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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено ключові аспекти розвитку маркетинго-

вих досліджень в умовах сьогодення. Проаналізовано думки 
науковців відносно сутності поняття «маркетингове досліджен-
ня». Установлено, що в умовах ринкової економіки маркетинг 
стає філософією бізнесу та одночасно його найважливішим 
інструментом, що дає змогу відстежувати зміну умов серед-
овища бізнесу та коригувати на цій основі стратегію та тактику 
підприємства. Детально досліджено стан ринку маркетингових 
досліджень в Україні та визначено його обсяг в грошовому ви-
разі. Також проаналізовано обсяг замовлень на проведення 
маркетингових досліджень в Україні. Доведено, що маркетин-
гові дослідження поступово перестають бути лише одним із 
напрямів діяльності підприємств, а стають принципово новим 
видом послуг. Доведено, що збільшення ролі ринку маркетин-
гових досліджень має значний вплив на економічний потенціал 
суб’єктів господарювання.

Ключові слова: діяльність, маркетинг, дослідження, мар-
кетингове дослідження, ринок, комплекс маркетингу.

ANNOTATION
The article examines the key aspects of the development of 

marketing research in today's conditions. The opinions of scientists 
on the essence of the concept of marketing research are analyzed. 
It is established that in a market economy, marketing becomes a 
business philosophy and at the same time its most important tool 
that allows you to track changes in the business environment and 
adjust on this basis the strategy and tactics of the enterprise. The 
article examines in detail the state of the market of market research 
in Ukraine, and determines its volume in monetary terms. In mod-
ern economic conditions to ensure the economic development of 
enterprises are forced to constantly monitor and increase the eco-
nomic efficiency of their activities. The most important part of the 
activities of enterprises interested in achieving sustainability or dy-
namic development is marketing research, as they require identify-
ing an urgent problem of operational, tactical or strategic activities 
of the object and start the process of searching, collecting, collect-
ing data, processing them in order to make a decision. The volume 
of orders for marketing research in Ukraine was also analyzed. It 
is proved that marketing research is gradually ceasing to be only 
one of the activities of enterprises, and is becoming a fundamen-
tally new type of service. It has been proven that increasing the 
role of the market of marketing research has a significant impact 
on the economic potential of economic entities. Summing up the 
study, we note that marketing research is one of the main functions 
of marketing that connects marketers with markets, competitors, 
consumers, and a set of elements of the external marketing envi-
ronment, is the systematization and analysis of data from various 
areas of marketing. Any company operating in the market operates 
in a marketing environment, namely the set of forces and factors 
that affect its management. However, the complex economic situ-

ation in the world associated with the global pandemic poses new 
challenges to marketing research companies and requires the use 
of innovative marketing research tools to maintain and improve the 
market for marketing research in Ukraine.

Keywords: activity, marketing, research, marketing research, 
market, marketing complex.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки маркетинг стає філософією бізнесу 
та водночас його найважливішим інструмен-
том, що дає змогу відстежувати зміну умов 
середовища бізнесу та коригувати на цій осно-
ві стратегію та тактику підприємства. Роль 
маркетингових досліджень як у діяльності 
підприємства, так і у формуванні комплексу 
маркетингу важко перебільшити. Діяльність 
підприємства, орієнтованого на ринок, перед-
бачає прийняття управлінських рішень, адек-
ватних стану зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Особливого значення набуває до-
слідження найбільш динамічних елементів зо-
внішнього мікросередовища, до традиційних 
контактних аудиторій (споживачі, постачаль-
ники, посередники і конкуренти) додався вкрай 
важливий для формування довгострокової стра-
тегії розвитку елемент – інвестори. Щоб управ-
лінське рішення відповідало вимогам ринку, 
необхідно його детально вивчити, а сформувати 
коректний комплекс маркетингу без цього вза-
галі неможливо. Результати грамотно проведе-
них маркетингових досліджень стають основою 
сегментації ринку та позиціонування бізнесу 
та товарів на ринку, що дає змогу сформувати 
коректні та адекватні орієнтири стратегічного 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливі аспекти ключових тенденцій сучас-
ного розвитку маркетингових досліджень роз-
глядали у своїх наукових працях видатні 
вітчизняні та зарубіжні дослідники галузі мар-
кетингу: Ф. Котлер, І.Л. Акулич, А.О. Старо-
стіна, С. Ільїна, В.В. Храпкіна, К.В. Кузнєцова, 
І. Лилик та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Маркетингові дослідження 
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як складова частина аналітичної функції мар-
кетингу повинні визначити шляхи досягнен-
ня цілей підприємства. Висококонкурентне 
бізнес-середовище та зростаючі ризики вима-
гають високоякісної інформації для прийнят-
тя управлінських рішень. Ефективні рішення 
не можуть ґрунтуватися лише на інтуїції. За-
вдання маркетингових досліджень полягає у 
забезпеченні менеджменту точною, надійною 
та актуальною інформацією, необхідною для 
вирішення проблем. Отже, в умовах, що скла-
лися, невирішеними залишаються питання ак-
туалізації сучасного стану маркетингових до-
сліджень в Україні.

