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Тема: ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета: основні поняття та види маркетингових досліджень 

Згідно з Міжнародним кодексом ЄСОМАР МАРКЕТИНГОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ — це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, 

аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, 

мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, 

політичної, суспільної і побутової діяльності.  

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, 

забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної 

маркетингової програми підприємства. 

Мета маркетингових досліджень   

• ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства посісти 

конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час; 

• знизити міру ризику і невизначеності;  

• збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. 

Предмет маркетингових досліджень  -  конкретна маркетингова проблема, 

що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнес-середовищі 

підприємства 

Об’єкт маркетингових досліджень — певний суб’єкт системи 

«підприємство–ринок–економіка» або певна його конкретна характеристика. 
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Таблиця 1 - Переваги та недоліки видів маркетингових досліджень 

Види 

маркетингових 

досліджень 

Переваги Недоліки 

1. Кабінетні Швидкість збирання 

інформації, невисока вартість, 

відносна простота 

Інформація може бути застарілою 

чи неповною, часто залишається 

нез’ясованим, хто і з якою метою її 

збирав 

2. Польові Конкретність, цільовий 

характер; контрольованість 

процесів збирання інформації 

Велика вартість і тривалість 

процесу збирання інформації 

3. Пілотні Безпосередня участь 

дослідника в маркетингових 

процесах 

Велика вартість, суб’єктивність 

суджень експертів 

4. Панельні Безпосередній контакт зі 

споживачем 

Суб’єктивність суджень споживачів 

5. Метод фокус-

груп 

Безпосередній контакт зі 

споживачами; невимушеність 

спілкування 

Надто загальний характер 

отриманої інформації 

6. Ділові  

контакти 

Безпосередній контакт із су-

б’єктами ринку 

Можливість отримання не-

достовірної інформації 
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Алгоритм процесу маркетингового дослідження 

 

Визначення проблеми

Оцінка можливостей дослідження 
проблеми

Формування цілей та завдань маркетингового 
дослідження

Розробка дослідницького проекту

Збирання та систематизація маркетингової 
інформації

Аналіз інформації

Підготовка звіту та його захист

Прийняття маркетингових рішень

 

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ — це вихідний елемент маркетингових 

досліджень і найцінніший ринковий продукт. Цінність маркетингової інформації 
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полягає в тому, що вона створює передумови для здобуття конкурентних 

переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати 

зміни в навколишньому бізнес-середовищі. 

Таблиця 2 - Класифікація маркетингової інформації 

Ознаки 

класифікації 

Види інформації Характеристика і напрямки 

використання інформації 

1. Призначення Вихідна Для визначення проблеми та її розв’язання 

Контрольна Для оцінки ефективності розв’язання 

проблеми 

2. Рівень Макропланова Інформація про державну фінансову систему, 

політику економічного регулювання цін, 

доходів, податків, позик тощо 

Мікропланова Інформація про величину попиту і 

пропонування, про показники діяльності 

підприємства, його конкурентів, споживачів 

3. Власність Власна Інформація, яка зібрана підприємством і 

належить йому 

Чужа Власність інших підприємств чи держави 

4. Доступність Відкрита Доступна всім 

Приватна Доступна лише для службового користування 

Таємна Доступна для обмеженого кола осіб 

5. Термін 

отримання 

Вторинна Зібрана раніше для розв’язання інших проблем 

Первинна Зібрана спеціально для розв’язання конкретної 

проблеми  

6. Роль у 

діяльності фірми 

Стратегічна Для розв’язання стратегічних завдань 

7. Зміст Аналітична Ідеї, гіпотези, поняття 

Методологічна Методи, підходи, методики  

Фактична Статистичні дані 

8. Джерела 

отримання 

Внутрішня Звіти фірми, списки покупців, постачальників, 

посередників 

Зовнішня  Звіти підприємств і торговельних організацій, 

періодичні видання, дані опитувань 

Навколишня Дані про суб’єкти, сили, умови навколишнього 

бізнес-середовища 
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9. Інформаційні  

