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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (417 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 417).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 
@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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MZA 7201 – МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

(ғылыми және педагогикалық  бағыты) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Қожамқұлова Ж.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Бейжанова А.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты,  

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Каленова С.А. – экономика ғылымдарының докторы, «Тұран» 

университетінің профессоры  

Сансызбаева Д.А. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі кездегі экономикалық дамуы маркетингтік зерттеулер 

нәтижесін кәсіпкерлік қызметте қолдануды талап етеді, себебі олар  

анықсыздық деңгейін төмендете отырып, стратегиялық басқару шешімдерін 

қабылдау үшін ақпараттық –талдау базасын құрады. Оның тиімді жүзеге 

асуы үшін оны жүргізу әдістемесін, барлық маркетингтік әдістер кешенін 

білу қажет: жалпы, жеке, қолданбалы, сонымен қатар басқа ғылымдардан 

алынған құралдар. Сәйкесінше, ақпараттарды жинау және талдаудың 

заманауи әдістемелерін қолдануға негізделген маркетингтік зерттеулер 

жүргізудің нақты дағдыларын жүйелі білу және игеру қажеттілігі. 

«Маркетингтік зерттеулер әдістемесі» пәнінің мазмұнын зерттеу және 

меңгеруге мүмкіндік береді.   

«Маркетингтік зерттеулер әдістемесі» пәнін меңгеру «6D051100-

Маркетинг» мамандығының типтік оқу жоспарының негізгі және элективті  

пәндерінің пәнаралық байланысын жүйелеуге қажет болып табылады. 

Берілген пән толықтай маркетинг-менеджмент тиімді қызметін жасауы үшін  

нарық субъектісі мен объектісіне қатысты маркетингтік зерттеулер жүргізу 

мен ұйымдастырудың әдістемелік сұрақтарының білімін қамтамасыз етеді. 

Пәннің негізгі тақырыптары әдістік және тәжірибелік сипаттамасына ие,  

олар әрекеттердің қолданбалы сферасына қатысты маркетингтік зерттеулер 

жүргізуді ұйымдастыру мен тәжірибесін біріктіреді.  

Берілген пәннің перереквизиттеріне жататындары: «Маркетингтік 

зерттеулер», «Маркетинг-менеджмент»; аралас пәндерге жататындары: 

«Статистикалық талдау және модельдеу», «Маркетингтік талдау». Олар 
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оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білімге, біліктілікке және қабілеттілікке 

ие. Оларды қатар меңгерудің қажеттілігі мыналармен анықталады, нарықтың 

субъектісі және объектісіне берілген пәндердің әртүрлі әдістері және 

әдістемесі процесіне негізделген маркетингтік зерттеулерді жүргізуге 

бағытталған. 

Докторанттар пәнді оқу негізінде маркетингтік зерттеудің жалпы және 

қолданбалы әдістемелері шеңберінде тәжірибелік іс-әрекеттер білімін 

меңгеруі және дағдысын игеруі қажет, атап айтқанда:   

- нақты маркетингтік мәселелерді талдау және шешуде зерттеу іс 

әрекеті әдістемесінің негізгі түсініктері, қағидаларын қолдану;  

- нарық, оның субъектілері және маркетинг кешенін зерттеудің нақты 

әдістемелерін жасау;  

- зерттеудің әр түрлі субъектілері және объектілеріне қатысты 

ақпараттарды зерттеуде талдау құралдарын, болжамалық бағалау, 

бағдарламалық өнімдерді қолдану ерекшелігін анықтау;  

- маркетингтің қолданбалы мәселелерін зерттеуде зерттеу жүргізудің 

айрықша әдістерін білу; 

- кәсіпорынның ішкі ортасын маркетингтік зертеу ерекшелігін анықтау 

және оларды жүргізудің сәйкес әдістемесін жасау.   

Осы пәндерге зерттеуге жүрісте докторанттар білуге тиісті : 

- нақты маркетингтік мәселені талдауда және шешім қабылдауда 

зерттеу қызметі әдістемесінің негізгі ұғымдарын, қағидаларын қолдана білуі 

керек; 

- маркетингтік зерттеулерге игерілген тұжырымдама негізінде пайда 

болған мәселелерді зерттеу әдістерінің жиынтықтарының қажетті кешені; 

- маркетингтік зерттеу ерекшеліктеріне қарай әртүрлі ғылымдардың 

зерттеу әдістерін қолдану мүмкіндіктері және ерекшеліктерін айқындау 

керек; 

- маркетингті тиімді аналитикалық жүйеде өндеу керек және осыған 

негізделген қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді қолдана білу;  

- мәліметтерді жинау және талдаудың қажетті әдістемелерін қолдану 

негізінде кәсіпорындағы маркетингтің, ішкі  нарықтың, оның 

субъекттілерінің, кешенінің қолданбалы зерттеулерін өткізуі керек. 

- кәсіпорынның ішкі ортасын  маркетингтік зерттеудің ерекшеліктерін 

айқындау керек және оларды жүзеге асырудың лайықты әдістемелерін өндеуі 

керек. 

Пәнді оқу барысында докторанттар келесідей дағдыларға ие болуы 

тиіс: 

 -  ортақ және қолданбалы сипаттағы нақты маркетингтік зерттеулерді 

жүзеге асырудың әдістемелерін әзірлеу; 

- нарықта әр түрлі параметрлерін зерттеу кезінде болжаудың қажетті 

әдістердің таңдау және қолдану; 
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- маркетингтік зерттеудің ортақ және қолданбалы әдістемелік 

облысындағы тәжірибелік біліктілікке, нақтырақ айтқанда нарықты, оның 

субъектілері мен маркетинг кешеніне қатысты зерттеу әдістемелері;  

- маркетинг мәселеден зерттеуден қазіргі әдістемелері мен әдістерін 

қолдана отырып сандық және сапалы зерттеулерді өткізудің нақты 

аспаптарын әзірлеу; 

- жиналған маркетингтік ақпаратты талдау мақсатындағы әртүрлі 

бағдарламалық өнімдерді тәжірибеде қолдану;  

 

ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№п/п Тақырып атаулары 

1 Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

2 Маркетингтік зерттеу  жүйесіндегі ғылыми таным әдістері 

3 Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

4 Әр түрлі білім салаларындағы маркетингтік зерттеудегі әдістемелік 

амал тәсілдер 

5 Сандық маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі 

6 Маркетингтік зерттеудегі сапалық әдістер 

7 Сандық және сапалық зерттеулердің жалпы маркетингтік әдістері 

8 Маркетингтік зерттеулердегі екінші ретті ақпараттарды талдау және 

бағалау әдістері 

9 Бірінші ретті ақпаратты зерттеу және бағалау әдістері 

10 Маркетингтік зерттеу жүргізу жүйесіндегі бағдарламалық өнімдер 

11 Нарықты кешенді зерттеу әдістемесі 

12 Нарықтың субъектілерін маркетингтік зерттеудің әдістемесі 

13 Маркетинг кешенін зерттеу ерекшеліктері 

14 Кәсіпорынның ішкі ортасын талдау  

15 Шетел нарығын  зерттеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістемесі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курсты зерттеу мақсаты – маркетингтік зерттеу жүргізуде заманауи 

әдістемелерді жасау және қолдануда докторанттарда жүйелі білімі мен 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың міндеттері: 

- толық теориялық және тәжірибелік материалдар негізінде 

маркетингтік зерттеулер түсінігін терең зерттеу; 

- қолданбалы мәселелерді зерттеуге қатысты басқа салалардан алынған 

жеке маркетингтік зерттеу әдістері мен әдістемелерін жүйелі және жекелеп 

зерттеу;  
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- ақпараттарды зерттеудің тиімді талдау жүйелері жасалған 

маркетингтік зерттеулерді жүргізудің заманауи әдістерін жүргізу бойынша 

тәжірибелік дағдыларды меңгеру және бекіту. 

«Маркетингтік зерттеу әдістемесі» пәні кәсіпорындарда және 

ұйымдарда, зерттеу саласында докторанттарды дайындауда базалық 

пәндердің бірі болып табылады.  

«Маркетингтік зерттеу әдістемесі» пәні маркетингтің әр түрлі 

мәселелері бойынша зерттеу жүргізу әдістемесінің негізгі түсініктері, мәні, 

және мазмұны қарастырады. Курстың құрылымы мен мазмұнын зерттеу 

үрдісінде  басты назар маркетингтік зерттеу жүргізудің жалпы әдістемесіне, 

сонымен қатар рынок және оның конъюнктурасын зерттеудің жекелеген 

әдістеріне, маркетинг кешенін басқаруды зерттеу және талдауға және 

қажеттіліктерді, бәсекелестердің мінез құлқын, жабдықтаушылар, делдалдар 

және кәсіпорынның ішкі орта мәселелерін бағалауға аударылады. Әр түрлі 

білім салаларының нақты әдістерімен байытылған маркетингтік зерттеу 

жүргізудің заманауи әдістемесі кешенін жасаудың барлық спектрі пәннің 

зерттеу пәні болып табылады. Маркетинг зерттеулерде қолданхатын өте 

таралған әдісті, бұл : экспертные бағалар, бақылау, сұраулар, тәжірибелер, 

тестирование және басқа 

Маркетингтік зерттеу кәсіпкерлік қызметтің ақпараттық талдау базасы 

бола отырып, әлемдік бизнес тәжірибесінде  кең және жиі қолданылады. 

Маркетингтік зерттеулердің даму тарихы көрсеткендей, маркетингтік 

зерттеулердің қажеттілігі  өндіріс, тауарлар мен қызметтерді айырбастаудың 

барлық салаларында өндірістің кеңеюі және жаңа технологиялардың пайда 

болуының белсенді үрдісімен байланысты. Оған өндіріс және өнімдерді 

таратудың ақпараттануы, тұтынушылардың әлеуметтік және мәдени 

қажеттіліктерінің өсуі және кәсіпкерліктің философиясы мен құралы 

ретіндегі маркетинг эволюциясы жатады. Мұндай зерттеулер осы 

жүзжылдықтың 20-30 жылдары жүргізіле бастаған. 40 жылдардың соңында, 

яғни соғыстан кейін маркетингтік зерттеулер өзінің бизнес ережесі  және 

күрделі технологиясы бар индустрия ретінде қалыптаса бастады. 

Маркетингтік зерттеу жеке пән ретінде психология, әлеуметтану, басқару 

және болжаудың жалпы теориясы, информатика статистика сияқты бұрыннан 

бері жүргізіліп келе жатқан пәндердің жекелеген қағидалары, ережелері және 

амал тәсілдерімен негізделген. Сонымен қатар, маркетингтік зерттеудің 

әдістемесі және әдістерінің даму тарихы олардың эвристикалық 

потенциалының тұрақты баю мен жетілгендігін куәләндырады.  

Бұл пәнді меңгеру докторанттарға жалпы және қолданбалы 

маркетингтік зерттеулер  жүргізуде қолданылатын арнайы әдістер мен 

технологиялар кешені туралы нақты ақпараттарды жинауға, сонымен қатар 

қажет жағдайда оларды жүргізудің қажетті әдістемесін жасауға мүмкіндік 

береді. Бірақ, айта кету қажет, күрделі әдістер мен технологияларды қолдану 

арқылы жүргізілетін ірі масштабты маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру 
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маркетингтік зерттеу рыногының кәсіби қызметкерлер іс әрекетінің 

прерогативасы болып табылады, олардың қызметіне қажет болған жағдайда 

кәсіпкерлер мен менеджерлер сүйене алады.   

Докторанттар негізгі компетенцияны дәріс оқу сабағында курстың 

мазмұнымен таныстыру кезінде меңгереді және интерактивті түрде 

жүргізілетін семинар сабағын жүргізу үрдісі кезінде тәжірибе жинақталады: 

іскерлік ойындар, жағдайлық есептерді шығару, мәселелерді зерттеудің 

жобалық әдісі. 

Осы пән бойынша докторанттардың алған білімін бақылау нысаны 

ретінде емтихан қарастырылған.  

Бұл бағдарлама Жоғары оқу орындарында оқығанда типтік болып 

табылады және өзгерістер енгізу ұсынылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Маркетингтік зерттеу жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

Маркетингтік зерттеу анықтамасына негізгі көзқарастар. Шектелген 

сипаттағы анықтама. Жалпыланған анықтама. Жүйе ретіндегі маркетингтік 

зерттеу.Ғылыми таныстырулар ортақ процесстің құрама бөлікті сияқты 

маркетинг зерттеулер.Басқа ғылымдармен байланысты маркетингтік 

зерттеулер. 

Маркетингтік зерттеу жүргізудің концептуалды бабы. Маркетинг 

зерттеулердің өткізулер әдістемеліктері мән және әзірлеуі. Зерттеулерге 

шеңберлерде маркетинг процесстің зерттеудің ережелер және технологияы. 

Маркетинг мәселелердің зерттеудің әдістердің және қабылдаулардың 

жиынтығы. Маркетинг зерттеулердің өткізудің және талдаудың әдістердің 

кешені. 

 Маркетингтік зерттеу тұжырымдамасын жасау. Мәселелерді 

үлгілеудің логикалық мәндік  әдісі. Тапсырманы нақтылау мәселелерінің 

диагностикасы, зерттеу әдістерін жасау. Маркетинг зерттеулер әдістердің 

таңдауы. Таңдамалы жиынтықтарды анықтау қағидалары. Шынайы таңдама 

түрлері. Субъективті таңдама түрлері. Таңдамалық жиынтықты есептеу. 

Эмпирикалық мәліметтерді алу, талдау, үлгілеу және болжау. Негізгі 

қорытындыларды жасау және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу. Нәтижелерді 

ұсыну нысандары. Қорытынды есептің құрылымы. Есепті жазудың 

әдістемелік қағидалары. Маркетингтік зерттеу тиімділігін бағалау.  

Кәсіпорындарда маркетингтік зерттеу үлгілерін жасаудың тәсілдері. 

Маркетингтік зерттеу жүргізудің ұйымдық нысандары. Маркетингтік зерттеу 

рыногының сыртқы және ішкі  субъектілері. Кәсіпорындардағы маркетингтік 
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зерттеудің жеке бөлімі. Маркетингтік зерттеу рыногының кәсіби мамандары. 

Зерттеуді ұйымдастырудың аралас нысаны. 

Маркетингтік зерттеу әдістемесінің негізгі қағидалары: жүйелілік, 

кешенділік, шынайылық, реттілік, нақтылық, объективтілік, жылдамдылық, 

үнемділік және тағы басқалар.  

 

Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі ғылыми таным әдістері 

Маркетингтік зерттеулер ғылыми танудың жалпы үрдісінің  құрамдас бөлігі 

ретінде. Зерттеу жүргізу әдістемесінің мәні. Зерттеу жүргізу әдістерінің мәні. 

Зерттеу әдісінің мазмұны.  

Маркетингтік зерттеу әдістерінің жиынтығы. Жалпы ғылыми әдістер: 

жүйелік талдау, кешенді зерттеу, бағдарламалық мақсаттық жоспарлау. 

Ақпараттарды өңдеу және талдаудың статистикалық әдістері. Маркетингтік 

зерттеудің есептеу әдістері. Математикалық үлгілеу әдістерін қолдану. 

Маркетинг әдістерінің экология, эстетика, дизайн, физиология және т.б. 

ғылымдармен байланысы.  Зерттеудің жеке маркетингтік әдістері. ESOMAR 

маркетингтік зерттеу әдістерін жіктеу.  

Ресми және ресми емес маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік 

зерттеудің теориялық мектебінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Ресми 

зерттеулердің мәні және ерекшеліктері. Ресми зерттеулердегі сандық және 

сапалық әдістер. Талдаудың ресми әдістері: шаруашылық іс әрекетті талдау 

және қаржылық талдаудың классикалық әдістері.  

Ресми емес зерттеулердің мәні және ерекшеліктері. Ресми емес зерттеу 

әдістері. Талдаудың ресми емес әдістері: сараптамалық бағалау, 

психологиялық, морфологиялық салыстыру, құру, көрсеткіштер жүйесі, 

талдау кестелер жүйесін құру.  

 

Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

Болжау әдістерінің мәні. Болжаудың негізгі қағидалары: жүйелілік, 

варианттылық, үзіліссіздік, адекваттылық, оңтайлылық. Маркетингтік 

мәселелерді болжаудағы ақпарат көздері. Болжау түрлері.  

Болжау әдістерінің құрылымы. Аналитикалық-прогностиялық әдістер : 

сызықты программалау, теория экспертных бағалардың ықтималдықтар, 

торлық жоспарлау, экономикалық-математикалық пішіндеу, әдістер жаппай 

қызмет көрсетулер, теория др және. 

Болжаудың сандық әдістері: индикаторлар негізінде экстраполяциялау, 

регрессиондық талдау. Болжаудың сапалық әдістері: сараптамалық бағалау, 

Дельфи әдісі, ассоциацияларды гирлянд әдісі, ми шабуылы әдістері, сценарий 

әдістері. Болжау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Қолдану 

аясы.   

Объектілердің дамуын немесе мінез құлқын болжаудағы экстраполяция 

әдісі. Болжанылатын экстраполяция: трендтік, корреляциондық және 

регресиондық тәуелділік. Математикалық үлгілер бойынша 



9 

 

экстраполяциялау. Графикалық экстраполяциялау. Шығындарды болжаудағы 

баллдық әдісі.  Әдіс процедурасы. Шкала бойынша параметрлерді бағалау. 

Параметрлердің маңыздылық формуласы. Параметрлердің салмақтылығын 

анықтау. Баллдарды орташа бағалау. Болжаудың параметрлік әдістері. 

Параметрлік әдістердің түрлері: үлестік көрсеткіштері бойынша, регрессия 

теңдігі бойынша.  

Бәсекеге қабілеттілік нормативін зерттеудегі болжаудың нормативті 

әдісі. Нормативтің оңтайлы деңгейін анықтау. Тауарларды шығаруды 

зерттеуде болжаудың эксперименталдық әдісі. Болжаудың индекстік әдісі. 

Болжаудың аддитивтік үлгісі. Уақытша қатарлар. Болжаудағы 

экспоненциалдық түзеу. Кәсіпорынның дамуын болжау жасаудың негізі 

ретіндегі жағдайлық талдау. Жағдайлық талдау объектісі. Жағдайлық талдау 

әдістері. Сараптамалық бағалау және сұраудың мәні. Интервьюерге 

қойылатын талаптар. Ашық сұрақтар. Сараптамалық бағалауды қолдану. 

Сараптамалық сұрауда таңдама көлемін анықтау.  

  

Әр түрлі білім салаларындағы маркетингтік зерттеудегі 

әдістемелік амал тәсілдер 

Маркетингтік зерттеудегі өнеркәсіптік дизайнның және эстетиканың 

рөлі. Тұтынушыларды зерттеудегі антропология және эргономика. Өнімді 

жекелеу үшін түсті таңдаудағы психологиялық зерттеулер. Түс талғамдарын 

анықтау әдісінің негізгі кезеңдері. Тұтынушылардың  дауыстық және 

фонетикалық  талғамдарын анықтау әдістерінің кезеңдері. Тауарлардың 

атауын жасауда, брендтерді зерттеудегі лингвистикалық, семантикалық және 

фонетикалық талдаулар.  

Рыноктағы тұтынушылар мінез құлқыларының мотивациясын 

зерттеудегі мотивациялық талдау, психологиялық тесттерді қолдану, 

тұтынушылардың жарнамалық шараларды, тауар образын қабылдауы. 

Рыноктағы ақпараттарды тарату үрдістерін зерттеуде, жаңалықтарға 

тұтынушылардың көзқарасын анықтағанда және әр түрлі адамдардың өмір 

тіршілік ету саласының, құндылыққа бейімделудің дамуын зерттеудегі 

әлеуметтану әдістері. Тұтынушылық тауарларды үлгілеуде антропологиялық 

өлшемдерді қолдану.  

Жаңа тауарларды жасауда психосемантикалық әдістерді қолдану. Еркін 

және шектелген ассоциациялар. Жіктеу технологиялары (топтау). 

Ассоциациялық әдістердің мүмкіндіктері. Вербалдық емес техниканы 

жүргізу әдістері:  коллаж, психологиялық суреттер, суреттерді аяқтау. 

Сапалық зерттеу жүргізудегі «физиологиялық өлшеу» әдісі. 

Жиынтық статистикалық, эконометрикалық, социометрических, 

квалиметрических, зерттеулер бихевиористических әдістері. 
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  Сандық маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі 

Сандық зерттеудің мәні. Сандық зерттеуді қолдану аясы. Сандық 

зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері. Мәліметтерді 

статистикалық өңдеу. Мәліметтерді өңдеудің арнайы бағдарламалық 

өнімдері. Сандық зерттеу әдістері.  

Зерттеудің пікір сұрау әдісі. Пікір сұрауды жоспарлау факторлары. 