Формулювання цілей статті. Мета статті 
ґрунтується на дослідженні ключових тенденцій 
розвитку маркетингових досліджень в Україні 
та виокремленні їхніх основних складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетинг як філософія управління підпри-
ємством орієнтований на максимально можли-
ве задоволення потреб покупців, що допомагає 
підприємствам успішно працювати в умовах 
жорсткої конкуренції на багатьох ринках. 
У зв’язку із цим для сучасних підприємців 
дуже важливо відстежувати сучасні тенденції 
маркетингової діяльності: вивчати нові підходи 
до маркетингових досліджень, до розроблення 
продукції та послуг, до просування з викорис-
тання різних телекомунікаційних каналів. Та-
кож важливо досконало володіти технологіями 
управління маркетинговими ризиками. Відомо, 
що за сучасних умов жодне підприємство обі-
йтися не може без здійснення маркетингових 
досліджень, котрі дають можливість генерува-
ти потрібну інформацію відносно споживачів, 
конкурентів, кон’юнктури ринку з метою стра-
тегічного планування й оперативного функці-
онування. Маркетингові дослідження можна 
реалізовувати за рахунок власних сил співро-
бітників підприємства без залучення сторонніх 
фахівців або звернутися до спеціалізованих до-
слідницьких агенцій. Останнє означає, що на 
різних рівнях (локальному, національному чи 
світовому) сформувався та розвивається ринок 
послуг із проведення маркетингових дослі-
джень. Ми вважаємо, що маркетингові дослі-
дження та аналітична функція маркетингу в 
цілому мають сформувати основу для прийнят-
тя управлінських рішень менеджерами і лише 
після цього на цій основі сприяти вирішенню 
маркетингових проблем та завдань. Усі типи 
підприємств із метою розв’язання актуальних 
завдань застосовують у своїй діяльності марке-
тингові дослідження. Ключова роль у марке-
тингу належить ідентифікації потреб спожи-
вача, адже в сучасних умовах господарювання 
вони стали набагато вибагливішими та досвід-
ченішими [9; 10].

Для здійснення подальшого дослідження 
розглянемо більш детально твердження різних 
науковців стосовно визначення сутності понят-
тя «маркетингові дослідження».

Ф. Котлер зазначав, що «маркетингове до-
слідження – це систематичне визначення кола 
даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою 
ситуацією, яка стоїть перед фірмою, їх збір, 
аналіз, звіт про результати» [1, с. 247].

Своєю чергою, І.Л. Акулич, вивчаючи сут-
ність маркетингового дослідження, акцентував 
увагу на тому, що «маркетингове дослідження 
є різновидом наукових досліджень, які спря-
мовуються на збір, обробку, відбиття та ана-
ліз фактографічної інформації до проблем, які 
пов’язані з маркетингом товарів та послуг» 
[2, с. 60].

На противагу іншим А.О. Старостіна зазна-
чає, що маркетингове дослідження є «система-
тичним процесом постановки цілей досліджен-
ня, ідентифікації обсягів, аналізу об’єктивної 
ринкової інформації і розроблення рекоменда-
цій для прийняття конкретних управлінських 
рішень щодо будь-яких елементів ринково-про-
дуктової стратегії фірми і методів їх реалізації 
для досягнення кінцевих результатів у діяль-
ності фірми в умовах сформованого маркетин-
гового середовища» [3, с. 92].

