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Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

 

1. Сутність маркетингу та сфери його застосування. 

2. Задачі, функції та принципи маркетингу. 

3. Концепції маркетингової діяльності. 

4. Основні категорії маркетингу. 

5. Комплекс маркетингу. 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань про сутність маркетингу, історичну 

необхідність його виникнення та розвитку, етапи інституціоналізації, обумовленість розвитку 

теорії маркетингу еволюційними процесами, які відбувалися у суміжних науково-практичних 

напрямках, та набуття практичних вмінь ідентифікації характеристик базових моделей соціально-

економічного розвитку країн світу і взаємозв’язку між ними та концепціями маркетингу. 

 

1. Сутність маркетингу та сфери його застосування 

Вивчення маркетингу дозволить знати: 

1) як описати ринок та поділити його на сегменти; 

2) як визначити потреби споживачів у рамках цільового ринку; 

3) як сконструювати і випробувати товар; 

4) як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; 

5) як вибрати посередників, щоб товар був широко розповсюджений; 

6) як стимулювати та продавати товар, щоб споживачі знали і хотіли його 

купувати. 

Термін «маркетинг» увійшов у вжиток у науковій літературі на початку XX 

сторіччя. Він є похідним з англійського слова market (ринок). Саме слово 

«маркетинг» народилося у США, де у 30-х роках місцеві фермери шукали ринок 

збуту для своєї продукції. Виробляти тяжко, але збути ще важче. Йшлося про 

оволодіння ринком – «MARKET GETTING», а пізніше з цих двох слів утворилося 

одне – «маркетинг». 

Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у Америці: ще у 1905 

році В.Є.Креузі прочитав курс лекцій «Маркетинг товарів» у Пенсільванському 

університеті, а Р.Ватлер почав вести постійний курс «Методи маркетингу» в 

університеті Вісконсіна у 1910 році. Тоді ж, у 1908 р. у США з’являється перша 

маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейменоване у 

1973 р. на американську асоціацію маркетингу (АМА), а у великих фірмах почали 

створюватися відділи реклами та маркетингу. 

Далі перейдемо до визначення маркетингу. Сьогодні їх налічують більше 

2000. Кожне з них тією чи іншою мірою відображає його призначення, функції, 

основний зміст. Наведемо лише деякі з них: 

Маркетинг – сукупність дій підприємців, компаній, інших організацій і 

людей, спрямованих на забезпечення потрібного потоку товарів і послуг від їх 

виробника до користувача або споживача. (Американська асоціація маркетингу 

США,1960). 
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Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства, пов’язаних 

між собою: планування, ціноутворення, продаж, доставка товарів та надання 

послуг, яких потребують реальні або потенційні споживачі (Американська 

асоціація маркетингу США,1985). 

Маркетинг - це діяльність, набір установ та процеси для створення, 

спілкування, доставки та обміну пропозиціями, які мають цінність для клієнтів, 

партнерів та суспільства в цілому (Американська асоціація маркетингу США, 

2017). 

Маркетинг має чотири види діяльності або його складові: 

1. Створення - процес співпраці з постачальниками та замовниками для 

створення пропозицій, які мають цінність. 

2. Спілкування – опис пропозиції споживачу та отримання зворотного 

зв’язку. 

3. Доставка - отримання цих пропозицій споживачами за оптимальною 

вартістю. 

4. Обмін - торгова цінність цих пропозицій. 

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб 

через обмін. (Ф.Котлер, фахівець Американської асоціації маркетингу, проф. 

Північно-Західного університету США). 

Маркетинг - поставка стандартів і розподіл рівня життя суспільства. (Пол 

Мейзур,1947). 

Маркетинг – це вміння знайти потребу та задовольнити її. 

Маркетинг – одночасно філософія бізнесу і активний процес. (Ламбен Жан-

Жак). 

Мета маркетингу – пристосувати виробництво до потреб і попиту. 

Правило маркетингу – виготовляється і продається  те, що буде куплене, а 

не те, що вдається виробити. 

У сферу діяльності маркетологів входять 10 об’єктів життєдіяльності  

суспільства: 

 матеріальні блага (товари); 

 послуги; 

 досвід; 

 події; 

 особи; 

 місце; 

 власність; 

 організації; 

 інформація; 

 ідеї. 
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2. Задачі, функції та принципи маркетингу. 

Маркетинг можна розглядаю як двоєдиний та взаємопов’язаний процес. З 

одного боку – це постійне дослідження ринку, попиту, смаку, потреб, щоб 

забезпечити адресність продукції. 

З іншого боку – активний вплив на ринок, на формування потреб 

споживачів. 

Розглянемо основні задачі  маркетингу: 

1) виявлення потреб у товарі, як кількісних, так і якісних; 

2) аналіз можливостей задоволення цих потреб; 

3) вивчення можливостей експортних поставок; 

4) аналіз використання сучасних досягнень науки і практики у галузі виробництва 

та ринку товарів; 

5) вивчення можливостей раціональної організації збуту товарів конкретному 

споживачу з урахуванням його потреб. 

Маркетинг можна представити у вигляді чотирьох комплексних функцій 

1) аналітична функція – вивчення ринку як такого, вивчення споживачів, вивчення 

структури ринку, вивчення товарів, вивчення внутрішнього середовища 

підприємства; 

2) виробнича функція – організація виробництва нових товарів і технологій, 

організація матеріально-технічного постачання, управління якістю і 

конкурентоспроможністю готової продукції; 

3) збутова функція (функція продажу) – організація системи товароруху і 

сервісу, організація системи формування попиту і стимулювання збуту, реклама 

продукту, проведення цілеспрямованої товарної політики, ціноутворення та 

націнки; 

4) функція управління та контролю: організація стратегічного і календарного 

планування, інформаційне забезпечення маркетингового процесу і розвиток 

комунікаційних систем, організація контролю маркетингу, стандартизація, 

фінансування та можливість ризику. 

Маркетингові функції передбачають управління усім комплексом 

підприємницької діяльності, пов’язаною з оцінкою споживчого попиту, 

перетворення його в реальний попит на товар, а також з просуванням виробництва 

до вимог ринку. 

Основні принципи маркетингу: 

1. Орієнтація на споживачів та гнучке реагування виробництва і збуту на зміну 

попиту. (Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не 

продавати те що можна виготовити). 

2. Сегментація ринку передбачає виявлення конкретної групи споживачів, на 

задоволення потреб якої через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність 

підприємства. 

3. Глибоке дослідження ринку включає визначення ємності ринку, споживчих 

якостей товару, аналіз ціноутворення, ефективних каналів збуту, методів 
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стимулювання продажу тощо. Врахування результатів досліджень у діяльності 

підприємства зумовлює комерційний успіх його товару на ринку. 

4. Спрямованість на довгостроковий результат забезпечується інноваціями 

виробничої та збутової діяльності: створення нових товарів, технологій, 

вдосконаленням форм та методів виходу на нові ринки, стимулюванням збуту, 

каналів товароруху. 

 

3. Концепції маркетингової діяльності. 

Маркетингова діяльність підприємства повинна починатися з прийняття 

певної концепції. Концепція маркетингу – це сукупність поглядів, уявлень про 

джерела, рушійні сили, напрямки та перспективи розвитку маркетингу.  

Вибір маркетингу як керівної концепції означає, що підприємство 

орієнтується на досягнення своїх цілей шляхом кількісного і якісного задоволення 

потреб і бажань обраних підприємством цільових груп споживачів. Це може бути 

досягнуто різними способами. 

1) концепція виробництва ( виробнича концепція – 1860-1920р.р.); 

2) концепція товару ( товарна концепція – 1920-1930р.р.); 

3) концепція збуту (збутова концепція – 1930-середина 50-х років); 

4) концепція маркетингу (середина 50-х років – 1980р.р); 

5) концепція соціально-етичного маркетингу ( 1980-1995р.р.); 

6) концепція маркетингу відносин, яка була запропонована шведськими вченими у 

кінці 20 століття; 

7) концепція холістичного маркетингу (цілісного маркетингу) (2010 р.) 

Концепція виробництва визначальним фактором орієнтації фірми у 

ринковому просторі висувається виробництво. Споживачі надають перевагу 

дешевим і доступним для придбання товарам. А висока ефективність виробництва 

дає змогу підтримувати низькі витрати і таким чином забезпечувати низькі ціни.  

Цей підхід виправданий у одному з трьох випадків: 

 існує дефіцит товарів; 

 попит можна збільшити, знижуючи ціну; 

 існує можливість зменшити витрати завдяки збільшенню обсягів виробництва. 

Концепція товару на пріоритетне місце ставить товар. Діяльність 

підприємства зорієнтована на його постійне вдосконалення та розробку достатньої 

кількості модифікацій. 

Такий підхід виправданий за умов, коли для покупця низька ціна не є 

найважливішим аргументом на користь товару. Він готовий платити більше за 

унікальність товару, коли його якість та властивості суттєво відрізняються від 

конкурентних аналогів. 

Концепція збуту ґрунтується на самому процесі збуту. Можлива за умов 

недостатньої обізнаності покупця щодо властивостей товару, або коли на поведінку 

споживача впливають різними засобами: рекламою, переконливими методами 

продажу, демонстраціями товару, спеціальними знижками тощо. 
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Концепція традиційного маркетингу за орієнтир фірми обираються 

потреби споживачів, які потрібно задовольнити краще, ніж це роблять конкуренти. 

Ця концепція базується на: 

 цільовому ринку; 

 потребах споживачів; 

 інтегрованому маркетингу; 

 прибутковості. 

Гарантією успіху такого підходу є високий рівень життя покупців з одного 

боку і віртуозне володіння інструментами маркетингу, вміння пристосуватись до 

змін ринку з іншого. 

Концепція індивідуального маркетингу, де пропозиції, послуги та 

комунікації формуються з урахуванням потреб окремих клієнтів (індивідуальне 

замовлення). 

Концепція соціально-етичного (соціально-відповідального) маркетингу є 

розширенням класичної концепції маркетингу. До формули «маркетинг як 

діяльність, орієнтована на задоволення потреб споживача» слід додати «з 

одночасним поліпшенням життєвого рівня суспільства». Йдеться, зокрема, про 

зростання уваги до проблем захисту навколишнього середовища. 

Концепція соціально-етичного маркетингу породжена сумнівами відносно 

відповідності концепції чистого маркетингу нашому часу з погіршенням 

навколишнього середовища, недостачею природних ресурсів, всесвітньою 

інфляцією і запущеним станом сфери соціальних послуг. 

Концепція маркетингу стосунків передбачає спрямованість маркетингової 

діяльності фірми на встановлення довгострокових конструктивних, привілейованих 

стосунків з потенційними клієнтами. 

У розумінні Ф. Котлера й К.Л. Келлера концепція холістичного маркетингу 

є підходом маркетингового управління, який базується на синтезі чотирьох інших 

маркетингових концепцій: 

– інтегрованого маркетингу – стратегії, спрямованої на уніфікацію різних 

маркетингових методів, таких, як масовий маркетинг, персональний маркетинг і 

директмаркетинг. Його метою є доповнення й посилення маркетингового впливу 

кожного методу, а також використання отриманих ринкових даних у розробленні 

продукту, ціноутворенні, формуванні каналів розподілу й т. ін.; 

– внутрішнього маркетингу – управлінської концепції просування підприємства і 

його політики працівникам як внутрішнім споживачам організації. Він вміщує такі 

положення, як засвоєння працівниками ключових цінностей організації, 

поліпшення відносин усередині колективу, підвищення ступеня самоідентифікації 

працівників як членів організації; 

– маркетингу взаємовідносин – концепції, спрямованої на розвиток довірчих 

довгострокових взаємовідносин із широким колом споживачів та управління ними. 

Управління відбувається на основі формування бази даних із профілями покупців, 

їхніми споживчими перевагами й історією контактів із підприємством і поділу 
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покупців на групи за певними ключовими ознаками для більш повного задоволення 

їхніх потреб і підтримки відносин; 

– соціально-відповідального маркетингу – концепції, що ґрунтується на положенні 

про те, що діяльність підприємства з визначення вимог і потреб цільових ринків та 

забезпечення бажаної задоволеності ефективними способами повинна 

супроводжуватися одночасним збереженням і зміцненням добробуту споживача й 

суспільства в цілому. 

 

 
 

4. Основні категорії маркетингу 

Ключовим словом маркетингової діяльності є нужда – це відчуття людиною 

нестачі чого-небудь. 

Нужд багато і вони складні. Мають місце і основні фізіологічні нужди і  

соціальні. Якщо нужда не задоволена, людина почуває себе нещасною. 

Потреба – це нужда, яка прийняла конкретну форму у відповідності до 

культурного рівня особистості. 

Нужда і потреба пов’язані між собою. Нужда залишається, а потреба 

змінюється, якщо з’являється новий товар. 

Потреба - це вимога природи або соціального життя.  

Найбільш популярною вважається ієрархія потреб по Маслоу: 

1.  Фізіологічні потреби (голод, спрага). 

2.  Потреби самозбереження (безпека, захищеність). 

3.  Соціальні потреби (почуття близькості, любов). 

4.  Потреба в повазі (самоповага, визнання, статус). 

5.  Потреба в самоствердженні (самовдосконалення). 

Будь-яка людина насамперед буде прагнути задовольнити самі важливі 

потреби. 

Попит – це також потреба, але підкріплена купівельною спроможністю, 

тобто забезпечена грошима частина потреби покупця в товарах, а також у послугах, 

що реалізуються в товарній формі. 
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Потреби людей практично безмежні, а ресурси для їх задоволення обмежені. 

Тому людина вибирає ті товари, які дають їй найбільше задоволення у межах її 

фінансових можливостей. 

Для того, щоб задовольнити потреби повинен бути товар. 

Товар – це все те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з 

метою привернення уваги, придбання, використання та вживання. 

Поняття «товар» не обмежується фізичними об’єктами. Товаром можна 

називати все, що спроможне надавати послуги, а отже задовольнити потребу. Крім 

виробів та послуг, це може бути особа, організація, вид діяльності, ідея тощо. 

Маркетинг має місце у тих випадках, коли люди задовольняють свої потреби 

за допомогою обміну. 

Обмін – це акт одержання від будь-кого бажаного об’єкта з пропозицією 

чого-небудь натомість. 

Для здійснення добровільного обміну необхідні умови: 

1) сторін повинно бути як мінімум дві; 

2) кожна сторона повинна мати щось, що могло бути цінним для іншої сторони; 

3) кожна сторона повинна здійснювати комунікацію та доставку свого товару для 

обміну; 

4) кожна сторона повинна бути вільною у прийнятті або відхиленні пропозиції 

іншої сторони; 

5) кожна сторона повинна бути упевнена у доцільності мати справу з іншою 

стороною. 

Якщо обмін – основне поняття маркетингу як наукової дисципліни, то 

основною одиницею виміру у сфері маркетингу є угода. 

Угода  - комерційний обмін цінностями між двома та більш сторонами, який 

відбувається з погодження умов, часу та місця проведення. 

Умови угоди підтримуються та охороняються законодавством. 

Поняття «угода» підводить до поняття «ринок». 

Ринок – це сукупність існуючих та потенційних покупців товарів. 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

 

5. Комплекс маркетингу 

Маркетинг-мікс (або ж комплекс маркетингу) є загальним виразом, який 

використовується для опису різних варіантів, які вибирають організації при 

просуванні товару або послуги на ринок. Модель 4P, вперше висловлена в 1960 

році Е. Дж. Маккарті, є одним і, ймовірно, найвідомішим способом для 

визначення маркетингу. 

4Р це: 

 Product - продукт (товар або послуга); 

 Place - місце; 

 Price - ціна; 
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 Promotion - просування. 

Product (товар) -  це те, що компанія пропонує ринку і споживачеві. 

Продуктом може бути як фізичний продукт, так і послуга. 

Price (ціна) -  визначається на базі сприйняття цінності товару споживачем, 

собівартості продукту, цін конкурентів і бажаного прибутку. 

Place (місце) - це місце реалізації продукту, де споживач може його купити. 

Promotion (просування) - канали комунікації, які дозволяють привернути 

увагу споживача до товару, сформувати знання про товар і його основні 

характеристики, сформувати потребу в придбанні продукту і повторні покупки. 

Модель 4Р є лише одним з багатьох варіантів маркетинг-міксу, які були 

розроблені протягом багатьох років. 

Серед інших моделей комплексу маркетингу можна виділити модель 7Р 

Бітнера і Бумс, яку також іноді називають розширеною моделлю комплексу 

маркетингу. Дана модель, крім стандартних елементів 4P, включає також: 

People - люди, які просувають товар або послугу; 

Process - процеси, механізми та різні послідовності дій, які забезпечують 

продаж товарів або надання послуг; 

Physical evidence - зовнішнє середовище, в якій відбувається надання 

послуги або всі фізичні речі і відчуття, які оточують споживача в момент взаємодії 

з брендом. 

Іншим підходом є маркетинг-мікс 4C, запропонований Лотерборном в 1993 

р Дана модель являє елементи комплексу маркетингу від покупця, а не від товару 

або продавця. Вона складається з: 

Consumer needs – потреб клієнтів (еквівалент продукту); 

Cost – вартість (еквівалент ціною); 

Convenience – зручність (еквівалент місця); 

Communication – зв’язку і комунікації (еквівалент просуванню). 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Балацький Є. О., Бондаренко А.Ф. Маркетинг: навчальний посібник. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи 

Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 397 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1E

A568619B1A937BAAEAF83AC7D03 

2. Іванова К., Овєчкіна О., Солоха Д., Морєва В., Бєлякова О., Балакай О. 

Планування маркетингу: навчальний посібник. К: Видавництво: Центр навчальної 

літератури, 2019. 352 с. 

3. Котлер Філіп Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. К.: «КМ-Букс», 

2018. 208 с. 

4. Котлер Філіп, Армстронг Гарi Маркетинг. Загальний курс Видавництво 

Диалектика, Вильямс  2007 Кількість сторінок 608 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03


12 

Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 2. Види маркетингу та види попиту 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань про типологію маркетингу і детермінанти 

виокремлення, набуття практичних вмінь ідентифікації певного виду маркетингу та обґрунтування 

адекватності його застосування відповідно до поточних умов господарювання. 

 

Види маркетингу залежно від сфери застосування розрізняють: 

споживчий маркетинг, промисловий маркетинг, торговельний маркетинг, 

інноваційний маркетинг, інвестиційний маркетинг, банківський маркетинг. 

