1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності
"назва спеціальності") / вибіркова
дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов'язкова для студентів
напряму підготовки 075
«Маркетинг»
осінній
5
150
1
30
24
96
3,6
5
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль: формування професійних компетентностей щодо визначення
методології маркетингових досліджень сучасного наукового світогляду та
систему спеціальних знань у сфері маркетингових досліджень, вироблення
вмінь та навичок проведення маркетингових досліджень у підприємстві.
Завдання: ознайомлення з системою маркетингових досліджень; надання
знань щодо особливостей організації, напрямків та структури процесу
маркетингових досліджень; розгляд методів збору даних в маркетингових
дослідженнях; ознайомлення з маркетинговими дослідженнями ринку;
ознайомлення з маркетинговими дослідженнями конкуренції та конкурентів;
розгляд методики дослідження поведінки споживачів; ознайомлення з
методикою дослідження конкурентоспроможності підприємства; розгляд
програмного інструментарію для вирішення задач маркетингу; ознайомлення з
етапами підготовки та презентації підсумкового звіту про дослідження.
Предметом дисципліни механізм формування процесу маркетингових
досліджень на сучасних підприємствах.
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
3. Структура дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
усього
У тому числі
л
п/с лаб.
1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Основні поняття маркетингових досліджень
Тема
1.
Система
маркетингових
14
2
2
досліджень
Тема 2. Маркетингова інформація
14
2
2
Тема 3. Організація, напрямки і
14
2
2
структура
процесу
маркетингових
досліджень
Тема 4. Методи збору даних в
14
2
2
маркетингових дослідженнях
Тема 5. Маркетингові дослідження
14
2
2
ринку
Разом за змістовим модулем 1
70
10
10
Змістовий модуль 2. Сучасні методи маркетингових досліджень
Тема 6. Маркетингові дослідження
15
4
2
конкуренції та конкурентів
Тема
7.
Дослідження
поведінки
15
4
2
споживачів
Тема 8. Дослідження
15
4
2
конкурентоспроможності підприємства
Тема 9. Програмний інструментарій для
17
4
4
вирішення задач маркетингу

срс.
6
10
10
10

10
10
50
9
9
9
9

Тема 10. Підготовка та презентація
підсумкового звіту про дослідження

18

4

4

10

Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

80
150

20
30

14
24

46
96

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3

4

5
6

7
8

9

10
11

12

Вид та тема заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Система маркетингових досліджень
Семінар запитань і відповідей
Маркетингова інформація
Семінар – розгорнута бесіда
Організація, напрямки і структура процесу
маркетингових досліджень
Семінар запитань і відповідей
Методи
збору
даних
в
маркетингових
дослідженнях
Семінар – розгорнута бесіда
Маркетингові дослідження ринку
Практичне заняття
Маркетингові дослідження конкуренції та
конкурентів
Семінар – розгорнута бесіда
Дослідження поведінки споживачів
Семінар запитань і відповідей
Дослідження
конкурентоспроможності
підприємства
Практичне заняття
Програмний інструментарій для вирішення задач
маркетингу
Практичне заняття
Статистичні методи аналіз
Практичне заняття
Підготовка та презентація підсумкового звіту про
дослідження
Практичне заняття
Правила підготовки та представлення усних
звітів
Всього

Години
2
2
2

2

2
2

2
2

2

2
2

2

24

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд навчальної, нормативної, наукової і періодичної літератури,та
підготовка матеріалу у вигляді опорного конспекту.
2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.

4. Підготовка тез для публікації в наукових журналах, інтернет виданнях за
відповідною тематикою та міжнародних семінарах, конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількі
сть
Вид та тема
годин
Засоби
Зміст самостійної роботи
занять
самост
діагностики
ійної
роботи
Змістовий модуль 1. Основні поняття маркетингових досліджень
Семінар запитань і
відповідей Система
маркетингових досліджень

10

Семінар запитань і
10
відповідей:
Маркетингова інформація

Семінар – розгорнута
10
бесіда:
Організація, напрямки і
структура процесу
маркетингових досліджень

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення питань: Структура та
алгоритм
процесу
маркетингових
досліджень.
Види
маркетингових
досліджень: кабінетні, польові, методи
пробних
продаж,ділових
контактів,
фокус груп, панельні дослідження.
Організаційні форми маркетингових
досліджень
Джерела [1]-[6]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення
теоретичних
питань:
Процес
збору
та
інтерпретації
маркетингової інформації. Методи збору
первинної
інформації:
опитування,
спостереження, експеримент, імітація. Їх
сутність, елементи, переваги й недоліки.
Маркетингові інформаційні системи.
Джерела [1]-[6]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення
теоретичних
питань:
Кон’юнктура ринку: сутність, елементи
досліджень, показники.
Прогноз товарного ринку: сутність,
алгоритми,
вимоги.
Прогнозні
дослідження збуту: сутність, чинники,
некількісні
та
кількісні
методи
досліджень
Джерела [1]-[8]
2. Підготовка до письмового опитування
3. Підготовка доповіді за відповідною

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
результати

Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуванн
я та
обговорюванн
я повідомлень

