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1. Мета опанування дисципліни: полягає у формуванні у здобувачів 

вищої освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у 

сфері  маркетингових досліджень, вироблення вмінь та навичок проведення 

маркетингових досліджень на підприємстві. 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері маркетингових досліджень; формуванні вмінь та 

навичок: визначення  та ознайомлення з системою маркетингових 

досліджень; використання знань щодо особливостей організації, напрямків та 

структури процесу маркетингових досліджень; оцінювання методів збору 

даних в маркетингових дослідженнях; аналіз та розрахунок  маркетингових 

досліджень ринку; управління маркетинговими дослідженнями конкуренції 

та конкурентів; упровадження методики дослідження поведінки споживачів; 

аналіз методики дослідження конкурентоспроможності підприємства; 

дослідження програмного інструментарію для вирішення задач маркетингу; 

управління етапами підготовки та  презентації підсумкового звіту про 

дослідження. 
3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

загальних програмних компетентностей: 

знання теоретичних основ маркетингових досліджень та категоріального 

апарату дослiдження кон’юнктуpи товаpного pинку; 

розуміння визначати етапи управління маркетинговими дослідженнями на 

різних етапах; 

знання основних методів дослiдження кон’юнктуpи товаpного ринку 

знання методології маркетингових досліджень, розроблення і планування 

маркетингових стратегій та їх реалізації;  
фахових програмних компетентностей: 

здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 

ефективності; 

здатність сприймати здобуті знання в області маркетингових досліджень та 

інтегрувати їх із уже наявними; 

здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків;  



здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

маркетингових досліджень; 

здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; 
Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення програмних 

результатів навчання: 

демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 

провадження маркетингових  досліджень; 

аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності; 

збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію; 

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; 

застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища; 

демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта;  

виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним; 

оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння працювати в команді; 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Система маркетингових досліджень 

Тема 2. Маркетингова інформація 

Тема 3. Організація, напрямки і структура процесу маркетингових 

досліджень 

Тема 4. Методи збору даних в маркетингових дослідженнях 

Тема 5. Маркетингові дослідження ринку 

Тема 6. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів 

Тема 7. Дослідження поведінки споживачів 

Тема 8. Дослідження конкурентоспроможності підприємства 

Тема 9. Програмний інструментарій для вирішення задач маркетингу 

Тема 10. Підготовка та презентація підсумкового звіту про дослідження 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  