Споживчий маркетинг (маркетинг товарів споживчого призначення) 

спрямований на індивідуальне споживання. Незважаючи на різницю між окремими 

категоріями товарів, для усіх видів маркетингу товарів споживчого призначення 

характерні такі ознаки: 

 оригінальність попиту (потреби); 

 велика частка індивідуальності при прийнятті рішень; 

 багатоступінчастий непрямий збут; 

 анонімність ринкового контакту. 

Промисловий маркетинг (маркетинг товарів виробничо-технічного 

призначення) - це вид діяльності у сфері матеріального виробництва та 

промислових послуг, спрямованої на задоволення потреб підприємств, установ та 

організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробів, устаткуванні. 

Особливості маркетингу товарів виробничо-технічного призначення 

вимагають враховувати такі фактори: 

 виробничу необхідність, тобто попит і потреби в кінцевій продукції (товари 

народного споживання), для виробництва яких використовуєтеся інвестиційний 

товар; 

 колективність і формалізованність прийняття рішень у сфері придбання 

інвестиційних товарів; 

 відносно незначне, у порівнянні зі споживчими товарами, число і високу 

концентрацію носіїв попиту; 

 прямий процес переговорів і здійснення угод; 

 особливі акценти при використанні інструментів маркетингу (комерційний 

кредит, особливі умови постачань і платежів). 

Торговельний маркетинг полягає у відношенні до торговця не як до 

конкурента і не як до партнера в каналі збуту, а як до клієнта-посередника. 

Процес реалізації принципів торговельного маркетингу включає чотири 

основних етапи: 

 аналіз потреб: зрозуміти форми роботи торговців і їхніх чекань; 

 сегментування торговців або виділення торговців з однаковими потребами і 

чеканнями; 

 вибір цільового сегмента, пріоритетного для виготовлювача; 

 розробка пропозиції, адаптованої до цільового сегмента (сегментів). 



14 

Інноваційний маркетинг - це діяльність на ринку нововведень, яка 

базується на використанні нових ідей з поліпшення товарів, послуг, технологій з 

метою максимального задоволення потреб і запитів клієнтів і одержання переваги 

перед конкурентами. 

Інвестиційний маркетинг вивчає умови залучення інвестиційних коштів, 

можливості створення і роботи нових підприємств у перспективних галузях 

економіки. 

Банківський маркетинг вивчає процеси, що відбуваються на ринку капіталу 

як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, 

ринку цінних паперів. 

Види маркетингу залежно від періоду часу, на який розробляється 

маркетингова політика підприємства, виділяють: стратегічний маркетинг, 

тактичний маркетинг, оперативний маркетинг. 

Стратегічний маркетинг - це маркетинг, що розробляє і реалізує 

генеральну програму дій підприємства на період більш 5 років; його мета - 

ефективне розміщення ресурсів підприємства для досягнення цільового ринку. 

Тактичний маркетинг - це вид маркетингу, задачею якого є створення 

програми дій підприємства на ринку на термін не більш 5 років.  

Оперативний маркетинг - це маркетинг, що розробляє та реалізує 

інструментарій маркетинг-міксу на період до одного року. На оперативному рівні 

вирішуються поточні задачі, висунуті кон'юнктурою ринку. Безумовна вимога 

полягає в тому, що навіть ці негайні задачі не повинні суперечити довгостроковим 

стратегічним цілям фірми.  

Інші види маркетингу : міжнародний маркетинг, багатонаціональний 

маркетинг та пробний маркетинг . 

Міжнародний маркетинг - являє собою маркетинг товарів і послуг за 

межами країни. У його рамках існують такі організації як ЄКМ (Європейський 

комітет маркетингу) і МАМ (Міжнародна асоціація маркетингу). 

Багатонаціональний маркетинг - маркетингові операції в ряді іноземних 

держав, що володіють товарними марками (знак, символ, що має юридичний 

захист і виняткову приналежність тільки даній фірмі). 

Пробний маркетинг - маркетингові операції на прикладі одного або 

декількох товарів, але в рамках окремого регіону з метою перевірки правильності 

напряму маркетингової діяльності.  

Відповідно до характеру попиту виділяються види маркетингу, які 

передбачають конкретну програму, спрямовану на досягнення певної 

маркетингової мети. 
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Вид попиту Тип маркетингу Мета 

1.Негативний попит – 

покупці надають перевагу 

імпортним виробам; товар 

став немодним 

Конверсійний маркетинг - 

спрямований на подолання 

негативного ставлення 

споживачів до товару 

Створити попит 

2.Попит відсутній – байдуже 

ставлення до товару 

Стимулюючий маркетинг-

пов’язаний із стимулюванням 

попиту споживачів 

Стимулювати 

попит 

3.Попит коливається, в 

залежності від дії 

навколишніх факторів 

Синхромаркетинг -

спрямований на регулювання 

попиту при його коливаннях 

Регулювання 

попиту 

4.Попит задовільний, 

рівновага попиту і пропозиції 

Підтримуючий маркетинг-

спрямований на забезпечення 

обсягів попиту 

Підтримування 

рівня попиту 

5.Потенційний попит у 

споживачів уже сформувався, 

а товари, що його 

задовольняють, відсутні 

Розвиваючий маркетинг-

виявлення потенційного 

попиту і визначення засобів 

його задоволення 

Перетворити 

потенційний 

попит на 

реальний 

6.Зниження попиту-

зменшення зацікавленості 

споживачів у товарі 

Ремаркетинг - пожвавлення 

виробництва у рамках певної 

структури попиту 

Відновити попит 

7.Надмірний попит-попит 

перевищує можливість його 

задоволення 

Демаркетинг-спрямований на 

зниження обсягів попиту, 

якщо попит перевищує 

виробничі можливості 

Знизити попит 

8.Небажаний попит, що 

суперечить інтересам 

суспільства 

Протидіючий маркетинг-

ліквідація ірраціонального 

попиту 

Звести попит 

нанівець 

 

Види маркетингу у залежності від видів попиту, виділяють такі типи 

маркетингу: конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, 

розвиваючий, демаркетинг, підтримуючий, протидіючий. 

Конверсійний маркетинг - це маркетинг при негативному попиті, тобто 

при такій ситуації на ринку, коли покупці відкидають даний товар або послугу. 

Ціль конверсійного маркетингу - зміна негативного відношення споживачів до 

якогось продукту на позитивне шляхом переробки продукту, зниження ціни і 

більш ефективного його просування. 

Метою стимулюючого маркетингу є порушення активного попиту на 

товари, до яких покупець відноситься байдуже. Стимулюючий маркетинг 

спрямований на подолання можливих причин таких ситуацій, як: повне незнання 

споживачами можливостей продукту, усунення перешкод до його 

розповсюдження. Основні інструменти стимулюючого маркетингу - різке 
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зниження цін, посилення реклами. 

Ремаркетинг необхідний у ситуації зниження попиту і при цьому вживають 

заходи по його оживленню: додання товарові нових властивостей, проникнення на 

нові ринки і т.д. 

Синхромаркетинг орієнтований на умови, коли попит значно перевищує 

виробничі потужності, або навпаки, обсяг виробництва даного товару виявляється 

більше потреби ринку. Задачею синхромаркетинга є пошук способів згладжування 

коливань попиту за допомогою гнучких цін, методів просування й інших 

інструментів маркетингу. 

Розвиваючий (креативний) маркетинг, метою якого є перетворення 

потенційного попиту покупців у реальний. Інструментами розвиваючого 

маркетингу є розробка продуктів, що відповідають виниклим новим потребам, 

перехід на новий якісний рівень їхнього задоволення, використання реклами, 

створення специфічного, орієнтованого на конкретні споживчі групи, іміджу 

продукту. 

Демаркетинг спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, що 

не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих можливостей, 

обмеженості товарних ресурсів. Основні інструменти демаркетингу - значне 

підвищення цін, припинення рекламної роботи. Його ціль - не ліквідувати попит, а 

всього лише знизити його рівень. 

Підтримуючий маркетинг використовується в умовах, коли попит 

активний, стійкий, тоді проводяться заходи, що підтримують такий характер 

попиту. 

Протидіючий маркетинг реалізується з метою забезпечення благополуччя 

споживача в тому випадку, коли товар не відповідає вимогам НТП, охорони 

навколишнього середовища, раціональному використанню матеріальних ресурсів. 

Використовується, коли попит вважається ірраціональним. 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація 

 

1. Поняття та зміст системи маркетингової інформації. 

2. Методика проведення маркетингових досліджень. 

3. Дослідження споживачів. 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань щодо змістовної сутності, структури, етапів і 

методів маркетингових досліджень, їх прикладних напрямків, набуття практичних вмінь 

ідентифікації методів маркетингових досліджень і розрахунків місткості товарного ринку. 

 

1. Поняття та зміст системи маркетингової інформації 

Повна і своєчасна інформація дозволяє: 

 отримати конкурентну перевагу; 

 знижувати фінансовий ризик; 

 визначити відношення споживачів; 

 слідкувати за зовнішнім середовищем; 

 координувати власну діяльність; 

 вдосконалювати ділову та особисту інтуїцію; 

 об’єктивно оцінювати власну діяльність та підвищувати її ефективність. 

Система маркетингової інформації (СМІ) – постійно діюча система 

взаємозв’язків людей, устаткування і методичних прийомів, яка призначена для 

збирання, класифікації, аналізу, оцінки та розповсюдження актуальної, своєчасної і 

точної інформації для використання її діячами сфери маркетингу. 

Інформацію збирають і аналізують за допомогою чотирьох допоміжних 

систем, що й складають СМІ: 

1. Система внутрішньої звітності – інформація, яка надається та 

використовується самою організацією, і включає дані про обсяги продажу, суми 

витрат, обсяги матеріальних запасів, обіг грошової готівки та ін. 

2. Система збору поточної зовнішньої маркетингової інформації – являє 

собою набір джерел та методичних заходів, завдяки яким керівники одержують 

повсякденну інформацію про події, котрі відбуваються в комерційному 

середовищі.  

Засоби збору поточної зовнішньої маркетингової інформації:  

- офіційне джерело (книжки, газети, спеціальні видання);  

- неофіційне джерело (бесіди з постачальниками, клієнтами); 

- незалежні інформаційні групи; 

- свій відділ зі збору зовнішньої поточної маркетингової інформації. 

3. Система маркетингових досліджень.  

Маркетингове дослідження – це систематичне визначення кола даних, 

необхідних у конкретних маркетингових обставинах, що стоять перед 

підприємством, їх збирання, аналіз та звіт про результати. 

4. Система аналізу маркетингової інформації – складається із статистичного 
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банку і банку моделей. 

Статистичний банк – сукупність сучасних методик статистичної обробки 

інформації.  

Банк моделей – набір математичних моделей, які сприяють прийняттю 

найбільш оптимальних рішень діячами ринку. 

2. Методика проведення маркетингових досліджень 

Маркетингові дослідження включають збирання, обробку, аналіз даних про 

мікро- та макросередовище та можливості розвитку підприємства з метою 

прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. 

Напрямки та цілі маркетингових досліджень 

Напрями маркетингових 

досліджень 
Цілі маркетингових досліджень 

Ринок Вибір цільових ринків та ринкових ніш 

Споживачі 
Сегментація споживачів, вибір цільових 

сегментів 

Конкуренти 
Вибір форм співробітництва, кооперації, 

конкурентних стратегій 

Посередники Вибір посередників 

Постачальники Вибір постачальників 

 

 Маркетингове дослідження має наступні етапи 

1. Визначення проблеми та формулювання цілей дослідження. 

2. Відбір джерел інформації та складання плану дослідження. 

3. Збір інформації. 

4. Систематизація та аналіз даних. 

5. Формулювання висновків та рекомендацій. 

6. Подання звіту. 

Маркетингові дослідження можуть проводитись постійно та епізодично. 

(1). Визначення проблеми та формулювання цілей дослідження.  

Спектр проблем, які підлягають вивченню в ході маркетингових досліджень, 

визначаються конкретними цілями дослідження. 

Проблема повинна бути чітко визначена. 

 Спектр проблем: 

 короткострокове та довгострокове прогнозування тенденцій розвитку 

ринку, змін у попиті на різноманітні товари; 

 вивчення ринків; 

 вивчення мотивації споживачів; 

 дослідження ефективності реклами; 

 вивчення реакції споживачів на новий товар; 

 вивчення товарів конкурентів; 

 дослідження ефективних способів просування товарів; 
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 вивчення проблем створення упаковки; 

 вивчення характеристик ринку; 

 аналіз потенційних можливостей ринку та розподілу часток ринку між 

фірмами; 

 вивчення каналів розподілу; 

 пробний маркетинг; 

 вивчення стратегій стимулювання збуту; 

 аналіз альтернативних стратегій виходу на ринок; 

 вивчення політики цін та т. п. 

(2). Відбір джерел інформації та складання плану дослідження. 

Визначається вид інформації, яка цікавить підприємців та шляхи її найбільш 

ефективного збирання. Дослідник може збирати первинні чи вторинні дані або ті 

чи інші одночасно. 

Первинна інформація – це дані, зібрані вперше для будь-якої конкретної 

мети. 

Вторинна інформація – це інформація, яка вже існує, оскільки була зібрана 

раніше для інших цілей. 

Дослідник починає зі збору вторинних даних. Вони є відправною точкою 

досліджень, крім того, менше коштують і більш доступні. До вторинних джерел 

інформації належать як внутрішні дані (звіти), так і зовнішні дані (періодика, 

книги). Проте більшість маркетингових досліджень передбачає збирання первинних 

даних, оскільки вторинні можуть не містити необхідних досліднику зведень або 

можуть бути застарілими. 

Для збирання первинних даних розробляється спеціальний план: 

1. Методи дослідження: 

 спостереження – метод, за яким дослідник безпосередньо спостерігає 

за людьми і оточенням; 

 експеримент – метод, який потребує відбору порівнюваних між собою 

груп суб’єктів, створення для цих груп різних обставин, контролю за змінними 

складовими та встановлення ступеня значущості відмінностей, за котрими вели 

спостереження; 

 опитування – це метод, що дає змогу одержувати інформацію про 

знання, переконання та погляди людей, ступінь їх задоволення, а також про оцінку 

свого становища аудиторією. 

Панельні опитування – періодичне збирання даних у однієї і тієї ж групи 

споживачів.  

Опитування фокус – груп – 6-10 чоловік, які проводять з ведучим і 

стосуються обговорення товару. 

2. Засоби маркетингового дослідження: 

 анкета – це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповіді. 

Виділяють два види питань: закриті – респондент вибирає одну з запропонованих 
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відповідей; відкриті – запитання, на яке респондент може дати відповідь своїми 

словами; 

 різні механічні пристрої. 

3. Складання плану вибірки. 

Необхідно вирішити питання: 

а) кого опитувати? (яку інформацію треба отримати, хто нею володіє); 

б) яку кількість людей? ( приблизно 1%); (300 – 1500 осіб) 

в) яким чином відбирати членів вибірки (випадково, чи не випадково, вік, 

професія). 

4. Способи зв’язку з аудиторією: 

 по телефону; 

 поштою; 

 індивідуальне чи групове інтерв’ю, інтерв’ю онлайн. 

(3). Збір інформації. 

Методи отримання даних. 

1. Кабінетні дослідження – це аналіз інформації про ринок із офіційних, а також 

інших друкованих джерел: періодичних видань, рекламних матеріалів, технічних, 

економічних, галузевих журналів, даних статистики. Кабінетні дослідження – 

джерело вторинної інформації. 

2. Польові дослідження – це первинна інформація про реакцію споживачів, умови 

продажу товару на конкурентному ринку. 

(4). Систематизація та аналіз даних. 

Аналіз зібраної інформації передбачає роботу по зведенню одержаних даних 

у таблиці та обробку одержаних даних за допомогою сучасних статистичних 

методик і моделей прийняття оптимальних рішень. 

Методи аналізу: 

- кореляційний аналіз (інтенсивність зв’язку між двома ознаками); 

- регресійний аналіз (залежність); 

- варіаційний аналіз (вплив); 

- дискримінантний аналіз (різноманітність ознак); 

- кластер – аналіз (для сегментування); 

- факторний аналіз; 

- багатовимірний аналіз (співвідношення). 

(5). Формулювання висновків та рекомендацій. 

Цінність інформації, отриманої у результаті дослідження, полягає у 

рекомендаціях, розроблених на основі цих досліджень. 

(6). Подання звіту. 

Необхідно подати основні результати, необхідні керівництву підприємства 

для прийняття маркетингових рішень. 

Використання результатів дослідження. 
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3. Дослідження споживачів 

3.1. Поняття про споживчій ринок та модель поведінки споживачів. 

Споживчий ринок - це окремі люди, які купують товари або придбають 

послуги для особистого споживання. 

Вивчення споживачів товару вважають найважливішою складовою 

маркетингових досліджень. У цій діяльності слід чітко визначити критерії різниці 

між споживачами та покупцями товару. Споживачі використовують товар, а 

покупці приймають рішення про його придбання.  

Поняття «клієнт», «споживач», «покупець» часто вживаються в ідентичному 

значенні, хоча вони не є синонімами.  

Покупцем (фізична чи юридична особа) є особа, яка здійснює придбання 

товару. У його ролі може виступати не лише безпосередній споживач, а й 

посередник, прибуткова або неприбуткова організація.  

Покупець товарів підприємства одночасно є і його клієнтом, оскільки ним 

вважається той, хто оплачує купівлю.  

Споживачем є особа, яка споживає або використовує товар. Не обов’язково 

він є особою, котра купила товар. Кожен покупець може бути споживачем, але не 

кожен споживач є покупцем. 

 Розглянемо модель поведінки споживача у широкому та вузькому розумінні. 
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Розгорнута модель споживацької поведінки  містить: 

 спонукальні фактори маркетингу (товар, ціна, методи поширення і 

стимулювання збуту); 

 інші подразники: основні сили і події із оточення покупців, економічне, 

науково-технічне, політичне і культурне середовище; 

 «чорну скриньку» свідомості покупців, яка складається з двох частин: 

характеристики покупця та процесу прийняття ним рішення, від якого залежить 

результат; 

 відповідні реакції покупця (вибір товару, марки, дилера, часу та об’єкта 

покупки). 