потреби 

підприємства 

Проміжна Дані про наявні можливості підприємства 

щодо впливу на суб’єктів ринку 

Орієнтувальна Дані щодо обмежень впливу маркетингового 

інструментарію за різних умов навколишнього 

бізнес-середовища 

10. Маркетингові 

аспекти 

Попит Що користується попитом, коли і де він є, хто 

його носії, яка їхня поведінка, еластичність 

попиту 

Пропонування Які продукти пропонуються на ринку, коли, 

де, хто, в яких обсягах пропонує, еластичність 

пропонування  

Співвідношення 

попиту і 

пропонування 

В якій мірі і за яких умовах відбувається 

врівноважування попиту і пропонування 

Стан ринку Ринковий потенціал, реальний обсяг ринку, 

частки ринку 

Споживачі  Характерні ознаки, ринкові сегменти 

Ціни  Рівень, динаміка 

Конкуренція  Стан, форми, характерні ознаки конкурентів 

Макросистема Економічна, податкова, фінансова політика 

держави, система розподілу доходів, 

зовнішньоекономічні відносини, закони, 

норми і правила господарювання 

 

Таблиця 3 - Переваги і недоліки первинної та вторинної маркетингової 

інформації 

Види  

інформації 

Переваги Недоліки 

Первинна Цілеспрямованість, конкретність, 

відповідність ухваленій 

методології збирання інформації, 

надійність 

Велика вартість, велика тривалість зби-

рання інформації, потреба у 

висококваліфікованих інтерв’юерах, 

складність спеціальної підготовки таких 

Вторинна Низька вартість, швидкість 

отримання, достатня кількість, 

комплексність 

Надто загальний характер, інформація 

може бути застарілою, невідома методика 

її збирання та надійність джерела 

інформації 

 

Основними методами збирання первинної інформації є: 

• опитування  

•  спостереження 
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•  експеримент  

•  імітація 

ОПИТУВАННЯ — ще й досі основний і найпоширеніший метод збирання 

первинної інформації, хоч останнім часом він поступово здає свої позиції. 

Опитування — це інтерв’ю, узяте в респондента під час особистої зустрічі, 

телефоном чи поштою за допомогою опитувального листка (анкети). 

Таблиця 4 - Переваги та недоліки способів опитування 

Способи  

опитування 

Переваги Недоліки 

Особисто Безпосередній контакт, 

гнучкість, можливість 

впливу на респондента, 

глибина та комплексність 

інформації 

Висока вартість, у багатьох випадках складність 

і тривалість організації; необхідність залучення 

висококваліфікованих інтерв’юерів, складність 

їх спеціальної підготовки та контролювання 

впливу інтерв’юерів на респондентів 

Телефоном Швидкість, анонімність 

респондента, низька 

вартість 

Розмову легко припинити; обмеженість 

інформації, можливість відмови від співпраці 

Поштою Низька вартість, 

можливість широкого 

охоплення респондентів 

Низька ефективність (імовірність відповідей — 

до 5 %) неможливість установити, хто саме 

відповідав на лист чи анкету; анкета потребує 

ретельного попереднього тестування; бракує 

можливості впливу на респондента 

 

CПОСТЕРЕЖЕННЯ — це реальна оцінка ситуації за допомогою 

систематичного обліку поведінки суб’єктів без словесної чи іншої комунікації і 

без впливу на об’єкт спостереження.  

ЕКСПЕРИМЕНТ — це отримання інформації про взаємозв’язок між 

залежними і незалежними змінними, наприклад, між графіком рекламування і 

кількістю клієнтів, рівнем цін і обсягами продажу тощо.  

ІМІТАЦІЯ — це відтворення дії різних маркетингових чинників за 

допомогою економіко-математичних моделей. 

У ході маркетингових досліджень можуть використовуватись такі джерела 

маркетингової інформації:  

• друковані видання (періодика, монографії, брошури, огляди ринків, 

довідники, статистичні збірники); 
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• спеціальні дослідження (опитування, спостереження, експерименти, 

імітації); 

• довідки офіційних організацій, експортерів, представників фірм; 

• балансові звіти; 

•  каталоги; 

•  проспекти інших підприємств; 

• виставки, ярмарки, конференції, презентації; 

•  узагальнені думки покупців, споживачів, клієнтів, постачальників; 

• посередників, фінансових організацій; 

• неформальні джерела (чутки, просочування інформації). 

Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетингової інформації 

 

Визначення проблеми

Установлення рівня поінформованості

Опрацювання концепції збирання інформації

Збирання вторинної інформації

Збирання первинної інформації 

Обробка зібраних даних

Презентація
 

 

Практичне завдання (оцінюється в 12 балів) 

Скласти анкету опитування закритого типу, що налічує 10 питань для 

визначення прихильності споживачів до певного (обраного самостійно) виду 

продукції. 

 