Пікір сұрауды жүргізу сызба нұсқасы. Пікір сұрау типтері. Жалпы және 

арнайы пікір сұрау. Нүктелік және қайталап пікір сұрау. Жалпы және 

таңдамалық пікір сұрау. Пошталық және баспалық пікір сұрау. Телефон 

арқылы пікір сұрау жүргізу кезеңдері. Жеке және топтық интервью. Жеке 

интервью жүргізу кезеңдері. Сауалнама құрылымы.   

Пошталық және баспалық пікір сұрау. Телефон арқылы пікір сұрау 

жүргізу сызба нұсқасы. Жеке және топтық интервью. Жеке интервью жүргізу 

кезеңдері.  Сауалнаманың құрылымы. Сауалнамадағы сұрақтардың типтері. 

Сауалнамадағы шкалалық сұрақтар: түрлері, өлшеу тәсілдері. Шкалалау 

нәтижесін талдау. Пікір сұрау нәтижесіндегі бұрмалау типтері. 

Этнографиялық тәсіл: тұтынушылардың «шеткі» категорияларымен 

интервью. Пікір сұраудың перспективті бағыттары: Интернет-зерттеу, CATI 

әдісі. 

Бөлшек аудит. Бөлшек аудитті жүргізу және белгілеу технологиясы. 

Бөлшек аудиттің кемшіліктері және артықшылықтары. Зерттеу кезеңдері. 

Персоналды аттестаттау, мерчендайзинг, сауда залының қолайлылығын, 

рәсімделуін және тауарлық матрицаны талдау.  

Трафикті өлшеу. Шектеулер және мүмкіндіктер. Қолдану аясы. 

 

Маркетингтік зерттеудегі сапалық әдістер 

Зерттеудегі сапалық әдістердің мәні. Сапалық зерттеу жүргізу 

ерекшеліктері. Сапалық зерттеудің мақсаты. Зерттеудегі сапалық әдістерді 

қолдану аясы.  

Фокус топ әдісінің даму тарихы және мәні. Фокус топты қолдану. 

Фокус топтағы шектеулер. Фокус топты жүргізу кезеңдері. Фокус топты 

жоспарлау. Мәселелерді қалыптастыру және міндеттерді белгілеу. Фокус 

топты жүргізу үшін техникалық ұсыныстарды дайындау. Әңгімелесудің 

сценарийін жазу. Қатысушыларды таңдау. Модераторды тарту. 

Респонденттер мен модератордың түрлері. Фокус топты жүргізуге дайындық. 

Далалық зерттеулер. Фокус топтағы ақпараттарды фиксациялау. 

Мәліметтерді талдау және нәтижелерді ұсыну. Интернет фокус топты 

жүргізу.  

Тереңдетілген интервьюді жүргізу. Тереңдетілген интервьюді қолдану 

аясы. Тереңдетілген интервью түрлері. Тереңдетілген интервьюді жүргізу  

әдістемесі: баспалдақ әдістемесі, құпия мәселелерді анықтау, символикалық 

талдау.  
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Зерттеудің жобалық әдістері: мәні және қолдану аясы. Ассоциативті 

және құрылымдық әдістер. Еркін және бағытталған ассоциациялар. 

«Біртектес» әдісі. Ұсынысты аяқтау үшін көмектегі сынау. Суреттерді 

тестілеу. Рольдерді сомдау. Ретроспективті әңгілемесу және шығармашылық 

ойлауға сүйене отырып әңгімелесу. Вербалды емес техниканы қолдану 

әдістері: коллаж, психологиялық суреттер, суреттердің аяқталуы. Зерттеудің 

жобалық әдістерін жүргізу технологиясы. Жобалық әдістеме арқылы алынған 

мәліметтерді интерпретациялау.  

Тағы басқа сапалық әдістемелер: имитация, «физиологиялық 

өлшемдер» әдісі. 

 

Сандық және сапалық зерттеудің жалпы маркетингтік әдістері 

Сапалық және сандық маркетингтік зерттеулер жүргізудің жалпы 

әдістерінің жиынтығы. 

Бақылаудың мәні. Бақылауды қолданудың негізгі аясы. Әдеттегі және 

ғылыми бақылау. Бақылауды жүргізу шарттары. Бақылауды жіктеу белгілері. 

Ашық және жасырын бақылау. Зертханалық және далалық бақылаулар. 

Зертханалық далалық бақылау. Зерттеушінің тікелей қатысуымен және 

қатысуынсыз жүргізілетін бақылаулар. Жеке және жеке емес бақылаулар. 

Құрылымдық және құрылымдық емес бақылау. Тікелей және жанама 

бақылау. Жүйелік, эпизодтық, бір реттік, кездейсоқ бақылаулар. Бақылау 

мәліметтерін бекіту. Этнографиялық әдістер: «көлеңкелі экрандау», мінез 

құлық карталарын жасау, «тұтынушы саяхаты». Бақылау әдістері: жеке 

бақылау, техникалық құралдарды қолдану арқылы бақылау, аудит, контент 

талдау, іздерді талдау. 

Эксперименталдық зерттеу әдісін ұйымдастыру. Экспериментті 

қолдану саласы. Экспериментті жүргізу жоспары. Эксперимент түрлері. 

Зертханалық және далалық эксперименттер. Экспериментті жобалау. Сынақ 

маркетингінің объектілері. Рынокты тестілеу түрлері.  Home -test  және  hall-

test технологиялары және белгіленуі. Hall-test түрлері: кездейсоқ, ашық, 

бағалық, салыстырмалы тестілеу. Home –test және hall-test 

айырмашылықтары. Тестілеу кезіндегі таңдама. Рекрутинг және тестілеудегі  

тепе теңдік. 

Сатып алу туралы шешім қабылдауды зерттеудегі хаттамаларды 

талдау. Хаттамаларға талдау жүргізудің технологиялары. Құпия сатып алуды 

қолдану және жүргізу ерекшеліктері (mystery Shopping). Жүзеге асыру сызба 

нұсқасы. Виртуалдық сатып алушылар. Панельді зерттеулерді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. Панельдерді жіктеу. Панельдегі 

ақпараттарды алу.   
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МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 

ӘДІСТЕРІ 

 

Маркетингтік зерттеудегі екінші ретті ақпараттарды талдау және 

бағалау әдістері 

Екінші ретті ақпараттардың мәні және мазмұны. Екінші ретті 

ақпараттарды жіктеу. Екінші ретті ақпараттарды алу көздері.  

Екінші ретті ақпараттарды талдау мазмұны. Екінші ретті ақпараттарды 

талдау әдістері. Құжаттарды талдау. Екінші ретті ақпараттарды қарапайым 

талдау. 

Екінші ретті ақпараттарды ресми емес дәстүрлі талдау. Ақпараттардың 

шынайылығын анықтау. Ақпараттардың шынайылық критерийін есептеу. 

Екінші ретті ақпараттардың ұтымдылығының критерийі. Ақпараттардың 

кезеңділік критерийі. Талдаудың нақтылығы және сенімділігі. Талдауды 

қолданудың мақсаты. Талдау түрлері: ішкі, сыртқы, заңдық тұрғыда және 

психологиялық.  

Екінші ретті ақпараттарды ресми талдау. Контент талдауды жүргізу 

ерекшелігі. Контент талдауды жүргізу процедурасы. Талдаудың 

артықшылықтары және кемшіліктері.     

Екінші ретті ақпараттарды ақпараттық мақсаттық талдау. Талдаудың 

артықшылықтары және кемшіліктері. Талдауды қолдану шарттары.  Екінші 

ретті ақпаратттарды дискурсивті талдау. Талдауды жүргізу сызба нұсқасы. 

Жүзеге асыру ерекшеліктері. Артықшылықтары және кемшіліктері.  

 

Бірінші ретті ақпаратты зерттеу және бағалау әдістемесі 

Бастапқы ақпараттардың мәні және мазмұны. Бастапқы ақпараттың 

артықшылықтары және кемшіліктері. Бастапқы ақпараттарды талдау 

кезеңдері.  

Маркетингтік зерттеудің сандық әдістері. Кеңістіктік талдау.  Орташа 

арифметикалық мәндерді, сәнді, медиананы және вариацияны бағалау.  

Статистикалық әдістер: жаппай қызмет көрсету жүйесі, статистикалық 

үрдістер, ойындар теориясы, статистикалық шешімдер теориясы. 

Көп өлшемді әдістер: факторлық талдау, кластерлік талдау, көп 

факторлы талдау. Регрессиондық процедуралар: көптік регрессия, 

дискриминантты талдау, өзара байланысты автоматты түрде тану. Зерттеуде 

дисперсиялық, корреляциялық талдауларды қолдану.  

Операцияларды детерминантты талдау әдістері: сызықтық және 

сызықтық емес бағдарламалау, тасымалдау үлгілері. Экономикалық 

математикалық әдістер: айнымалылар арасындағы байланыстарды 

интерпретациялау. 

Гибридтік процедуралар: динамикалық бағдарламалау, эвристикалық 

бағдарламалау. 
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Талдау әдістерін қолдану салалары. Ассортиментті қалыптастыру, 

тауар қорының оңтайлы көлемін есептеуді зерттеуде сызықтық 

бағдарламалауды қолдану. Тапсырыс берушілерді кезек бойынша таңдау 

мәселелерін шешуде жаппай қызмет көрсету теориясын қолдану. Қорларды 

басқарудағы «байланыстар теориясы» әдісі. Маркетинг бойынша шешім 

қабылдауда ықтималдылық теориясы. Бірқатар жұмыстар түрлерінің өзара 

байланысын зерттеудегі торлық жоспарлау. Тұтынушылар мінез құлықтарын 

үлгілеуді имитациялау.  

 

Маркетингтік зерттеу жүргізу жүйесіндегі бағдарламалық өнімдер 

Маркетингтік зерттеудегі бағдарламалық өнімдердің мәні. Зерттеу 

және ақпараттарды талдауда қолданылатын бағдарламалық өнімдердің 

түрлері.  

«VORTEX» бағдарламалық өнімінің мазмұны. Бағдарламалық өнімнің 

мәні. Бастапқы ақпараттарды енгізу. Ақпараттарды өңдеу және талдау. 

Алынған нәтижелерді ұсыну. Ақпараттарды талдау мүмкіндіктері: 

зерттелетін айнымалылардың мазмұндық статистикасы, тұтынушыларды 

сегменттеу, корреляциялық талдау. 

«SPSS для Windows» (Statistical package for social science) 

бағдарламалық өнімінің мазмұны. Бағдарламалық өнімнің қолдану аясы. 

Бағдарламалық өнімнің мүмкіндіктері: кеңістіктік талдау, мазмұндық 

статистика, корреляциялық талдау, дисперсиялық талдау, кластерлік талдау, 

факторлық талдау, регрессиялық талдау. Бағдарлама нәтижелері: рынокты 

сегменттеу, тауарды позициялау, тауардың сапасын бағалау. 

«Statistica» бағдарламалық өнімінің мазмұны. Статистикалық 

процедураларды өңдеу жұмыстары: мазмұндық  статистика, көп өлшемді 

кестелерді талдау, көп өлшемді регрессия, дискриминантты талдау, сәйкестік 

талдау, факторлық талдау, кластерлік талдау. 

Маркетингтік зерттеуде тағы да басқа бағдарламалық өнімдерді 

қолдану. 

 

Нарықты кешенді зерттеу әдістемесі 

Рынокты зерттеу объектілері. Рынокты зерттеудің негізгі нәтижелері. 

Рынокты зерттеудегі кешенділік. Рынокты зерттеудің алгоритмі. Рыноктың 

жалпы сипаттамаларын зерттеу. Процедуралық шешімдер, рынокты зерттеу 

баптары.  

Тауарға деген сұранысты зерттеу. Сұраныстың құрылымы. Әр түрлі 

тауарларға әр түрлі сұраныс түрлерін бағалау. Сұранысты болжау әдістері: 

сараптамалық әдістер, экстраполяция, үлгілеу. Сұранысты болжаудың 

статистикалық әдістері. Ағымдағы сұранысты зерттеудің нормативтік әдісі.   

Рынокты конъюнктуралық шолу. Рынок конъюнктурасын зерттеу 

деңгейлері. Тауар рыногы конъюнктурасын зерттеудің негізгі мақсаты. 

Конъюнктураны зерттеудегі ақпараттардың түрлері. Рынок 
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конъюнктурасының көрсеткіштері. Рынок конъюнктурасын болжау әдістері: 

сараптамалық бағалау, индекстік және трендтік әдістер, үлгілеу әдісі және 

тағы басқа әдістер. Рынок конъюнктурасын зерттеудің нәтижесін ұсыну.    

Рыноктың сыйымдылығын және потенциалын зерттеу. Рынок 

сыйымдылығын және потенциалын есептеудегі ақпарат. Рынок 

сыйымдылығына әсер ететін факторлар. Рыноктың абсолютті және ағымдағы 

потенциалы. Рынок сыйымдылығы және потенциалын бағалау әдістері: 

тізбектік болжамдар, аралас әдіс, зерттеу панелі индексі, сатып алулар 

жиілігі және тауарларды жұмсау нормалары негізінде бөлшек және көтерме 

сатулар, өндірушілер, тұтынушылар туралы мәліметтер негізінде рынокты 

сомалау, өзгертілген коэффициенттер әдісі және тағы басқалар.  

Рынокты сегменттеудегі кластерлік бап. Еркін және толтырылмаған 

нишаны анықтау. Сегменттер қажеттіліктерінің толықтығын анықтау. Рынок 

үлесін анықтау әдістемесі: бір параметр және екі параметр негізінде. Рынок 

үлесінің өзгерісін анықтау. 

Тұтыну және өндірістік рыноктарды зерттеу ерекшеліктері. Іс 

әрекеттер түрлері бойынша  рынокты зерттеу баптары. Өндірістік рынокты 

зерттеу ерекшеліктері. Өндірістік тауарлар рыногындағы сұранысты бағалау. 

Өндірістік мақсатқа арналған тауарлар рыногын маркетингтік зерттеудің 

әдеттегі әдістері.  

 

Нарық субъектілерін маркетингтік зерттеудің әдістемесі 

Тұтынушыларды зерттеудің негізгі бағыттары және әдістері. 

Тұтынушылар арақатынасын зерттеуде объектілерді өлшеу және ранжирлеу 

әдістері. Тұтынушалырдың кәсіпорынға деген көзқарасын зерттеудегі 

казуалды байланыстар, бағалық критерийлер, Лайкерттің 

модификацияланған шкаласы әдістері. Белгілі бір тауар таңбасына 

тұтынушылардың көзқарасын зерттеудегі шкалалау әдісі. Тұтынушылар 

құндылықтары жүйесін зерттеу әдістемесі: толық профильді талдау, 

рангтерді қолдану, ассоциациялық әдістер, контент талдау. 

Тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру деңгейін зерттеу әдістемесі: 

панельдік әдіс, интегралды қанағаттануларын бағалау. Жобалық зерттеу әдісі 

арқылы тұтынушылардың талғамдарын анықтау.  

Бәсекелестерді зерттеудің негізгі бағыттары. Рыноктағы бәсекелік 

жағдайды анықтау әдістемесі: Герфендаль индексі, бәсекелік барлау, «құпия 

сатып алушы» әдісі. Бәсекелестерді зерттеу сызба нұсқасы. Рыноктағы 

бәсекелестердің жағдайын зерттеу. Стратегиялық топтар карталарын құру. 

Бәсекелестіктің әсерін анықтаудың сандық тәсілі. Бәсекелік позицияның 

тұрақтылығын бағалауда «салмақты коэффициент» әдісін қолдану. 

Бәсекелестерді салыстырмалы талдау мазмұны. Бенчмаркинг технологиясы. 

Бәсекелестерді зерттеудің негізгі әдістері. Ағымдағы және потенциалды 

бәсекелестерді анықтаудағы ассоциациативті пікір сұрау әдісі.   
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Бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын зерттеуде СВОТ талдау әдісін 

қолдану. Фирманың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау әдістері.  

Делдал және жабдықтаушыларды таңдауда зерттеудің негізгі 

бағыттары. Қатысушыларға  алғашқы бағалау жүргізу. Жазбаша пікір 

сұрауды қолдану. Зерттеу жүйесіндегі интервью әдісі. Бағалау әдістерін 

жасаудағы соңғы тексеру. Мықты және әлсіз жақтарды талдауда СВОТ 

талдауды қолдану. Делдалдарды талдау бағыттары. Делдалдарды 

таңдағаннан кейінгі олардың іс әрекетін бағалау.  Пікір сұрау, шкалалық 

бағалау, Лайкерт шкаласын қолдану. Жабдықтаушыларды таңдаудағы 

зерттеу кезеңдері. Жабдықтаушыларды таңдаудағы сараптамалық бағалау. 

Жабдықтаушылар рейтингін есептеу. Өнімді жеткізуіне баға беру. 

Жабдықтаушыларды таңдау әдістері: рейтингтік талдау, шығындарды 

есептеу, басым сипаттамалары, талғам категориялары. 

 

Маркетинг кешенін зерттеу ерекшеліктері  

Тауарларды зерттеудің негізгі бағыттары.  Жаңа тауарларды жасаудың 

әр түрлі кезеңдеріндегі зерттеудің негізгі әдістері: пікір сұрау, эксперимент, 

құжаттарды талдау, жағдайлық бақылау, фокус топ, тереңдетілген интервью, 

жобалық әдістер, аралас тестілеу, сипаттамаларды инвентаризациялау әдісі, 

морфологиялық талдау, шығармашылық әдістер, фильтрлік әдістер, 

сараптамалық әдістер, психосемантикалық әдістер. Тауардың рыноктық 

адекваттылығын бағалау баптары: далалық зерттеулер, зертханалық 

зерттеулер, талдау және көп өлшемді компьютерлік үлгілеу. Тауарлардың 

бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың баптары және әдістері: квалиметрлік бап, 

дифференциалданған әдіс, кешендік әдіс, маркетингтік бап, индекстік әдіс, 

балдық әдіс, параметрлік әдіс. Тауарды тестілеу. Брендтерді зерттеудегі 

лингвистикалық, семантикалық және фонетикалық талдаулар. Тауар имиджін 

зерттеудегі жобалық әдістемелер. 

Бағаларды зерттеудің негізгі бағыттары. Оңтайлы баға деңгейін 

анықтау әдістері: интерполяциялық әдіс, басқарылатын рыноктық тесттер, 

сатып алуды үлгілеу. Бағаның оңтайлы деңгейін анықтау әдістемелері. «Баға 

баспалдағы» әдісі, талғамдар шкаласын қолдану. «Салыстырусыз тест» 

ерекшелігі, тауарларды сатып алу ықтималдылығы шкаласын қолдану, 

таңдаманың біртектілігі. Бағаларды зерттеудегі Джастер шкаласы. Ванн 

Вестендорп әдісі, баға деңгейін анықтауда сызықтық графикаларды қолдану. 

Бағаларды зерттеуде бірлескен, толық профильді бірлескен және бейімделген 

бірлескен  әдістерді қолдану. Бағаларды зерттеуде эксперимент және 

сөрелерді үлгілеу әдісі. 

Өнімдерді өткізуді зерттеудің негізгі әдістері. Өнімдерді өткізуді 

зерттеудегі Retail Audit, Retail Monitoring, Store cheking әдістері. 

Мерчендайзингтегі бөлшек аудит әдісі. Геомаркетинг өткізу орындарын 

маркетингтік зерттеудің нысаны ретінде. Дүкендердің оңтайлы орналасуына 

зерттеу жүргізудің әдістері: сағаттар әдісі, изохрон әдісі. Жаяу және 
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транспорт трафиктерін өлшеу. Маркетингтік зерттеудегі тауарларды сату 

көлемін бағалаудағы болжау әдістері.  

Жылжыту кешендерін маркетингтік зерттеу. Зерттеуде қолданылатын 

әдістер: пікір сұрау, тестілеу, бақылау, эксперимент, ассоциативті әдістер. 

Жарнаманы зерттеудегі холл тест. Жариялауға дайын жарнаманы сынау, 

фокус топ, пікір сұрау. Жарнамалық үндеудің тиімділігін зерттеудегі пікір 

сұрау әдісі. Семантикалық дифференциалды қолдану. Жарнамалық 

проспектілер қағидасы бойынша тестілеу. Отбасылық әңгімелесу әдісі. 

Зертханалық сынақтар. Сату көлемі бойынша жарнама деңгейін тестілеу. 

Жарнамалық тиімділік көрсеткіштері шамалары бойынша тасушылар 

рейтингін анықтау. Жарнаманы маркетингтік зерттеудегі  контент талдау.  

  

Кәсіпорынның ішкі ортасын талдау 

Фирма ішіндегі зерттеулердің түрлері: фирманың шаруашылық даму 

көрсеткіштерін талдау, фирманың қаржылық іс әрекетін талдау, фирманы 

басқару құрылымын жетілдіру кәсіпорындағы қарама қайшылық 

жағдайларды зерттеу.  