 

 Спонукальні фактори 

маркетингу та інші 

подразники 

“чорна скринька” 

свідомості 

покупця 

Відповідні 

реакції 

покупця 

 
 

Завдання учасника ринку - зрозуміти, що відбувається у «чорній скриньці» 

свідомості покупця і які відгуки (реакції) він може проявити. 

Характеристики покупця, або фактори, що впливають на його поведінку, 

поділяють на чотири основні групи: культурного, соціального, особистого та 

психологічного порядку. 

Фактори культурного рівня найбільше впливають на споживача, до них 

належать: 

- культура, як основна першопричина, що визначає потреби та поведінку людини; 

- субкультура, яка є складовою будь-якої культури (національність, релігія, 

расові ознаки, географічні райони); 

- соціальне становище (суспільні класи) – це порівняно стабільні групи у межах 

суспільства, розміщені в ієрархічному порядку, членів яких об’єднують спільні 

інтереси, поведінка. 

Фактори соціального порядку також визначають поведінку споживача і 

вони містять: 

- референтні групи, які прямо (при особистому контакті) або опосередковано 

впливають на стосунки  чи поведінку людини; 

- родина, члени якої можуть вплинути на поведінку покупця. Діячів ринку 

цікавлять роль дружини, чоловіка та дітей і те, як вони впливають на покупку 

різноманітних товарів та надання послуг; 

- роль і статус. Роль являє собою набір дій, яких очікують від індивіда люди, що 

його оточують. Статус відображає рівень оцінки кожної ролі з боку 

суспільства. 

Фактори особистого порядку містять: 

- вік; 

- етап життєвого циклу сім’ї; 
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- рід занять; 

- економічне становище; 

- спосіб життя; 

- тип особистості; 

- уявлення про самого себе. 

До факторів психологічного порядку насамперед належать: 

- мотивація. Мотив (або спонукання) – це нужда, яка стала такою нагальною, що 

змушує людину шукати шляхи та способи її задоволення. Нужда достатньо 

високого рівня інтенсивності стає мотивом; 

- сприйняття – це процес, за допомогою якого індивід відбирає та оцінює 

інформацію; 

- засвоєння – це певні зміни, які відбуваються у поведінці індивіда під впливом 

отриманого досвіду; 

- переконання – це абстрактна характеристика будь-чого людиною. На основі 

цих переконань люди виконують дії (купити чи не купити); 

- ставлення – це вже оцінка індивідом будь-якого товару або ідеї, його почуття 

та спрямованість можливих дій. 

Етапи процесу прийняття рішення про купівлю складається із таких 

етапів, через які проходить кожний споживач: 

1. Усвідомлення проблеми. 

2. Пошук інформації. 

3. Оцінка варіантів. 

4. Рішення про купівлю. 

5. Реакція на купівлю. 

Усвідомлення проблеми – на цьому етапі діячу ринку необхідно виявити 

обставини, які штовхають людину на усвідомлення проблеми: 

а) які саме нужди чи проблеми виникли; 

б) чим викликано їх виникнення; (внутрішні – зовнішні). 

в) яким чином вони вивели людину на конкретний товар. 

Пошук інформації – покупцеві потрібна додаткова інформація про товар, 

який його цікавить (споживач може зайнятися, а може і не зайнятися пошуком 

інформації про товар). 

Споживач у пошуках інформації може звернутися до наступних джерел: 

- особистих (сім’я, друзі, сусіди, знайомі); 

- комерційних (реклама, продавці, виставки, упаковка, дилери); 

- загальнодоступних (засоби масової інформації, організації, які займаються 

вивченням споживачів); 

- джерел емпіричного досвіду (відчуття, вивчення, використання товару). 

Діяч ринку повинен ретельно виявляти усі джерела інформації, якими 

користуються споживачі, і визначати їхню порівняльну інформаційну цінність. 

Оцінка варіантів – на цьому етапі стоїть питання: яким чином споживач 

оцінює інформацію? Порівняння товарів за визначальними характеристиками 
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(властивості товару, образ марки та інше). 

Необхідно знати, що кожний споживач розглядає товар як певний набір 

властивостей. Різні споживачі віддають перевагу тим властивостям, які мають 

відношення до його нужди. Далі споживач визначає функцію корисності, яка 

характеризує ступінь очікуємої задоволеності кожною окремою властивістю. 

Таким чином, у споживача складається певна оцінка. 

Рішення про купівлю. У споживача формується намір здійснити покупку до 

того ж найбільш привабливого об’єкту. Але на намір споживача можуть вплинути 

ще два фактори: 

1) ставлення інших людей; 

2) непередбачені фактори обставин. 

Реакція на купівлю. – споживач визначає своє ставлення до купівлі 

(«задоволений – незадоволений»), від чого буде залежати використання чи 

невикористання споживачем в подальшому цього товару. 

3.2. Відмінні риси маркетингу на ринку підприємств від маркетингу на 

споживчому ринку. 

Часом покупцем є не індивідуальний споживач, а організація-споживач. 

Якщо підприємство пропонує свій товар на ринку організацій-споживачів, 

воно здійснює промисловий маркетинг. 

Ринок організацій-споживачів — це сукупність юридичних осіб, які 

закуповують товари для їх подальшого використання у процесі виробництва, здачі 

в оренду, перерозподілу чи перепродажу. 

Ринком підприємств називають ринок, на якому підприємства закуповують 

будь-що у інших організаціям.  

Розрізняють три різновиди ринку підприємств:  

- ринок товарів промислового призначення;  

- ринок проміжних  продавців; 

- ринок державних установ. 

Особливості маркетингу ринку підприємств порівняно із маркетингом на 

споживчому ринку: 

1) організації закуповують товари та послуги з метою одержання 

прибутку, зменшення витрат, задоволення потреб внутрішньої клієнтури, 

виконання будь-яких суспільних або правових обов'язків; 

2) у процесі прийняття рішень про закупівлю для потреб організацій 

формально бере участь значно більше людей, ніж при споживацьких покупках. Як 

правило, учасники закупівель при прийнятті рішень виконують різні обов’язки у 

межах організації і підходять до рішення про закупівлю з різноманітними 

критеріями; 

3) агенти по закупівлі повинні дотримуватись офіційних настанов, 

лімітів, інших вимог своїх організацій; укладаються договори купівлі-продажу і т. 

п.  

Ця особливість звичайно не зустрічається в процесі покупок споживачів. 
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Ринок товарів промислового призначення – сукупність осіб та організацій, 

які закуповують товари для використання їх при виробництві інших товарів. 

Ринок товарів промислового призначення за деякими характеристиками 

дуже відрізняється від споживчого ринку. 

1. На ринку товарів промислового призначення менше покупців, які, як 

правило професійно підготовлені. 

2. Покупці зосереджені географічне, тому весь час необхідно стежити за 

тенденціями посилення чи послаблення географічної концентрації. 

3. Попит на товари промислового призначення визначається попитом на 

споживчі товари і звичайно змінюється швидше, ніж на останні. 

Фактори впливу на покупці товарів промислового: 

- економічні (мінімальна ціна, кращий товар, найбільш комплексне 

обслуговування); 

- навколишні умови (рівень попиту, економічна перспектива та вартість одержаних 

позик, умови матеріально-технічного забезпечення, темпи НТП та ін.); 

- особливості організації (мета організації, політичні настави і методи роботи); 

- відносини між людьми (статус, уповноваження, вміння поставити себе на місце 

іншого та вміння переконувати); 

- індивідуальні особливості особи (вік, рівень прибутків, освіта, службове 

становище, тип особистості, готовність ризикувати). 

Етапи прийняття рішення про закупівлю. 

1. Усвідомлення проблеми чи потреби, задовольнити які можна за 

допомогою придбання товару чи послуги зі сторони. 

Воно може виникати внаслідок внутрішніх стимулів, наприклад: 

1) необхідність заміни наявного обладнання; 

2) необхідність придбання комплектувальних для його ремонту; 

3) бажання поліпшити якість матеріальних компонентів або умови їх 

4) постачання; 

5) необхідність придбання нових технологій для випуску нового товару. 

Зовнішніми стимулами може стати інформація, отримана на виставках, 

поштою або через засоби масової інформації. 

2. Узагальнення потреби, визначаються загальні характеристики необхідного 

товару та його кількість. На цьому етапі продавець товарів промислового 

призначення може сприяти покупцеві в характеристиках товару. 

3. Оцінка товару, в ході якої здійснюються зведення необхідних технічних 

характеристик та їх оцінка. 

Здійснюють фахівці за допомогою функціонально-вартісного аналізу. Цей 

аналіз є для підприємств основою для зниження собівартості за рахунок 

використання можливих модифікацій, стандартизації товару чи заміни його 

дешевшими комплектувальними. 

4. Виявлення найбільш кваліфікованих постачальників. формує перелік 

потенційних постачальників.  
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5. Запит пропозицій від кваліфікованих постачальників. 

6. Вивчення пропозицій та вибір постачальників. Учасники купівельного 

центру підприємства проводять оцінку цих пропозицій Оцінюють не лише 

технічну компетентність кандидатів, а й здатність забезпечити належні умови 

постачання та надати широке коло послуг. 

7.Розробка процедури видачі замовлення, де вказуються технічні 

характеристики товару, його кількість, розрахунковий час поставки, умови 

повернення, гарантії тощо. 

8. Оцінка роботи постачальника, на основі якої агент по закупівлях може 

продовжити співробітництво із постачальником, внести у це співробітництво 

корективи або відмовитися від його послуг. 

Усі ці етапи необхідні при закупівлях для вирішення нових завдань. При 

повторних закупівлях із змінами чи без змін деякі з цих етапів можна скоротити 

або зовсім виключити. 

Покупець товарів промислового призначення стикається з трьома основними 

видами закупівель: 

1) повторна закупівля без змін, при якій покупець дає повторне замовлення 

на будь-що і не вносить у нього ні яких змін; 

2) повторна закупівля із змінами, при якій покупець хоче внести у повторне 

замовлення зміни, які стосуються технічних характеристик товару, цін та інших 

умов поставки; 

3) закупівля для вирішення нових завдань постає перед фірмою, яка 

закуповує товар чи послугу вперше, відкриває для діяча ринку величезні 

можливості і пов'язана із складними комерційними переговорами. Найбільшу 

кількість рішень доводиться приймати у цій ситуації, а саме визначити: технічні 

характеристики товару, межі цін, час та умови поставок, умови технічного 

обслуговування і платежів, розмір замовлення, перелік прийнятних постачальників 

та кінцеве рішення щодо обраного постачальника. 

Ринок проміжних продавців, який являє собою сукупність людей чи 

організацій, що купують товари для перепродажу або здають їх в оренду іншим 

споживачам із вигодою для себе.  

Проміжні продавці мають справу з великою кількістю товарів для 

перепродажу, за винятком кількох їх видів, що продаються виробниками 

безпосередньо кінцевим споживачам. 

Проміжний продавець насамперед вирішує, яким товарним асортиментом він 

займатиметься.  

Проміжний продавець може мати справу з товарами тільки одного 

виробника (замкнутий асортимент), може торгувати великою кількістю 

аналогічних товарів багатьох виробників (насичений асортимент) або кількома 

видами зв’язаних між собою товарів (широкий асортимент) і, нарешті, 

різноманітними, не зв'язаними між собою товарами (змішаний асортимент). 

Закупівлі від імені підприємств оптової та роздрібної торгівлі у невеликих 
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сімейних фірмах та організаціях здійснює сам власник або кілька осіб. У великих 

фірмах закупівлею займаються спеціалісти відділу по закупках. 

Ринок державних установ складають організації держаного уряду та 

місцевих органів, які закуповують або орендують товари, необхідні для виконання 

своїх основних функцій. 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 4. Маркетингове середовище підприємства 

 

1. Особливості маркетингового середовища та його складові. 

2. Методи оцінки маркетингового середовища. 

 

Дидактична мета: охарактеризовано сутність і структуру маркетингового середовища діяльності 

підприємств, наведено алгоритм дослідження маркетингового середовища та фактори впливу на 

нього. 

 

1. Особливості маркетингового середовища та його складові. 

Маркетингове середовище формується з багатьох діючих на підприємство 

суб’єктів і факторів, які впливають на розвиток і підтримку вигідних 

взаємовідносин з цільовими клієнтами. 

Маркетингове середовище – це сукупність об’єктів та сил, що діють за 

межами підприємства і взаємин між ними і підприємством.  

Керовані фактори маркетингового середовища - такі, якими підприємство 

безпосередньо управляє, тобто формує, змінює, контролює їх. До них належать 

елементи маркетингового комплексу (товар, ціна, збут, просування) та фактори, 

пов'язані з процесом управління маркетингом (система управління маркетингом, 

організаційна структура маркетингу, кадри). 

Некеровані фактори маркетингового середовища - такі, на які фірма не 

може безпосередньо впливати. До них належать такі фактори, як економіка, 

політика, законодавство, демографія, культура, технологія, екологія. 
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Мікросередовище (внутрішнє середовище) являє собою сили, які 

безпосередньо стосуються самого підприємства і впливають на його здібність 

обслуговувати клієнтів. 

Факторами мікросередовища є: 

1. Організаційна структура підприємства – служби та відділи, які є на 

підприємстві. 

2. Постачальники — юридичні та фізичні особи, які забезпечують 

підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для 

виробництва конкретних товарів. 

3. Маркетингові посередники — юридичні та фізичні особи, які 

допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. 

 
Торговці (отримують 

право власності)  роздрібна торгівля 

оптова торгівля   

Агенти (діють як 

представники клієнтів)  

Переробники (займаються діяльністю, пов’язаною зі 

зміною форми продукта) 

брокери 

комісіонери 

Спекулятори (придбають і перепродують товари з 

метою отримання прибутку, за рахунок зміни ціни) 

Забезпечуючі організації (допомагають виконувати 

функції маркетингу різним категоріям посередників) 

Посередники 

 
 

4. Клієнти або клієнтурні ринки – безпосередньо споживачі товарів, оптові 

та роздрібні торговці, державні установи і зарубіжні споживачі. 

Підприємство може виступати на п’яти типах клієнтурних ринків: 

споживачів, виробників, проміжних продавців, державних установ, міжнародних. 

 Споживчий ринок – це окремі люди, які купляють товари або 

придбають послуги для особистого споживання. 

 Ринок товарів промислового призначення (ринок виробників) – 

організації, які купляють товари для використання їх у процесі виробництва. 

 Ринок проміжних продавців (ринок посередників) – сукупність людей 

чи організацій, що купують товари для перепродажу або здають їх в оренду іншим 

споживачам із вигодою для себе. 

 Ринок державних установ – складають організації уряду та місцевих 

органів, які закуповують або орендують товари, необхідні для виконання своїх 

основних функцій. 

 Міжнародний ринок – це споживачі за межами країни. 
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5. Конкуренти — невід'ємний елемент системи маркетингу. Конкурентне 

оточення не можна зводити лише до між фірмової конкуренції. Існує багато інших 

видів конкуренції: 

– Бажання-конкуренти — бажання, які споживач може прагнути задовольнити. 

– Товарно-родові конкуренти — різноманітні шляхи задоволення конкретного 

бажання. 

– Товарно-видові конкуренти — різновиди однієї категорії товару, які здатні 

задовольнити конкретне бажання покупця. 

– Марки конкуренти – різноманітні марки одного і того самого товару, що їх 

виготовляють підприємства конкуренти. 

Підприємству не можна нехтувати жодним видом конкуренції і доцільно 

постійно фіксувати зміни в конкурентному середовищі. 

6. Контактні аудиторії — будь-яка група, яка проявляє реальний чи 

потенційний інтерес до організації або може справити на неї певний вплив. 

Підприємство функціонує на ринку в оточенні контактних аудиторій різних 

типів, котрі можуть як сприяти, так і перешкоджати діяльності підприємств на 

ринку. Виділяють сім контактних груп: 

– внутрішні контактні аудиторії (трудовий колектив, акціонери, рада директорів, 

профспілки); 

– місцеві контактні аудиторії (місцеві жителі, ради ветеранів); 

– фінансові контактні аудиторії (банківські службовці, аудитори, дебітори, 

кредитори, фінансові консультанти, брокери); 

– контактні аудиторії державних установ (державні службовці, що відповідають 

за реєстрацію, працівники податкової служби та статичних органів, пожежної 

інспекції та санітарно-епідеміологічного контролю); 

– контактні аудиторії засобів масової інформації (журналісти, економічні 

оглядачі, співробітники відділів реклами та інформації); 

– контактні аудиторії груп громадської дії (активісти екологічного руху, руху за 

здоровий спосіб життя тощо); 

– контактні аудиторії публіки – лідери громадської думки (естрадні зірки, 

спортсмени, політики). 

Макросередовище (зовнішнє середовище) – це зовнішні фактори, які 

впливають на підприємство і його мікросередовище і які воно не може 

контролювати. 

Основні фактори макросередовища функціонування підприємства, які або 

відкривають нові можливості, або загрожують підприємству новими небезпеками. 

Це ті самі фактори, що не піддаються контролю, за якими підприємство повинно 

пильно стежити і на які необхідно реагувати. 

Фактори макросередовища: 

1. Демографічні (світовий демографічний вибух, зниження або збільшення 

народжуваності, зміни в сім’ї, підвищення загальноосвітнього рівня та ріст 

кількості службовців). 
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2. Економічні (рівень купівельної спроможності та причини, що його 

зумовлюють). 

3. Природні (навколишнє середовище, дефіцит природних ресурсів, 

енергетичні джерела). 

4. Науково-технічні (проблеми прискорення НТП, збільшення асигнувань на 

науково-дослідну роботу, посилення контролю з боку держави за доброякісністю 

та безпечністю товарів). 

5. Політичні (законодавчі акти, що регулюють підприємницьку діяльність, та 

контроль за їх виконанням). 

6. Культурні (взаємовідносини людей, ставлення людей до себе, до 

громадських інститутів, суспільства, природи, всесвіту). 

 

2. Методи оцінки маркетингового середовища. 

1. Методика PEST аналізу часто використовується для оцінки ключових 

ринкових тенденцій галузі. Він був створений професором Гарварду Френсісом 

Агіларом у 1967 році. 

PEST - це абревіатура чотирьох англійських слів: P - Politicallegal - політико-

правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural -соціокультурні, T - 

Technological forces - технологічні фактори. 

