- обґрунтовувати шляхи підвищення результативності ринкової діяльності підприємств, 

установ, бізнес-організацій у розрізі їх окремих функціональних складових. 

 

Сфера реалізації набутих кометентностей – дослідницька, управлінська і 

маркетингова діяльність ринкових суб’єктів в умовах невизначеності сучасного ринкового 

середовища. 



Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Система маркетингових досліджень 

2. Маркетингова інформація 

3. Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації 

4. Структура та процес маркетингових досліджень 

5. Методи збору первинної інформації 

6. Визначення місткості ринку та його сегментів 

7. Дослідження кон’юнктури ринку 

8. Прогнозні дослідження збуту 

9. Дослідження конкурентного середовища та конкурентів 

10. Дослідження поведінки споживачів 

11. Маркетингові дослідження підприємства 

12. Маркетингові дослідження брендів 

13. Маркетингові дослідження у сфері послуг 

14. Програмні продукти в маркетингових дослідженнях 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та їх електронні адреси: 

Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. 

Павленка, e-mail: fedorchenko@kneu.edu.ua; 

Кофанов Олексій Євгенович, к.е.н., доцент кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, 

e-mail: aleckof@gmail.com 
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