Кәсіпорын потенциалын зерттеу. Өндіріс потенциалын зерттеу. 

Кәсіпорындағы маркетинг жүйесін талдау. Дамудың қаржылық 

көрсеткіштерін бағалау. Басқаруды ұйымдастыру және ұйымдық құрылымды 

зерттеу және бағалау. Зерттеуде қолданылатын әдістер.  

Құпия сатып алушы әдістемесі негізінде персоналдардың іс 

әрекеттерінің әр түрлі аспектілерін бағалау. Пікір сұрау әдісі арқылы 

персоналдың жүмыспен қанағаттануын тексеру.  

Персоналдардың лоялдылығын бағалау әдістері: баллдық әдіс.  

Персоналды аттестациялау барысында бөлшек аудит әдісі. Кадрларды 

аттестациялық бағалау түрлері. Объективті критерийлер негізінде кадрларды 

аттестациялауды жүзеге асыру ерекшеліктері. Кадрларды аттестациялаудағы 

субъективті бағалау. Кадрларды аттестациялауда  «360 градус» әдістемесін 

қолдану. Аттестациялаудың негізгі психологиялық ережелері.  

Сапаның қамтамасыз етілуін талдау. Кәсіпорынның ішкі жүйесін 

жақсартуын зерттеу. Персоналдың моральдық жағдайын зерттеу.  

 

Шетел нарығын зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу асыру 

әдістемесі 

Халықаралық маркетингтік зерттеудің мәні. Халықаралық  

маркетингтік зерттеудің тарихи даму кезеңдері. Халықаралық маркетингтік 

зерттеулерді жүргізу технологиясы. Зерттеу мәселесін анықтаудың 

күрделілігі.  

Маркетингтік зерттеу әдістері: пікір сұрау, бақылау, тереңдетілген 

интервью, мәліметтер базасын талдау және тағы басқалар.  

Шетел рыноктарын зерттеудің мәні. Шетел рыноктарын кешенді 

зерттеу қағидалары. Шетел рыногын зерттеу үшін ақпараттардың жіктелуі. 
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Рынок және рынок конъюнктурасы туралы ақпараттар. Халықаралық сауда 

нысандары және әдістері туралы ақпараттар. Жеке шетел фирмасы туралы 

ақпарат. Бастапқы және екінші ретті ақпараттар. Ақпараттарды жинау 

жүйесі. Ақпарат көздері. Кабинеттік зерттеулер жүргізудің ерекшелігі. 

Далалық зерттеулер ерекшелігі. Ақпараттарды жинаудағы сынақ сату әдісі. 

Жеке байланысты орнату.  

Шетел рыногын зерттеуді ұйымдастыру. Зерттеудің мақсаты, міндеті, 

пәні және объектісі. Маркетингтік зерттеу құрылымы. Нақты рынокты 

зерттеу. Рынок шарттарын зерттеу және талдау: сұраныс, ұсыныс, тауарға 

деген тұтынушылардың талаптары, рыноктың даму болашағы. Сауданың 

нысандары және әдістерін талдау: бәсекелестердің, сатып алушы 

кәсіпорындардың және коммерциялық тәжірибенің іс әрекеттерін бағалау. 

Шетел рыногына шығу үшін фирмалардың мүмкіндіктерін зерттеу. 

Өнімнің және фирманың бәсекеге қабілеттілігін, сонымен қатар бәсекелік 

позициясын талдау. Фирманың бәсекелік мүмкіндігін бағалау.  

Шетелдік фирманың досье құрылымы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Маркетингтік зерттеуді жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

2. Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі ғылыми таным әдісі 

3. Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

4. Ғылымның әр түрлі саласындағы маркетингтік зерттеудің 

әдістемелік тәсілдері 

5. Сандық маркетингтік зерттеу жүргізудің әдістемесі 

6. Маркетингтік зерттеудің сапалық әдістері 

7. Зерттеудің жалпы  маркетингтік әдістері 

8. Маркетингтік зерттеудегі екінші ретті ақпарттарды талдау әдістері 

9. Бастапқы ақпараттарды талдау әдістемесі 

10. Маркетингтік зерттеудегі бағдарламалық өнімдер 

11. Рынокты кешенді зерттеудің әдістемесі 

12. Рынок субъектілерін маркетингтік зерттеу әдістері 

13. Маркетинг кешенін зерттеу әдістемесі 

14. Фирма ішіндегі зерттеу әдістемесі 

15. Шетел рыноктарын зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу әдістері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1.Кәсіпорындарда маркетингтік зерттеу жүргізу тұжарамдамасын 

жасау 
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2. Маркетингтік зерттеудің теориялық мектептерінің даму 

ерекшеліктері 

3. Маркетингтік зерттеуді математикалық үлгілеу және болжамалық 

бағалау әдістері 

4. Маркетингтік мәсеоелерді шешу үшін әр түрлі білім беру 

салаларының нақты зерттеу әдістемелерін қолдану 

5. Сандық маркетингтік зерттеудің жеке әдістері 

6. Сапалық маркетингтік зерттеудегі жобалық әдістерді қолдану 

7. Сандық және сапалық маркетингтік зерттеу жүргізудің жалпы 

әдістер кешені  

8. Екінші ретті ақпараттарды талдау: оны жүргізу әдістемесі 

9. Бастапқы ақпараттарды зерттеу жүйесін жасау 

10. Зерттеу мәселесі үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану аясы және 

ерекшеліктері 

11. Сұраныс және рынок потенциалын зерттеу әдістері 

12. Бәсекелес, жабдықтаушылардың іс әрекеттерінің негізгі 

көрсеткіштерін талдау әдістері 

13. Тауар, баға, өткізу және жылжыту кешендеріне зерттеу жүргізу 

әдісі 

14. Кәсіпорынның шаруашылық және қаржылық іс әрекеттерін зерттеу 

әдісі 

15. Шетел рыногына шығуда зерттеу жүргізудің далалық әдістері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсупорындағы маркетингтік зерттеу модельдерін құру 

бағыттары 

2. Ресми және бейресми маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері 

3. Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі болжаудың нормативті әдістері 

және жағдайлық талдау 

4. Зерттеулерде психосемантикалық әдістермен ассоциативті 

әдістемелерді қолдану 

5. Сандық зертеулерді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері 

6. Терең сұхбат жүргізуде ақпараттарды талдау 

7. Панельдік зерттеулерді ұйымдастыру ерекшеліктері 

8. Екінші ретті ресми және бейресми талдаудың ерекшеліктері 

9. Бастапқы ақпаратты зерттеудің статистикалық процедуралары 

10. Маркетингтік бағдарламалық өнімдер көмегімен ақпараттарды 

өңдеу және талдау 

11. Тұтыну және өндірістік нарықтарды кешенді зерттеу 

айырмашылығы және ерекшеліктері 
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12.  Делдалдар, тұтынушылар қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

талдау әдістері 

13. Тауар, баға, өткізу және жылжытудың негізгі зерттеу бағыттары 

14.  Кәсіпорынның потенциалын және персоналдың лоялдылығын 

зерттеу әдістері 

15.  Шетел нарығын зерттеуді ұйымдастыру 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі кездегі экономикалық дамуы маркетингтік зерттеулер 

нәтижесін кәсіпкерлік қызметте қолдануды талап етеді, себебі олар  

анықсыздық деңгейін төмендете отырып, стратегиялық басқару шешімдерін 

қабылдау үшін ақпараттық –талдау базасын құрады. Оның тиімді жүзеге 

асуы үшін оны жүргізу әдістемесін, барлық маркетингтік әдістер кешенін 

білу қажет: жалпы, жеке, қолданбалы, сонымен қатар басқа ғылымдардан 

алынған құралдар. Сәйкесінше, ақпараттарды жинау және талдаудың 

заманауи әдістемелерін қолдануға негізделген маркетингтік зерттеулер 

жүргізудің нақты дағдыларын жүйелі білу және игеру қажеттілігі. 

«Маркетингтік зерттеулер әдістемесі» пәнінің мазмұнын зерттеу және 

меңгеруге мүмкіндік береді.   

«Маркетингтік зерттеулер әдістемесі» пәнін меңгеру «6D051100-

Маркетинг» мамандығының типтік оқу жоспарының негізгі және элективті  

пәндерінің пәнаралық байланысын жүйелеуге қажет болып табылады. 

Берілген пән толықтай маркетинг-менеджмент тиімді қызметін жасауы үшін  

нарық субъектісі мен объектісіне қатысты маркетингтік зерттеулер жүргізу 

мен ұйымдастырудың әдістемелік сұрақтарының білімін қамтамасыз етеді. 

Пәннің негізгі тақырыптары әдістік және тәжірибелік сипаттамасына ие,  

олар әрекеттердің қолданбалы сферасына қатысты маркетингтік зерттеулер 

жүргізуді ұйымдастыру мен тәжірибесін біріктіреді.  

Берілген пәннің перереквизиттеріне жататындары: «Маркетингтік 

зерттеулер», «Маркетинг-менеджмент»; аралас пәндерге жататындары: 

«Статистикалық талдау және модельдеу», «Маркетингтік талдау». Олар 
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оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білімге, біліктілікке және қабілеттілікке 

ие.  Оларды қатар меңгерудің қажеттілігі мыналармен анықталады, нарықтың 

субъектісі және объектісіне берілген пәндердің әртүрлі әдістері және 

әдістемесі процесіне негізделген маркетингтік зерттеулерді жүргізуге 

бағытталған. 

Докторанттар пәнді оқу негізінде маркетингтік зерттеудің жалпы және 

қолданбалы әдістемелері шеңберінде тәжірибелік іс-әрекеттер білімін 

меңгеруі және дағдыларды игерулері қажет, атап айтқанда:   

- нақты маркетингтік мәселелерді талдау және шешуде зерттеу іс 

әрекеті әдістемесінің негізгі түсініктері, қағидаларын қолдану;  

- рынок, оның субъектілері және маркетинг кешенін зерттеудің нақты 

әдістемелерін жасау;  

- зерттеудің әр түрлі субъектілері және объектілеріне қатысты 

ақпараттарды зерттеуде талдау құралдарын, болжамалық бағалау, 

бағдарламалық өнімдерді қолдану ерекшелігін анықтау;  

- маркетингтің қолданбалы мәселелерін зерттеуде зерттеу жүргізудің 

айрықша әдістерін білу; 

- кәсіпорынның ішкі ортасын маркетингтік зертеу ерекшелігін анықтау 

және оларды жүргізудің сәйкес әдістемесін жасау.   

Осы пәндерге зерттеуге жүрісте докторанттар білуге тиісті : 

- нақты маркетингтік мәселені талдауда және шешім қабылдауда 

зерттеушілік қызметтің негізгі ұғымдарын, қағидаларын қолдана білуі керек; 

- пайда болған маркетингтік мәселеге қатысты жүзеге асырылған 

маркетингтік зерттеу концепциясы негізінде қажетті әдістердің жиынтық 

кешенін анықтау; 

- маркетинг жағдайды зерттеуге қатысты әртүрлі ғылымдар тарапынан 

зерттеу әдістерін қолдану мүмкіндіктер және ерекшеліктері айқындауы 

керек; 

- мәліметтерді зерттеудің қазіргі заманғы әдістері негізінде 

бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, маркетингтің тиміді талдау 

жүйесін қалыптастыру;  

- мәліметтерді жинау мен талдаудың қажетті әдістемелерін қолдану 

негізінде маркетинг кешенінің, кәсіпорынның ішкі ортасының, оның 

субъектілерінің қолданбалы зерттеуін жүзеге асыру;  

- кәсіпорынның  ішкі ортасын маркетингтік зерттеудің ерекшеліктерін  

айқындау және сәйкесінше зерттеуді жүзеге асырудың әдістемесін құру. 

Пәнді оқу барысында докторанттар келесідей дағдыларға ие болулары 

тиіс: 

-  ортақ және қолданбалы сипаттағы нақты маркетингтік зерттеулерді 

жүзеге асырудың әдістемелерін әзірлеу; 

- нарықта әр түрлі параметрлерін зерттеу кезінде болжаудың қажетті 

әдістердің таңдау және қолдану; 
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- маркетингтік зерттеудің ортақ және қолданбалы әдістемелік 

облысындағы тәжірибелік біліктілікке, нақтырақ айтқанда нарықты, оның 

субъектілері мен маркетинг кешеніне қатысты зерттеу әдістемелері;  

- маркетинг мәселеден зерттеуден қазіргі әдістемелері мен әдістерін 

қолдана отырып сандық және сапалы зерттеулерді өткізудің нақты 

аспаптарын әзірлеу; 

- жиналған маркетингтік ақпаратты талдау мақсатындағы әртүрлі 

бағдарламалық өнімдерді тәжірибеде қолдану;  

 

ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№п/п Тақырып атаулары 

1 Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

2 Маркетингтік зерттеу  жүйесіндегі ғылыми таным әдістері 

3 Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

4 Әр түрлі білім салаларындағы маркетингтік зерттеудегі әдістемелік 

амал тәсілдер 

5 Сандық маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі 

6 Маркетингтік зерттеудегі сапалық әдістер 

7 Сандық және сапалық зерттеулердің жалпы маркетингтік әдістері 

8 Маркетингтік зерттеулердегі екінші ретті ақпараттарды талдау және 

бағалау әдістері 

9 Бірінші ретті ақпаратты зерттеу және бағалау әдістері 

10 Маркетингтік зерттеу жүргізу жүйесіндегі бағдарламалық өнімдер 

11 Нарықты кешенді зерттеу әдістемесі 

12 Нарықтың субъектілерін маркетингтік зерттеудің әдістемесі 

13 Маркетинг кешенін зерттеу ерекшеліктері 

14 Кәсіпорынның ішкі ортасын талдау  

15 Шетел нарығын  зерттеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру 

әдістемесі 

. 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курсты зерттеу мақсаты – маркетингтік зерттеу жүргізуде заманауи 

әдістемелерді жасау және қолдануда докторанттарда жүйелік білім және 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқытудың міндеттері: 

- толық теориялық және тәжірибелік материалдар негізінде 

маркетингтік зерттеулер түсінігін терең зерттеу; 
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- қолданбалы мәселелерді зерттеуге қатысты басқа салалардан алынған 

жеке маркетингтік зерттеу әдістері мен әдістемелерін жүйелі және жекелеп 

зерттеу;  

- ақпараттарды зерттеудің тиімді талдау жүйелері жасалған 

маркетингтік зерттеулерді жүргізудің заманауи әдістерін жүргізу бойынша 

тәжірибелік дағдыларды меңгеру және бекіту. 

«Маркетингтік зерттеу әдістемесі» пәні кәсіпорындарда және 

ұйымдарда, зерттеу саласында докторанттарды дайындауда базалық 

пәндердің бірі болып табылады.  

«Маркетингтік зерттеу әдістемесі» пәні маркетингтің әр түрлі 

мәселелері бойынша зерттеу жүргізу әдістемесінің негізгі түсініктері, мәні, 

және мазмұны қарастырады. Курстың құрылымы мен мазмұнын зерттеу 

үрдісінде  басты назар маркетингтік зерттеу жүргізудің жалпы әдістемесіне, 

сонымен қатар рынок және оның конъюнктурасын зерттеудің жекелеген 

әдістеріне, маркетинг кешенін басқаруды зерттеу және талдауға және 

қажеттіліктерді, бәсекелестердің мінез құлқын, жабдықтаушылар, делдалдар 

және кәсіпорынның ішкі орта мәселелерін бағалауға аударылады. Әр түрлі 

білім салаларының нақты әдістерімен байытылған маркетингтік зерттеу 

жүргізудің заманауи әдістемесі кешенін жасаудың барлық спектрі пәннің 

зерттеу пәні болып табылады. Маркетинг зерттеулерде қолданхатын өте 

таралған әдісті, бұл : экспертные бағалар, бақылау, сұраулар, тәжірибелер, 

тестирование және басқа 

Маркетингтік зерттеу кәсіпкерлік қызметтің ақпараттық талдау базасы 

бола отырып, әлемдік бизнес тәжірибесінде  кең және жиі қолданылады. 

Маркетингтік зерттеулердің даму тарихы көрсеткендей, маркетингтік 

зерттеулердің қажеттілігі  өндіріс, тауарлар мен қызметтерді айырбастаудың 

барлық салаларында өндірістің кеңеюі және жаңа технологиялардың пайда 

болуының белсенді үрдісімен байланысты. Оған өндіріс және өнімдерді 

таратудың ақпараттануы, тұтынушылардың әлеуметтік және мәдени 

қажеттіліктерінің өсуі және кәсіпкерліктің философиясы мен құралы 

ретіндегі маркетинг эволюциясы жатады. Мұндай зерттеулер осы 

жүзжылдықтың 20-30 жылдары жүргізіле бастаған. 40 жылдардың соңында, 

яғни соғыстан кейін маркетингтік зерттеулер өзінің бизнес ережесі  және 

күрделі технологиясы бар индустрия ретінде қалыптаса бастады. 

Маркетингтік зерттеу жеке пән ретінде психология, әлеуметтану, басқару 

және болжаудың жалпы теориясы, информатика статистика сияқты бұрыннан 

бері жүргізіліп келе жатқан пәндердің жекелеген қағидалары, ережелері және 

амал тәсілдерімен негізделген. Сонымен қатар, маркетингтік зерттеудің 

әдістемесі және әдістерінің даму тарихы олардың эвристикалық 

потенциалының тұрақты баю мен жетілгендігін куәләндырады.  

Бұл пәнді меңгеру докторанттарға жалпы және қолданбалы 

маркетингтік зерттеулер жүргізуде қолданылатын арнайы әдістер мен 

технологиялар кешені туралы нақты ақпараттарды жинауға, сонымен қатар 
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қажет жағдайда оларды жүргізудің қажетті әдістемесін жасауға мүмкіндік 

береді. Бірақ, айта кету қажет, күрделі әдістер мен технологияларды қолдану 

арқылы жүргізілетін ірі масштабты маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру 

маркетингтік зерттеу рыногының кәсіби қызметкерлер іс әрекетінің 

прерогативасы болып табылады, олардың қызметіне қажет болған жағдайда 

кәсіпкерлер мен менеджерлер сүйене алады.   

Докторанттар негізгі компетенцияны дәріс оқу сабағында курстың 

мазмұнымен таныстыру кезінде меңгереді және интерактивті түрде 

жүргізілетін семинар сабағын жүргізу үрдісі кезінде тәжірибе жинақталады: 

іскерлік ойындар, жағдайлық есептерді шығару, мәселелерді зерттеудің 

жобалық әдісі. 

Осы пән бойынша докторанттардың алған білімін бақылау нысаны 

ретінде емтихан қарастырылған.  

Бұл бағдарлама Жоғары оқу орындарында оқығанда типтік болып 

табылады және өзгерістер енгізу ұсынылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

Маркетингтік зерттеу анықтамасына негізгі көзқарастар. Шектелген 

сипаттағы анықтама. Жалпыланған анықтама. Жүйе ретіндегі маркетингтік 

зерттеу.Ғылыми таныстырулар ортақ процесстің құрама бөлікті сияқты 

маркетинг зерттеулер.Басқа ғылымдармен байланысты маркетингтік 

зерттеулер. 

Маркетингтік зерттеу жүргізудің концептуалды бабы. Маркетинг 

зерттеулердің өткізулер әдістемеліктері мән және әзірлеуі. Зерттеулерге 

шеңберлерде маркетинг процесстің зерттеудің ережелер және технологияы. 

Маркетинг мәселелердің зерттеудің әдістердің және қабылдаулардың 

жиынтығы. Маркетинг зерттеулердің өткізудің және талдаудың әдістердің 

кешені. 

 Маркетингтік зерттеу тұжырымдамасын жасау. Мәселелерді 

үлгілеудің логикалық мәндік  әдісі. Тапсырманы нақтылау мәселелерінің 

диагностикасы, зерттеу әдістерін жасау. Маркетинг зерттеулер әдістердің 

таңдауы. Таңдамалы жиынтықтарды анықтау қағидалары. Шынайы таңдама 

түрлері. Субъективті таңдама түрлері. Таңдамалық жиынтықты есептеу. 

Эмпирикалық мәліметтерді алу, талдау, үлгілеу және болжау. Негізгі 

қорытындыларды жасау және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу. Нәтижелерді 

ұсыну нысандары. Қорытынды есептің құрылымы. Есепті жазудың 

әдістемелік қағидалары. Маркетингтік зерттеу тиімділігін бағалау.  
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Кәсіпорындарда маркетингтік зерттеу үлгілерін жасаудың тәсілдері. 

Маркетингтік зерттеу жүргізудің ұйымдық нысандары. Маркетингтік зерттеу 

рыногының сыртқы және ішкі  субъектілері. Кәсіпорындардағы маркетингтік 

зерттеудің жеке бөлімі. Маркетингтік зерттеу рыногының кәсіби мамандары. 