Американська маркетингова асоціація 
(American Marketing Association) пояснює 
маркетингове дослідження як «функцію, що 
зв’язує споживача, клієнта і громадськість із 
маркетингом через інформацію, яка використо-
вується для виявлення і визначення маркетин-
гових можливостей і проблем; створення, вдо-
сконалення й оцінки маркетингових заходів; 
моніторингу продуктивності маркетингу» [4].

Європейське товариство з вивчення громад-
ської думки та маркетингу (European Society 
for Opinion and Marketing Research – ЕСОМАР) 
характеризує маркетингове дослідження як 
«систематичний збір і об'єктивний запис, кла-
сифікацію, аналіз і подання даних щодо по-
ведінки, потреб, відносин, думок, мотивацій, 
окремих осіб і організацій у контексті їхньої 
економічної, громадської, політичної та по-
всякденної діяльності. Виходячи із цілей дано-
го кодексу, термін «маркетингові досліджен-
ня» містить у собі також поняття «соціальні 
дослідження» [5].

Ми погоджуємося з думкою С. Ільїної сто-
совно того, що «маркетингові дослідження по-
требують специфічних знань у галузі збирання 
та обробки інформації, її аналізу та прогнозу-
вання. Більшість маркетингових досліджень 
передбачає збір первинних даних шляхом спо-
стереження, проведення експерименту, опиту-
вання» [6, с. 5].

В.В. Храпкіна та К.В. Кузнєцова у своїх 
працях чітко описують необхідність марке-
тингових досліджень для безперервної роботи 
підприємства: «У сучасних умовах господарю-
вання для забезпечення економічного розвитку 
підприємства змушені постійно контролювати 
та підвищувати економічну ефективність своєї 
діяльності. Найважливішою складовою части-
ною діяльності підприємств, які зацікавлені в 
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досягненні сталого становища або динамічного 
розвитку, є саме маркетингові дослідження, 
оскільки вони потребують виявлення нагальної 
проблеми щодо операційної, тактичної або стра-
тегічної діяльності об’єкта та запуску процесу 
пошуку, збору, систематизації даних, їхньої об-
робки з метою ухвалення відповідного рішен-
ня» [7].

Дослідимо більш детально стан ринку мар-
кетингових досліджень в Україні. Для досяг-
нення поставленої мети дослідимо аналітичний 
звіт, наданий Українською асоціацією марке-
тингу відносно обсягу ринку маркетингових до-
сліджень в Україні на протязі 2003–2020 рр. у 
динаміці. 

Аналізуючи табл. 1, варто звернути увагу на 
висновок Ірини Лилик, президента ГО «Укра-
їнська асоціація маркетингу» стосовно ста-
ну ринку маркетингових досліджень в Украї-
ні: «Обсяг ринку розраховується у доларах та 
гривнях. Курс долара до гривні для розрахун-
ків 2020 р. був прийнятий 27,77 грн за долар. 
У 2020 р. свої дані надалі 23 компанії. Обсяг 
досліджень у 2020 р. становив 43,5 млн дол., 
та 1 209 млн грн. Усі найбільш відомі опера-
тори ринку надали свої дані для аналізу. Уже 
четвертий рік поспіль ми не отримаємо дані від 
UMG. Спостерігаємо падіння ринку маркетин-
гових досліджень. Усі компанії за винятком 
двох показали падіння оборотів. Загальне па-
діння ринку –8,6%» [8, с. 12].

Важливим аспектом у визначенні тенденцій 
сучасного розвитку маркетингових досліджень 

в Україні виступає аналіз попиту на маркетин-
гові дослідження. У табл. 2 проаналізовано об-
сяг замовлень на проведення маркетингових 
досліджень в Україні на протязі 2016–2020 рр.