Семінар запитань і
відповідей:
Методи збору даних в
маркетингових
дослідженнях

10

Семінар – розгорнута
10
бесіда
Маркетингові дослідження
ринку

темою
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
Стратегія конкурентної боротьби за М.
Портером та Ф. Котлером. Аналіз
конкурентного
середовища
шляхом
вивчення дії його п’ятьох сил (за М.
Портером).
Джерела [1]-[6]
2. Самотестування
3. Підготовка доповіді: Стратегія
конкурентної боротьби за М.Портером
1.Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення
теоретичних
питань:
Дослідження конкурентних ситуацій:
чистої, олігопольної та монопольної
Кон’юнктура ринку: сутність, елементи
досліджень, показники.
Прогноз товарного ринку: сутність,
алгоритми, вимоги
Джерела [1]-[8]
2.Підготовка до письмового опитування
3.Самотестування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Разом змістовий модуль 50
1
Змістовий модуль 2. Сучасні методи маркетингових досліджень
Практичне заняття
9
1.
Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
Маркетингові дослідження
рекомендованої
літератури
для фронтальне
конкуренції та конкурентів
обговорення теоретичних питань: Етапи та
маркетингових досліджень конкуренції індивідуальне
та конкурентів.
опитування
Джерела [1]-[8]
2.
Підготовка
до
письмового
опитування
3.Самотестування
Семінар запитань і
9
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
відповідей
рекомендованої
літератури
для фронтальне
Дослідження поведінки
обговорення
теоретичних
питань: та
споживачів
Чинники «чорної скриньки»: потреби, індивідуальне
цінності,
побажання,
мотиви, опитування
особистість, спосіб життя, сприйняття, Перевірка
засвоювання, ризик купівлі, орієнтація, рішення вправ
пізнавальні емоції, дисонанси. Помилки та задач
у визначенні поведінки споживачів
Джерела [1]-[11]
2. Підготовка до письмового опитування
3 Розв’язання задач, вправ, кейсів
Семінар запитань і
9
1.
Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
відповідей
рекомендованої
літератури
для фронтальне
Дослідження
обговорення
теоретичних
питань: та

конкурентоспроможності
підприємства

Практичне заняття:
Програмний
інструментарій для
вирішення задач
маркетингу

9

Практичне заняття:
Статистичні методи
аналізув маркетингу

9

Практичне заняття
9
Підготовка та презентація
підсумкового звіту про
дослідження

Практичне заняття
10
Правила підготовки та
представлення усних звітів

Разом змістовий модуль
2
Разом

46
96

Організаційні заходи, спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Джерела [1]-[7]
2. Самотестування
3.Розв’язання задач, вправ, кейсів
1.Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення
теоретичних
питань:
Основні програми для вирішення задач
маркетингу Статистичні методи аналізу.
Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.
Дискримінантний аналіз.
Джерела [1]-[8]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
Класифікація методів маркетингового
дослідження. Методи оцінки залежності
між явищами.
Джерела [1]-[11]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань: Зміст
основних частин письмового звіту:
титульного листка, короткого огляду,
вступу, основної частини, висновків та
рекомендацій,
додатків.
Правила
підготовки та представлення усних
звітів.
Джерела [1]-[11]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
План презентації. Засобами усної
презентації звіту є аудіовізуальні
матеріали. Підготовка і перевірка
презентації.
Джерела [1]-[11]
2. Самотестування
3. Підготовка до письмового опитування

індивідуальне
опитування
Перевірка
рішення вправ
та задач
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями

Результати навчання

Компетентності
Загальні
Предметноспеціальні
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

1. Знання теоретичних основ маркетингових
досліджень та категоріального апарату
дослiдження кон’юнктуpи товаpного pинку
2. Знання методології маркетингових
досліджень, розроблення і планування
маркетингових стратегій та їх реалізації
3. Розуміння визначати здатність до
організації
управління
маркетинговими
роботами на різних фазах
4. Знання основних методів знання
здійснювати
дослiдження
кон’юнктуpи
товаpного pинку,
5.
Розуміння
методів
маркетингових
досліджень, уміння розробляти ефективні
стратегічні
рішення
в
процесі
маркетингового дослідження
6. Здатність розробляти перспективних та
поточних планів маркетингової діяльності
7. Уміння приймати оптимальні рішення
щодо визначення оpганiзацiї та пpоведення
маркетингового дослiдження на pинку
товаpiв i послуг
8. Уміння складання певного ваpiанту звiту
за pезультатами дослiдження кон’юнктуpи
pинку товаpу
9. Здатність визначати та вирішувати наукові
проблеми дослідження та розробки
маркетингової стратегії

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання

Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми
практичного
заняття

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Разом змістовий
модуль1
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Вид роботи/бали
Тесто
Обговоре
Задачі,
ві
ння
Індивізавдання,
завда
теоретичн
дуальне
кейси
ння
их питань
завдання
тощо
теми
Змістовий модуль 1
2
2
2
2
3
2
2
10
2
2
2
2
2

5

2
3

ПМ
К

5
5
10

5
5

Сума
балів

2
4
10
7
2
25
2
4
10
7
2

10

5

10

25

20

10

20

50

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи
12. Рекомендована література
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