Зерттеуді ұйымдастырудың аралас нысаны. 

Маркетингтік зерттеу әдістемесінің негізгі қағидалары: жүйелілік, 

кешенділік, шынайылық, реттілік, нақтылық, объективтілік, жылдамдылық, 

үнемділік және тағы басқалар.  

 

Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі ғылыми таным әдістері 

Маркетингтік зерттеулер ғылыми танудың жалпы үрдісінің  құрамдас бөлігі 

ретінде. Зерттеу жүргізу әдістемесінің мәні. Зерттеу жүргізу әдістерінің мәні. 

Зерттеу әдісінің мазмұны.  

Маркетингтік зерттеу әдістерінің жиынтығы. Жалпы ғылыми әдістер: 

жүйелік талдау, кешенді зерттеу, бағдарламалық мақсаттық жоспарлау. 

Ақпараттарды өңдеу және талдаудың статистикалық әдістері. Маркетингтік 

зерттеудің есептеу әдістері. Математикалық үлгілеу әдістерін қолдану. 

Маркетинг әдістерінің экология, эстетика, дизайн, физиология және т.б. 

ғылымдармен байланысы.  Зерттеудің жеке маркетингтік әдістері. ESOMAR 

маркетингтік зерттеу әдістерін жіктеу.  

Ресми және ресми емес маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік 

зерттеудің теориялық мектебінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Ресми 

зерттеулердің мәні және ерекшеліктері. Ресми зерттеулердегі сандық және 

сапалық әдістер. Талдаудың ресми әдістері: шаруашылық іс әрекетті талдау 

және қаржылық талдаудың классикалық әдістері.  

Ресми емес зерттеулердің мәні және ерекшеліктері. Ресми емес зерттеу 

әдістері. Талдаудың ресми емес әдістері: сараптамалық бағалау, 

психологиялық, морфологиялық салыстыру, құру, көрсеткіштер жүйесі, 

талдау кестелер жүйесін құру.  

 

Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

Болжау әдістерінің мәні. Болжаудың негізгі қағидалары: жүйелілік, 

варианттылық, үзіліссіздік, адекваттылық, оңтайлылық. Маркетингтік 

мәселелерді болжаудағы ақпарат көздері. Болжау түрлері.  

Болжау әдістерінің құрылымы. Аналитикалық-прогностиялық әдістер : 

сызықты программалау, теория экспертных бағалардың ықтималдықтар, 

торлық жоспарлау, экономикалық-математикалық пішіндеу, әдістер жаппай 

қызмет көрсетулер, теория др және. 

Болжаудың сандық әдістері: индикаторлар негізінде экстраполяциялау, 

регрессиондық талдау. Болжаудың сапалық әдістері: сараптамалық бағалау, 

Дельфи әдісі, ассоциацияларды гирлянд әдісі, ми шабуылы әдістері, сценарий 

әдістері. Болжау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Қолдану 

аясы.   
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Объектілердің дамуын немесе мінез құлқын болжаудағы экстраполяция 

әдісі. Болжанылатын экстраполяция: трендтік, корреляциондық және 

регресиондық тәуелділік. Математикалық үлгілер бойынша 

экстраполяциялау. Графикалық экстраполяциялау. Шығындарды болжаудағы 

баллдық әдісі.  Әдіс процедурасы. Шкала бойынша параметрлерді бағалау. 

Параметрлердің маңыздылық формуласы. Параметрлердің салмақтылығын 

анықтау. Баллдарды орташа бағалау. Болжаудың параметрлік әдістері. 

Параметрлік әдістердің түрлері: үлестік көрсеткіштері бойынша, регрессия 

теңдігі бойынша.  

Бәсекеге қабілеттілік нормативін зерттеудегі болжаудың нормативті 

әдісі. Нормативтің оңтайлы деңгейін анықтау. Тауарларды шығаруды 

зерттеуде болжаудың эксперименталдық әдісі. Болжаудың индекстік әдісі. 

Болжаудың аддитивтік үлгісі. Уақытша қатарлар. Болжаудағы 

экспоненциалдық түзеу. Кәсіпорынның дамуын болжау жасаудың негізі 

ретіндегі жағдайлық талдау. Жағдайлық талдау объектісі. Жағдайлық талдау 

әдістері. Сараптамалық бағалау және сұраудың мәні. Интервьюерге 

қойылатын талаптар. Ашық сұрақтар. Сараптамалық бағалауды қолдану. 

Сараптамалық сұрауда таңдама көлемін анықтау.  

  

Әр түрлі білім салаларындағы маркетингтік зерттеудегі 

әдістемелік амал тәсілдер 

Маркетингтік зерттеудегі өнеркәсіптік дизайнның және эстетиканың 

рөлі. Тұтынушыларды зерттеудегі антропология және эргономика. Өнімді 

жекелеу үшін түсті таңдаудағы психологиялық зерттеулер. Түс талғамдарын 

анықтау әдісінің негізгі кезеңдері. Тұтынушылардың  дауыстық және 

фонетикалық  талғамдарын анықтау әдістерінің кезеңдері. Тауарлардың 

атауын жасауда, брендтерді зерттеудегі лингвистикалық, семантикалық және 

фонетикалық талдаулар.  

Рыноктағы тұтынушылар мінез құлқыларының мотивациясын 

зерттеудегі мотивациялық талдау, психологиялық тесттерді қолдану, 

тұтынушылардың жарнамалық шараларды, тауар образын қабылдауы. 

Рыноктағы ақпараттарды тарату үрдістерін зерттеуде, жаңалықтарға 

тұтынушылардың көзқарасын анықтағанда және әр түрлі адамдардың өмір 

тіршілік ету саласының, құндылыққа бейімделудің дамуын зерттеудегі 

әлеуметтану әдістері. Тұтынушылық тауарларды үлгілеуде антропологиялық 

өлшемдерді қолдану.  

Жаңа тауарларды жасауда психосемантикалық әдістерді қолдану. Еркін 

және шектелген ассоциациялар. Жіктеу технологиялары (топтау). 

Ассоциациялық әдістердің мүмкіндіктері. Вербалдық емес техниканы 

жүргізу әдістері: коллаж, психологиялық суреттер, суреттерді аяқтау. 

Сапалық зерттеу жүргізудегі «физиологиялық өлшеу» әдісі. 

Жиынтық статистикалық, эконометрикалық, социометрических, 

квалиметрических, зерттеулер бихевиористических әдістері. 
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Сандық маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі  

Сандық зерттеудің мәні. Сандық зерттеуді қолдану аясы. Сандық 

зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері. Мәліметтерді 

статистикалық өңдеу. Мәліметтерді өңдеудің арнайы бағдарламалық 

өнімдері. Сандық зерттеу әдістері.  

Зерттеудің пікір сұрау әдісі. Пікір сұрауды жоспарлау факторлары. 

Пікір сұрауды жүргізу сызба нұсқасы. Пікір сұрау типтері. Жалпы және 

арнайы пікір сұрау. Нүктелік және қайталап пікір сұрау. Жалпы және 

таңдамалық пікір сұрау. Пошталық және баспалық пікір сұрау. Телефон 

арқылы пікір сұрау жүргізу кезеңдері. Жеке және топтық интервью. Жеке 

интервью жүргізу кезеңдері. Сауалнама құрылымы.   

Пошталық және баспалық пікір сұрау. Телефон арқылы пікір сұрау 

жүргізу сызба нұсқасы. Жеке және топтық интервью. Жеке интервью жүргізу 

кезеңдері.  Сауалнаманың құрылымы. Сауалнамадағы сұрақтардың типтері. 

Сауалнамадағы шкалалық сұрақтар: түрлері, өлшеу тәсілдері. Шкалалау 

нәтижесін талдау. Пікір сұрау нәтижесіндегі бұрмалау типтері. 

Этнографиялық тәсіл: тұтынушылардың «шеткі» категорияларымен 

интервью. Пікір сұраудың перспективті бағыттары: Интернет-зерттеу, CATI 

әдісі. 

Бөлшек аудит. Бөлшек аудитті жүргізу және белгілеу технологиясы. 

Бөлшек аудиттің кемшіліктері және артықшылықтары. Зерттеу кезеңдері. 

Персоналды аттестаттау, мерчендайзинг, сауда залының қолайлылығын, 

рәсімделуін және тауарлық матрицаны талдау.  

Трафикті өлшеу. Шектеулер және мүмкіндіктер. Қолдану аясы. 

 

Маркетингтік зерттеудегі сапалық әдістер 

Зерттеудегі сапалық әдістердің мәні. Сапалық  зерттеу жүргізу 

ерекшеліктері. Сапалық зерттеудің мақсаты. Зерттеудегі сапалық әдістерді  

қолдану аясы.  

Фокус топ әдісінің даму тарихы және мәні. Фокус топты қолдану. 

Фокус топтағы шектеулер. Фокус топты жүргізу кезеңдері. Фокус топты 

жоспарлау. Мәселелерді қалыптастыру және міндеттерді белгілеу. Фокус 

топты жүргізу үшін техникалық ұсыныстарды дайындау. Әңгімелесудің 

сценарийін жазу. Қатысушыларды таңдау. Модераторды тарту. 

Респонденттер мен модератордың түрлері. Фокус топты жүргізуге дайындық.  

Далалық зерттеулер. Фокус топтағы ақпараттарды фиксациялау. 

Мәліметтерді талдау және нәтижелерді ұсыну. Интернет фокус топты 

жүргізу.  

Тереңдетілген интервьюді жүргізу. Тереңдетілген интервьюді қолдану 

аясы. Тереңдетілген интервью түрлері. Тереңдетілген интервьюді жүргізу  

әдістемесі: баспалдақ әдістемесі, құпия мәселелерді анықтау, символикалық 

талдау.  
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Зерттеудің жобалық әдістері: мәні және қолдану аясы. Ассоциативті 

және құрылымдық әдістер. Еркін және бағытталған ассоциациялар. 

«Біртектес» әдісі. Ұсынысты аяқтау үшін көмектегі сынау. Суреттерді 

тестілеу. Рольдерді сомдау. Ретроспективті әңгілемесу және шығармашылық 

ойлауға сүйене отырып әңгімелесу. Вербалды емес техниканы қолдану 

әдістері: коллаж, психологиялық суреттер, суреттердің аяқталуы. Зерттеудің 

жобалық әдістерін жүргізу технологиясы. Жобалық әдістеме арқылы алынған 

мәліметтерді интерпретациялау.  

Тағы басқа сапалық әдістемелер: имитация, «физиологиялық 

өлшемдер» әдісі. 

 

Сандық және сапалық зерттеудің жалпы маркетингтік әдістері 

Сапалық және сандық маркетингтік зерттеулер жүргізудің жалпы 

әдістерінің жиынтығы. 

Бақылаудың мәні. Бақылауды қолданудың негізгі аясы. Әдеттегі және 

ғылыми бақылау. Бақылауды жүргізу шарттары. Бақылауды жіктеу белгілері. 

Ашық және жасырын бақылау. Зертханалық және далалық бақылаулар. 

Зертханалық далалық бақылау. Зерттеушінің тікелей қатысуымен және 

қатысуынсыз жүргізілетін бақылаулар. Жеке және жеке емес бақылаулар. 

Құрылымдық және құрылымдық емес бақылау. Тікелей және жанама 

бақылау. Жүйелік, эпизодтық, бір реттік, кездейсоқ бақылаулар. Бақылау 

мәліметтерін бекіту. Этнографиялық әдістер: «көлеңкелі экрандау», мінез 

құлық карталарын жасау, «тұтынушы саяхаты». Бақылау әдістері: жеке 

бақылау, техникалық құралдарды қолдану арқылы бақылау, аудит, контент 

талдау, іздерді талдау. 

Эксперименталдық зерттеу әдісін ұйымдастыру. Экспериментті 

қолдану саласы. Экспериментті жүргізу жоспары. Эксперимент түрлері. 

Зертханалық және далалық эксперименттер. Экспериментті жобалау. Сынақ 

маркетингінің объектілері. Рынокты тестілеу түрлері.  Home -test  және  hall-

test технологиялары және белгіленуі. Hall –test түрлері: кездейсоқ, ашық, 

бағалық, салыстырмалы тестілеу. Home –test және  hall-test 

айырмашылықтары. Тестілеу кезіндегі таңдама. Рекрутинг және тестілеудегі  

тепе теңдік. 

Сатып алу туралы шешім қабылдауды зерттеудегі хаттамаларды 

талдау. Хаттамаларға талдау жүргізудің технологиялары. Құпия сатып алуды 

қолдану және жүргізу ерекшеліктері (mystery Shopping). Жүзеге асыру сызба 

нұсқасы. Виртуалдық сатып алушылар. Панельді зерттеулерді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. Панельдерді жіктеу. Панельдегі 

ақпараттарды алу.   
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МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 

ӘДІСТЕРІ 

Маркетингтік зерттеудегі екінші ретті ақпараттарды талдау және 

бағалау әдістері 

Екінші ретті ақпараттардың мәні және мазмұны. Екінші ретті 

ақпараттарды жіктеу. Екінші ретті ақпараттарды алу көздері.  

Екінші ретті ақпараттарды талдау мазмұны. Екінші ретті ақпараттарды 

талдау әдістері. Құжаттарды талдау. Екінші ретті ақпараттарды қарапайым 

талдау. 

Екінші ретті ақпараттарды ресми емес дәстүрлі талдау. Ақпараттардың 

шынайылығын анықтау. Ақпараттардың шынайылық критерийін есептеу. 

Екінші ретті ақпараттардың ұтымдылығының критерийі. Ақпараттардың 

кезеңділік критерийі. Талдаудың нақтылығы және сенімділігі. Талдауды 

қолданудың мақсаты. Талдау түрлері: ішкі, сыртқы, заңдық тұрғыда және 

психологиялық.  

Екінші ретті ақпараттарды ресми талдау. Контент талдауды жүргізу 

ерекшелігі. Контент талдауды жүргізу процедурасы. Талдаудың 

артықшылықтары және кемшіліктері.     

Екінші ретті ақпараттарды ақпараттық мақсаттық талдау. Талдаудың 

артықшылықтары және кемшіліктері. Талдауды қолдану шарттары.  Екінші 

ретті ақпаратттарды дискурсивті талдау. Талдауды жүргізу сызба нұсқасы. 

Жүзеге асыру ерекшеліктері. Артықшылықтары және кемшіліктері.  

 

Бірінші ретті ақпаратты талдау және бағалау әдістері 

Бастапқы ақпараттардың мәні және мазмұны. Бастапқы ақпараттың 

артықшылықтары және кемшіліктері. Бастапқы ақпараттарды талдау 

кезеңдері.  

Маркетингтік зерттеудің сандық әдістері. Кеңістіктік талдау.  Орташа 

арифметикалық мәндерді, сәнді, медиананы және вариацияны бағалау.  

Статистикалық әдістер: жаппай қызмет көрсету жүйесі, статистикалық 

үрдістер, ойындар теориясы, статистикалық шешімдер теориясы. 

Көп өлшемді әдістер: факторлық талдау, кластерлік талдау, көп 

факторлы талдау. Регрессиондық процедуралар: көптік регрессия, 

дискриминантты талдау, өзара байланысты автоматты түрде тану. Зерттеуде 

дисперсиялық, корреляциялық талдауларды қолдану.  

Операцияларды детерминантты талдау әдістері: сызықтық және 

сызықтық емес бағдарламалау, тасымалдау үлгілері. Экономикалық 

математикалық әдістер: айнымалылар арасындағы байланыстарды 

интерпретациялау. 

Гибридтік процедуралар: динамикалық бағдарламалау, эвристикалық 

бағдарламалау. 

Талдау әдістерін қолдану салалары. Ассортиментті қалыптастыру, 

тауар қорының оңтайлы көлемін есептеуді зерттеуде сызықтық 
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бағдарламалауды қолдану. Тапсырыс берушілерді кезек бойынша таңдау 

мәселелерін шешуде жаппай қызмет көрсету теориясын қолдану. Қорларды 

басқарудағы «байланыстар теориясы» әдісі. Маркетинг бойынша шешім 

қабылдауда ықтималдылық теориясы. Бірқатар жұмыстар түрлерінің өзара 

байланысын зерттеудегі торлық жоспарлау. Тұтынушылар мінез құлықтарын 

үлгілеуді имитациялау.  

 

Маркетингтік зерттеу жүргізу жүйесіндегі бағдарламалық өнімдер 

Маркетингтік зерттеудегі бағдарламалық өнімдердің мәні. Зерттеу 

және ақпараттарды талдауда қолданылатын бағдарламалық өнімдердің 

түрлері.  

«VORTEX» бағдарламалық өнімінің мазмұны. Бағдарламалық өнімнің 

мәні. Бастапқы ақпараттарды енгізу. Ақпараттарды өңдеу және талдау. 

Алынған нәтижелерді ұсыну. Ақпараттарды талдау мүмкіндіктері: 

зерттелетін айнымалылардың мазмұндық статистикасы, тұтынушыларды 

сегменттеу, корреляциялық талдау. 

«SPSS для Windows» (Statistical package for social science) 

бағдарламалық өнімінің мазмұны. Бағдарламалық өнімнің қолдану аясы. 

Бағдарламалық өнімнің мүмкіндіктері: кеңістіктік талдау, мазмұндық 

статистика, корреляциялық талдау, дисперсиялық талдау, кластерлік талдау, 

факторлық талдау, регрессиялық талдау. Бағдарлама нәтижелері: рынокты 

сегменттеу, тауарды позициялау, тауардың сапасын бағалау. 

«Statistica» бағдарламалық өнімінің мазмұны. Статистикалық 

процедураларды өңдеу жұмыстары: мазмұндық  статистика, көп өлшемді 

кестелерді талдау, көп өлшемді регрессия, дискриминантты талдау, сәйкестік 

талдау, факторлық талдау, кластерлік талдау. 

Маркетингтік зерттеуде тағы да басқа бағдарламалық өнімдерді 

қолдану. 

 

Нарықты кешенді зерттеу әдістемесі 

Рынокты зерттеу объектілері. Рынокты зерттеудің негізгі нәтижелері. 

Рынокты зерттеудегі кешенділік. Рынокты зерттеудің алгоритмі. Рыноктың 

жалпы сипаттамаларын зерттеу. Процедуралық шешімдер, рынокты зерттеу 

баптары.  

Тауарға деген сұранысты зерттеу. Сұраныстың құрылымы. Әр түрлі 

тауарларға әр түрлі сұраныс түрлерін бағалау. Сұранысты болжау әдістері: 

сараптамалық әдістер, экстраполяция, үлгілеу. Сұранысты болжаудың 

статистикалық әдістері. Ағымдағы сұранысты зерттеудің нормативтік әдісі.   

Рынокты конъюнктуралық шолу. Рынок конъюнктурасын зерттеу 

деңгейлері. Тауар рыногы конъюнктурасын зерттеудің негізгі мақсаты. 

Конъюнктураны зерттеудегі ақпараттардың түрлері. Рынок 

конъюнктурасының көрсеткіштері. Рынок конъюнктурасын болжау әдістері: 
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сараптамалық бағалау, индекстік және трендтік әдістер, үлгілеу әдісі және 

тағы басқа әдістер. Рынок конъюнктурасын зерттеудің нәтижесін ұсыну.    

Рыноктың сыйымдылығын және потенциалын зерттеу. Рынок 

сыйымдылығын және потенциалын есептеудегі ақпарат. Рынок 

сыйымдылығына әсер ететін факторлар. Рыноктың абсолютті және ағымдағы 

потенциалы. Рынок сыйымдылығы және потенциалын бағалау әдістері: 

тізбектік болжамдар, аралас әдіс, зерттеу панелі индексі, сатып алулар 

жиілігі және тауарларды жұмсау нормалары негізінде бөлшек және көтерме 

сатулар, өндірушілер, тұтынушылар туралы мәліметтер негізінде рынокты 

сомалау, өзгертілген коэффициенттер әдісі және тағы басқалар.  

Рынокты сегменттеудегі кластерлік бап. Еркін және толтырылмаған 

нишаны анықтау. Сегменттер қажеттіліктерінің толықтығын анықтау. Рынок 

үлесін анықтау әдістемесі: бір параметр және екі параметр негізінде. Рынок 

үлесінің өзгерісін анықтау. 

Тұтыну және өндірістік рыноктарды зерттеу ерекшеліктері. Іс 

әрекеттер түрлері бойынша  рынокты зерттеу баптары. Өндірістік рынокты 

зерттеу ерекшеліктері. Өндірістік тауарлар рыногындағы сұранысты бағалау. 

Өндірістік мақсатқа арналған тауарлар рыногын маркетингтік зерттеудің 

әдеттегі әдістері.  

 

Нарықтың субъектілерін маркетингтік зерттеудің әдістемесі 

Тұтынушыларды зерттеудің негізгі бағыттары және әдістері. 

