


П.т.5.2. Здійснення збору та систематизація первинної та 

вторинної маркетингової інформації; надавання консультації з 

питань наявних послуг та асортименту. 

 навчальна – відпрацювати з учнями практичні навички 

здійснення збору та систематизація первинної та вторинної 

маркетингової інформації.  

 розвивальна – розвивати пізнавальну активність та 

самостійність учнів, увагу та спостережливість,контролювати 

та планувати свою роботу. 

 виховна – виховувати в учнів активну позицію, щодо 

практичної реалізації принципу роботи агента з постачання  

 



 

 1.Вступний інструктаж. 

 2.Поточний інструктаж. 

 3.Заключний інструктаж 

 



 Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
 

  • дотримання затверджених правил внутрішнього розпорядку закладу 
освіти ;  

 • дотримання вимог безпеки та правил експлуатації використання 
канцелярських приладів;  

 • підтримання порядок на своєму робочому місці; 

 • уважність під час роботи; 

       • не допускати порушень вимог безпеки праці та правил пожежної 
безпеки;  

 • дотримання правил особистої гігієни; 

  • виконання  роботуи, яка визначена майстром виробничого навчання;  

 • дотримання режиму праці і відпочинку (раціональний режим праці і 
відпочинку передбачає дотримання перерв);  

 Учні зобов'язані дотримуватися правил охорони праці для забезпечення 
захисту від впливу різних факторів, пов'язаних із характером роботи, 
включаючи:  

 підвищені зорові навантаження під час роботи протягом тривалого часу із 
паперовими документами.  

 

 



                 Систематичний збір та аналіз, пов'язаних 

                                     з  маркетинговою діяльністю  

                                    підприємства ,установи,  

                                    організації 

                                    дозволяє виявити можливості 

                                    підприємства для оволодіння  

                                    конкурентними позиціями  

                                    на конкретному ринку, знизити 

                                    рівень невизначеності  

                                    та комерційного ризику. 

 

   



Сутність маркетингової інформації 

Одержуючи достовірну інформацію, 

 можна уникнути помилок,  

здатних призвести до збитків, 

 вчасно відреагувати на дії конкурентів, 

 припинити виробництво 

 неперспективного або дорогого товару. 
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Методи збору первинної маркетингової 

інформації 

       Основними методами збору первинної інформації є  

  опитування, 

  спостереження, 

  експеримент, 

  анкетування. 

 



Спосіб опитування Переваги Недоліки 

Особисте інтерв'ю Безпосередній контакт; можливість 

регулювання ситуації, рівня 

складності запитання, поведінки 

респондента (з'ясувати 

непорозуміння, зацікавити), 

змінювання кількості опитуваних; 

отримування комплексної інформації 

Значні витрати часу та коштів. 

Потребує залучення кваліфікованих і 

досвідчених інтерв'юерів. Можливі 

неточності у відповідях респондентів 

через неправильне розуміння за! 

питань 

Телефоном Оперативність, відносно низька 

вартість, значна кількість 

респондентів 

Обмежений обсяг інформації, 

неможливість узгодити складні 

питання. Значна частка відмов і 

перерваних розмов. Нездатність 

сформулювати відповідь 

Поштою Продуманість, точність запитань Незначна кількість респондентів, які 

беруть участь в опитуванні. Потребує 

ретельної підготовки анкети. Важко 

прогнозу! вати отримання відповіді 

Комп'ютерне (Інтернет) Велика швидкість збирання та 

оброблення даних, відносно низька 

вартість, можливість користуватися 

різними інформаційними джерелами 

комп'ютерної мережі 

Недостатня гнучкість, відсутність 

безпосереднього впливу на 

респондента, не завжди достатній 

обсяг потрібної інформації 

Переваги та недоліки способів опитування 



 Під час проведення збору інформації також 

застосовують спостереження 

 Об'єктом спостереження є споживач, його поведінка в 

магазині, перед вітриною, рекламним повідомленням, 

його реакція на ті чи інші події. Спостереження можуть 

проводитись  відкрито або непомітно для споживача 





Аналіз даних і представлення збору 

маркетингової інформації. 

 Аналіз даних — це процес виконання 

послідовних логічних дій та їх 

перетворення у статистичні форми, 

необхідні для ухвалення маркетингових та 

управлінських рішень. 

 Цей процес складається з трьох послідовних 

етапів  

 

 

 



 

Вид аналізу 

 

 

Характеристика 

Дескриптивний Оцінка результатів за допомогою 

узагальнюючих величин. Середні, мода, 

середньоквадратичне відхилення тощо 

Висновків Використання статистичних методів з 

метою перенесення отриманих 

результатів на всю сукупність 

Відмінностей Використовують для оцінки відмінностей 

між двома групами даних (різних 

сегментів тощо) 

Зв'язків Пошук систематичних зв'язків між 

різними групами даних, наприклад, як 

ціна впливає на обсяг продажів тощо 

Прогнозний Прогноз розвитку подій у майбутньому 



 Практика маркетингових досліджень 

демонструє, що під час збору первинної 

інформації можливе використання кількох 

відмінних один від одного інструментів і 

методів, причому для досягнення поставленої 

мети часто використовують найрізноманітніші 

їх поєднання. 

 



 Розробіть і подайте у робочому зошиті анкету 

для з'ясування ставлення споживачів до якості, 

ціни та інших характеристик певного 

споживчого товару (за власним вибором). 

 

 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 1. Сутність і значення збору маркетингом 

інформації. 

 2. Переваги та недоліки основних методів 

опитування. 

 3. Сутність і завдання маркетингових 

інформаційних систем. 

 4. Спостереження і маркетингова інформація. 

 



 Інструкційно-технологічна картка 

 Структура анкети виглядає наступним чином: 

 Службове поле. У ньому вказуються дата заповнення, 
регіон, П.І.Б. інтерв'юера, інші дані.  

 Введення. Воно повинно бути чітким, простим, 
лаконічним. У ньому вказується мета дослідження, 
інформація про те, хто його проводить. Введення 
виконує стимулюючу функцію за допомогою 
підкреслення значущості відповіді респондента, 
вказівки на матеріальні стимули (призи, бонуси, участь 
в лотереї). 

 Тіло анкети. У цій частині розкриваються основні 
питання, на які ми намагаємося отримати відповідь в 
процесі дослідження. 

 Класифікаційна частина. Містить інформацію про 
основні соціально-економічні характеристики, які 
лягають в основу сегментування ринку. 

 



 Розробіть рекламне звернення (ескіз) для 

обраного Вами медіаносія і запропонуйте 

власний медіаплан . 



 

 Виконанні завдання надсилайте на 

          elenakosartsova@gmal.com 