Метою PEST-аналізу є відстеження (моніторинг) змін макросередовища за 

чотирма вузловими напрямками і виявлення тенденцій, подій, непідконтрольних 

підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття стратегічних рішень. 

P — політичне середовище (Political Environment) 

Урядові постанови і юридичні питання впливають на прибутковість і 

успішність компанії. Питання, які необхідно враховувати, містять: 

 податкові керівні принципи; 

 авторське право і право власності; 

 політичну стабільність; 

 правила торгівлі; 

 соціальну і екологічну політику; 

 закони про зайнятість і правила техніки безпеки. 

Компанії також мають враховувати місцеву владу та її вплив на бізнес. 

E — економіка (Economic) 

Економічний чинник розглядає зовнішні економічні проблеми, які можуть 

зіграти певну роль в успіху компанії. Зверніть увагу на: 

 процентні ставки; 

 рівень інфляції; 

 безробіття; 

 валовий внутрішній продукт; 

 доступність кредиту. 

S — соціум (Social) 
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Аналіз соціально-економічного середовища ринку своєї галузі допомагає 

зрозуміти, як формуються споживчі потреби і що слугувало головним фактором 

для купівлі. Серед явищ, які слід вивчити: 

 демографія; 

 темпи зростання населення; 

 розподіл за віком; 

 ставлення до роботи; 

 тенденції ринку праці. 

Зміни в культурі та суспільстві, такі як прагнення здорового способу життя і 

турбота про навколишнє середовище, зменшення кількості дітей в сім’ї, впливають 

на те, як споживачі будуть здійснювати свої покупки. 

T — технології (Technology) 

Технологія відіграє величезну роль в бізнесі, і вона може вплинути на неї як 

негативно, так і позитивно. Впровадження нових продуктів, нових технологій і 

послуг може тривати значний час і вимагати більших витрат. Тому бізнес має 

оцінити цей фактор з усіх боків. Конкретні елементи, які необхідно вивчити: 

 державні витрати на технологічні дослідження; 

 життєвий цикл сучасних технологій; 

 роль Інтернету і можливі зміни в ньому; 

 вплив потенційних змін в інформаційних технологіях. 

Аналогічний PESTLE-аналіз містить ще два фактори — правовий та 

екологічний.  

В юридичному аспекті компанія повинна вивчити, як правові зміни та 

інтерпретації можуть вплинути на компанію, прямо або побічно — маються на 

увазі зміни в державному і міжнародному праві, прецеденти судових позовів і 

розглядів у своїй галузі. 

Для екологічної частини аналізу потрібно подивитися на екологічні зміни і 

правила, щоб визначити, як вони можуть вплинути на бізнес. Уважно вивчіть 

екологічні норми і обмеження, а також види тварин і рослин, яким загрожує 

зникнення. 

Порядок проведення PEST-аналізу. Виділяють наступні етапи проведення 

зовнішнього аналізу: 

1. Розробляється перелік зовнішніх стратегічних факторів, що мають високу 

ймовірність реалізації й впливу на функціонування підприємства. 

2. Оцінюється значимість (ймовірність здійснення) кожної події для даного 

підприємства шляхом присвоєння йому певної ваги від одиниці (найважливіша) до 

нуля (незначна). Сума значень показника ваги кожного фактора повинна 

дорівнювати одиниці, що забезпечується нормуванням. 

3. Дається оцінка ступеню впливу кожної фактора-події на стратегію 

підприємства по 5 бальній шкалі: «п'ять» - сильний вплив, серйозна небезпека; 

«одиниця» - відсутність впливу, загрози. 

4. Визначаються зважені оцінки шляхом множення ваги фактора на силу 
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його впливу, і підраховується сумарна зважена оцінка для даного підприємства. 

5. Сумарна оцінка вказує на ступінь готовності підприємства реагувати на 

поточні й прогнозовані фактори зовнішнього середовища. 

2. SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони 

(Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози 

(Threats) зовнішнього середовища організації. 

Цей метод завдячує своєю появою групі авторів книги Business Policy, Text 

and Cases, що побачила світ у 1969 році. Вже майже 50 років SWOT-аналіз 

залишається одним з найефективніших інструментів стратегічного планування. 

Найважливіше завдання SWOT-аналізу — допомогти організації 

побачити та оцінити всі чинники, що впливають на прийняття рішень, а також 

визначити можливості розвитку. 

Сильні сторони покликані забезпечити його прискорене просування до 

досягнення стратегічних цілей. 

Слабкі сторони — негативна властивість організації, що визначає її 

гальмування в процесі руху до досягнення стратегічних цілей. 

Можливості — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, при 

правильній відповідній реакції на які організація домагається істотного просування 

до поставлених стратегічних цілей. 

Загрози — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час 

відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану 

організації на шляху до виконання своїх планів. 

SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства 

з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до змісту стратегії — адаптації до 

(чи формування впливу на) середовища. 
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На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких 

характерні певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході розробки 

стратегій певного типу: 

- поле СіМ (Сильні сторони-Можливості) — потребує стратегій підтримки та 

розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього 

оточення; 

- поле СіЗ (Сильні сторони-Загрози) — передбачення стратегій використання 

сильних сторін підприємства з метою пом’якшення (усунення) загроз; 

- поле СлМ (Слабкі сторони-Можливості) — розробка стратегій подолання 

слабкостей підприємства за рахунок можливостей, що їх надає зовнішнє 

середовище; 

- поле СлЗ (Слабкі сторони-Загрози) — іноді називають «кризовим полем», тому 

що тут поєднуються загрози середовища зі слабкістю підприємства.  

Можливі стратегічні рішення після проведення SWOT-аналізу: 

- стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для реалізації зовнішніх 

можливостей (стратегія «Максі-Максі»); 

- стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для знешкодження зовнішніх 

загроз (стратегія «Максі-Міні»); 

- стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін фірми на основі 

використання зовнішніх можливостей (стратегія «Міні-Максі»); 

- стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін фірми та уникнення 

зовнішніх загроз (стратегія «Міні-Міні»). 

3. SNW-аналіз — аналіз сильних, нейтральних і слабких сторін організації. 

Зазвичай SNW-аналіз застосовують для більш глибокого вивчення внутрішнього 

середовища організації після проведення SWOT-аналізу. 

Як нейтральна сторона (позиція) найчастіше приймається середньоринковий 

(«нульовий») стан для цієї конкретної ситуації. 

SNW-аналіз у цілому схожий з методом SWOT-аналізу, але з додаванням 

«нейтрального» аспекту. Відповідно, при проведенні SNW-аналізу все, раніше 

викладене про SW-підхід, зберігається, але ще додається особлива нейтральна (N) 

сторона. 

Як і при проведенні SWOT-аналізу, до початку SNW-аналізу організації 

необхідно визначити, які внутрішні чинники (питання, проблеми, обставини) 

будуть вивчені під час нього. До внутрішніх факторів організації можуть ставитися 

питання, пов’язані з її культурою, цінностями, знаннями, методами управління, 

ресурсами, продуктивністю тощо. 

Вибір факторів для аналізу здійснюється з урахуванням специфіки діяльності 

організації та цілей аналізу. Акцент варто зробити на внутрішніх чинниках, що 

впливають на екологічні показники діяльності організації, і здатності організації 

дотримуватися своїх екологічних зобов’язань. 

Кожному обраному фактору необхідно присвоїти відповідне значення - S, N 

або W. Отримані результати потрібно представити у формі таблиці. 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 5. Сегментація та позиціонування товару на ринку 

 

1. Сегментація ринку. 

2. Відбір цільових сегментів ринку. 

3. Позиціонування товару на ринку. 

 

Дидактична мета: вивчити питання щодо сегментації, вибору цільового сегмента та 

позиціонування товарів на ринку. 

 

1. Сегментація ринку 

Кожне підприємство усвідомлює, що його товари не можуть подобатися 

одразу всім споживачам. Цих споживачів дуже багато, вони широко розташовані і 

відрізняються один від одного своїми нуждами та уподобаннями. Кожне 

підприємство повинно виявити найбільш привабливіші сегменти ринку, які воно у 

змозі ефективно обслужити. Але продавці не завжди притримуються цієї практики. 

Їх погляди пройшли через три етапи. 

У комерційній практиці розрізняють: 

Масовий маркетинг – характеризується масовим виробництвом, 

розповсюдженням, стимулюванням збуту одного і того ж товару для всіх 

споживачів одразу. Позитивність: максимально зменшуються витрати, ціни та 

формується максимально більший потенційний ринок. Принцип: товар для всіх. 

Товарно-диференційний маркетинг – характеризується виробництвом двох 

або декілька товарів з різними властивостями, у різному оформленні, різної якості. 

Мета створення різноманітності  для споживачів. 

Цільовий маркетинг – передбачає розмежування між сегментами ринку, 

вибір із них одного або кількох та розробку товару і комплексу маркетингу для 

кожного з відібраних сегментів. 

Зараз підприємства переходять від методів масового та товарно-

диференційного маркетингу до цільового, який допоможе виробникам повніше 

виявити та використати наявні маркетингові можливості. 

Цільовий маркетинг потребує впровадження трьох основних заходів: 

1. Сегментація ринку, тобто розбивка його на чіткі групи покупців, кожній із яких 

можуть бути потрібні окремі товари. 

2. Вибір цільових сегментів ринку, тобто оцінка та вибір одного або кількох 

сегментів ринку для виходу на них із своїми товарами. 

3. Позиціонування товару на ринку, тобто забезпечення конкурентно 

спроможності товару на ринку та розробка детального комплексу маркетингу. 

Сегментація ринку – передбачає розподіл споживачів на групи з різницею в 

потребах, характеристиках та поведінці. 

Сегмент ринку складається із споживачів, які однаково реагують на один і 

той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. 

Слід мати на увазі, що споживачі різняться за параметрами ( потребами, 
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ресурсами, географічним положенням, купівельними відносинами, звичками ), 

тому буває дуже складно усіх їх, без винятку, задовольнити. А втім усіх покупців 

можна згрупувати за деякими ознаками. 

Сегментацію можна проводити за критеріями та принципами. 

Принцип – спосіб виділення сегмента на ринку. 

1. Географічний принцип – передбачає розподіл ринку на різні 

географічні одиниці ( держави, регіони, міста та ін.). 

2. Демографічний принцип – передбачає розбивку ринку на групи 

споживачів за такими демографічними перемінними, як стать, вік, кількісний склад 

чи етапи життєвого циклу сім’ї, рівень доходів, рід занять, освіта, релігійні 

переконання, національність та ін. 

Сегментація споживачів за віком: до 18 – 6%; 18-25 – 33%; 26-35 – 25%;    36-

45 – 16%; 46-60 – 19%; старше 60 – 1%. (Всього 6 груп). 

3. Психографічний принцип – покупців поділяють на групи за 

належністю до суспільного класу, способом життя, типом особистості. 

4. Поведінковий принцип – покупців поділяють на групи залежно від їх 

знання товару, ставлення до нього, характеру використання та реакції на даний 

товар. 

5. Геодемографічний принцип (новий метод сегментації), який 

базується на даних перепису населення які згруповані по регіональним ознакам. 

Цей метод виправданий, коли мова йде про промислово розвинуті країни. 

З точки зору адаптації до нових товарів звичайно виділяють п’ять сегментів, 

характеристика яких подана у таблиці. 

Сегментація споживачів за здатністю адаптації до нових товарів. 

Категорії споживачів з 

точки зору здатності 

адаптації до нових товарів 

Типові характеристики 

Суперноватори (9%) 

Люди, схильні купувати нові товари, користуватись 

новими послугами, не чекаючи загального визначення 

з боку інших споживачів 

Новатори (18%) 
Люди, які швидко сприймають нове, але не проти 

того, щоб усе ще раз обміркувати 

Помірковані (52%) 

Люди, схильні безболісно сприймати новинки, але не 

прагнуть до пошуку їх, складають сприятливе, але 

пасивне середовище для нововведень 

Консерватори (8%) 

Люди, які повільно сприймають нове. Вони надто 

обережні, не схвалюють змін. Переважно це особи 

похилого віку, належать до групи населення з 

низькими доходами, мають малопрестижні професії 

Суперконсерватори (13%) 

Люди, абсолютно не схильні сприймати нове. 

Підсвідомо відчувають неприязнь до всього, що може 

змінити усталені звички та симпатії 
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Критерій – це спосіб оцінки обґрунтованості вибору того чи іншого 

сегмента ринку для підприємства. 

Основними критеріями вибору сегмента є: 

1) прибутковість; 

2) доступність каналів збуту; 

3) суттєвість; 

4) ефективність збуту товарів; 

5) рекламний бюджет фірми; 

6) можливість сервісу; 

7) конкуренція. 

Сегментація за продуктом (товаром), це визначення, які параметри того 

чи іншого виробу можуть бути привабливими для споживачів. Цей метод має 

значення при розробці та збуті нових продуктів. 

Сегментація за конкурентами, для оцінки своїх порівняльних переваг у 

боротьбі за той чи інший ринок. 

 

2. Відбір цільових сегментів ринку 

Відбір цільових сегментів ринку, тобто способи охоплення ринку: 

Маркетингова сегментація виявляє можливості різних сегментів ринку, на 

яких у майбутньому виступатиме продавець. Після цього підприємець вирішує два 

питання: 

1) скільки сегментів слід охопити; 

2) як визначити найвигідніші для нього сегменти (критерії сегментації). 

Вирішуючи перше питання підприємець повинен мати на увазі, що він може 

скористатися трьома варіантами стратегії охоплення ринку. 

1. Недиференційний маркетинг, коли підприємство нехтує розбіжностями в 

сегментах й звертається до всього ринку з однією і тією ж пропозицією. Даний вид 

маркетингу економічний, відсутнє дослідження ринку, що зменшує маркетингові 

витрати. 

2. Диференційний маркетинг, коли підприємство вирішує виступати на 

кількох сегментах ринку і розробляє для кожного із них самостійні пропозиції. 

3. Концентрований маркетинг, коли підприємство забезпечує для себе міцну 

позицію на окремому сегменті ринку, які воно обслуговує, оскільки краще за інших 

знає потреби даного сегменту та має певну репутацію. 

Також, при виборі стратегії охоплення ринку слід врахувати такі фактори, як 

ресурси підприємства, ступінь однорідності продукції, етап життєвого циклу 

товарів, ступінь однорідності ринку, маркетингові стратегії конкурентів. 

 концентрація лише на одному сегменті; 

 орієнтація на купівельну спроможність; 

 орієнтація на групу споживачів; 

 обслуговування кількох не зв’язаних між собою сегментів; 

 охоплення всього ринку. 
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При виході на новий ринок більшість підприємств користуються 

маркетинговою формулою, за якою спочатку проникають на обійдену увагою 

ділянку ринку, завойовують собі ім’я за рахунок задоволення потреб покупців і 

лише після цього поширюють свою діяльність на інші сегменти. Таким чином, 

прагнення підприємств – повне охоплення ринку. 

Підприємство може зупинитися на обслуговуванні одного або кількох 

сегментів ринку і для кожного з них підприємство повинно вирішити, яку саме 

позицію воно хоче в ньому зайняти. 

Вирішивши, на якому сегменті виступати, підприємство повинно 

встановити, як проникнути у цей сегмент. У сталому сегменті не тільки є 

конкуренція, а й у його межах конкуренти вже зайняли свої позиції.  

Отже, перш ніж вирішити питання про власне позиціонування, підприємству 

необхідно визначити позиції всіх наявних конкурентів. І тільки потім з урахування 

цього вирішити, на яке місце воно може претендувати. 

 

3. Позиціонування товару на ринку 

Позиціонування – це забезпечення товару бажаного місця на ринку та у 

свідомості споживачів. 

Прийнявши рішення про ринкове позиціонування підприємство може 

переходити до питань, пов’язаних з розробкою комплексу маркетингу. 

У такому випадку завжди є два можливих шляхи прийняття рішень: 

1. Позиціонувати себе поряд з одним із існуючих конкурентів і розпочати 

боротьбу за частку ринку. 

Умови: 

1) підприємство створює товар, який переважає товар конкурента; 

2) ринок достатньо великий, щоб умістити двох конкурентів; 

3) підприємство має більше, ніж конкуренти, ресурсів; 

4) обрана позиція найбільш відповідає особливостям сильних ділових сторін 

підприємства. 

2. Позиціонувати себе на новому місці, розробивши товар, якого ще немає на 

ринку. 

Умови: 

1) наявність технічних можливостей для створення товару, якого ще немає на 

ринку; 

2) наявність економічних можливостей для створення такого товару в межах 

планового рівня цін; 

3) наявність достатньої кількості покупців, що віддають перевагу такому товару. 

Позиціонування та сегментування взаємопов’язані поняття. Сегментування 

дає вихідні моменти для виробництва товару, який відповідає потребам обраного 

сегмента ринку. Позиціонування пов’язано з закріпленням позицій товару на 

ринку. 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 6. Маркетингова товарна політика 

 

1. Товар та основні види його класифікації. 

2. Рішення відносно товарної номенклатури та асортименту. 

3. Рішення про використання товарних марок. 

4. Призначення упаковки товару. 

5. Штрихове кодування інформації. 

6. Етапи розробки нових товарів. 

7. Маркетинг на різних етапах життєвого циклу товару. 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань щодо сутності маркетингової товарної політики 

та сучасного розуміння категорії «товар», вивчення прикладного змісту концепції життєвого 

циклу товару, набуття практичних вмінь класифікації товарів, оптимізації асортименту товарів 

організації, оцінки конкурентоспроможності товару. 

 

1. Товар та основні види його класифікації 

Важливою складовою впливу на споживача є товар. 

В маркетингу з категорією товар пов’язують не тільки процес обміну, а 

здатність товарів задовольнити потреби. 

Політ економія – ТОВАР – продукт праці, виготовлений на продаж. 

Стентон Товар – комплекс відчутних і не відчутних властивостей (упаковка, 

колір, ціна).  

Котлер Товар - все, що може задовольнити нужду або потребу і 

пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або 

споживання. Це можуть бути фізичні об'єкти, послуги, особи, місця, організації і 

ідеї. 

Цінність товару = вигоди (корисність) / фактичні витрати на 

придбання і використання. 

Споживач бачить не абстрактний науковий термін, а відокремлену цілісність 

– товару одиницю. 

Товарна одиниця - відокремлена цілісність, що характеризується 

показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду і іншими атрибутами.  