Тұтынушылар арақатынасын зерттеуде объектілерді өлшеу және ранжирлеу 

әдістері. Тұтынушалырдың кәсіпорынға деген көзқарасын зерттеудегі 

казуалды байланыстар, бағалық критерийлер, Лайкерттің 

модификацияланған шкаласы әдістері. Белгілі бір тауар таңбасына 

тұтынушылардың көзқарасын зерттеудегі шкалалау әдісі. Тұтынушылар 

құндылықтары жүйесін зерттеу әдістемесі: толық профильді талдау, 

рангтерді қолдану, ассоциациялық әдістер, контент талдау. 

Тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру деңгейін зерттеу әдістемесі: 

панельдік әдіс, интегралды қанағаттануларын бағалау. Жобалық зерттеу әдісі 

арқылы тұтынушылардың талғамдарын анықтау.  

Бәсекелестерді зерттеудің негізгі бағыттары. Рыноктағы бәсекелік 

жағдайды анықтау әдістемесі: Герфендаль индексі, бәсекелік барлау, «құпия 

сатып алушы» әдісі. Бәсекелестерді зерттеу сызба нұсқасы. Рыноктағы 

бәсекелестердің жағдайын зерттеу. Стратегиялық топтар карталарын құру. 

Бәсекелестіктің әсерін анықтаудың сандық тәсілі. Бәсекелік позицияның 

тұрақтылығын бағалауда «салмақты коэффициент» әдісін қолдану. 

Бәсекелестерді салыстырмалы талдау мазмұны. Бенчмаркинг технологиясы. 

Бәсекелестерді зерттеудің негізгі әдістері. Ағымдағы және потенциалды 

бәсекелестерді анықтаудағы ассоциациативті пікір сұрау әдісі.   

Бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын зерттеуде СВОТ талдау әдісін 

қолдану. Фирманың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау әдістері.  
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Делдал және жабдықтаушыларды таңдауда зерттеудің негізгі 

бағыттары. Қатысушыларға  алғашқы бағалау жүргізу. Жазбаша пікір 

сұрауды қолдану. Зерттеу жүйесіндегі интервью әдісі. Бағалау әдістерін 

жасаудағы соңғы тексеру. Мықты және әлсіз жақтарды талдауда СВОТ 

талдауды қолдану. Делдалдарды талдау бағыттары. Делдалдарды 

таңдағаннан кейінгі олардың іс әрекетін бағалау.  Пікір сұрау, шкалалық 

бағалау, Лайкерт шкаласын қолдану. Жабдықтаушыларды таңдаудағы 

зерттеу кезеңдері. Жабдықтаушыларды таңдаудағы сараптамалық бағалау. 

Жабдықтаушылар рейтингін есептеу. Өнімді жеткізуіне баға беру. 

Жабдықтаушыларды таңдау әдістері: рейтингтік талдау, шығындарды 

есептеу, басым сипаттамалары, талғам категориялары. 

 

Маркетинг кешенін зерттеу ерекшеліктері  

Тауарларды зерттеудің негізгі бағыттары.  Жаңа тауарларды жасаудың 

әр түрлі кезеңдеріндегі зерттеудің негізгі әдістері: пікір сұрау, эксперимент, 

құжаттарды талдау, жағдайлық бақылау, фокус топ, тереңдетілген интервью, 

жобалық әдістер, аралас тестілеу, сипаттамаларды инвентаризациялау әдісі, 

морфологиялық талдау, шығармашылық әдістер, фильтрлік әдістер, 

сараптамалық әдістер, психосемантикалық әдістер. Тауардың рыноктық 

адекваттылығын бағалау баптары: далалық зерттеулер, зертханалық 

зерттеулер, талдау және көп өлшемді компьютерлік үлгілеу. Тауарлардың 

бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың баптары және әдістері: квалиметрлік бап, 

дифференциалданған әдіс, кешендік әдіс, маркетингтік бап, индекстік әдіс, 

балдық әдіс, параметрлік әдіс. Тауарды тестілеу. Брендтерді зерттеудегі 

лингвистикалық, семантикалық және фонетикалық талдаулар. Тауар имиджін 

зерттеудегі жобалық әдістемелер. 

Бағаларды зерттеудің негізгі бағыттары. Оңтайлы баға деңгейін 

анықтау әдістері: интерполяциялық әдіс, басқарылатын рыноктық тесттер, 

сатып алуды үлгілеу. Бағаның оңтайлы деңгейін анықтау әдістемелері. «Баға 

баспалдағы» әдісі, талғамдар шкаласын қолдану. «Салыстырусыз тест» 

ерекшелігі, тауарларды сатып алу ықтималдылығы шкаласын қолдану, 

таңдаманың біртектілігі. Бағаларды зерттеудегі Джастер шкаласы. Ванн 

Вестендорп әдісі, баға деңгейін анықтауда сызықтық графикаларды қолдану. 

Бағаларды зерттеуде бірлескен, толық профильді бірлескен және бейімделген 

бірлескен  әдістерді қолдану. Бағаларды зерттеуде эксперимент және 

сөрелерді үлгілеу әдісі. 

Өнімдерді өткізуді зерттеудің негізгі әдістері. Өнімдерді өткізуді 

зерттеудегі Retail Audit, Retail Monitoring, Store cheking әдістері. 

Мерчендайзингтегі бөлшек аудит әдісі. Геомаркетинг өткізу орындарын 

маркетингтік зерттеудің нысаны ретінде. Дүкендердің оңтайлы орналасуына 

зерттеу жүргізудің әдістері: сағаттар әдісі, изохрон әдісі. Жаяу және 

транспорт трафиктерін өлшеу. Маркетингтік зерттеудегі тауарларды сату 

көлемін бағалаудағы болжау әдістері.  
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Жылжыту кешендерін маркетингтік зерттеу. Зерттеуде қолданылатын 

әдістер: пікір сұрау, тестілеу, бақылау, эксперимент, ассоциативті әдістер. 

Жарнаманы зерттеудегі холл тест. Жариялауға дайын жарнаманы сынау, 

фокус топ, пікір сұрау. Жарнамалық үндеудің тиімділігін зерттеудегі пікір 

сұрау әдісі. Семантикалық дифференциалды қолдану. Жарнамалық 

проспектілер қағидасы бойынша тестілеу. Отбасылық әңгімелесу әдісі. 

Зертханалық сынақтар. Сату көлемі бойынша жарнама деңгейін тестілеу. 

Жарнамалық тиімділік көрсеткіштері шамалары бойынша тасушылар 

рейтингін анықтау. Жарнаманы маркетингтік зерттеудегі  контент талдау.  

  

Кәсіпорынның ішкі ортасын талдау 

Фирма ішіндегі зерттеулердің түрлері: фирманың шаруашылық даму 

көрсеткіштерін талдау, фирманың қаржылық іс әрекетін талдау, фирманы 

басқару құрылымын жетілдіру кәсіпорындағы қарама қайшылық 

жағдайларды зерттеу.  

Кәсіпорын потенциалын зерттеу. Өндіріс потенциалын зерттеу. 

Кәсіпорындағы маркетинг жүйесін талдау. Дамудың қаржылық 

көрсеткіштерін бағалау. Басқаруды ұйымдастыру және ұйымдық құрылымды 

зерттеу және бағалау. Зерттеуде қолданылатын әдістер.  

Құпия сатып алушы әдістемесі негізінде персоналдардың іс 

әрекеттерінің әр түрлі аспектілерін бағалау. Пікір сұрау әдісі арқылы 

персоналдың жүмыспен қанағаттануын тексеру.  

Персоналдардың лоялдылығын бағалау әдістері: баллдық әдіс.  

Персоналды аттестациялау барысында бөлшек аудит әдісі. Кадрларды 

аттестациялық бағалау түрлері. Объективті критерийлер негізінде кадрларды 

аттестациялауды жүзеге асыру ерекшеліктері. Кадрларды аттестациялаудағы 

субъективті бағалау. Кадрларды аттестациялауда  «360 градус» әдістемесін 

қолдану. Аттестациялаудың негізгі психологиялық ережелері.  

Сапаның қамтамасыз етілуін талдау. Кәсіпорынның ішкі жүйесін 

жақсартуын зерттеу. Персоналдың моральдық жағдайын зерттеу.  

 

Шетел нарығын зерттеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру 

әдістемесі 

Халықаралық маркетингтік зерттеудің мәні. Халықаралық  

маркетингтік зерттеудің тарихи даму кезеңдері. Халықаралық маркетингтік 

зерттеулерді жүргізу технологиясы. Зерттеу мәселесін анықтаудың 

күрделілігі.  

Маркетингтік зерттеу әдістері: пікір сұрау, бақылау, тереңдетілген 

интервью, мәліметтер базасын талдау және тағы басқалар.  

Шетел рыноктарын зерттеудің мәні. Шетел рыноктарын кешенді 

зерттеу қағидалары. Шетел рыногын зерттеу үшін ақпараттардың жіктелуі. 

Рынок және рынок конъюнктурасы туралы ақпараттар. Халықаралық сауда 

нысандары және әдістері туралы ақпараттар. Жеке шетел фирмасы туралы 
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ақпарат. Бастапқы және екінші ретті ақпараттар. Ақпараттарды жинау 

жүйесі. Ақпарат көздері. Кабинеттік зерттеулер жүргізудің ерекшелігі. 

Далалық зерттеулер ерекшелігі. Ақпараттарды жинаудағы сынақ сату әдісі. 

Жеке байланысты орнату.  

Шетел рыногын зерттеуді ұйымдастыру. Зерттеудің мақсаты, міндеті, 

пәні және объектісі. Маркетингтік зерттеу құрылымы. Нақты рынокты 

зерттеу. Рынок шарттарын зерттеу және талдау: сұраныс, ұсыныс, тауарға 

деген тұтынушылардың талаптары, рыноктың даму болашағы. Сауданың 

нысандары және әдістерін талдау: бәсекелестердің, сатып алушы 

кәсіпорындардың және коммерциялық тәжірибенің іс әрекеттерін бағалау. 

Шетел рыногына шығу үшін фирмалардың мүмкіндіктерін зерттеу. 

Өнімнің және фирманың бәсекеге қабілеттілігін, сонымен қатар бәсекелік 

позициясын талдау. Фирманың бәсекелік мүмкіндігін бағалау.  

Шетелдік фирманың досье құрылымы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Маркетингтік зерттеуді жүргізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері 

2. Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі ғылыми таным әдісі 

3. Маркетингтік зерттеудегі болжау әдістері 

4. Ғылымның әр түрлі саласындағы маркетингтік зерттеудің 

әдістемелік тәсілдері 

5. Сандық маркетингтік зерттеу жүргізудің әдістемесі 

6. Маркетингтік зерттеудің сапалық әдістері 

7. Зерттеудің жалпы  маркетингтік әдістері 

8. Маркетингтік зерттеудегі екінші ретті ақпарттарды талдау әдістері 

9. Бастапқы ақпараттарды талдау әдістемесі 

10. Маркетингтік зерттеудегі бағдарламалық өнімдер 

11. Рынокты кешенді зерттеудің әдістемесі 

12. Рынок субъектілерін маркетингтік зерттеу әдістері 

13. Маркетинг кешенін зерттеу әдістемесі 

14. Фирма ішіндегі зерттеу әдістемесі 

15. Шетел рыноктарын зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу әдістері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Кәсіпорындарда маркетингтік зерттеу жүргізу тұжарамдамасын 

жасау 

2. Маркетингтік зерттеудің теориялық мектептерінің даму 

ерекшеліктері 
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3. Маркетингтік зерттеуді математикалық үлгілеу және болжамалық 

бағалау әдістері 

4. Маркетингтік мәсеоелерді шешу үшін әр түрлі білім беру 

салаларының нақты зерттеу әдістемелерін қолдану 

5. Сандық маркетингтік зерттеудің жеке әдістері 

6. Сапалық маркетингтік зерттеудегі жобалық әдістерді қолдану 

7. Сандық және сапалық маркетингтік зерттеу жүргізудің жалпы 

әдістер кешені  

8. Екінші ретті ақпараттарды талдау: оны жүргізу әдістемесі 

9. Бастапқы ақпараттарды зерттеу жүйесін жасау 

10. Зерттеу мәселесі үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану аясы және 

ерекшеліктері 

11. Сұраныс және рынок потенциалын зерттеу әдістері 

12. Бәсекелес, жабдықтаушылардың іс әрекеттерінің негізгі 

көрсеткіштерін талдау әдістері 

13. Тауар, баға, өткізу және жылжыту кешендеріне зерттеу жүргізу 

әдісі 

14. Кәсіпорынның шаруашылық және қаржылық іс әрекеттерін зерттеу 

әдісі 

15. Шетел рыногына шығуда зерттеу жүргізудің далалық әдістері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Кәсупорындағы маркетингтік зерттеу модельдерін құру бағыттары 

2. Ресми және бейресми маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері 

3. Маркетингтік зерттеу жүйесіндегі болжаудың нормативті әдістері 

және жағдайлық талдау 

4. Зерттеулерде психосемантикалық әдістермен ассоциативті 

әдістемелерді қолдану 

5. Сандық зертеулерді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері 

6. Терең сұхбат жүргізуде ақпараттарды талдау 

7. Панельдік зерттеулерді ұйымдастыру ерекшеліктері 

8. Екінші ретті ресми және бейресми талдаудың ерекшеліктері 

9. Бастапқы ақпаратты зерттеудің статистикалық процедуралары 

10. Маркетингтік бағдарламалық өнімдер көмегімен ақпараттарды 

өңдеу және талдау 

11. Тұтыну және өндірістік нарықтарды кешенді зерттеу 

айырмашылығы және ерекшеліктері 

12. Делдалдар, тұтынушылар қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау 

әдістері 

13. Тауар, баға, өткізу және жылжытудың негізгі зерттеу бағыттары 
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14. Кәсіпорынның потенциалын және персоналдың лоялдылығын 

зерттеу әдістері 

15. Шетел нарығын зерттеуді ұйымдастыру 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное развитие экономической жизни требует использования в 

предпринимательской деятельности результатов маркетинговых 

исследований, поскольку они, снижая уровень неопределенности, создают 

информационно-аналитическую базу для принятия стратегических 

управленческих решений. Для их успешной организации необходимо знать  

методологию  их проведения, весь комплекс способов, правил, приемов и 

методов маркетинговых исследований: общих, частных, прикладных, а также 

инструментов, заимствованных из других наук. Следовательно, существует 

необходимость получения системных знаний и приобретения конкретных 

навыков  проведения маркетинговых исследований, основанных на 

применении современной методологии сбора и анализа информации. Этому 

будет способствовать изучение и усвоение содержания дисциплины 

«Методология  маркетинговых исследований».  

Изучение дисциплины «Методология маркетинговых исследований»  

необходимо для систематизации междисциплинарных связей основных и 

элективных  дисциплин в рамках типового учебного плана специальности 

«6D051100 – Маркетинг» (научное и педагогическое направление). Данная 

дисциплина обеспечивает знание методологических вопросов организации и 

проведения маркетинговых исследований для эффективного 

функционирования маркетинг - менеджмента в целом. Основные темы 

дисциплины носят методологический и практический характер и будут 

привязаны к практике организации и проведения маркетинговых 
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исследований, с применением различных методов и методик изучения 

проблем.  

Пререквизитами данной дисциплины являются: «Маркетинговые 

исследования», «Маркетинг-менеджмент»; смежными являются дисциплины: 

«Статистический анализ и моделирование», «Маркетинговый анализ».  Они 

содержат знания, умения и навыки, необходимые для освоения изучаемой 

дисциплины. Необходимость параллельного их изучения определяется тем, 

что методология и процесс проведения маркетинговых исследований должны 

обогащаться различными методиками из этих дисциплин. 

В результате изучения дисциплины докторанты должны знать: 

- процесс проведения маркетингового исследования: основные этапы; 

методы, приемы, инструменты сбора и анализа информации; способы 

предоставления результатов; 

– особенности, достоинства и недостатки методов маркетинговых 

исследований из различных областей знаний применительно к изучению 

конкретной маркетинговой проблемы; 

- основные методы сбора вторичной и первичной маркетинговой 

информации, а также различные программные продукты, применяемые при 

их анализе и интерпретации; 

– принципиальные особенности применяемых количественных и 

качественных методов при различных направлениях маркетинговых 

исследований: внешних и внутренних; 

- специфику методологии проведения отдельных видов маркетинговых 

исследований: комплексного изучения отечественного и зарубежного рынка, 

его субъектов; компонентов комплекса маркетинга, внутренней среды 

функционирования предприятия. 

В ходе изучения данной дисциплины докторанты должны уметь: 

- применять основные понятия, принципы методологии 

исследовательской деятельности при анализе и решении конкретных 

маркетинговых проблем; 

- на основе разработанной концепции маркетинговых исследований 

определять необходимый комплекс совокупности методов изучения 

возникшей проблемы;  

- выявлять возможности и особенности применения методов 

исследования из разных наук применительно к изучению маркетинговых 

ситуаций;  

- разрабатывать эффективную аналитическую систему маркетинга, с 

применением программных продуктов, основанную на современных  методах 

изучения данных;  

- проводить прикладные исследования рынка, его субъектов, комплекса 

маркетинга, внутренней среды предприятия с применением необходимой 

методологии сбора и анализа информации. 
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- выявлять особенности маркетинговых исследований внутренней 

среды предприятия и разрабатывать соответствующую методологию их 

проведения. 

Докторанты в ходе изучения дисциплины должны овладеть навыками: 

 - разработки методологии проведения конкретных маркетинговых 

исследований общего и прикладного характера; 

- выбора и применения необходимых методов прогнозирования при 

исследовании различных параметров рынка; 

- практической деятельности в области общей и прикладной 

методологии маркетинговых исследований, а именно методик проведения 

исследований рынка, его субъектов, комплекса маркетинга; 

- разработки конкретных инструментов проведения количественных и 

качественных исследований с применением современных методик и методов 

изучения маркетинговой проблемы; 

- практического применения различных программных продуктов для 

анализа собранной оригинальной маркетинговой информации. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№п/п Название темы 

1 Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

2 Методы научного познания в системе маркетинговых исследований 

3 Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

4 Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

5 Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

6 Качественные методы маркетинговых исследований 

7 Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

8 Методы изучения и оценки вторичной информации в маркетинговых 

исследованиях 

9 Методы изучения и оценки первичной информации 

10 Программные продукты в системе проведения маркетинговых      

исследований 

11 Методология комплексного исследования рынка 

12 Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

13 Особенности исследования комплекса маркетинга 

14 Анализ внутренней среды предприятия 

15 Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель изучения курса – формирование системных знаний и 

практических навыков у докторантов по разработке и применению 

современной методологии в проведении маркетинговых исследований. 

Задачами изучения курса являются: 

- углубленное изучение понятий маркетинговых исследований на 

основе широкого круга теоретических и методологических материалов; 

- систематизированное и детальное изучение собственно 

маркетинговых методов исследования и методик, заимствованных из других 

областей знаний применительно к изучению прикладных проблем; 

- освоение и закрепление практических навыков по разработке 

современной методологии проведения маркетинговых исследований с 

разработкой эффективной аналитической системы изучения информации. 

Методология маркетинговых исследований, как наука, имеет важное 

значение и свою историю развития. 

Дисциплина «Методология маркетинговых исследований» является 

одной из базовых в подготовке докторантов в области исследовательской 

деятельности на предприятиях и в организациях. Она раскрывает основные 

понятия, сущность, содержание методологии проведения исследований по 

различным проблемам маркетинга, рассматривая их как концепцию 

оперативного реагирования на динамику рынка и основной канал 

удовлетворения интересов потребителя и производителя. Особое внимание в 

процессе изучения структуры и содержания курса уделено общей 

методологии проведения маркетинговых исследований, а также частным 

методам изучения рынка и его конъюнктуры, исследованиям и анализу 

управления комплексом маркетинга, а также прогнозированию и оценке 

потребностей, поведения конкурентов, поставщиков, посредников и проблем 

внутренней среды предприятия. Весь спектр разработки комплекса 

современной методологии проведения маркетинговых исследований, 

обогащенный конкретными методиками из разных областей знаний, 

составляет объект изучения дисциплины. Наиболее распространенные 

методы, применяемые в маркетинговых исследованиях, это: экспертные 

оценки, наблюдение, опросы, эксперименты, тестирование и другие. 

Маркетинговые исследования,  являясь информационно-аналитической 

базой предпринимательской деятельности в практике мирового бизнеса, 

используются широко и регулярно. Необходимость маркетинговых 

исследований, как показывает история их развития, связана с активным 

процессом расширения производства и появления новых технологий во всех 

сферах производства и обращения товаров и услуг, информатизацией 

производства и распределения продуктов, ростом социальных и культурных 

потребностей потребителей, с эволюцией маркетинга как философии и 
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инструментария предпринимательства. Вообще такие исследования стали 

проводиться в 20-30 годах нынешнего столетия. В конце 40-х годов, уже 

после войны, маркетинговые исследования стали формироваться как 

индустрия, имеющая свои правила бизнеса, свою довольно сложную 

технологию. Маркетинговые исследования, как дисциплина, основаны на 

отдельных принципах, правилах и приемах, ранее разработанных в таких 

дисциплинах как психология и социология, общая теория управления и 

прогнозирование, информатика и статистика. Вместе с тем сама история 

развития методологии и методов маркетинговых исследовании 

свидетельствует об устойчивом обогащении и совершенствовании их 

эвристического потенциала. 