Ірина Лилик стверджує, що «у 2020 р. тенден-
ція, що транснаціональні компанії є основними 
замовниками маркетингових досліджень, збері-
гається. 10 компаній також указали, що вони 
проводили дослідження в інших країнах. Се-
ред таких компаній: ТОВ «Амбрелла», MASMI-
Ukraine, MDM та «Проксіма Рісерч Інтер-
нешнл», CBR (Consumerand Business Research), 
АІМ, ПП «Міжнародна Маркетингова Група 
Київ», «KANTAR Україна», Група компаній 
Advanter Group, ~ing]DIVISION™ [8, с. 23].

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазна-
чити, що маркетингові дослідження поступово 
перестають бути лише одним із напрямів діяль-
ності підприємств, а стають принципово новим 
видом послуг.

За інформацією порталу 4service.group, від-
носно стану ринку маркетингових досліджень в 
Україні варто звернути увагу на те, що «вели-
кі гравці ринку маркетингових досліджень за-
лишаються лідерами, причому зміцнюють свої 
позиції, об’єднуючись з іншими дослідницьки-
ми агентствами. Це міжнародні компанії, які 
вкладають значні ресурси в розроблення нових 
методологій, часто брендують їх і працюють за 
принципом blackbox, тобто не розкривають для 
замовника принципи розрахунків показників. 
Послугами таких компаній користуються пере-
важно великі міжнародні бренди» [11].

Таблиця 1
Обсяг українського ринку маркетингових досліджень

Рік

Обсяг ринку
Прогноз щодо 

збільшення у дол. 
США, %

Збільшення/зменшення, дол. 
США, % у відповідністю з 

інформацією компаніймлн дол. США

млн грн
(відповідно до 

діючого курсу на 
звітну дату)

2003 14,6 77,30 - -
2004 19,5 100,00 +20 +34
2005 24,8 127,00 +25 +27
2006 33,5 169,00 +20 +35
2007 41,5 212,00 +24 +31
2008 55,0 275,00 +28 +18
2009 45,0 304,00 -5 -22
2010 40,5 324,00 +24,5 -10
2011 44,4 354,60 +12 +10
2012 56,95 449,24 +10 +26,7
2013 60,8 487,10 +25 +8,4
2014 42,44 509,29 +25 -30,2
2015 35,9 767,00 +51 -13,0
2016 32,33 865,14 +20 -9,9
2017 35,35 992,07 +8 +9,3
2018 36,62 1025,4 +20 +1,52
2019 52,89 1322,45 +20 +44,0
2020 43,5 1209 +20 -8,6

Джерело: сформовано автором на основі[8]
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Висновки. Підводячи підсумки проведеного 
дослідження, зазначимо, що маркетингові до-
слідження виступають однією з основних функ-
цій маркетингу, котра поєднує маркетологів із 
ринками, конкурентами, споживачами і сукуп-
ністю елементів зовнішнього маркетингового 
середовища, виступає систематизацією і аналі-
зом даних із різноманітних площин маркетин-
гової діяльності. Будь-яке підприємство, функ-
ціонуюче на ринку, працює в маркетинговому 
середовищі, а саме в сукупності сил і факторів, 
котрі мають вплив на його господарювання. 
Моніторинг маркетингового мікросередовища 
і адаптація до нього макросередовища потре-
бують безперервного дослідження характеру й 
інтенсивності даного впливу. Отже, маркетин-
гові дослідження забезпечують прийняття рі-
шень з усіх площин маркетингової діяльності. 
За допомогою маркетингових досліджень змен-
шується рівень невизначеності та ризик, щодо 
будь-якого продукту на конкретному ринку. 
Варто зауважити, що збільшення ролі ринку 
маркетингових досліджень має значний вплив 
на економічний потенціал суб’єктів господарю-
вання. Проте складна економічна ситуація у 
світі, пов’язана зі світовою пандемією, ставить 
нові виклики перед компаніями, що здійсню-
ють маркетингові дослідження, і вимагає засто-
сування інноваційних інструментів проведення 
маркетингових досліджень із метою втриман-
ня та покращення рівня ринку маркетингових 
досліджень в Україні. Перспективою майбут-
ніх досліджень у даній галузі виступає аналіз 
ключових аспектів здійснення маркетингових 
досліджень у глобальних кризових умовах для 
бізнесу.
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