Суть товару: 

 для покупця товар - це користь, яку він приносить; 

 кожний товар - сукупність властивостей.  

 один і той же товар може задовольняти різні потреби; 

 різні товари можуть задовольняти одну і ту ж потребу; 

 технології швидко змінюються, тоді як базові потреби залишаються 

стабільними. 

При створенні товару розробнику треба сприймати ідею на трьох рівнях. Це 

допоможе вийти на ринок з конкурентоспроможним товаром, що має певні 

переваги в порівнянні з конкурентами. 
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Основним є рівень товару за задумом. Будь-який товар - це укладена в 

упаковку послуга для розв’язання певної проблеми.  

Розробник має перетворити товар за задумом у товар в реальному 

виконанні, який може мати п’ять характеристик: рівень якості, склад 

властивостей, специфічне оформлення, марочну назву і специфічну упаковку. 

Надання додаткових послуг і вигід, які слід передбачати при розробці 

товару, становить товар з підкріпленням. Ідея підкріплення товару (монтаж, 

гарантія поставки і кредитування, після продажне обслуговування) змушує діяча 

ринку придивитися до існуючої у клієнта системи споживання в цілому, до того, як 

покупець товару комплексно підходить до проблеми, яку він намагається вирішити 

завдяки використанню товару. 

Маркетингове розуміння товару 

Товар = Продукт + Підтримка + Інструменти маркетингу 

Наведемо основні види класифікації товарів на основі властивих їм 

характеристик. 

За ступенем довговічності або матеріальної відчутності товари поділяють на 

наступні три групи:  

- Товари тривалого використання - матеріальні вироби, що звичайно 

витримують багаторазове використання. Прикладами подібних товарів можуть 

бути холодильники, станки, одяг. 

- Товари короткострокового використання - матеріальні, вироби, повністю 

використані за один або декілька циклів. Прикладами подібних товарів можуть 

бути хліб, мило, сіль. 

- Послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигід або  задоволень. Прикладами 

подібних товарів можуть служити стрижка в перукарні або ремонтні роботи. 

Характерні особливості послуг: 

Невідчутність – послуга це дія ( зусилля), якість якої не піддається 

визначенню органолептичними  методами за допомогою зору, смаку, слуху, дотику 

до її придбання. 

Неподільність – послугу не можливо відокремити від її виробника, тому 

продукування і споживання послуги одночасне. 

Недовговічність – послугу не можна зберігати для подальшого продажу або 

використання, її споживання не можна відкласти на майбутнє. 

Мінливість – якість послуги може істотно змінюватися залежно від 

особистості, часу, місця і способу її надання, що практично унеможливлює її 

стандартизацію. 

За функціональною ознакою послуги можна поділити на дві групи – 

матеріальні та нематеріальні. До матеріальних послуг, результати яких здебільшого 

мають предметну форму, належать послуги побутові, транспортні, торгові, 

громадського харчування, комунальні. Вони задовольняють матеріально побутові 

потреби споживачів, сприяють економії їхнього часу. Із нематеріальними 

послугами пов`язують послуги з охорони здоров`я, культури, мистецтва, туризму, 
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спорту, освіти. За допомогою таких послуг забезпечуються моральний та фізичний 

розвиток особистості, збереження її здоров`я і т. ін. 

Класифікація товарів споживчого використання   

Споживачі купують безліч різноманітних товарів. Одним із зручних методів 

класифікації всіх цих товарів є поділення їх на групи на основі купівельних звичок 

споживачів. По цій ознаці можна виділити наступні групи товарів: 

Товари повсякденного попиту - товари, які споживач звичайно купує 

часто, без роздумів і з мінімальними які зусиллями на їх порівняння між собою. 

Прикладами подібних товарів можуть служити тютюнові вироби, мило і газети. 

Товари повсякденного попиту можна додатково поділити на: 

1) основні товари постійного попиту, які люди купують регулярно;  

2) товари імпульсної купівлі, які придбають без всякого попереднього планування 

і пошуків; 

3) товари для екстрених випадків, які купують при виникненні гострої потреби в 

них, наприклад парасольки під час зливи, чоботи і лопати після перших сніжних 

заметів.  

Товари попереднього вибору - товари, які споживач в процесі вибору і 

купівлі, як правило порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і 

зовнішнього оформлення.  

Товари попереднього вибору можна додатково поділити на схожі і несхожі. 

Схожі товари - вироби, однакові за якістю, але відмінні один від одного по ціні в 

такій мірі, щоб виправдати їх порівняння між собою при купівлі. Несхожі товари – 

вироби, які різні за якістю і ціною.  

Товари особливого попиту - товари з унікальними характеристиками і/або 

окремі марочні товари, ради придбання яких значна частина покупців згодна 

витратити додаткові зусилля.  

Товари пасивного попиту - товари, яких споживач не знає або знає, але 

звичайно не думав про їх купівлю.  

Класифікація товарів виробничого призначення. 

Підприємства і організації закуповують величезну різноманітність товарів і 

послуг. 

Товари виробничого призначення можна класифікувати на основі того, в 

якій мірі беруть участь вони в процесі виробництва, і по їх відносній цінності. 

Можна виділити три групи цих товарів: матеріали і деталі, капітальне майно і 

допоміжні матеріали і послуги. 

Матеріали і деталі - товари, що повністю використовуються у виробі 

виробника. Їх можна поділити на дві групи: сировина, напівфабрикати і деталі. 

Капітальне майно - товари, частково присутні в готовому виробі. Його 

можна поділити на дві групи: стаціонарні споруди і допоміжне обладнання. 

Допоміжні матеріали і послуги - об'єкти, взагалі не присутні в готовому 

виробі. Допоміжні матеріали бувають двох видів: робочі матеріали  і матеріали для 

технічного обслуговування і ремонту. 
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2. Рішення відносно товарної номенклатури та асортименту 

Рівень різноманітності продукції, що виготовляється окремими 

підприємствами, визначається з допомогою показників її номенклатури та 

асортименту. 

Якісну оцінку товарного пропонування можна отримати, вивчаючи 

асортимент продукції підприємства. 

Товарна номенклатура – це систематизований перелік усіх асортиментних 

груп і товарних одиниць, що пропонуються виробником для реалізації. 

Основними показниками номенклатури продукції є широта, насиченість, 

глибина та гармонійність. 

Широта товарної номенклатури – загальна кількість асортиментних груп, 

які виготовляє підприємство. 

Насиченість товарної номенклатури – загальна кількість товарів, що 

входять до її складу. 

Глибина товарної номенклатури – кількість варіантів пропонування 

кожного окремого товару в межах асортиментної групи. 

Гармонійність товарної номенклатури – ступінь подібності товарів різних 

асортиментних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації 

виробництва або інших показників.  

Товарний асортимент - група товарів, тісно пов'язаних між собою або 

внаслідок схожості їх функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і 

тим групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торгових закладів, або в рамках 

одного і того ж діапазону цін.  

Кожний товарний асортимент потребує окремої стратегії маркетингу, тому 

по кожному з них повинне бути прийняте рішення щодо розширення товарного 

асортименту.  

Розширити свій товарний асортимент фірма може двома способами: 

нарощуючи його або насичуючи. Нарощування асортименту відбувається, якщо 

фірма виходить за межі того, що виробляє у даний час. Насичення товарного 

асортименту – це його розширення за рахунок додання нових виробів у існуючих 

межах. 

Незалежно від походження товарів асортиментна політика має 

забезпечувати: 

1) задоволення запитів споживачів; 

2) оптимальне використання технологічних знань та виробничого досвіду фірми; 

3) залучення нових споживачів; 

4) сталість фінансових результатів господарської діяльності; 

5) розширення ринкових сфер виробництва та послуг фірми. 

Головні чинники, які спричиняють зміни асортиментної політики 

підприємства: 

1) власні науково-дослідні і дослідно- конструкторські розробки; 

2) зміни у товарному асортименті конкурентів; 
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3) необхідність збільшення збуту; 

4) наявність вільних виробничих потужностей; 

5) необхідність використання побічних продуктів виробництва. 

Система формування асортименту включає наступні основні моменти: 

1. Визначення поточних і перспективних потреб покупців, аналіз способів 

використання даної продукції і особливостей купівельної поведінки на відповідних 

ринках. 

2. Оцінка існуючих аналогів конкурентів. 

3. Критична оцінка виробів, що випускаються підприємством в тому ж 

асортименті, але вже з позицій покупця. 

4. Розв'язання питань: які продукти потрібно додати в асортимент, а які 

виключити з нього через зміни в рівні конкурентоспроможності; чи потрібно 

диверсифікувати продукцію за рахунок інших напрямів виробництва підприємства. 

5. Розгляд пропозицій про створення нових продуктів, удосконалення 

існуючих, а також про нові способи і галузі застосування товарів. 

6. Розробка специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно до 

вимог покупців. 

7. Вивчення можливостей виробництва нових або вдосконалених продуктів, 

включаючи питання цін, собівартості і рентабельності. 

8. Проведення випробувань (тестування) продуктів з урахуванням 

потенційних споживачів. 

9. Розробка спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів 

підприємства відносно якості, фасону, ціни, найменування, упаковки, сервісу і 

інше відповідно до результатів проведених випробувань. 

10. Оцінка і перегляд всього асортименту. 

 

3. Рішення про використання товарних марок 

Сам по собі товарний знак мало що значить, але сполучившись з товаром, що 

добре рекламується і отримавши юридичну силу після своєї реєстрації, знак стає 

стимулом підвищення його якості. Що стосується покупця, то товарний знак для 

нього - це і рушійний мотив купівлі і своєрідна гарантія якості. 

При розробці стратегії маркетингу конкретних товарів продавець повинен 

вирішити, чи буде він пропонувати їх як марочні.  

Представлення товару як марочного може підвищити його ціннісну 

значущість, сприятиме зміцненню ринкових позицій, боротьбі з конкурентами, 

рекламі товарів.  

Відомі товарні марки дозволяють істотно підвищувати ціну на товари 

порівняно з аналогічними товарами за функціональними властивостями.  

Тому рекомендується добре засвоїти термінологію цієї сфери діяльності: 

марка, марочна назва, марочний знак, товарний знак, авторське право. 

Марка – ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначене 

для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і 
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диференціації їх від товарів і послуг конкурентів. 

Марочна назва (фірмове ім’я)  - частина марки, яку можна вимовити. 

Марочний знак (фірмовий знак, емблема) - частина марки, яку можна 

пізнати, але неможливо вимовити, наприклад символ, зображання, відмітне 

забарвлення або специфічне шрифтове оформлення. 

Торговий образ – персоніфікована торгова марка.  

Товарний (торговий) знак - марка або її частина, забезпечена правовим 

захистом. Товарний знак захищає виняткові права продавця на користування 

марочною назвою і/або марочним знаком (емблемою).  

Авторське право - виняткове право на відтворення, публікацію і продаж 

змісту і форми літературного, музичного або художнього твору. 

Основна функція товарного знаку - свідчити про високу якість товару, що 

продається і викликати довір'я покупця завдяки хорошій репутації власника. 

Основні рішення при привласненні товарних марок. 

1. Рішення про господаря марки. 

Перед виробником, що прийняв рішення про переклад: свого товару в розряд 

марочних, відкрито три шляхи. По-перше, товар можна випустити на ринок під 

маркою самого виробника (яку називають також загальнонаціональною маркою). 

По-друге, виробник може продати товар посереднику, який привласнить йому 

свою «приватну» марку (звану також маркою посередника, дистриб'ютора або 

дилера). І по-третє, виробник може продавати частину товарів під своєю власною 

маркою, а інші - під приватними марками. 

2. Рішення про якість марочного товару. 

При розробці марочного товару виробник повинен ухвалити рішення про 

рівень якості і інших відмінних рисах, які будуть забезпечувати підтримку позиції 

марки на цільовому ринку. Одним з основних знарядь позиціонування, яким має в 

своєму розпорядженні продавець, є якість його товару. Якість - це розрахункова 

здатність марочного товару виконувати свої функції. У поняття якості входять 

довговічність товару, його надійність, точність, простота експлуатації, ремонту і 

інші цінні властивості. Деякі з цих характеристик піддаються об'єктивному виміру. 

Однак з точки зору маркетингу якість потрібно вимірювати в поняттях, 

відповідних купівельним уявленням. 

3. Рішення про сімейність марки. 

Виробник, що випускає свій виріб у вигляді марочного товару, повинен буде 

прийняти ще декілька рішень. Існує принаймні чотири підходи до проблеми 

привласнення марочних назв: 

 індивідуальні марочні назви, 

 єдина марочна назва для всіх товарів, 

 колективні марочні назви для товарних сімейств, 

 індивідуальні марки товарів у поєднанні з торговими назвами фірми. 

4. Рішення про розширення меж використання марки. Стратегія 

розширення меж марки – передбачає будь-яку спробу використання марочної 
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назви, що має успіх для виведення на ринок модифікацій товару або товарів-

новинок. 

5. Рішення про багатомарочний підхід. Багатомарочний підхід - це 

використання продавцем двох або більше марок в одній товарній категорії. 

 

4. Призначення упаковки товару 

Упаковка - вмістище або оболонка для товару. 

Існують різні варіанти упаковки: 

1) внутрішня, яка є безпосереднім вмістилищем товару; 

2) зовнішня, яка захищає внутрішню; 

3) транспортна, необхідна для зберігання, захисту і транспортування товару. 

Добре спроектована упаковка може виявитися для споживачів додатковою 

зручністю, а для виробників - додатковим засобом стимулювання  збуту товару. 

Розробка ефективної упаковки для нового товару вимагає прийняття 

великого числа рішень.  

Концепція упаковки - це визначення, якою повинна бути упаковка і яку роль 

вона повинна зіграти для конкретного товару.  

При цьому основна функція упаковки - це забезпечення більш надійного 

захисту товару, запропонування нового методу роздачі або розливу, донесення 

певної інформації про якісні характеристики товару або фірми. 

Потім має бути ухвалення рішення і про інші складові конструкції упаковки: 

її розмірах, формі, матеріалі, кольорі, текстовому оформленні, наявності марочного 

знаку.  

Розширенню використання упаковки як знаряддя маркетингу сприяють самі 

різні чинники: 

1. Самообслуговування в торгівлі. У цих умовах упаковка повинна 

виконувати різні функції продавця, вона повинна привернути увагу до товару, 

описати його властивості, вселити споживачеві упевненість в цьому товарі і 

справити сприятливе враження в цілому. 

2. Зростання достатку споживачів. Зростаючий достаток споживачів 

означає, що вони готові заплатити трохи більше за зручність, зовнішній вигляд, 

надійність і престижність поліпшеної упаковки. 

3. Образ фірми і образ марки. Фірми усвідомлюють дійову потужність добре 

спроектованої упаковки як помічника споживача  в миттєвому пізнаванні фірми 

або марки.  

4. Можливість для новаторства.  

Після розробки конструкції упаковки її потрібно піддати серії випробувань: 

 технічні випробування повинні засвідчити, що упаковка відповідає вимогам  

щодо умов нормальної експлуатації; 

 випробування на цілісність композиції і зовнішній вигляд повинні виявити, чи 

читається текст, чи узгоджуються між собою кольори; 
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 дилерські випробування повинні встановити, чи подобається упаковка дилерам, 

чи вважають вони її зручною при грузообробці; 

 випробування на споживачах повинні показати, наскільки сприятливо 

сприймають вони новинку. 

 

5. Штрихове кодування інформації 

Продавці створюють для своїх товарів етикетки і ярлики, тобто засоби 

маркування, які можуть з’явитися у вигляді нехитрої бирки, прикріпленої до 

товару, або ретельно продуманої складної графічної композиції, що є невід’ємною 

частиною упаковки. На етикетці може бути або одна марочна назва товару, або 

великий обсяг інформації про нього. Навіть якщо сам продавець віддає перевагу 

скромній, простій етикетці, закон може зажадати розміщення на ній додаткової 

інформації. 

Етикетки виконують декілька функцій, і від продавця залежить, які саме. Як 

мінімум, етикетка ідентифікує товар або марку. Етикетка може також вказувати 

сорт товару. Етикетка може в якійсь мірі описати товар, наприклад хто, і коли 

його зробив, вміст упаковки, порядок його використання і техніка безпеки при 

роботі з ним. І нарешті, етикетка може пропагандувати товар своїм привабливим 

графічним виконанням. 

В умовах швидко зростаючого застосування комп’ютерної техніки у всіх 

галузях діяльності зростає роль штрихового кодування в підвищенні 

ефективності виробництва, торгівлі, транспорту, банківської справи. У західних 

країнах майже вся торгівля заснована на штрихових кодах. 

Штриховий код – це складене з вертикальних штрихів і проміжків 

зображення, в якому закодована послідовність символів, що є ідентифікаційним 

номером (кодом) товару. Знизу до штрихового зображення додано 

ідентифікаційний номер в незакодованому вигляді. Така форма зображення дає 

змогу читати коди за допомогою автоматичних пристроїв або обходитись без їх 

допомоги. З’являється можливість практично вмить стежити за станом попиту, 

споживчими перевагами, динамікою і змінами структури наявності товарів. 

Для ідентифікації товару можуть бути застосовані коди, які містять 

тринадцять або вісім символів. Ці коди мають назви EAN-13 та EAN-8 відповідно.  

Код товару складається з трьох частин: 

1 – префікс наданій країні, яка входе до EAN – 3 символи; 

2 – код наданий товару (код підприємства і код самого товару з урахуванням 

споживчих властивостей) – 9 символів для коду EAN-13, або 4 символи для коду 

EAN-8; 

3 – контрольне число – 1 символ. 

Коли товар маркований кодом EAN його конкурентоздатність значно 

зростає. Кожний ідентифікаційний код є унікальним. Відповідальність за всесвітню 

унікальність коду несе Міжнародна Асоціація Товарної Нумерації EAN 

International що міститься у Брюсселі. Повноважним та єдиним представником 
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EAN International в Україні є Асоціація Товарної Нумерації України – ЄАН 

Україна. 

Асоціації ЄАН – Україна надано префікс 482. 

 

6. Етапи розробки нових товарів 

Товар створюється, упроваджується на ринок, за необхідністю 

модифікується, вилучається з виробництва. 

Необхідність створення нової продукції спричиняється багатьма факторами, 

що з них найсуттєвішими є: зміни ринкових умов, зменшення 

конкурентоспроможності та етап життєвого циклу товарів. 