Изучение данной дисциплины позволит докторантам получить 

конкретную информацию о комплексе специальных методов и технологий, 

используемых при проведении общих и прикладных маркетинговых 

исследований и разработать необходимую методологию их проведения при 

необходимости. Но надо отметить, что организация соответствующих 

крупномасштабных маркетинговых исследований с применением сложных 

методик и технологий является прерогативой деятельности 

профессиональных деятелей рынка маркетинговых исследований, к услугам 

которых при необходимости могут обратиться предприниматели и 

менеджеры.  

Основные компетенции приобретаются докторантами во время 

знакомства с содержанием курса на лекционных занятиях и подкрепляются 

опытом в процессе проведения семинарских занятий, проводимых в 

интерактивной форме: деловые игры, решение ситуационных задач, 

проектные методики изучения проблем. 

В качестве контроля полученных докторантами знаний и навыков по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена. 

Данная программа является типовой, при изучении дисциплины в 

ВУЗах, рекомендуется вносить изменения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

Основные подходы к определению маркетинговых исследований. 

Определения ограниченного характера. Обобщенные определения. 

Маркетинговые исследования как система. Маркетинговые исследования как 

составная часть общего процесса научного познания. Маркетинговые 

исследования на стыке других  наук. 
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Концептуальные подходы к проведению маркетинговых исследований. 

Сущность и разработка методологии проведения маркетинговых 

исследований. Правила и технология изучения маркетингового процесса в 

рамках исследования. Совокупность способов и приемов изучения 

маркетинговых проблем. Комплекс методов проведения и анализа 

маркетинговых исследований. 

Разработка концепции маркетинговых исследований. Метод логико-

смыслового моделирования проблемы. Диагностика проблемы, 

конкретизация задания, разработка методики исследования. Выбор методов 

маркетингового исследования. Принципы определения выборочной 

совокупности. Виды объективной выборки. Виды субъективной выборки. 

Расчет выборочной совокупности. Получение, анализ, моделирование и 

прогнозирование эмпирических данных. Формулирование основных выводов 

и оформление результатов исследования. Формы предоставления 

результатов. Структура итогового отчета. Методологические принципы 

написания отчета. Оценка эффективности маркетинговых исследований.  

Подходы к построению моделей маркетинговых исследований на 

предприятии. Организационные формы проведения маркетинговых 

исследований. Внешние и внутренние субъекты рынка маркетинговых 

исследований. Собственный отдел маркетинговых исследований на 

предприятии. Профессиональные деятели рынка маркетинговых 

исследований. Комбинированная форма организации исследований. 

Основные принципы методологии маркетинговых исследований: 

системность, комплексность, объективность, регулярность, точность, 

достоверность, оперативность, экономичность и другие. 

 

Методы научного познания в системе маркетинговых 

исследований 

Сущность методики проведения исследования. Содержание метода  

исследования.  

Совокупность методов маркетинговых исследований. Общенаучные 

методы: системный анализ, комплексный подход, программно-целевое 

планирование. Статистические методы обработки и анализа информации. 

Расчетные методы в маркетинговых исследованиях. Применение методов 

математического моделирования. Связь методов маркетинга с экологией, 

эстетикой, дизайном, физиологией и другими науками. Собственно 

маркетинговые методы исследования. Классификация методов 

маркетинговых исследований ESOMAR. 

Формализованные и неформализованные маркетинговые исследования. 

Достоинства и недостатки теоретических школ маркетинговых 

исследований. Сущность и особенности формализованных исследований. 

Количественные и качественные методики в формализованном 



45 

 

исследовании. Формализованные методы анализа: классические методы 

анализа хозяйственной деятельности и финансового анализа.  

Сущность и особенности неформализованных исследований. Методы 

исследования в неформализованных исследованиях. Неформализованные 

методы анализа: экспертных оценок, сценариев, психологические, 

морфологические сравнения, построение систем показателей и 

аналитических таблиц.  

 

Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

Сущность метода прогнозирования. Основные принципы 

прогнозирования: системность, вариантность, непрерывность, адекватность, 

оптимальность. Источники информации в прогнозах маркетинговых 

проблем. Виды прогнозов.  

Структура методов прогнозирования. Аналитико-прогностические 

методы: линейное программирование, теория массового обслуживания, 

теория вероятности, сетевое планирование, экономико-математическое 

моделирование, методы экспертных оценок и др. 

Количественные методы прогнозирования: экстраполяция, на основе 

индикаторов, регрессионный анализ. Качественные методы 

прогнозирования: экспертные оценки, метод Дельфи, метод гирлянд 

ассоциаций, метод мозговой атаки, метод сценариев. Преимущества и 

недостатки методов прогнозирования. Области применения.  

Метод экстраполяции при прогнозировании поведения или развития 

объектов. Прогнозная экстраполяция: трендовая, огибающих кривых, 

корреляционных и регрессионных зависимостей. Экстраполяция по 

математическим моделям. Графическая экстраполяция. Метод баллов при 

прогнозе затрат. Процедура метода. Оценка параметров по шкале. Формула 

важности параметра. Определение весомости параметров. Средняя оценка 

баллов. Параметрические методы прогнозирования. Виды параметрических 

методов: по удельным показателям, по уравнениям регрессии. 

Нормативный метод прогнозирования при исследовании норматив 

конкурентоспособности. Определение оптимального уровня норматива. 

Экспериментальный метод прогнозирования при исследовании выпуска 

товаров. Индексный метод прогнозирования.  Аддитивная модель 

прогнозирования. Временные ряды. Экспоненциальное сглаживание в 

прогнозировании. Ситуационный анализ как источник разработки прогноза 

развития предприятия. Объект ситуационного анализа. Методы 

ситуационного анализа.   

Сущность экспертной оценки и опроса. Требования к интервьюеру. 

Отрытые вопросы. Применение экспертных оценок. Определение объема 

выборки в экспертном опросе. 
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Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

Роль промышленного дизайна и эстетики в маркетинговых 

исследованиях. Антропология и эргономика в изучении потребителей. 

Психологические исследования при выборе цвета для идентификации 

продукта. Основные этапы  методики выявления цветовых предпочтений. 

Этапы методики выявления звуковых и фонетических предпочтений 

потребителей. Лингвистический, семантический и фонетический анализы в 

исследованиях брендов, при создании названия товара. 

Применение психологических тестов, мотивационного анализа при 

исследовании мотивации поведения потребителей на рынке, восприятия 

потребителями рекламных мероприятий, образа товара. Методы социологии 

при изучении процессов распространения информации на рынке, выявлении 

отношения потребителей  к нововведениям, изучении развития различных 

сфер жизнедеятельности человека, ценностных ориентаций. Использование 

антропологических измерений при моделировании потребительских товаров. 

Использование психосемантических методов в исследованиях создания 

нового товара. Свободные и ограниченные ассоциации. Технологии 

классификаций (группировок).  

Возможности ассоциативных методик. Методы проведения 

невербальной техники: коллаж, психологический рисунок, завершение 

рисунка. Метод «физиологических измерений» при проведении 

качественных исследований. 

Совокупность статистических, эконометрических, социометрических, 

квалиметрических, бихевиористических методов исследования. 

 

Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

Сущность количественных исследований. Области применения 

количественных исследований. Особенности организации и проведения 

количественных исследований. Статистическая обработка данных. 

Специализированные программные продукты обработки данных. Методы 

количественных исследований. 

Опросный метод исследования. Факторы планирования опросов.  

Схема проведения опроса. Типы опросов. Массовые и специализированные 

опросы. Точечные и повторные опросы. Сплошные и выборочные опросы. 

Почтовый и прессовый опрос. Схема проведения телефонного опроса. 

Личные и групповые интервью. Этапы проведения личного интервью. 

Структура  анкеты. Типы вопросов в анкете. Шкальные вопросы в анкетах: 

виды, способы измерения. Анализ результатов шкалирования. Типы 

искажений в результатах опроса. Этнографичесий метод: интервью с 

«крайними» категориями потребителей. Перспективные направления 

опросного метода: Интернет-исследования, метод CATI .  
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Розничный аудит. Технология проведения и назначение розничного 

аудита. Достоинства и недостатки розничного аудита. Этапы исследования. 

Применение розничного аудита при исследовании аттестации персонала, 

мерчандайзинге, анализе удобства, оформлении торгового зала, анализе 

товарной матрицы.  

Измерение трафика. Ограничения и возможности. Области 

применения. 

 

Качественные методы маркетинговых исследований 

Сущность качественных методов исследования. Особенности 

проведения качественных исследований. Цель качественных исследований. 

Сфера применения качественных методик исследования. 

История развития и сущность метода фокус-группы. Назначение и 

применение фокус-группы.  Ограничения фокус-группы. Этапы проведения 

фокус-группы. Планирование фокус-группы. Формулирование проблемы и 

постановка задач. Подготовка технического предложения на проведение 

фокус-группы. Написание сценария беседы. Подбор участников. 

Привлечение модератора. Типы респондентов и модераторов. Подготовка к 

проведению фокус-группы. Полевое исследование. Фиксация информации в 

фокус-группе. Анализ данных и предоставление результатов. Проведение 

Интернет-фокус-групп. 

Специфика глубинного интервью. Области применения глубинного 

интервью. Виды глубинного интервью. Методика проведения глубинного 

интервью: методика лестницы, выяснения скрытых проблем, символического 

анализа. 

Проективные методики исследования: сущность и области применения. 

Ассоциативные и конструирующие методики. Свободные и направленные 

ассоциации. Метод «аналогии». Испытание при помощи завершения 

предложений. Тестирование иллюстраций. Тестирование рисунков. 

Разыгрывание ролей.  Ретроспективные беседы и беседы с опорой на 

творческое воображение. Методы проведения невербальной техники: 

коллаж, психологический рисунок, завершение рисунка. Технология 

проведения проекционных методов исследования. Интерпретация данных, 

полученных с помощью проективных методик. 

Другие качественные методики: имитация, метод «физиологических 

измерений». 

 

Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

Совокупность общих методов проведения количественных и 

качественных маркетинговых исследований. 

Сущность наблюдения. Основные области применения и назначение 

наблюдения. Обыденное и научное наблюдение. Условия проведения 
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наблюдения. Классификационные признаки наблюдения. Открытое и 

скрытое наблюдение. Лабораторные и полевые наблюдения.  Лабораторно-

полевое наблюдение. Наблюдение с участием и без участия исследователя. 

Персональное и неперсональное наблюдение. Структурированное и 

неструктурированное наблюдение. Прямое и косвенное наблюдение. 

Систематическое, эпизодическое, однократное, случайное наблюдение. 

Фиксация данных наблюдения. Этнографические методы: «теневое 

экранирование», составление поведенческих карт, «путешествие 

потребителя».  Методы наблюдения: личное наблюдение, наблюдение с 

использованием технических средств, аудит, контент-анализ, анализ следов. 

Организация экспериментального метода исследования. Сфера 

применения эксперимента. План проведения эксперимента. Типы 

экспериментов. Лабораторные и полевые эксперименты. Проектирование 

эксперимента. Объекты пробного маркетинга. Виды тестирования рынка.  

Технология и назначение home-test и hall-test. Виды холл-теста: слепое, 

открытое, оценочное, сравнительное. Отличия холл-теста и хоум-теста. 

Выборка при тестировании. Рекрутинг и выбор места проведения. Условия 

проведения тестирования. Соблюдение равенства при тестировании.  

Анализ протокола в исследованиях принятия решения о покупке. 

Технология проведения анализа протокола. Особенности применения и 

проведения таинственного покупателя (mystery Shopping). Схема 

осуществления. Виртуальные покупатели. Особенности организации 

панельных исследований. Классификация панелей. Съем информации в 

панелях. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Методы изучения и оценки вторичной информации в 

маркетинговых исследованиях 

Сущность и содержание вторичной информации. Классификация 

вторичной информации. Источники получения вторичной информации. 

Содержание анализа вторичной информации. Методы анализа 

вторичной информации. Анализ документов. Простой анализ вторичной 

информации. 

Неформализованный традиционный анализ вторичной информации. 

Определение достоверности информации. Расчет критерия достоверности 

информации. Критерий полезности вторичной информации. Критерий 

периодичности информации. Точность и надежность анализа. Цель 

применения анализа. Виды анализа: внутренний, внешний, юридический, 

психологический. Преимущества и недостатки анализа. Смешанный анализ 

вторичной информации.    
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Формализованный анализ вторичной информации. Особенности 

проведения контент-анализа. Процедура проведения контент-анализа. 

Преимущества и недостатки анализа. 

Информативно-целевой анализ вторичной информации. Преимущества 

и недостатки анализа. Условия применения анализа. 

Дискурсивный анализ вторичной информации. Схема проведения 

анализа. Особенности осуществления. Преимущества и недостатки. 

 

Методы изучения и оценки первичной информации 

Сущность и содержание первичной информации. Достоинства и 

недостатки первичной информации. Этапы анализа первичной информации. 

Численные методы в маркетинговых исследованиях. Частотный анализ. 

Оценка среднеарифметических значений, моды, медианы, вариации.  

Статистические методы: системы массового обслуживания, 

статистические процессы, теория игр, теория статистических решений.  

Многомерные методы: факторный анализ, кластерный анализ, 

многофакторный анализ. Регрессионные процедуры: множественная 

регрессия, дискриминантный анализ, автоматическое распознавание 

взаимодействия. Применение дисперсионного, корреляционного анализа в 

исследованиях.  

Методы детерминированного анализа операций: линейное и 

нелинейное программирование, транспортные модели. Экономико-

математические методы: интерпретация связей между переменными. 

Гибридные процедуры: динамическое программирование, 

эвристическое программирование.  

Области применения методов анализа. Линейное программирование 

при исследовании формирования ассортимента, расчете оптимальной 

величины товарных запасов. Использование теории массового обслуживания 

при решении проблем выбора очередности обслуживания заказчиков. Метод 

«теории связи» в управлении запасами. Теория вероятности в принятии 

решений по маркетингу. Сетевое планирование в исследовании взаимосвязи 

отдельных видов работ. Имитационное моделирование поведения 

потребителей.  

 

Программные продукты в системе проведения маркетинговых 

исследований 

Значение программных продуктов в маркетинговых исследованиях. 

Сущность программного продукта. Виды программных продуктов, 

используемых в проведении исследования и анализе информации. 

Содержание программного продукта «VORTEX». Назначение 

программного продукта. Ввод первичной информации. Обработка и анализ 

информации. Предоставление полученных результатов. Возможности 
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анализа информации: описательная статистика изучаемых переменных, 

сегментирование потребителей, корреляционный анализ. 

Содержание программного продукта «SPSS для Windows» (Statistical 

package for social science). Назначение программного продукта. Возможности 

программного продукта: частотный анализ, описательная статистика, 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ, 

факторный анализ, регрессионный анализ. Результаты программы: 

сегментация рынка, позиционирование товара, оценка качества товара. 

Содержание программного продукта «Statistica». Процедуры обработки 

статистических процедур: описательная статистика, анализ многомерных 

таблиц, многомерная регрессия, дискриминантный анализ, анализ 

соответствий, факторный анализ, кластерный анализ. 

Применение других программных продуктов в маркетинговых 

исследованиях. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Методология комплексного исследования рынка 

Объекты рыночного исследования. Основные результаты исследования 

рынка. Комплексность в изучении рынка. Алгоритм исследования рынка. 

Изучение общих характеристик рынка. Процедурные решения, подходы и 

порядок выполнения изучения рынка. 

Исследование спроса на товар. Структура спроса. Оценка различных 

видов спроса на разные товары. Методы прогнозирования спроса: 

экспертные оценки, экстраполяция, моделирование. Статистические методы 

прогнозирования спроса. Нормативный метод изучения текущего спроса. 

Конъюнктурный обзор рынка. Уровни исследования конъюнктуры 

рынка. Основная цель изучения конъюнктуры товарного рынка. Виды 

информации при изучении конъюнктуры. Показатели конъюнктуры рынка. 

Методы прогнозирования конъюнктуры рынка: экспертные оценки, 

индексные и трендовые методы, метод моделирования, метод сценариев и 

другие. Предоставление результатов исследования конъюнктуры рынка. 

Исследование емкости и потенциала рынка. Информация при расчете 

емкости и потенциала рынка. Факторы, влияющие на емкость рынка. 

Абсолютный и текущий потенциал рынка. Методы оценки емкости и 

потенциала рынка: цепных отношений, предположений, комбинированный 

метод, суммирования рынков, на основе данных о продажах оптовых и 

розничных продавцов, о производстве, о потреблениях, на основе индекса 

исследовательской панели, частоты покупок и норм расходования товаров, 

метод вмененных коэффициентов и другие. 

Кластерный подход в изучении сегментации рынка. Выявление 

свободной или незаполненной ниши. Определение полноты потребности 
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сегментов. Методика определения рыночной доли: по одному параметру, по 

двум параметрам. Выявление изменения рыночной доли. 

Отличия в исследованиях потребительского и промышленного рынков. 

Подходы в исследовании рынков по видам деятельности. Особенности 

исследования промышленного рынка. Оценка спроса на рынке 

промышленных товаров. Типичные методы маркетинговых исследований на 

рынке товаров производственного назначения. 

 

Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

Основные направления и методы исследования потребителей. Методы 

измерения и ранжирования объектов при исследовании отношений 

потребителей. Метод казуальных связей, оценочных критериев, 

модифицированной шкалы Лайкерта при изучении отношения потребителей 

к компании. Метод шкалирования в исследованиях отношения потребителей 

к определенной марке товара. Методология исследования системы ценностей 

потребителей: сопряженный анализ, полнопрофильный анализ, 

использование рангов,  ассоциативных методик, контент-анализа. 

Методология изучения уровня удовлетворения запросов потребителей: 

использование жалоб, всеобъемлющее изучение, панельный метод, оценка 

интегральной удовлетворенности. Определение потребительских 

предпочтений методом проективного исследования. 

Основные направления исследования конкурентов. Методика 

определения состояния конкуренции на рынке: индекс Герфендаля, 

конкурентная разведка, метод «тайного покупателя». Схема изучения 

конкурентов. Исследование положения конкурентов на рынке. Построение 

карты стратегических групп.  Количественные способы определения влияния 

конкуренции. Использование метода «весовых коэффициентов» при оценке 

устойчивости конкурентной позиции. Содержание сравнительного анализа 

конкурентов. Технология бенчмаркинга. Основные методы изучения 

конкурентов. Метод ассоциативного опроса в выявлении действующих и 

потенциальных конкурентов. Методика анализа закреплений и СВОТ-анализ 

при исследовании сильных и слабых сторон конкурентов. Методы оценки 

уровня конкурентоспособности фирмы.  

Основные направления исследования выбора посредника и 

поставщика. Проведение первоначальной оценки участников. Использование 

письменного опроса. Метод интервью в системе исследований. Контрольная 

проверка с разработкой системы оценок. Применение СВОТ-анализа при 

анализе слабых и сильных сторон.  Направления анализа посредника. Оценка 

деятельности посредника после его выбора. Применение опросов, шкальной 

оценки, шкалы Лайкерта. Этапы исследования выбора поставщика. 

Экспертная оценка при выборе поставщиков. Расчет рейтинга поставщиков. 

Расчет на поставку продукции. Расчет предпочтительности поставки. 
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Методы выбора поставщика:  рейтинговых оценок, оценки затрат, 

доминирующих характеристик,  категорий предпочтения. 

 

Особенности исследования комплекса маркетинга 

Основные направления изучения товара. Основные методы 

исследования на различных этапах разработки нового товара: опросы, 

эксперименты, анализ документов, ситуационные наблюдения, фокус-

группы, глубинное интервью, проективные методики, комбинированные 

тесты, метод инвентаризации характеристик, морфологический анализ, 

творческие методы, фильтрационный анализ, экспертная оценка,  

психосемантические методы. Подходы к оценке рыночной адекватности 

товара: полевые исследования, лабораторные исследования, аналитическое и 

многомерное компьютерное моделирование. Подходы и методы оценки 

конкурентоспособности товаров: квалиметрический подход, 

дифференцированный метод, комплексный метод, маркетинговый подход, 

индексный метод, бальная оценка, параметрический метод. 

Последовательное тестирование товара. Лингвистический, семантический и 

фонетический анализы в исследованиях брендов. Проективные методики в 

изучении имиджа товаров. 

Основные направления исследования цены. Методы определения 

оптимального уровня цены: интерполяционный метод, управляемые 

рыночные тесты, моделирование покупок. Методики определения 

оптимального уровня цены. Методика «лестница цен», использование шкалы 

предпочтений. Особенности «теста без сравнения», использование шкалы 

вероятности приобретения товара, однородность выборки. Шкала Джастера 

при исследовании цены. Метод Ванн Вестендорпа, использование линейных 

графиков в определении уровня цены. Применение совместного, 

полнопрофильного совместного и адаптивного совместного анализа в 

исследовании цены. Метод эксперимента или моделирования полки при 

изучении  цены. 

Основные виды исследования в сбыте продуктов. Методики Retail 

Audit, Retail Monitoring, Storecheking при исследовании сбыта продукции. 

Методика розничного аудита в мерчандайзинге. Геомаркетинг как форма 

маркетинговых исследований точек сбыта. Методы проведения исследований 

оптимального месторасположения магазина: метод  часов, метод изохрон. 

Измерение пешеходного и транспортного трафика. Прогнозные методы при 

оценке объемов продаж товара в маркетинговых исследованиях.  

Маркетинговые исследования комплекса коммуникации. 

Используемые методы исследования: опрос, тестирование, наблюдение, 

эксперимент, ассоциативные методики. Холл-тесты в рекламных 

исследованиях. Испытание рекламы, планируемой к выпуску - фокус-группа, 

опросы. Опросный метод изучения эффективности рекламного послания. 

Применение семантического дифференциала. Тестирование по принципу 
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рекламных проспектов. Метод семейных бесед. Лабораторные испытания. 

Тестирование уровня рекламы по объему продаж. Определение рейтинга 

носителей по величине показателя рекламной эффективности. Контент-

анализ в маркетинговых исследованиях рекламы.  

 

Анализ внутренней среды предприятия 

Виды внутрифирменных исследований: анализ показателей 

хозяйственного развития фирмы, анализ финансовой деятельности фирмы, 

изучение совершенствования структуры управления фирмы, изучение 

конфликтных ситуаций на предприятии.  

Исследование потенциала предприятия. Изучение потенциала 

производства. Анализ системы маркетинга на предприятии. Оценка 

финансовых показателей развития. Исследование и оценка организации 

управления и организационной структуры. Применяемые методы 

исследования. 

Оценка различных аспектов деятельности персонала на основе 

методики таинственного покупателя. Диагностика удовлетворенности 

работой персонала через опросный метод. 

Методы оценки лояльности персонала: бальный метод. Оценка меры 

согласованности. 

Методика розничного аудита при аттестации персонала. Типы оценки 

аттестации кадров. Особенности осуществления аттестации кадров на основе 

объективных критериев, Субъективная оценка при аттестации кадров. 

Применение методики «360 градусов» при аттестации кадров. Основные 

психологические правила аттестации. 

Анализ обеспечения качества. Исследование улучшения внутренней 

системы предприятия. Исследование морального состояния персонала. 

 

Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 

Сущность международных маркетинговых исследований. 

Исторические этапы развития международных маркетинговых исследований.  

Технология проведения международных маркетинговых исследований. 

Трудности определения проблемы исследования. 

Методы маркетинговых исследований: опросы, наблюдения, 

глубинные интервью, анализ баз данных и другие. 

Значение исследования зарубежных рынков. Принципы комплексного 

исследования зарубежного рынка. Классификация информации для изучения 

зарубежного рынка. Информация о рынках и рыночной конъюнктуре. 

Информация о формах и методах международной торговли. Информация о 

собственно зарубежной фирме. Вторичная и первичная информация. Система 

сбора информации. Источники информации. Особенности проведения 
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кабинетных исследований. Специфика полевых исследований. Метод 

пробных продаж при сборе информации. Поддержание личных контактов. 

Организация исследования зарубежного рынка. Цель, задачи, предмет, 

объект исследования. Структура маркетингового исследования. 

Исследование конкретного рынка.  Изучение и анализ условий рынка: 

спроса, предложения, требований потребителей к товару, перспектив 

развития рынка. Анализ форм и методов торговли: оценка деятельности 

конкурентов, фирм-покупателей, коммерческой практики. 

Исследование возможностей фирмы для выхода на зарубежный рынок. 

Анализ конкурентоспособности продукции, конкурентоспособности фирмы, 

конкурентных позиций. Оценка конкурентных возможностей фирмы. 

Структура досье на зарубежную фирму. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

2. Методы научного познания в системе маркетинговых исследований 

3. Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

4. Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

5. Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

6. Качественные методы маркетинговых исследований 

7. Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

8. Методы изучения и оценки вторичной информации в 

маркетинговых исследованиях 

9. Методы изучения и оценки первичной информации 

10. Программные продукты в системе проведения маркетинговых 

исследований 

11. Методология комплексного исследования рынка 

12. Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

13. Особенности исследования комплекса маркетинга 

14. Анализ внутренней среды предприятия 

15. Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Разработка концепции проведения маркетинговых исследований на 

предприятиях 
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2. Особенности развития теоретических школ маркетинговых 

исследований 

3. Методы математического моделирования в прогнозных оценках 

маркетинговых исследований 

4. Применение конкретных методик исследования из разных областей 

знаний для решения маркетинговых проблем 

5. Частные методы количественных маркетинговых исследований 

6. Применение проективных методов в качественных маркетинговых 

исследованиях 

7. Комплекс общих методик проведения количественных и 

качественных маркетинговых исследований 

8. Анализ вторичной информации: методология ее проведения 

9. Разработка аналитической системы изучения первичной 

информации 

10.  Назначение и особенности использования программных продуктов 

для исследовательской проблемы 

11.  Методы исследования спроса и потенциала рынка 

12.  Методы анализа основных показателей деятельности конкурентов, 

поставщиков 

13.  Методика проведения исследований по товару, цене, сбыту и 

комплексу коммуникации 

14.  Методика изучения хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия 

15.  Полевые методы проведения исследований при выходе на 

зарубежный рынок 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Подходы к построению моделей маркетинговых исследований на 

предприятии 

2. Особенности формализованных и неформализованных 

маркетинговых исследований 

3. Нормативный метод прогнозирования и ситуационный анализ в 

системе маркетинговых исследований 

4. Использование психосемантических методов и ассоциативных 

методик в исследованиях 

5. Особенности организации и проведения количественных 

исследований 

6. Анализ информации при проведении глубинного интервью 

7. Особенности организации панельных исследований 

8. Особенности формализованного и неформализованного анализа 

вторичной информации 
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9. Статистические процедуры изучения первичной информации 

10. Обработка и анализ информации с помощью маркетинговых 

программных продуктов 

11. Отличия и специфика в комплексных исследованиях 

потребительского и промышленного рынков 

12. Методы анализа основных показателей деятельности посредников, 

потребителей 

13. Основные направления исследования товара, цены, распределения, 

продвижения 

14. Методы исследования потенциала предприятия и лояльности 

персонала 

15. Организация исследования зарубежного рынка 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное развитие экономической жизни требует использования в 

предпринимательской деятельности результатов маркетинговых 

исследований, поскольку они, снижая уровень неопределенности, создают 

информационно-аналитическую базу для принятия стратегических 

управленческих решений. Для их успешной организации необходимо знать  

методологию  их проведения, весь комплекс способов, правил, приемов и 

методов маркетинговых исследований: общих, частных, прикладных, а также 

инструментов, заимствованных из других наук. Следовательно, существует 

необходимость получения системных знаний и приобретения конкретных 

навыков проведения маркетинговых исследований, основанных на 

применении современной методологии сбора и анализа информации. Этому 

будет способствовать изучение и усвоение содержания дисциплины 

«Методология  маркетинговых исследований».  

Изучение дисциплины «Методология маркетинговых исследований»  

необходимо для систематизации междисциплинарных связей основных и 

элективных  дисциплин в рамках типового учебного плана специальности 

«6D051100 – Маркетинг» (профильное направление). Данная дисциплина 

обеспечивает знание методологических вопросов организации и проведения 

маркетинговых исследований для эффективного функционирования 

маркетинг-менеджмента в целом. Основные темы дисциплины носят 

методологический и практический характер и будут привязаны к практике 
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организации и проведения маркетинговых исследований, с применением 

различных методов и методик изучения проблем.  

Пререквизитами данной дисциплины являются: «Маркетинговые 

исследования», «Маркетинг-менеджмент»; смежными являются дисциплины: 

«Статистический анализ и моделирование», «Маркетинговый анализ».  Они 

содержат знания, умения и навыки, необходимые для освоения изучаемой 

дисциплины. Необходимость параллельного их изучения определяется тем, 

что методология и процесс проведения маркетинговых исследований должны 

обогащаться различными методиками из этих дисциплин. 

В результате изучения дисциплины докторанты должны знать: 

- процесс проведения маркетингового исследования: основные этапы; 

методы, приемы, инструменты сбора и анализа информации; способы 

предоставления результатов; 

– особенности, достоинства и недостатки методов маркетинговых 

исследований из различных областей знаний применительно к изучению 

конкретной маркетинговой проблемы; 

- основные методы сбора вторичной и первичной маркетинговой 

информации, а также различные программные продукты, применяемые при 

их анализе и интерпретации; 

– принципиальные особенности применяемых количественных и 

качественных методов при различных направлениях маркетинговых 

исследований: внешних и внутренних; 

- специфику методологии проведения отдельных видов маркетинговых 

исследований: комплексного изучения отечественного и зарубежного рынка, 

его субъектов; компонентов комплекса маркетинга, внутренней среды 

функционирования предприятия. 

В ходе изучения данной дисциплины докторанты должны уметь: 

- применять основные понятия, принципы методологии 

исследовательской деятельности при анализе и решении конкретных 

маркетинговых проблем; 

- на основе разработанной концепции маркетинговых исследований 

определять необходимый комплекс совокупности методов изучения 

возникшей проблемы;  

- выявлять возможности и особенности применения методов 

исследования из разных наук применительно к изучению маркетинговых 

ситуаций;  

- разрабатывать эффективную аналитическую систему маркетинга, с 

применением программных продуктов, основанную на современных  методах 

изучения данных;  

- проводить прикладные исследования рынка, его субъектов, комплекса 

маркетинга, внутренней среды предприятия с применением необходимой 

методологии сбора и анализа информации. 
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- выявлять особенности маркетинговых исследований внутренней 

среды предприятия и разрабатывать соответствующую методологию их 

проведения. 

Докторанты в ходе изучения дисциплины должны овладеть навыками: 

 - разработки методологии проведения конкретных маркетинговых 

исследований общего и прикладного характера; 

- выбора и применения необходимых методов прогнозирования при 

исследовании различных параметров рынка; 

- практической деятельности в области общей и прикладной 

методологии маркетинговых исследований, а именно методик проведения 

исследований рынка, его субъектов, комплекса маркетинга; 

- разработки конкретных инструментов проведения количественных и 

качественных исследований с применением современных методик и методов 

изучения маркетинговой проблемы; 

- практического применения различных программных продуктов для 

анализа собранной оригинальной маркетинговой информации. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№п/п Название темы 

1 Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

2 Методы научного познания в системе маркетинговых исследований 

3 Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

4 Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

5 Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

6 Качественные методы маркетинговых исследований 

7 Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

8 Методы изучения и оценки вторичной информации в маркетинговых 

исследованиях 

9 Методы изучения и оценки первичной информации 

10 Программные продукты в системе проведения маркетинговых      

исследований 

11 Методология комплексного исследования рынка 

12 Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

13 Особенности исследования комплекса маркетинга 

14 Анализ внутренней среды предприятия 

15 Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель изучения курса – формирование системных знаний и 

практических навыков у докторантов по разработке и применению 

современной методологии в проведении маркетинговых исследований. 

Задачами изучения курса являются: 

- углубленное изучение понятий маркетинговых исследований на 

основе широкого круга теоретических и методологических материалов; 

- систематизированное и детальное изучение собственно 

маркетинговых методов исследования и методик, заимствованных из других 

областей знаний применительно к изучению прикладных проблем; 

- освоение и закрепление практических навыков по разработке 

современной методологии проведения маркетинговых исследований с 

разработкой эффективной аналитической системы изучения информации. 

Методология маркетинговых исследований, как наука, имеет важное 

значение и свою историю развития. 

Дисциплина «Методология маркетинговых исследований» является 

одной из базовых в подготовке докторантов в области исследовательской 

деятельности на предприятиях и в организациях. Она раскрывает основные 

понятия, сущность, содержание методологии проведения исследований по 

различным проблемам маркетинга, рассматривая их как концепцию 

оперативного реагирования на динамику рынка и основной канал 

удовлетворения интересов потребителя и производителя. Особое внимание в 

процессе изучения структуры и содержания курса уделено общей 

методологии проведения маркетинговых исследований, а также частным 

методам изучения рынка и его конъюнктуры, исследованиям и анализу 

управления комплексом маркетинга, а также прогнозированию и оценке 

потребностей, поведения конкурентов, поставщиков, посредников и проблем 

внутренней среды предприятия. Весь спектр разработки комплекса 

современной методологии проведения маркетинговых исследований, 

обогащенный конкретными методиками из разных областей знаний, 

составляет объект изучения дисциплины. Наиболее распространенные 

методы, применяемые в маркетинговых исследованиях, это: экспертные 

оценки, наблюдение, опросы, эксперименты, тестирование и другие. 

Маркетинговые исследования,  являясь информационно-аналитической 

базой предпринимательской деятельности в практике мирового бизнеса, 

используются широко и регулярно. Необходимость маркетинговых 

исследований, как показывает история их развития, связана с активным 

процессом расширения производства и появления новых технологий во всех 

сферах производства и обращения товаров и услуг, информатизацией 

производства и распределения продуктов, ростом социальных и культурных 
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потребностей потребителей, с эволюцией маркетинга как философии и 

инструментария предпринимательства. Вообще такие исследования стали 

проводиться в 20-30 годах нынешнего столетия. В конце 40-х годов, уже 

после войны, маркетинговые исследования стали формироваться как 

индустрия, имеющая свои правила бизнеса, свою довольно сложную 

технологию. Маркетинговые исследования, как дисциплина, основаны на 

отдельных принципах, правилах и приемах, ранее разработанных в таких 

дисциплинах как психология и социология, общая теория управления и 

прогнозирование, информатика и статистика. Вместе с тем сама история 

развития методологии и методов маркетинговых исследовании 

свидетельствует об устойчивом обогащении и совершенствовании их 

эвристического потенциала. 

Изучение данной дисциплины позволит докторантам получить 

конкретную информацию о комплексе специальных методов и технологий, 

используемых при проведении общих и прикладных маркетинговых 

исследований и разработать необходимую методологию их проведения при 

необходимости. Но надо отметить, что организация соответствующих 

крупномасштабных маркетинговых исследований с применением сложных 

методик и технологий является прерогативой деятельности 

профессиональных деятелей рынка маркетинговых исследований, к услугам 

которых при необходимости могут обратиться предприниматели и 

менеджеры.  

Основные компетенции приобретаются докторантами во время 

знакомства с содержанием курса на лекционных занятиях и подкрепляются 

опытом в процессе проведения семинарских занятий, проводимых в 

интерактивной форме: деловые игры, решение ситуационных задач, 

проектные методики изучения проблем. 

В качестве контроля полученных докторантами знаний и навыков по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена. 

Данная программа является типовой, при изучении дисциплины в 

ВУЗах, рекомендуется вносить изменения. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

Основные подходы к определению маркетинговых исследований. 

Определения ограниченного характера. Обобщенные определения. 

Маркетинговые исследования как система. Маркетинговые исследования как 
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составная часть общего процесса научного познания. Маркетинговые 

исследования на стыке других  наук. 

Концептуальные подходы к проведению маркетинговых исследований. 

Сущность и разработка методологии проведения маркетинговых 

исследований. Правила и технология изучения маркетингового процесса в 

рамках исследования. Совокупность способов и приемов изучения 

маркетинговых проблем. Комплекс методов проведения и анализа 

маркетинговых исследований. 

Разработка концепции маркетинговых исследований. Метод логико-

смыслового моделирования проблемы. Диагностика проблемы, 

конкретизация задания, разработка методики исследования. Выбор методов 

маркетингового исследования. Принципы определения выборочной 

совокупности. Виды объективной выборки. Виды субъективной выборки. 

Расчет выборочной совокупности. Получение, анализ, моделирование и 

прогнозирование эмпирических данных. Формулирование основных выводов 

и оформление результатов исследования. Формы предоставления 

результатов. Структура итогового отчета. Методологические принципы 

написания отчета. Оценка эффективности маркетинговых исследований.  

Подходы к построению моделей маркетинговых исследований на 

предприятии. Организационные формы проведения маркетинговых 

исследований. Внешние и внутренние субъекты рынка маркетинговых 

исследований. Собственный отдел маркетинговых исследований на 

предприятии. Профессиональные деятели рынка маркетинговых 

исследований. Комбинированная форма организации исследований. 

Основные принципы методологии маркетинговых исследований: 

системность, комплексность, объективность, регулярность, точность, 

достоверность, оперативность, экономичность и другие. 

 

Методы научного познания в системе маркетинговых 

исследований 

Сущность методики проведения исследования. Содержание метода 

исследования.  

Совокупность методов маркетинговых исследований. Общенаучные 

методы: системный анализ, комплексный подход, программно-целевое 

планирование. Статистические методы обработки и анализа информации. 

Расчетные методы в маркетинговых исследованиях. Применение методов 

математического моделирования. Связь методов маркетинга с экологией, 

эстетикой, дизайном, физиологией и другими науками. Собственно 

маркетинговые методы исследования. Классификация методов 

маркетинговых исследований ESOMAR. 

Формализованные и неформализованные маркетинговые исследования. 

Достоинства и недостатки теоретических школ маркетинговых 

исследований. Сущность и особенности формализованных исследований. 
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Количественные и качественные методики в формализованном 

исследовании. Формализованные методы анализа: классические методы 

анализа хозяйственной деятельности и финансового анализа.  

Сущность и особенности неформализованных исследований. Методы 

исследования в неформализованных исследованиях. Неформализованные 

методы анализа: экспертных оценок, сценариев, психологические, 

морфологические сравнения, построение систем показателей и 

аналитических таблиц.  

 

Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

Сущность метода прогнозирования. Основные принципы 

прогнозирования: системность, вариантность, непрерывность, адекватность, 

оптимальность. Источники информации в прогнозах маркетинговых 

проблем. Виды прогнозов.  

Структура методов прогнозирования. Аналитико-прогностические 

методы: линейное программирование, теория массового обслуживания, 

теория вероятности, сетевое планирование, экономико-математическое 

моделирование, методы экспертных оценок и др. 

Количественные методы прогнозирования: экстраполяция, на основе 

индикаторов, регрессионный анализ. Качественные методы 

прогнозирования: экспертные оценки, метод Дельфи, метод гирлянд 

ассоциаций, метод мозговой атаки, метод сценариев. Преимущества и 

недостатки методов прогнозирования. Области применения.  

Метод экстраполяции при прогнозировании поведения или развития 

объектов. Прогнозная экстраполяция: трендовая, огибающих кривых, 

корреляционных и регрессионных зависимостей. Экстраполяция по 

математическим моделям. Графическая экстраполяция. Метод баллов при 

прогнозе затрат. Процедура метода. Оценка параметров по шкале. Формула 

важности параметра. Определение весомости параметров. Средняя оценка 

баллов. Параметрические методы прогнозирования. Виды параметрических 

методов: по удельным показателям, по уравнениям регрессии. 

Нормативный метод прогнозирования при исследовании норматив 

конкурентоспособности. Определение оптимального уровня норматива. 

Экспериментальный метод прогнозирования при исследовании выпуска 

товаров. Индексный метод прогнозирования.  Аддитивная модель 

прогнозирования. Временные ряды. Экспоненциальное сглаживание в 

прогнозировании. Ситуационный анализ как источник разработки прогноза 

развития предприятия. Объект ситуационного анализа. Методы 

ситуационного анализа.   

Сущность экспертной оценки и опроса. Требования к интервьюеру. 

Отрытые вопросы. Применение экспертных оценок. Определение объема 

выборки в экспертном опросе. 
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Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

Роль промышленного дизайна и эстетики в маркетинговых 

исследованиях. Антропология и эргономика в изучении потребителей. 

Психологические исследования при выборе цвета для идентификации 

продукта. Основные этапы  методики выявления цветовых предпочтений. 

Этапы методики выявления звуковых и фонетических предпочтений 

потребителей. Лингвистический, семантический и фонетический анализы в 

исследованиях брендов, при создании названия товара. 

Применение психологических тестов, мотивационного анализа при 

исследовании мотивации поведения потребителей на рынке, восприятия 

потребителями рекламных мероприятий, образа товара. Методы социологии 

при изучении процессов распространения информации на рынке, выявлении 

отношения потребителей  к нововведениям, изучении развития различных 

сфер жизнедеятельности человека, ценностных ориентаций. Использование 

антропологических измерений при моделировании потребительских товаров. 