Вплив цих факторів призводить до зміни ринку і потреб споживачів, падіння 

і скорочення обсягів продажу, а далі до обмеження зростання підприємства, 

припинення виробництва. 

 

 
Рис. Загальна класифікація чинників, які спричиняють необхідність 

створення нової продукції 

 

Приступаючи до створення нового товару, необхідно визначити: 

Макроекономічні умови (економіка, політика, 

законодавство, суспільство, техніка та технологія) 

Конкуренція (поява нових виробників) 

Зміна контингенту покупців та їхніх смаків 

Зміни ринкових умов 

Продукція-підробка 

Продукція з функціонально- 

замінними властивостями 

Вартісна конкуренція аналогічної 

продукції 

Зміни стану продукції на 

ринку 

Насичення потреб споживачів 

Технічне старіння 

Збільшення собівартості 

Зміна етапів життєвого 

циклу товару 

Зміни ринку і потреб споживачів, падіння і 

скорочення обсягів виробництва 

Обмеження зростання підприємства, 

припинення виробництва 
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 сферу можливого застосування товару, коло його потенційних споживачів та 

їхню чисельність; 

 наявні ресурси виробництва і збуту; 

 необхідні зміни у виробництві та збуті, спричинені переходом до випуску 

нового товару та відповідні витрати; 

 можливі ризики, у тім числі ймовірність конкурування нового товару з тими, що 

давно виготовляються фірмою; 

 можливості суміщення нового товару за технологією та методами реалізації з 

товарами, що освоєні виробництвом. 

Новий товар - результат творчого пошуку, який суттєво поліпшує 

розв’язання певної вже відомої проблеми споживача, або розв'язує проблему, що 

раніше взагалі не поставала.   

У такому розумінні поняття «новий товар» має багато тлумачень, з-поміж 

яких найпоширенішими є: п’ять типів нових товарів: 

Під новим товаром у маркетингу розуміють п’ять типів товарів: 

1. Принципово новий товар, який задовольняє ті потреби споживачів, які раніше не 

задовольнялись. 

2. Товар принципової новизни порівняно з наявними товарами-аналогами, які 

задовольняли аналогічні потреби раніше. 

3. Оновлені товари із вдосконаленими характеристиками. 

4. Товар, що є новим для конкретного ринку. 

5. Товар нової сфери використання. 

Розробка нових товарів складається з трьох етапів: 

1. Пошук ідеї нового товару. 

2. Виготовлення зразка і проведення лабораторних випробувань та ринкових тестів. 

3. Серійне виробництво та підготовка ринку. 

1. Джерелами пошуку ідей можуть бути: 

 споживачі (їх нужди і потреби виявляють на основі опитування клієнтури, 

групових обговорень, листів та скарг); 

 винаходи вчених (стосуються нових матеріалів або властивостей, які 

сприятимуть створенню оригінальних чи удосконалених варіантів діючих 

товарів); 

 товари конкурентів (виявити між ними найбільш привабливі для покупців); 

 торговий персонал та дилери фірми (постійно контактують із покупцями); 

 інші джерела (винахідники, патентні повірені, лабораторії навчальних закладів, 

рекламні агентства, фірми маркетингових досліджень, галузеві видання та 

інше). 

2. Виготовлення зразка нового товару та проведення лабораторних та 

ринкових тестів. 

Ринкове тестування передбачає спостереження за товаром на обмеженому 

ринковому просторі протягом трьох та більше років. 
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Лабораторне тестування - це перевірка на екологічну чистоту, безпеку, 

надійність, а також розробка маркетингових атрибутів: оформлення та 

найменування товару, торгової марки, упаковки, напрямків рекламної компанії та 

засобів стимулювання збуту із запрошенням типових споживачів та спеціалістів-

експертів. 

3. Серійне виробництво та підготовка ринку. 

На цьому етапі можуть бути внесені деякі корективи у якісні характеристики 

товару. Фірма вирішує  

 

 

7. Маркетинг на різних етапах життєвого циклу товару 

З життєвим циклом товару пов’язують концепцію, що характеризує збут 

продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту 

впровадження товару на ринок до його вилучення з продажу. 

Її перший розробив та оприлюднив відомий економіст Теодор Левіт у 

1965 році. Суттєво доопрацював концепцію з позицій вивчення 

конкурентоспроможності товару на ринку Ф.Котлер. 

В основу концепції життєвого циклу покладається визнання того, що 

можливість успішного продажу конкретного товару на ринку є функцією часу. 

Життєвий цикл товару характеризується коливаннями обсягів продажу і 

прибутків від реалізації. Ці коливання можна відобразити у вигляді кривої в 

системі координат. Графічне зображення відоме під назвою «Життєвий цикл 

товару». 

Життєвий цикл товару - це концепція, що визначає послідовність періодів 

існування товару. 

Завдання маркетологів полягає у раціональному продовженні життєвого 

циклу товару. 

Етапи ЖЦТ: 

1. Етап впровадження - період появи товару на ринку і поступового 

збільшення обсягів продажу. Збут зростає повільно. Причини полягають у 

технічних проблемах, у небажанні покупців міняти свої звички, нерозвиненій 

інфраструктурі розподілу. 

Фірма несе збитки через необхідність покриття витрат на впровадження 

товару у виробництво та виведення його на ринок. Стратегічними заходами на 

етапі впровадження є: 

 налагодження ділових стосунків з надійними постачальниками; 
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 розширення обсягів виробництва та маркетингових заходів; 

 найбільша увага повинна приділятися якості товару, поліпшенню сервісу, 

рекламі, витрати на яку у цей період значні. 

На цьому етапі мають місце: 

Стратегія інтенсивного маркетингу, що передбачає високі ціни та великі 

витрати на стимулювання маркетингу. 

Стратегія вибіркового проникнення, яка базується на високих цінах та 

низькому рівні збутових витрат. Така стратегія доцільна тоді, коли: місткість ринку 

обмежена; більша частина потенційних покупців знає про новий товар; новатори 

готові придбати новий товар за високу ціну; на ринку обмаль товарів-конкурентів; 

передбачається зменшення виробничих витрат зі зростанням масштабів 

виробництва та його вдосконаленням. 

Стратегія широкого проникнення передбачає поєднання низьких цін на 

товар із великими витратами на стимулювання збуту. Застосування такої стратегії 

дає найбільший ефект за таких обставин: місткість ринку велика; потенційні 

покупці недостатньо проінформовано про новий товар; більшість покупців не може 

платити високу ціну за продукцію; на ринку є товари-конкуренти; собівартість 

продукції зменшується із збільшенням масштабів виробництва і його 

вдосконаленням. 

Стратегія пасивного маркетингу передбачає раціональне співвідношення 

низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту. Вона 

виправдовується коли: ринок має велику місткість; споживачі добре 

проінформовані про новий товар; покупці згодні придбати цей товар лише за 

низькими цінами; великою є потенційна загроза конкуренції. 

2. Етап зростання - він означає, що товар схвалений споживачами. Завдання 

фірми є максимально подовжити період швидкого зростання ринку, для чого вона 

може використати кілька стратегічних підходів: 

 підвищити якість новинки, надати їй додаткових властивостей, випустити її нові 

моделі; 

 проникнути у нові сегменти ринку; 

 використати нові канали розподілу; 

 переорієнтувати частину реклами з поширення інформації про товар на 

стимулювання його придбання; 

 своєчасно знизити ціни для залучення додаткової кількості споживачів. 

3. Етап зрілості - темпи збуту уповільнюються. На ринку з'являється чимало 

конкурентних аналогів. Фірма має докласти значних зусиль для стабілізації попиту 

на свою продукцію.  

Стадію зрілості можна поділити на три фази:  

1) зрілість, що зростає – це поступове збільшення обсягів продажу 

постійним покупцям; 

2) стабільна зрілість (насичення) – характеризується постійним рівнем 

обсягів продажу товару, що його купують на заміну використаного; 
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3) зрілість на спаді – обсяги продажу починають зменшуватися, бо деякі 

постійні покупці переходять на аналогічну продукцію інших виробників. 

На цьому етапі можливе застосування маркетингових стратегій:  модифікації 

ринку, модифікації товару і модифікації комплексу маркетингу. 

Модифікація ринку - спрямована на збільшення споживання існуючого 

товару за рахунок пошуку нових споживачів на нових сегментах ринку, способів 

стимулювання інтенсивного споживання товару клієнтами. 

Модифікація товару передбачає поліпшення якості, властивостей та 

зовнішнього його оформлення. 

Модифікація комплексу маркетингу передбачає залучення нових покупців, а 

також клієнтури конкурентів за рахунок таких заходів як: 

 зниження ціни за товар; 

 розробки більш дійової реклами; 

 застосування активних заходів стимулювання збуту. 

Але настає момент, коли попри усім зусилля обсяг продажу і прибутку 

починають суттєво знижуватись. Це - симптоми переходу товару до останньої 

стадії життєвого циклу - падіння. Товар починає «вмирати». 

4. Етап падіння настає внаслідок зниження збуту товару. Стратегія 

маркетингу передбачає зняття товару з виробництва, розпродаж продукції за 

низькими цінами. 

 
Рис. Етапи життєвого циклу товару 

 

Крива життєвого циклу товару дає можливість визначити час, коли 

необхідно виводити на ринок новий товар. 

 
Рис. Заміна старого товару новим 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 7. Маркетингова цінова політика 

 

1. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару  

2. Функції ціни та основні принципи ціноутворення 

3. Склад та структура ціни 

4. Класифікація факторів маркетингового ціноутворення 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань щодо сутності, структури, етапів і методів 

маркетингового ціноутворення, набуття практичних вмінь інтерпретації коефіцієнтів еластичності 

попиту та розрахунку продажної ціни товару. 

 

1. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару 

Важливим економічним важелем ринкового господарства є ціна. За 

допомогою ціни виражається вартість усіх видів продукції, послуг та ресурсів, 

вимірюються економічні величини обсягів виробництва, обігу і споживання, 

основних і оборотних фондів, складові валового національного продукту тощо.  

В економічному контексті ціна – це вартість товару, виражена в грошових 

одиницях.  

У маркетинговому – ціну розглядають з позиції підприємства і споживача:  

 для підприємства ціна –  це сума грошей, яку воно отримує за проданий товар,  

 для споживача (покупця) –  затрати, понесені на його придбання.  

Ціна – грошове вираження вартості товару, що зазнає впливу всіх умов 

відтворювального процесу, який лежить в основі виробництва, розподілу, обміну і 

споживання. 

Ціна - це економічна категорія, що визначає суму грошей, за яку продавець 

згоден продати, а покупець готовий купити товар. 

Невід’ємним від цін (тарифів) як суспільної категорії, є поняття 

ціноутворення (тарифотворення). 

Ціно - і тарифотворення – це процес встановлення цін і тарифів, продуктом 

або результатом якого є ціна і тариф. 

Ціна може бути представлена різними категоріями: 

Ціна – (ціна – це категорія історична) це одна із найважливіших і 

багатогранних категорій суспільства упродовж існування товарно-грошових 

відносин. Адже без товарів і грошей не може бути ціни.  

Ціна – (ціна – категорія загадкова). Це пояснюється багатофакторністю 

ціноутворення як процесу формування цін, силу, час і напрямок дії яких важко 

заздалегідь передбачити, особливо в умовах економічної кризи чи нестабільності.  

Ціна – (категорія економічна). Від рівня цін, за якими реалізують продукцію 

і споживчі товари, надають послуги, виконують роботи, часто залежить економічне 

процвітання суб’єкта господарювання або, навпаки, його банкрутство. Через ціни 

фіксують фінансовий результат – операційний прибуток, який є вирішальним 

фактором стимулювання операційної діяльності кожного суб’єкта господарювання. 
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Ціною як однією із найскладніших категорій товарного виробництва і обігу 

пронизані всі стадії суспільного відтворення: виробництво, розподіл, обмін, 

споживання. Крім того, ціна обслуговує грошовий обіг і є виразником мінових 

відносин між товарами і грошима. Через ціни споживачі товарів оцінюють їхню 

реальну споживчу вартість та потребу в них. 

 

2. Функції ціни та основні принципи ціноутворення 

У функціях ціни проявляється і уточнюється їх сутність. 

Реальні функції ціни: 

1) планово – облікова функція; 

2) розподільча функція;  

3) регулювальна функція; 

4) інформаційна функція; 

5) соціальна функція;  

6) стимулююча функція. 

Планово-облікова функція за своєю назвою складається з поєднання двох 

понять, бо ціна одночасно є плановою і обліковою категорією. Ціна як планова 

категорія завжди зорієнтована на перспективу, найчастіше не визначену у часі. 

Облікова функція ціни, навпаки, зорієнтована на минулий і теперішній час 

і служить важливим підґрунтям для становлення планової категорій як ціни 

пропозиції. Облік забезпечує (наповнює) ціну витратами та іншими її складовими. 

Розподільча функція ціни полягає у розподілі і перерозподілі за допомогою 

цін ВВП, національного та чистого доходу як на макроекономічному, так і на 

мікроекономічному рівнях. У ціні кожного товару закладені певні пропорції 

розподілу всіх складових ВВП.  

Регулювальна функція цін полягає у збалансуванні попиту і пропозиції на 

товари та послуги. Ріст попиту, завдяки зростанню ціни, формує сприятливу 

ринкову кон’юнктуру для збільшення виробництва продукції і, відповідно, росту 

товарообігу. І, навпаки, у разі зниження попиту на товари скорочується їх 

виробництво і товарообіг.  

Інформаційна функція має на меті інформувати суб’єктів про рівень 

конкретних цін. 

Соціальна функція ціни – важлива функція, бо вона торкається інтересів 

соціуму. Але помилково, на нашу думку, вважати що всі ціни виконують соціальну 

функцію. Соціальну функцію виконують лише ті ціни, які з метою 

необґрунтованого їх росту встановлюються, регулюються (обмежуються) 

безпосередньо державою або суб’єктами господарювання на підставі рішень 

держави і стосуються окремих груп товарів і окремих груп їх споживачів. 

Стимулююча функція цін – функція планово-директивного ціноутворення, 

яка мала на меті збільшення обсягів виробництва окремих видів продукції 

сільського господарства і промисловості, підвищення якості продукції, поновлення 

і розширення асортименту промислової продукції. 
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У ринковій економіці сфера стимулюючої функції цін дуже обмежена. 

Спонукальна роль до збільшення обсягів виробництва і реалізації, поновлення 

асортименту споживчих товарів, підвищення їх якості тощо зберігається за 

операційним прибутком, що міститься у ціні продукції і товарів та у тарифі на 

послуги.  

У ринковій діяльності компанії ціна товару має декілька важливих функцій.  

До основних функцій ціни в маркетингу слід зарахувати: 

1. Порівняльна функція. Прийняття споживацького рішення передбачає 

проведення порівнянь альтернативних товарів. Для таких порівнянь потрібно 

використовувати якісь критерії, показники, інструменти вимірювання показників. 

Ціна товару досить часто використовується як інструмент порівняння товарів, 

критерій їх оцінки. Багато споживачів вважають, зокрема, що рівні цін 

відображають різницю у властивостях товарів, їх споживацькій цінності. 

2. Сигнальна функція. Ціна є елементом комунікаційного процесу продавця 

та покупця. Шляхом ціни продавець може надсилати певні комунікаційні сигнали 

споживачам. У цих сигналах може відбиватися відповідне ринкове позиціювання 

товарів, торговельних марок, компанії в цілому.  

3. Конкурентна функція. Цінова конкуренція є суперництвом суб'єктів 

збуту товарів шляхом надання споживачам кращих цінових пропозицій. Така 

конкуренція базується на використанні закону попиту, згідно з яким за рівності 

інших умов споживачі купують більше продукції при зниженні ціни за одиницю 

продукції та менше — при її підвищенні.  

Принципи ціноутворення – це постійно діючі положення, що характерні 

для системи цін і є основою її створення. До них належать: 

Науковість. Суть принципу полягає в тому, що при визначенні ціни на виріб 

або послугу необхідно використовувати діючі в суспільстві закони розвитку 

економіки та особливості їх дії залежно від часу, а також зовнішніх і внутрішніх 

чинників. Застосування цього принципу передбачає наявність достатньої 

інформаційної бази, передусім стосовно економічної ситуації, а також зовнішнього 

та внутрішнього середовища. 

Цільова спрямованість. Реалізація цього принципу передбачає визначення 

економічних і соціальних проблем, які необхідно розв’язати.  

Безперервність. Передбачається, що ціна на виріб має визначатися протягом 

усього періоду його виробництва. Це означає, що на кожному етапі руху товару 

встановлюється певна ціна. З переходом до подальшого етапу постійно вносяться 

зміни й доповнення з урахуванням особливостей виробництва товару, і в кінцевій 

ціні це має бути враховано.  

Єдність процесу ціноутворення. Цей принцип передбачає контроль за 

ціноутворенням з боку державних органів. В умовах ринкової економіки цей 

контроль здійснюється насамперед щодо товарів і послуг, які мають соціально-

економічне значення для населення й регулюються державою. 
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3. Склад та структура ціни 

Кожний вид ціни складається з окремих частин, які називаються елементами. 

До елементів ціни належать:  

 собівартість (С),  

 прибуток (П), 

 мито (М),  

 акцизний податок (А),  

 податок на додану вартість (ПДВ),  

 посередницько-збутова націнка (НП); 

 торговельна надбавка (НТ). 

Собівартість та прибуток є обов’язковими елементами ціни, тому що 

відшкодування витрат і отримання прибутку є невід’ємною умовою виробництва 

продукції. Наявність інших елементів в ціні необов’язкове і залежить від галузевої 

належності продукції, її соціальної значущості, кількості господарських ланок, що 

беруть участь у виробництві і реалізації продукції, та інших чинників.  

Найбільш наочно це видно на прикладі відпускної ціни, яка за своїм складом 

може виступати в шістьох варіантах. 

У першому варіанті (С + П) відпускна ціна збігається з ціною підприємства. 

Такі ціни встановлюються на продукцію, яка не обкладається податками, а її 

реалізація здійснюється безпосередньо виробником.  

Другий варіант (С + П + ПДВ) застосовується в тому разі, коли продукція 

обкладається податком на додану вартість та її продає сам виробник. Це 

найпоширеніший варіант відпускної ціни виробника.  