Использование психосемантических методов в исследованиях создания 

нового товара. Свободные и ограниченные ассоциации. Технологии 

классификаций (группировок).  

Возможности ассоциативных методик. Методы проведения 

невербальной техники: коллаж, психологический рисунок, завершение 

рисунка. Метод «физиологических измерений» при проведении 

качественных исследований. 

Совокупность статистических, эконометрических, социометрических, 

квалиметрических, бихевиористических методов исследования. 

 

Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

Сущность количественных исследований. Области применения 

количественных исследований. Особенности организации и проведения 

количественных исследований. Статистическая обработка данных. 

Специализированные программные продукты обработки данных. Методы 

количественных исследований. 

Опросный метод исследования. Факторы планирования опросов.  

Схема проведения опроса. Типы опросов. Массовые и специализированные 

опросы. Точечные и повторные опросы. Сплошные и выборочные опросы. 

Почтовый и прессовый опрос. Схема проведения телефонного опроса. 

Личные и групповые интервью. Этапы проведения личного интервью. 

Структура  анкеты. Типы вопросов в анкете. Шкальные вопросы в анкетах: 

виды, способы измерения. Анализ результатов шкалирования. Типы 

искажений в результатах опроса. Этнографичесий метод: интервью с 

«крайними» категориями потребителей. Перспективные направления 

опросного метода: Интернет-исследования, метод CATI .  
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Розничный аудит. Технология проведения и назначение розничного 

аудита. Достоинства и недостатки розничного аудита. Этапы исследования. 

Применение розничного аудита при исследовании аттестации персонала, 

мерчандайзинге, анализе удобства, оформлении торгового зала, анализе 

товарной матрицы.  

Измерение трафика. Ограничения и возможности. Области 

применения. 

 

Качественные методы маркетинговых исследований 

Сущность качественных методов исследования. Особенности 

проведения качественных исследований. Цель качественных исследований. 

Сфера применения качественных методик исследования. 

История развития и сущность метода фокус-группы. Назначение и 

применение фокус-группы.  Ограничения фокус-группы. Этапы проведения 

фокус-группы. Планирование фокус-группы. Формулирование проблемы и 

постановка задач. Подготовка технического предложения на проведение 

фокус-группы. Написание сценария  беседы. Подбор участников. 

Привлечение модератора. Типы респондентов и модераторов. Подготовка к 

проведению фокус-группы. Полевое исследование. Фиксация информации в 

фокус-группе. Анализ данных и предоставление результатов. Проведение 

Интернет-фокус-групп. 

Специфика глубинного интервью. Области применения глубинного 

интервью. Виды глубинного интервью. Методика проведения глубинного 

интервью: методика лестницы, выяснения скрытых проблем, символического 

анализа. 

Проективные методики исследования: сущность и области применения. 

Ассоциативные и конструирующие методики. Свободные и направленные 

ассоциации. Метод «аналогии». Испытание при помощи завершения 

предложений. Тестирование иллюстраций. Тестирование рисунков. 

Разыгрывание ролей.  Ретроспективные беседы и беседы с опорой на 

творческое воображение. Методы проведения невербальной техники: 

коллаж, психологический рисунок, завершение рисунка. Технология 

проведения проекционных методов исследования. Интерпретация данных, 

полученных с помощью проективных методик. 

Другие качественные методики: имитация, метод «физиологических 

измерений». 

 

Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

Совокупность общих методов проведения количественных и 

качественных маркетинговых исследований. 

Сущность наблюдения. Основные области применения и назначение 

наблюдения. Обыденное и научное наблюдение. Условия проведения 
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наблюдения. Классификационные признаки наблюдения. Открытое и 

скрытое наблюдение. Лабораторные и полевые наблюдения.  Лабораторно-

полевое наблюдение. Наблюдение с участием и без участия исследователя. 

Персональное и неперсональное наблюдение. Структурированное и 

неструктурированное наблюдение. Прямое и косвенное наблюдение. 

Систематическое, эпизодическое, однократное, случайное наблюдение. 

Фиксация данных наблюдения. Этнографические методы: «теневое 

экранирование», составление поведенческих карт, «путешествие 

потребителя».  Методы наблюдения: личное наблюдение, наблюдение с 

использованием технических средств, аудит, контент-анализ, анализ следов. 

Организация экспериментального метода исследования. Сфера 

применения эксперимента. План проведения эксперимента. Типы 

экспериментов. Лабораторные и полевые эксперименты. Проектирование 

эксперимента. Объекты пробного маркетинга. Виды тестирования рынка.  

Технология и назначение home-test и hall-test. Виды холл-теста: слепое, 

открытое, оценочное, сравнительное. Отличия холл-теста и хоум-теста. 

Выборка при тестировании. Рекрутинг и выбор места проведения. Условия 

проведения тестирования. Соблюдение равенства при тестировании.  

Анализ протокола в исследованиях принятия решения о покупке. 

Технология проведения анализа протокола. Особенности применения и 

проведения таинственного покупателя (mystery Shopping). Схема 

осуществления. Виртуальные покупатели. Особенности организации 

панельных исследований. Классификация панелей. Съем информации в 

панелях. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Методы изучения и оценки вторичной информации в 

маркетинговых исследованиях 

Сущность и содержание вторичной информации. Классификация 

вторичной информации. Источники получения вторичной информации. 

Содержание анализа вторичной информации. Методы анализа 

вторичной информации. Анализ документов. Простой анализ вторичной 

информации. 

Неформализованный традиционный анализ вторичной информации. 

Определение достоверности информации. Расчет критерия достоверности 

информации. Критерий полезности вторичной информации. Критерий 

периодичности информации. Точность и надежность анализа. Цель 

применения анализа. Виды анализа: внутренний, внешний, юридический, 

психологический. Преимущества и недостатки анализа. Смешанный анализ 

вторичной информации.    
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Формализованный анализ вторичной информации. Особенности 

проведения контент-анализа. Процедура проведения контент-анализа. 

Преимущества и недостатки анализа. 

Информативно-целевой анализ вторичной информации. Преимущества 

и недостатки анализа. Условия применения анализа. 

Дискурсивный анализ вторичной информации. Схема проведения 

анализа. Особенности осуществления. Преимущества и недостатки. 

 

Методы изучения и оценки первичной информации 

Сущность и содержание первичной информации. Достоинства и 

недостатки первичной информации. Этапы анализа первичной информации. 

Численные методы в маркетинговых исследованиях. Частотный анализ. 

Оценка среднеарифметических значений, моды, медианы, вариации.  

Статистические методы: системы массового обслуживания, 

статистические процессы, теория игр, теория статистических решений.  

Многомерные методы: факторный анализ, кластерный анализ, 

многофакторный анализ. Регрессионные процедуры: множественная 

регрессия, дискриминантный анализ, автоматическое распознавание 

взаимодействия. Применение дисперсионного, корреляционного анализа в 

исследованиях.  

Методы детерминированного анализа операций: линейное и 

нелинейное программирование, транспортные модели. Экономико-

математические методы: интерпретация связей между переменными. 

Гибридные процедуры: динамическое программирование, 

эвристическое программирование.  

Области применения методов анализа. Линейное программирование 

при исследовании формирования ассортимента, расчете оптимальной 

величины товарных запасов. Использование теории массового обслуживания 

при решении проблем выбора очередности обслуживания заказчиков. Метод 

«теории связи» в управлении запасами. Теория вероятности в принятии 

решений по маркетингу. Сетевое планирование в исследовании взаимосвязи 

отдельных видов работ. Имитационное моделирование поведения 

потребителей.  

 

Программные продукты в системе проведения маркетинговых 

исследований 

Значение программных продуктов в маркетинговых исследованиях. 

Сущность программного продукта. Виды программных продуктов, 

используемых в проведении исследования и анализе информации. 

Содержание программного продукта «VORTEX». Назначение 

программного продукта. Ввод первичной информации. Обработка и анализ 

информации. Предоставление полученных результатов. Возможности 



69 

 

анализа информации: описательная статистика изучаемых переменных, 

сегментирование потребителей, корреляционный анализ. 

Содержание программного продукта «SPSS для Windows» (Statistical 

package for social science). Назначение программного продукта. Возможности 

программного продукта: частотный анализ, описательная статистика, 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ, 

факторный анализ, регрессионный анализ. Результаты программы: 

сегментация рынка, позиционирование товара, оценка качества товара. 

Содержание программного продукта «Statistica». Процедуры обработки 

статистических процедур: описательная статистика, анализ многомерных 

таблиц, многомерная регрессия, дискриминантный анализ, анализ 

соответствий, факторный анализ, кластерный анализ. 

Применение других программных продуктов в маркетинговых 

исследованиях. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Методология комплексного исследования рынка 

Объекты рыночного исследования. Основные результаты исследования 

рынка. Комплексность в изучении рынка. Алгоритм исследования рынка. 

Изучение общих характеристик рынка. Процедурные решения, подходы и 

порядок выполнения изучения рынка. 

Исследование спроса на товар. Структура спроса. Оценка различных 

видов спроса на разные товары. Методы прогнозирования спроса: 

экспертные оценки, экстраполяция, моделирование. Статистические методы 

прогнозирования спроса. Нормативный метод изучения текущего спроса. 

Конъюнктурный обзор рынка. Уровни исследования конъюнктуры 

рынка. Основная цель изучения конъюнктуры товарного рынка. Виды 

информации при изучении конъюнктуры. Показатели конъюнктуры рынка. 

Методы прогнозирования конъюнктуры рынка: экспертные оценки, 

индексные и трендовые методы, метод моделирования, метод сценариев и 

другие. Предоставление результатов исследования конъюнктуры рынка. 

Исследование емкости и потенциала рынка. Информация при расчете 

емкости и потенциала рынка. Факторы, влияющие на емкость рынка. 

Абсолютный и текущий потенциал рынка. Методы оценки емкости и 

потенциала рынка: цепных отношений, предположений, комбинированный 

метод, суммирования рынков, на основе данных о продажах оптовых и 

розничных продавцов, о производстве, о потреблениях, на основе индекса 

исследовательской панели, частоты покупок и норм расходования товаров, 

метод вмененных коэффициентов и другие. 

Кластерный подход в изучении сегментации рынка. Выявление 

свободной или незаполненной ниши. Определение полноты потребности 
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сегментов. Методика определения рыночной доли: по одному параметру, по 

двум параметрам. Выявление изменения рыночной доли. 

Отличия в исследованиях потребительского и промышленного рынков. 

Подходы в исследовании рынков по видам деятельности. Особенности 

исследования промышленного рынка. Оценка спроса на рынке 

промышленных товаров. Типичные методы маркетинговых исследований на 

рынке товаров производственного назначения. 

 

Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

Основные направления и методы исследования потребителей. Методы 

измерения и ранжирования объектов при исследовании отношений 

потребителей. Метод казуальных связей, оценочных критериев, 

модифицированной шкалы Лайкерта при изучении отношения потребителей 

к компании. Метод шкалирования в исследованиях отношения потребителей 

к определенной марке товара. Методология исследования системы ценностей 

потребителей: сопряженный анализ, полнопрофильный анализ, 

использование рангов,  ассоциативных методик, контент-анализа. 

Методология изучения уровня удовлетворения запросов потребителей: 

использование жалоб, всеобъемлющее изучение, панельный метод, оценка 

интегральной удовлетворенности. Определение потребительских 

предпочтений методом проективного исследования. 

Основные направления исследования конкурентов. Методика 

определения состояния конкуренции на рынке: индекс Герфендаля, 

конкурентная разведка, метод «тайного покупателя». Схема изучения 

конкурентов. Исследование положения конкурентов на рынке. Построение 

карты стратегических групп.  Количественные способы определения влияния 

конкуренции. Использование метода «весовых коэффициентов» при оценке 

устойчивости конкурентной позиции. Содержание сравнительного анализа 

конкурентов. Технология бенчмаркинга. Основные методы изучения 

конкурентов. Метод ассоциативного опроса в выявлении действующих и 

потенциальных конкурентов. Методика анализа закреплений и СВОТ-анализ 

при исследовании сильных и слабых сторон конкурентов. Методы оценки 

уровня конкурентоспособности фирмы.  

Основные направления исследования выбора посредника и 

поставщика. Проведение первоначальной оценки участников. Использование 

письменного опроса. Метод интервью в системе исследований. Контрольная 

проверка с разработкой системы оценок. Применение СВОТ-анализа при 

анализе слабых и сильных сторон.  Направления анализа посредника. Оценка 

деятельности посредника после его выбора. Применение опросов, шкальной 

оценки, шкалы Лайкерта. Этапы исследования выбора поставщика. 

Экспертная оценка при выборе поставщиков. Расчет рейтинга поставщиков. 

Расчет на поставку продукции. Расчет предпочтительности поставки. 
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Методы выбора поставщика:  рейтинговых оценок, оценки затрат, 

доминирующих характеристик,  категорий предпочтения. 

 

Особенности исследования комплекса маркетинга 

Основные направления изучения товара. Основные методы 

исследования на различных этапах разработки нового товара: опросы, 

эксперименты, анализ документов, ситуационные наблюдения, фокус-

группы, глубинное интервью, проективные методики, комбинированные 

тесты, метод инвентаризации характеристик, морфологический анализ, 

творческие методы, фильтрационный анализ, экспертная оценка,  

психосемантические методы. Подходы к оценке рыночной адекватности 

товара: полевые исследования, лабораторные исследования, аналитическое и 

многомерное компьютерное моделирование. Подходы и методы оценки 

конкурентоспособности товаров: квалиметрический подход, 

дифференцированный метод, комплексный метод, маркетинговый подход, 

индексный метод, бальная оценка, параметрический метод. 

Последовательное тестирование товара. Лингвистический, семантический и 

фонетический анализы в исследованиях брендов. Проективные методики в 

изучении имиджа товаров. 

Основные направления исследования цены. Методы определения 

оптимального уровня цены: интерполяционный метод, управляемые 

рыночные тесты, моделирование покупок. Методики определения 

оптимального уровня цены. Методика «лестница цен», использование шкалы 

предпочтений. Особенности «теста без сравнения», использование шкалы 

вероятности приобретения товара, однородность выборки. Шкала Джастера 

при исследовании цены. Метод Ванн Вестендорпа, использование линейных 

графиков в определении уровня цены. Применение совместного, 

полнопрофильного совместного и адаптивного совместного анализа в 

исследовании цены. Метод эксперимента или моделирования полки при 

изучении  цены. 

Основные виды исследования в сбыте продуктов. Методики Retail 

Audit, Retail Monitoring, Storecheking при исследовании сбыта продукции. 

Методика розничного аудита в мерчандайзинге. Геомаркетинг как форма 

маркетинговых исследований точек сбыта. Методы проведения исследований 

оптимального месторасположения магазина: метод  часов, метод изохрон. 

Измерение пешеходного и транспортного трафика. Прогнозные методы при 

оценке объемов продаж товара в маркетинговых исследованиях.  

Маркетинговые исследования комплекса коммуникации. 

Используемые методы исследования: опрос, тестирование, наблюдение, 

эксперимент, ассоциативные методики. Холл-тесты в рекламных 

исследованиях. Испытание рекламы, планируемой к выпуску - фокус-группа, 

опросы. Опросный метод изучения эффективности рекламного послания. 

Применение семантического дифференциала. Тестирование по принципу 
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рекламных проспектов. Метод семейных бесед. Лабораторные испытания. 

Тестирование уровня рекламы по объему продаж. Определение рейтинга 

носителей по величине показателя рекламной эффективности. Контент-

анализ в маркетинговых исследованиях рекламы.  

 

Анализ внутренней среды предприятия 

Виды внутрифирменных исследований: анализ показателей 

хозяйственного развития фирмы, анализ финансовой деятельности фирмы,  

изучение совершенствования структуры управления фирмы, изучение 

конфликтных ситуаций на предприятии.  

Исследование потенциала предприятия. Изучение потенциала 

производства. Анализ системы маркетинга на предприятии. Оценка 

финансовых показателей развития. Исследование и оценка организации 

управления и организационной структуры. Применяемые методы 

исследования. 

Оценка различных аспектов деятельности персонала на основе 

методики таинственного покупателя. Диагностика удовлетворенности 

работой персонала через опросный метод. 

Методы оценки лояльности персонала: бальный метод. Оценка меры 

согласованности. 

Методика розничного аудита при аттестации персонала. Типы оценки 

аттестации кадров. Особенности осуществления аттестации кадров на основе 

объективных критериев, Субъективная оценка при аттестации кадров. 

Применение методики «360 градусов» при аттестации кадров. Основные 

психологические правила аттестации. 

Анализ обеспечения качества. Исследование улучшения внутренней 

системы предприятия. Исследование морального состояния персонала. 

 

Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 

Сущность международных маркетинговых исследований. 

Исторические этапы развития международных маркетинговых исследований.  

Технология проведения международных маркетинговых исследований. 

Трудности определения проблемы исследования. 

Методы маркетинговых исследований: опросы, наблюдения, 

глубинные интервью, анализ баз данных и другие. 

Значение исследования зарубежных рынков. Принципы комплексного 

исследования зарубежного рынка. Классификация информации для изучения 

зарубежного рынка. Информация о рынках и рыночной конъюнктуре. 

Информация о формах и методах международной торговли. Информация о 

собственно зарубежной фирме. Вторичная и первичная информация. Система 

сбора информации. Источники информации. Особенности проведения 
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кабинетных исследований. Специфика полевых исследований. Метод 

пробных продаж при сборе информации. Поддержание личных контактов. 

Организация исследования зарубежного рынка. Цель, задачи, предмет, 

объект исследования. Структура маркетингового исследования. 

Исследование конкретного рынка.  Изучение и анализ условий рынка: 

спроса, предложения, требований потребителей к товару, перспектив 

развития рынка. Анализ форм и методов торговли: оценка деятельности 

конкурентов, фирм-покупателей, коммерческой практики. 

Исследование возможностей фирмы для выхода на зарубежный рынок. 

Анализ конкурентоспособности продукции, конкурентоспособности фирмы, 

конкурентных позиций. Оценка конкурентных возможностей фирмы. 

Структура досье на зарубежную фирму. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретические и методологические основы проведения 

маркетинговых исследований 

2. Методы научного познания в системе маркетинговых 

исследований 

3. Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях 

4. Методические приемы в маркетинговых исследованиях из разных 

областей знаний 

5. Методология проведения количественных маркетинговых 

исследований 

6. Качественные методы маркетинговых исследований 

7. Общие маркетинговые методы количественных и качественных 

исследований 

8. Методы изучения и оценки вторичной информации в 

маркетинговых исследованиях 

9. Методы изучения и оценки первичной информации 

10. Программные продукты в системе проведения маркетинговых 

исследований 

11. Методология комплексного исследования рынка 

12. Методика маркетинговых исследований субъектов рынка 

13. Особенности исследования комплекса маркетинга 

14. Анализ внутренней среды предприятия 

15. Методика организации и проведения исследований зарубежного 

рынка 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Разработка концепции проведения маркетинговых исследований 

на предприятиях 

2. Особенности развития теоретических школ маркетинговых 

исследований 

3. Методы математического моделирования в прогнозных оценках 

маркетинговых исследований 

4. Применение конкретных методик исследования из разных 

областей знаний для решения маркетинговых проблем 

5. Частные методы количественных маркетинговых исследований 

6. Применение проективных методов в качественных 

маркетинговых исследованиях 

7. Комплекс общих методик проведения количественных и 

качественных маркетинговых исследований 

8. Анализ вторичной информации: методология ее проведения 

9. Разработка аналитической системы изучения первичной 

информации 

10. Назначение и особенности использования программных 

продуктов для исследовательской проблемы 

11. Методы исследования спроса и потенциала рынка 

12. Методы анализа основных показателей деятельности 

конкурентов, поставщиков 

13. Методика проведения исследований по товару, цене, сбыту и 

комплексу коммуникации 

14. Методика изучения хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия 

15. Полевые методы проведения исследований при выходе на 

зарубежный рынок 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Подходы к построению моделей маркетинговых исследований на 

предприятии 

2. Особенности формализованных и неформализованных 

маркетинговых исследований 

3. Нормативный метод прогнозирования и ситуационный анализ в 

системе маркетинговых исследований 

4. Использование психосемантических методов и ассоциативных 

методик в исследованиях 
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5. Особенности организации и проведения количественных 

исследований 

6. Анализ информации при проведении глубинного интервью 

7. Особенности организации панельных исследований 

8. Особенности формализованного и неформализованного анализа 

вторичной информации 

9. Статистические процедуры изучения первичной информации 

10. Обработка и анализ информации с помощью маркетинговых 

программных продуктов 

11. Отличия и специфика в комплексных исследованиях 

потребительского и промышленного рынков 

12. Методы анализа основных показателей деятельности 

посредников, потребителей 

13. Основные направления исследования товара, цены, 

распределения, продвижения 

14. Методы исследования потенциала предприятия и лояльности 

персонала 

15. Организация исследования зарубежного рынка 
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