За третім варіантом (С + П + А + ПДВ) ціни встановлюються на 

підакцизні товари.  

Якщо продукція реалізується через посередницько-збутові організації, то до 

складу ціни входить відповідна націнка і формується четвертий (С + П + НП), 

п’ятий (С + П + ПДВ + НП) і шостий (С + П + А + ПДВ + НП) варіанти 

відпускної ціни посередника. 

 

Собівартість Прибуток 
Акцизний 

податок 

Податок на 

додану 

вартість 

Націнка 

посередника 

Торговельна 

надбавка 

Ціна підприємства 
    

Відпускна ціна виробника 
  

Відпускна ціна посередника 
 

Роздрібна ціна 

 

Як видно зі схеми, останній елемент ціни, тобто торговельна надбавка, 

перетворює відпускну ціну в роздрібну.  

Склад роздрібної ціни (ЦР) на вітчизняні товари, яка містить у собі 
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максимальну кількість елементів, можна записати таким чином: 

Цр = С + П + А+ ПДВ + Нп + Нт 

 

Важливою характеристикою ціни є її структура, яка показує частку кожного 

елемента ціни в її абсолютному значенні.  

 

4. Фактори ціноутворення 

Після визначення цінової ситуації на підприємстві аналізують зв’язки між 

формуванням цін на підприємстві та факторами його зовнішнього середовища, що 

передбачає: 

 ідентифікацію факторів, які найсильніше впливають на цінові рішення 

підприємства; 

 встановлення способів, сили і напрямів впливу факторів зовнішнього 

середовища на цінову ситуацію; 

 ідентифікацію структур, які найпомітніше реагують на цінові рішення 

підприємства; 

 встановлення способів, напрямів, сили реакції структур із зовнішнього 

середовища на цінові рішення підприємства та результатів, спричинених цими 

впливами. 

Основні фактори ціноутворення: 

1. Кон’юнктура ринку - це сукупність умов, при яких на даний момент часу 

протікає діяльність на ринку.  

Основні елементи кон’юнктури:  

- пропозиція;  

- попит;  

- ціна;  

- конкуренція.  

2. Збутова мережа (канали руху товарів) - це структура, сформована 

партнерами, що беруть участь у процесі обміну, з метою надання товарів і послуг у 

розпорядження споживачів. 

Такими партнерами є: виробники; посередники; кінцеві споживачі (покупці). 

Відшкодування всіх витрат оптової торгівлі здійснюється за допомогою 

постачальницько-збутових надбавок до ціни виробника. Ці надбавки, в 

економічному розумінні, є ціною за послуги оптового торговця, тому включають 

витрати обігу, податкові платежі (ПДВ, акцизний податок) і прибуток.  

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів роздрібними торговцями, 

відшкодовуються через торговельну надбавку. В торговельну надбавку входять 

витрати обігу, податкові платежі (ПДВ, акцизний податок) і прибуток.  
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Ціна виробника 
Постачальницько-збутова 

надбавка Торгівельна надбавка 

Ціна оптового торговця 

Ціна роздрібного торговця 

 

3. Конкуренція. 

Конкуренти – особа, організація, що намагається досягти однакової мети. 

Конкуренція - боротьба за більш вигідні умови виробництва та збуту 

товару. 

Ринкова конкуренція – боротьба підприємства за обмежений обсяг 

платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться підприємствами на доступних 

їм сегментах ринку. 

Виділяють такі види конкуренції: 

а) цінова – через цю конкуренцію продавці впливають на попит за 

допомогою зміни ціни; 

б) нецінова – мінімізувати ціну як фактор споживчого попиту, виділяючи 

товари або послуги за допомогою просування, пакування, постачання, сервісу, 

доступності товарів або послуг та інших маркетингових факторів.  

4. Споживачі. Взаємозв’язок між споживачами і ціною товару виражається 

через попит на товар і пояснюється законом попиту і сегментацією ринку. 

Попит – платоспроможне бажання покупця придбати певну кількість товару 

по певній ціні і в певний період (проміжок) часу.  

Ринковий попит – це кількість товарів, що споживачі готові і бажають 

придбати за даною ціною, на даному ринку протягом періоду за інших рівних умов. 

Виділяються три види ринкового попиту: 

1. Дійсний попит, який характеризується сумою грошей, що є у споживачів 

для покупки певної кількості товарів на даному ринку. 

2. Реалізований попит, що характеризується сумою грошей, фактично 

вирученою за реально продану кількість товарів. 

3. Незадоволений (відкладений) попит, що є різницею між першим і другим 

видом попиту. 

Величина попиту на товар залежить від таких факторів:  

1. Зміна ціни на товар.  

2. Зміна доходів покупців.  

Залежність між обсягом попиту і ціною вивчається за допомогою показника 

еластичності попиту.  

Еластичність попиту – це чутливість споживачів до змін у цінах з погляду 

обсягу товарів, що вони купують. 

Показником еластичності попиту є коефіцієнт еластичності. Коефіцієнти 

еластичності діляться на кілька видів: 

 коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною; 
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 коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною; 

 коефіцієнт еластичності попиту за доходом. 

 Коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною характеризує 

відношення відносної зміни обсягу попиту до відносної зміни ціни і показує, на 

скільки відсотків змінюється обсяг попиту на товар при зміні його ціни на 1 %. 

Q

P

P

Q

P

Q
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%

%

 
 де: 

∆ Q%  –  відсоток зміни обсягу попиту; 

∆ P%   –  відсоток зміни  ціни; 

∆ Q = Q 2  –  Q 1  – різниця між обсягом попиту до і після зміни ціни; 

∆ P = P 1 – P 2   –  зміна ціни товару; 

Р̅ = ( P 1 + P 2 ) : 2 – середня ціна товару; 

�̅� = ( Q 1 + Q 2 ) : 2 – середня величина попиту. 

 Ця формула використовується, коли процентні зміни ціни і кількості досить 

великі, що приводять до істотного пересування уздовж кривої попиту, і 

називаються дуговою еластичністю попиту. 

Цінова еластичність попиту на товари 

Умовне 

позначення 

коефіцієнта 

еластичності 

Види 

еластичності 

попиту 

Економічний ефект 

Вплив ціни на виторг 

(витрати споживачів) 

підвищення 

ціни 

зниження 

ціни 

ЕР > 1 

Еластичний або 

відносно 

еластичний 

попит 

Відсоткова зміна 

обсягу виторгу 

перевищує відсоткову 

зміну ціни 

Знижується Підвищується 

ЕР = 1 
Одинична 

еластичність 

Відсоткова зміна 

обсягу виторгу 

дорівнює відсотковій 

зміні ціни 

Незмінний Незмінний 

ЕР < 1 

Нееластичний 

або відносно 

нееластичний 

попит 

Відсоткова зміна 

обсягу виторгу менша, 

ніж відсоткова зміна 

ціни 

Підвищується Змінюється 

ЕР = 0 

Незмінний, 

відносно 

незмінний 

попит 

Відсутність відсоткової 

зміни обсягу виторгу 

внаслідок відсоткової 

зміни 

Незмінний Незмінний 

 

На рівень еластичності попиту впливають: 
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1) кількість і доступність замінників товарів, важливість і невідкладність 

потреби; 

2) наявність у товарі необхідних доповнень для використання (наприклад, 

тенісні ракетки і м’ячі; фотоапарати і плівка); 

3) обсяги споживання товару; 

4) рівень грошових доходів і витрат споживачів; 

5) наявність конкурентів; 

6) заходи зі стимулювання збуту. 

5. Витрати. В умовах існування ринкових відносин витрати виробництва 

– це представлена в грошовій формі величина витрат ресурсів, використаних для 

одержання корисних результатів. 

На кінцеву ціну товару значно впливають витрати на придбання сировини, 

робочої сили, окремих компонентів товару, на транспорт, рекламу, охорону 

навколишнього середовища.  

Витрати виробництва впливають на ціну не прямо, а через пропозицію 

товарів на ринку.  

Пропозиція – бажання (готовність) виробників пропонувати певну кількість 

товару по певній ціні і в певний період (проміжок) часу. 

На величину пропозиції діють цінові і нецінові фактори. 

Цінові фактори: 

 зниження цін викликає скорочення пропозиції, ціна пересувається вниз по 

кривій пропозиції; 

 підвищення ціни викликає підвищення пропозиції, ціна пересувається вгору 

по кривій пропозиції. 

Нецінові фактори: 

 ціна на засоби виробництва змінює витрати виробництва; 

 кількість товаровиробників у галузі; 

 рівень розвитку техніки і технології. 

6. Держава 

Розрізняють прямий і непрямий вплив держави на ціни. 

Прямий (адміністративний) вплив держави на ціни – це втручання 

держави в діючі ціни, що відображають участь держави у формуванні рівнів, 

структури і руху цін, у встановленні певних правил ціноутворення.  

Непряме втручання в ціноутворення забезпечується застосуванням 

сукупності способів і засобів, що сприяють розширенню товарної пропозиції на 

ринку, управлінню доходами населення, регулюванню податків як на вироблену, 

так і на споживану продукцію, що споживається.  

 

Список рекомендованої літератури 

1. Балацький Є. О., Бондаренко А.Ф. Маркетинг: навчальний посібник. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи 

Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 397 с. URL: 



64 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1E

A568619B1A937BAAEAF83AC7D03 

2. Іванова К., Овєчкіна О., Солоха Д., Морєва В., Бєлякова О., Балакай О. 

Планування маркетингу: навчальний посібник. К: Видавництво: Центр навчальної 

літератури, 2019. 352 с. 

3. Котлер Філіп Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. К.: «КМ-Букс», 

2018. 208 с. 

4. Котлер Філіп, Армстронг Гарi Маркетинг. Загальний курс Видавництво 

Диалектика, Вильямс  2007 Кількість сторінок 608 с. 

 

Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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Тема 8. Маркетингова політика розподілу 

 

1. Поняття каналу розподілу та його функції. 

2. Визначення рівня інтенсивності та системи керівництва каналами розподілу. 

3. Поняття товароруху. 

4. Характеристика посередників. 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань щодо сутності, структури, етапів і методів 

маркетингової політики розподілу, формування практичних вмінь ідентифікації типу посередника 

та аналітичного обґрунтування вибору каналу розподілу. 

 

1. Поняття каналу розподілу та його функції 

Політика розподілу – це діяльність фірми з планування, реалізації та 

контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення 

попиту і отримання прибутку. 

Мета політики розподілу – організація збутової мережі для ефективного 

продажу виготовленої продукції (тобто виробник для збуту своєї продукції 

створює канал розподілу). 

Канал розподілу (поширення) сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть 

на себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний 

товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача. 

Канал розподілу може бути:  

 прямий – виробник безпосередньо збуває продукцію покупцям; 

 через посередника – збут організовано через незалежних посередників; 

 комбінований – збут здійснюється через організацію зі спільним капіталом 

фірм-виробника та незалежної фірми. 

Функції каналу розподілу: 

1) дослідницька робота (збирання інформації, необхідної для планування та 

полегшення обміну); 

2) стимулювання збуту (проведення рекламних заходів розпродажу та ін.) 

3) встановлення контактів (налагодження та підтримка зв’язку із потенціальними 

покупцями); 

4) пристосування товару (підгонка товару під вимоги покупців); 

5) проведення переговорів (спроби узгодження цін та інших умов для наступного 

здійснення акту передачі власності чи володіння); 

6) організація руху товару (транспортування і складування товару); 

7) фінансування витрат на канали збуту (фінансування збутових операцій); 

8) прийняття ризику (прийняття на себе відповідальності за функціонування 

каналу). 

Канали розподілу характеризуються за кількістю рівнів, що їх складають. 

При цьому під рівнем каналу розподілу розуміють будь-якого посередника, 

котрий виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару та права власності на 
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нього до кінцевого покупця. 

Канали поширення товарів та їх склад 

Рівні каналів Склад каналів 

нульовий виробник, споживач 

однорівневий виробник, роздрібний торгівець, споживач 

дворівневий виробник, оптовий та роздрібний торгівці, споживач 

трирівневий 
виробник, оптовий торговець, дрібний оптовик, роздрібний 

торгівець, споживач 

 

Канал нульового рівня, який ще називають каналом прямого маркетингу, 

складається з виробника, що продає товар безпосередньо споживачеві.  

Однорівневий канал включає одного посередника, яким на споживчому 

ринку звичайно виступає роздрібний торговець, на ринках товарів промислового 

призначення – агент по збуту чи брокер.  

Дворівневий канал на споживчому ринку має посередників в особі оптового і 

роздрібного торгівців, а на ринках товарів промислового призначення – 

промислового дистриб’ютора та дилера.  

Трирівневий канал включає трьох посередників: між оптовим і роздрібним 

торговцями звичайно стоїть дрібний оптовик, що купує товари у великого оптовика 

і передає їх невеликим підприємствам роздрібної торгівлі, які великими 

оптовиками, як правило, не обслуговуються. 

Таким чином, канал поширення – це шлях, по якому рухаються товари від 

виробника до споживача, завдяки чому ліквідуються значні розриви в часі, місці та 

праві власності, що відокремлюють товар і послуги від тих, хто хотів би ними 

користуватися. 

 

2. Визначення рівня інтенсивності та системи керівництва каналами 

розподілу 

Виробник повинен прийняти рішення про структуру каналу та керівництво 

ним. Тобто вивчення основних варіантів його структури з точки зору типу і 

кількості посередників. 

За інтенсивністю канали розподілу ділять на: 

Інтенсивний розподіл – тобто прагнення забезпечити наявність запасів 

своїх товарів у якомога більшому числі торгівельних підприємств.. 

Розподіл на правах винятковості полягає у виборі якогось одного 

торгового посередника у даному географічному регіоні. Найчастіше йдеться про 

надання йому виняткового права на реалізацію продукції підприємства у даному 

регіоні. 

Селективний розподіл полягає в укладанні угод з двома або більше 

організаціями роздрібної торгівлі, котрим і надається виняткове право реалізувати 

продукцію підприємства у тому чи іншому регіоні. 

Визначення системи керівництва каналами розподілу. 

Збутові маркетингові системи бувають традиційними, вертикальними, 
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горизонтальними, багатоканальними. 

Традиційна система розподілу складається із незалежного виробника, 

незалежного оптового торговця (одного або декількох) та роздрібних торговців 

(одного або декількох). 

Вертикальна система розподілу включає виробника, заклади оптової та 

роздрібної торгівлі, причому один із учасників відіграє головну роль (надає 

привілеї, контролює або володіє іншими учасниками). 

Горизонтальна система розподілу – це об’єднання декількох фірм з метою 

спільного освоєння ринку. Як правило, до даної системи звертаються за обмежених 

ресурсів (коштів, потужностей тощо). 

Багатоканальна система розподілу передбачає збут товарів як через 

власну торгівельну мережу, так і через незалежних посередників. 

 

3. Поняття товароруху 

Рух товарів – це діяльність, пов’язана з фізичним переміщенням товару від 

виробника до споживача.  

Метою руху товарів є забезпечення максимального сервісу для клієнтів із 

мінімальними витратами на розподіл товару. 

При створенні системи руху товарів необхідно проводити вивчення потреб 

клієнтів та пропозицій конкурентів. 

Основні витрати руху товарів складаються із: 

 витрат на транспортування та наступне складування товарів,  

 витрат на підтримання товарно-матеріальних запасів, 

 одержання, відвантаження і пакування товарів,  

 адміністративних витрат і витрат на обробку замовлень. 

При розробці товароруху вирішуються такі основні питання: 

 як працювати із замовником (обробка замовлень); 

 де зберігати товарно-матеріальні запаси (складування); 

 яким чином відвантажувати товари (транспортування).  

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники беруть до уваги 

швидкість, дотримання графіків доставки (надійність), здатність перевозити різні 

вантажі, доступність, вартість та ін. 

 

4. Характеристика посередників 

1. Роздрібна торгівля – це будь-яка діяльність щодо продажу товарів та 

послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного 

використання. 

Роздрібний торговець приймає такі маркетингові рішення: 

 про вибір цільового ринку – не вибравши цільового ринку й не склавши його 

профілю, неможливо прийняти послідовні, узгоджені між собою рішення щодо тов. 

асортименту, оформлення магазину, рекламних звернень та засобів реклами, рівнів 

цін тощо; 
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 про товарний асортимент і комплекс послуг: це рішення щодо широти 

товарного асортименту то його глибини, якість товарів, а також послуг клієнтами; 

 про ціни (ціна – це основний фактор конкуренції, що відображає якість 

запропонованих товарів); 

 про методи стимулювання (реклама, методи особистого продажу, заходи 

стимулювання збуту і пропаганди); 

 про місце розміщення підприємства – це один із вирішальних конкурентних 

факторів з точки зору приваблення покупців. 

2. Оптова торгівля – це будь-яка діяльність щодо продажу товарів або 

послуг тим, хто придбає їх з метою перепродажу або професійного використання. 

Оптові торговці відрізняються від роздрібних за рядом характеристик: 

 оптовик менше приділяє уваги стимулюванню і розташуванню свого 

торгівельного підприємства, оскільки має справу переважно з професійними 

клієнтами, а не з кінцевими споживачами; 

 за обсягом оптові угоди звичайно більші, ніж роздрібні; 

 щодо податків уряд підходить до оптових та роздрібних торгівців із різних 

позицій. 

3. Дистриб’ютори та джобери – це фірми, що збувають оптові партії 

готової продукції великих промислових фірм-виробників.  

Дистриб’ютор, на відміну від джоберів – порівняно великі фірми, що мають 

власні склади і встановлюють довготермінові контактні стосунки з промисловцями.  

Джобери скуповують окремі партії товару для швидкого перепродажу. 

4. Брокер – це фірма або окремий незалежний торговий посередник, що 

організовує продаж товару, який не переходить у його власність. 

5. Комісіонер – особа, що має склад з товарами, котрі він продає від свого 

імені, але працює за рахунок фірми-виробника. 

6. Оптовий агент працює за договором з фірмою-виробником та веде 

операції за свій рахунок. При цьому йому можуть надати право збуту товарів фірми 

у певних районах. 

7. Консигнатор має свій склад та реалізує товари, але на засадах консигнації 

(тобто товари передаються йому виробником на відповідальне зберігання). 

8. Збутові агенти – особи, що представляють інтереси певних виробників 

при збуті їхніх товарів, самостійно продаючи товари фірми покупцям. 

9. Дилер – значно поширений тип збутового агента, який спеціалізується на 

реалізації переважно товарів тривалого користування, що потребують значних 

обсягів сервісу, який здійснює сам дилер та його помічники. 

Фінансове становище – широкі фінансові можливості, стійке фінансове 

становище, досвід у веденні справи у даній сфері бізнесу. 

Організація та основні показники збуту – наявність збутової мережі, 

високі темпи товарообігу, чисельність зайнятих співробітників (чим більше, тим 

краще), рівень компетентності у технічній та комерційній сфері діяльності, 

динаміка обсягу продажу за останні п’ять років. 
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Охоплення ринку: 

а) у географічному розрізі слід уникати дублювання своєї збутової мережі та 

конфліктів між дилерами; 

б) у галузевому розрізі збутова мережа дилерів повинна охоплювати основні 

групи споживачів; 

в) періодичність отримання замовлень – чим рідше надходять замовлення, 

тим менша ймовірність збереження своєї присутності у бізнесі. 

Управління. Впевнене лідерство у своїй сфері завжди є гарантом успіху. 

Таким чином вибір того чи іншого каналу збуту або форми реалізації 

продукції залежить від багатьох факторів: від самого продукту, ставлення до нього 

споживачів, функцій та принципів роботи того чи іншого виду магазинів, збутової 

мережі, типів оптових або роздрібних підприємств торгівлі. 
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю.  

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50349/4/Balatskiy_Bondarenko_Marketing.pdf;jsessionid=3AD1EA568619B1A937BAAEAF83AC7D03


70 

Тема 9. Маркетингова політика комунікацій 

 

1. Складові комплексу маркетингових комунікацій. 

2. Елементи комунікаційної моделі. 

 

Дидактична мета: отримання теоретичних знань щодо сутності, структури, етапів і методів 

маркетингової політики комунікацій, формування практичних вмінь ідентифікації складових 

частин процесу комунікацій і аналітичного обґрунтування доцільності проведення заходів щодо 

стимулювання збуту 

 

1. Складові комплексу маркетингових комунікацій 

Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж просто створити товар, 

призначити на нього привабливу ціну і забезпечити його доступність для цільових 

споживачів. Фірми повинні ще здійснювати комунікацію зі своїми замовниками. 

Під комунікаціями в маркетингу розуміється передача інформації і думок з 

метою впливу на думки, уявлення, очікування і поведінку учасників ринку і 

передусім споживачів відповідно до поставлених цілей підприємства. 

Під комунікаційною політикою підприємства розуміється процес 

формування направлених на ринок і від ринку (при ринкових дослідженнях) 

потоків інформації.  

Комунікаційна політика – це комплекс заходів щодо забезпечення 

інформованості споживачів та посередників про фірму або її товари з метою їх 

просування. 

Цілями комунікаційної політики можуть бути: 

 збільшення обсягів продажу; 

 зменшення товарних запасів; 

 виведення на ринки нового товару; 

 створення позитивного іміджу фірми. 

До основних елементів комунікаційної політики відносяться:  

 реклама;  

 засоби стимулювання збуту;  

 робота з засобами масової інформації;  

 персональний продаж;  

 організація участі в ярмарках та виставках.  

У окремих випадках комунікаційні задачі виконують ціни, продукт і система 

розподілу.  

Комплекс маркетингових комунікацій (комплекс стимулювання) 

складається з таких основних заходах впливу. 

1. Реклама являє собою зв’зки, які передаються від рекламодавця - до 

цільової аудиторії, з метою інформувати споживачів про товар або для того, щоб 

стимулювати їх до покупки їхньої продукції.  

Цей зв’язок здійснюється, як правило, через різні форми платних медіа - 
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ТБ, радіо, друкована реклама, рекламні щити і, останнім часом, продакт-плейсмент 

(прихована реклама у фільмах, телепередачах, музичних кліпах, книгах). 

Комерційні підприємства використовують рекламу для залучення споживачів своєї 

продукції, в той час як некомерційні організації розміщують рекламні оголошення 

для підвищення рівня обізнаності населення або для того, щоб закликати населення 

до зміни поведінки або сприйняття (в разі соціальної реклами). 

Для реалізації маркетингових цілей застосовують такі види реклами: 

Інформаційна реклама – застосовується переважно з метою створення 

попиту на етапі виведення нового товару на ринок. 

Переконуюча реклама – проводиться на етапі збільшення випуску продукції 

з метою переконати споживачів у перевазі певної марки товару (часто набуває 

форми порівняльної реклами). 

Нагадувальна реклама – використовується на етапі зрілості для того, щоб 

змусити споживача згадати про товар. 

Престижна реклама – створює певний імідж фірми. 

2. Директ-маркетинг або прямий маркетинг є такою формою 

маркетингових комунікацій, при якій підприємства та некомерційні організації 

звертаються до клієнтів безпосередньо без використання інформаційних 

посередників.  

Директ-маркетинг здійснюється з метою побудувати взаємини зі 

споживачами і передбачає зворотний зв'язок від них. Прямий маркетинг 

здійснюється за допомогою технічних засобів зв’язку і комунікацій: електронної 

пошти, факсу, мобільних телефонів (дзвінки і SMS), листівок, каталогів і т.п. 

Відмінною особливістю є те, що прямий маркетинг спрямований на конкретну 

людину, а не на групу людей. 

3. Брендінг – це процес створення, розвитку та просування на ринку ідеї або 

образу конкретного товару або послуги, які в свідомості людей асоціювалися б з 

логотипом, слоганом, дизайном компанії, якій належить цей образ або ідея. 

Брендінг - це створення величезної мережі каналів комунікації зі 

споживачем, завдяки якій бренд буде дізнаватися і купуватися все більше і більше, 

не дивлячись на аналогічні товари або послуги конкурентів.  

Однак метою брендінгу є не тільки підвищення впізнаваності бренду і 

просування його на ринку, але і побудова хорошої репутації та набору 

стандартів, які компанія повинна прагнути зберегти або перевершити, адже саме з 

іміджем компанії в першу чергу будуть зв’язуватися асоціації у споживачів. 

4. PR-діяльність (піар, зв’язки з громадськістю) є практикою управління 

поширення інформації між фізичною особою або організацією з одного боку і 

громадськістю з іншого боку, побудова взаємин між ними. Піаром також 

називають технологією створення і впровадження способу самої фірми, її товару 

або послуги в ряд цінностей соціальної групи для того, щоб закріпити цей образ як 

правильний, ідеальний і необхідний в житті. 

Основні види піару: 
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 білий піар - відкрита сумлінна реклама та інші заходи від власного імені; 

 сірий піар - реклама, в якій не вказується джерело інформації, іноді є 

різновидом чорного піару (коли є натяк на певну людину, організацію, місце і т.п., 

але конкретне ім’я або назва не вказується); 

 чорний піар - використання чорних технологій шляхом поширення 

інформації, яка може завдати шкоди конкуренту. Іноді чорний піар 

використовують у власних цілях для залучення до себе більшої уваги і інтересу; 

 рожевий піар - створення міфів і легенд, приховування за ними деякою 

інформацією; 

 жовтий піар - використання заборонених або неприйнятних даними 

суспільством елементів; 

 зелений піар - соціально-відповідальний піар. 

5. Паблісіті - це вид просування, пропаганди і популяризації товару або 

бренду за допомогою впливу на споживача за допомогою різних методів: звичайної 

реклами, рекламних акцій, публікацією статей і т.п. Іноді паблісіті називають 

методом неконтрольованого розміщення реклами в ЗМІ, коли джерело не платить 

за розміщення реклами в засобах масової інформації.  

Основною метою в цьому випадку є не стимулювання збуту, а створення 

образу через коментар чи думка незалежного джерела.  

Формами паблісіті виступають прес-реліз, відеоньюз-реліз, прес-

конференція, прес-тур, прес-кит, радіослот і презентація. 

6. Стимулювання збуту є одним з головних аспектів маркетингових 

комунікацій. Стимулювання продажів досягається за рахунок проведення різних 

конкурсів, лотерей, демонстрацій, виставок, це також надання знижок, бонусів, 

сувенірів, зразків продукції та використання POS-матеріалів в пунктах продажу 

(мерчандайзинг).  

Розрізняють два види стимулювання продажів: орієнтоване на споживача 

– споживче та орієнтоване на канали розподілу (оптових і роздрібних торговців) - 

торгове стимулювання. 

7. Програми лояльності - це комплекс заходів маркетингу для розвитку 

повторних продажів в майбутньому, а також продажу додаткових товарів і послуг 

вже існуючим клієнтам. Перевагою даного методу є те, що споживач, вже 

знайомий з товаром і послугою, має стимул купити даний продукт ще раз.  

Як правило, підприємства використовують програму лояльності у 

вигляді системи бонусів, знижок, подарунків і дисконтної карти, - клієнтам 

пропонується отримати дисконтну карту із зазначенням певного відсотка знижки 

або з накопичувальною системою знижок. Надання дисконтних карт клієнтам 

створює нову перевагу - при отриманні картки клієнт, як правило, заповнює анкету, 

що дає можливість розширити наявну базу даних, а також здійснювати в 

подальшому оповіщення покупців про нові або потенційно цікавих йому товари і 

послуги (директ-маркетинг). 

8. Спонсорство – це фінансування будь-якої діяльності фізичних або 
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юридичних осіб без мети одержання матеріальної вигоди. При спонсорстві будь-

якого проекту компанії мають можливість розміщувати свої логотипи і торгові 

марки з метою вказівки, що саме дана організація проводить фінансування.  

Корпоративне спонсорство, як правило, здійснюється для некомерційних 

організацій і заходів, таких як музеї, виставки, фестивалі, які не могли б проходити 

без зовнішньої підтримки. Однак спонсорство не варто плутати з благодійністю. 

Часто великі корпорації фінансують спортивні змагання, і, оскільки це досить 

дорога інвестиція, компанії повинні бути впевнені в тому, що вона окупиться в 

найближчому майбутньому за рахунок зростання продажів їх продукції. 

9. Особисті продажі по суті є різновидом директ-маркетингу, проте 

припускають особистий контакт покупця і продавця. Продавець усно надає 

покупцеві споживчі характеристики товару, дає можливість наочно ознайомитися з 

продуктом і далі приймає спільне з покупцем рішення про можливість укладення 

угоди або купівлі-продажу товару. 

Інструментами маркетингових комунікацій виступають: 

 упаковка; 

 сувеніри з фірмовою символікою в якості подарунків; 

 надання ліцензії на використання торгової марки або безпосередньо самого 

товару іншими особами; 

 ділові перемовини; 

 післяпродажне (сервісне) обслуговування; 

 використання реклами в місцях продажу товару; 

 особистий продаж; 

 незаплановані звернення; 

 засоби стимулювання торгівлі або рекламно-оформлювальні засоби для 

місць продажу (POS-матеріали). 

Інтеграція різних елементів комунікаційної політики в єдине ціле сприяє 

розробці системи фірмового стилю підприємства. 

Фірмовий стиль - це система ідентифікації, проектування зовнішнього 

вигляду підприємства, в якому воно з'являється перед зовнішнім світом і який 

відрізняє його від інших підприємств. 

Система фірмового стилю спрямована на створення візуальної і смислової 

єдності товарів, що пропонуються підприємством, його внутрішнього і 

зовнішнього оформлення. По суті фірмовий стиль підприємства - це візитна картка, 

характерна для нього мова спілкування з партнерами. 

До основних стилеутворюючих елементів комплексу фірмового стилю 

підприємства відносяться: 

- товарний знак; 

- логотип, тобто фірмове зображення найменування підприємства або 

товарної групи; 

- слоган, тобто головний рекламний лозунг; 

- фірмова кольографія: постійні поєднання кольорів, шрифтів, форматів видань, 
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система розташування зображень і текстів на рекламних плакатах, буклетах, 

телевізійних роликах. 

Використання фірмового стилю дозволяє підприємству уніфікувати рекламу, 

підвищити ефективність її впливу на цільову аудиторію. 

 

2. Елементи комунікаційної моделі 

До елементів комунікаційної моделі з точки зору планування (від цільової 

аудиторії до комунікатора) можна віднести: 

1) виявлення цільової аудиторії; 

2) визначення бажаної реакції у відповідь; 

3) вибір звертання; 

4) вибір засобів поширення інформації; 

5) вибір властивостей, що характеризують джерело звертання; 

6) облік потоку зворотного зв’язку. 

1) Виявлення цільової аудиторії.  

Комунікатор сфери маркетингу повинен приступити до роботи, маючи 

абсолютно чітке уявлення про свою цільову аудиторію Її можуть складати 

потенційні покупці товарів фірми, нинішні користувачі її товарів, особи, що 

ухвалюють рішення або, що впливають на їх прийняття. Аудиторія може 

складатися з окремих осіб, груп осіб, конкретних контактних аудиторій або 

широкої публіки. Цільова аудиторія вплине визначальним чином на рішення про 

те, що сказати, як сказати, коли сказати, де сказати.  

2) Визначення бажаної реакції у відповідь. 

Виявивши цільову аудиторію, комунікатор сфери маркетингу повинен 

визначити, яку саме реакцію у відповідь він бажає отримати. Максимально 

сприятлива реакція виражається, природно, в здійсненні купівлі. Однак купівля - 

результат тривалого процесу прийняття рішень про неї. Йому треба знати, в якому 

стані знаходиться в даний момент його цільова аудиторія і в який стан її необхідно 

перевести. 

Цільова аудиторія може знаходитися в будь-якому з шести станів 

купівельної готовності:  

1. ОБІЗНАНІСТЬ, коли аудиторія може бути повністю неінформованою, 

знати одну назву або ж знати щось, крім назви.  

2. ЗНАННЯ. Цільова аудиторія може бути обізнана про фірму або її товар, 

але не володіти ніякими іншими знаннями. 

3. ПРИХИЛЬНІСТЬ. Цільова аудиторія знає товар.   

4. ПЕРЕВАГА. Цільова аудиторія може бути прихильною до товару, але не 

віддавати йому переваги перед іншими. 

5. ПЕРЕКОНАНІСТЬ. Цільова аудиторія може віддавати перевагу 

конкретному товару, але не володіти переконаністю в необхідності його купівлі. 

6. ЗДІЙСНЕННЯ КУПІВЛІ. Деякі члени цільової аудиторії можуть володіти 

необхідною переконаністю, але так і не мати намір здійснити купівлю.  
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Перераховані вище шість станів зводять звичайно до трьох етапів:  

1) пізнання (обізнаність, знання); 

2) емоцій (прихильність, перевага, переконаність); 

3) поведінкових виявів (здійснення купівлі).  

Покупці, як правило, проходять через всі три етапи. Задача комунікатора - 

виявити, на якому етапі знаходиться основна маса споживачів, і розробити 

комунікаційну кампанію, яка підштовхне їх до наступного. 

3) Вибір звертання 

У ідеалі звертання повинно привернути увагу, втримати інтерес, збудити 

бажання і спонукати до здійснення дії.  

Створення звертання передбачає розв’язання трьох проблем: що сказати 

(зміст звертання), як це сказати логічно (структура звертання) і як виразити вміст у 

вигляді символів (форма звертання). 

1. ЗМІСТ ЗВЕРТАННЯ. Комунікатору необхідно продумати привабливий 

мотив або тему, які викличуть бажану реакцію у відповідь. Існують три типи 

мотивів:  

- раціональні мотиви співвідносяться з особистою вигодою аудиторії;  

- емоційні мотиви прагнуть пробудити якесь негативне або позитивне почуття, яке 

стане обґрунтуванням для здійснення купівлі; 

- етичні мотиви спрямовані до почуття справедливості і порядності аудиторії.  

2. СТРУКТУРА ЗВЕРТАННЯ. Ефективність звертання залежить і від його 

структури. Комунікатору необхідно прийняти три рішення. По-перше, зробити чи в 

звертанні чіткий висновок або надати зробити це аудиторії. Сформульований 

висновок, як правило, виявляється більш ефективним. По-друге, чи викласти тільки 

аргументацію «за» або представити доводи обох сторін. Звичайно одностороння 

аргументація виявляється більш ефективніше при проведенні торгових 

презентацій. По-третє, коли приводити самі дійові аргументи - на початку або в 

кінці звертання. Виклад їх на початку відразу захоплює увагу, але до кінця 

звернення увагу може значно ослабити. 

3. ФОРМА ЗВЕРТАННЯ. Комунікатор повинен обрати для свого звертання 

дійову форму.  

4) Вибір засобів поширення інформації 

Комунікаційні канали бувають двох видів:  

1. У каналі особистої комунікації беруть участь двоє або більше за осіб, що 

безпосередньо спілкуються один з одним.  

2. Канали неособистої комунікації – це засоби поширення інформації, що 

передають звертання в умовах відсутності особистого контакту і зворотного 

зв’язку.  

5) Вибір властивостей, що характеризують джерело звертання 

Звертання, що передаються джерелами, які заслуговують високої довіри, 

виявляються найбільш переконливими.  

Чинниками довіри частіше за все називають професіоналізм, сумлінність і 
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привабливість.  

6) Облік потоку зворотного зв’язку  

Після поширення звертання комунікатор повинен провести дослідження по 

виявленню ефекту, зробленого на цільову аудиторію. Це передбачає опитування 

цільової аудитори, щоб з‘ясувати, чи дізнаються вони про звертання, чи приймають 

його, скільки разів вони його бачили, які моменти з нього запам’ятали, які почуття 

виникли у них з приводу цього звертання, яким було їх відношення до фірми і 

товару в минулому і яким воно стало зараз.  
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Глосарій 

Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов 

розвитку  ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів. 

Маркетинг-мікс – складається з мікс товару (має такі складові: якість, 

асортимент, марку, сервіс, супроводжувальні послуги, гарантії); цінового мікс 

(містить такі елементи: ціну, кредити, знижки, терміни сплати); розподільчого мікс 

(канали збуту та логістика (транспорт, склади, строки постачання)); 

комунікаційноно мікс (має складові: реклама, пропаганда, стимулювання продажу, 

особистий продаж). 

Ринок – суспільний інститут, який зводе разом продавця та покупця для 

здійснення угоди. 

Товар – це набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку. 

Функції маркетингу – аналітична, виробнича, збутова, управління і 

контролю. 
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