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вступ
Маркетинг став актуальним в Україні, позаяк змінилося співвід
ношення факторів, що впливають на діяльність підприємства. Їх
можна поділити на внутрішні (контрольовані) та зовнішні (неконт
рольовані). Якщо зовнішні фактори донедавна характеризувалися
певною стабільністю, то в сучасних умовах підприємства, аби вижити
й розвиватися, мають по-іншому займатися плануванням асортименту, вивченням ринку, ціноутворенням, збутом, постачанням, рекламуванням та просуванням товару, сервісним обслуговуванням тощо.
Для успішної маркетингової діяльності необхідно спочатку засвоїти основні істини науки “Маркетинг”, отримати знання.
Звичайно, про маркетинг краще було б вести мову, якби ринкові
відносини у країні розвивалися, тобто функціонували самі ринки, які
класифікуються за характером і рівнем попиту, методами і об’єктами
товарного обміну, взаємовідносинами між продавцями і покупцями
тощо.
У сучасних умовах розвитку бізнесу в Україні чимало труднощів і
невдач часто пояснюються недостатньою поінформованістю, незнанням найпростіших питань маркетингу, що вивчаються у вищих навчальних закладах.
Маркетинг нині став основною функцією управління, що складається з комплексу заходів підприємства, спрямованих на завоювання ринку та зміцнення своїх позицій на ньому.



ТЕМА 1. Загальна концепція
маркетингу: сутність і зміст
План лекції
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сутність маркетингу.
Концепції діяльності комерційних організацій на ринку.
Види маркетингу.
Цілі, принципи та функції маркетингу.
Системний підхід до організації маркетингу.
Маркетингове середовище: поняття, характеристика складових.
Література: основна [17; 19; 29–31];
додаткова [5; 9; 25; 34]

Ключові поняття
Маркетинг — вид людської діяльності, що спрямована на задоволення потреб засобами обміну.
Сутність маркетингу полягає в тому, щоб виробляти тільки те, що
буде безумовно продано, а не намагатися продавати те, що підприєм
ство спроможне виробляти, а також у тому, щоб мінімізуватити зусилля зі збуту.
Ціль маркетингу — бажане становище або результат діяльності
маркетингу, якого необхідно досягти в межах певного інтервалу часу.
Принцип маркетингу — основна, вихідна позиція, найважливіше
правило маркетингової діяльності або найважливіша настанова для
маркетингової діяльності.
Стратегія маркетингу — основний напрям розвитку підприємства,
фірми, організації тощо, який зумовлює досягнення цілей маркетингової діяльності.
Маркетингове середовище підприємства — сукупність суб’єктів і
умов, від яких залежить можливість маркетингу розв’язувати завдання, що стоять перед ним.
Внутрішнє середовище маркетингу підприємства — сукупність
суб’єктів і умов підприємства, які впливають на діяльність його служби маркетингу.
Зовнішнє середовище маркетингу підприємства — сукупність
суб’єктів і умов, які перебувають поза підприємством і впливають


на діяльність підприємства загалом і його служби маркетингу зо
крема.
Мікросередовище — сукупність суб’єктів, які перебувають поза
підприємством і мають безпосереднє відношення до певного підприємства та його можливостей щодо обслуговування клієнтів.
Макросередовище — сукупність суб’єктів і умов, які перебувають
поза підприємством і впливають на підприємство та його мікросе
редовище в ширшому соціальному плані.
Система маркетингу підприємства — сукупність взаємопов’яза
них та взаємодіючих елементів, які в сукупності становлять єдине
ціле з метою досягнення будь-якої мети.
1. Сутність маркетингу
Найпоширеніші визначення поняття
“маркетинг”

Діяльність із забезпечення по
трібними товарами потрібної аудиторії в потрібному місці, у потрібний час, за відповідною ціною, під
час здійснення необхідної комунікації і заходів стимулювання

Система поглядів, принципів і методів організації діяльності на рин
ку, яка базується на врахуванні та
задоволенні потреб відповідно до
основної ідеї фірми (як теоретична
концепція або як філософія бізнесу)

Процес, який полягає у прогнозуванні потреб потенційних покупців і в задоволенні цих потреб
через пропонування відповідних
товарів — виробів, технологій, по
слуг тощо

Вид людської діяльності, що спрямована на задоволення потреб засобами обміну



Комплекс заходів у галузі досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства, з вивчення
всіх факторів, які впливають на
процес виробництва і просування
товарів та послуг від виробника до
споживача

Система управління виробничою
і збутовою діяльністю, яку створено на основі комплексного аналізу
ринку і спрямовано на розв’язання
завдань щодо успішної реалізації
продукції та отримання на цій основі максимального доходу (прибутку)

Процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування, реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який реалізує мету
окремих осіб та організацій

Нова підприємницька філософія,
система поглядів на сучасне суспільство і суспільне виробництво,
в основу якої покладено соціальноетичні та моральні норми ділового
спілкування, міжнародні кодекси і
правила добросовісної комерційної
діяльності, інтереси споживачів і
суспільства загалом

Цілісна система управління діяльністю підприємства, спрямована на
забезпечення збуту продукції, безпосередньо руху товарів від виробника до споживача з метою отри
мання максимального прибутку



Маркетинг
Підвищує інформативність, вибірковість і ефективність дій споживачів
щодо придбання та споживання товарів і послуг
Сприяє створенню дієвих каналів зв’язку з організаціями та підприємствами
Покращує координацію ресурсів завдяки оптимізації режиму роботи
підприємств, руху запасів і товарного асортименту, витрат на рекламу тощо
Впливає на погляди людей та образ їхнього життя
Сприяє поліпшенню якості життя шляхом виробництва безпечніших
та якісніших товарів, а також проведенням роз’яснювальних заходів серед
споживачів щодо якості та способів споживання товарів і послуг.

Завдання, які розв’язує маркетинг
визнача
ється, куди
вигідніше
вкласти
капітал або
в якому
місці можна
заснувати
нове підприємство

За допомогою маркетингу

визначаються
шляхи, форми й
методи організації
виробництва і
збуту продукції

з’ясовується, як потрібно
здійснювати кампанію з
просування товарів на ринок
і як треба будувати стратегію
стимулювання збуту

визначаються різні
варіанти
ефективності
витрат
на виробництво
й збут товарів і послуг

Які вироби хотіли б придбати споживачі й чому
Інформація,
яку отримують
підприємства
за допомогою
маркетингу

Яку ціну згодні заплатити споживачі за товар
Де і в якому обсязі буде потрібний товар
Де збут продукції дасть найбільший прибуток



2. Концепції діяльності комерційних організацій на ринку
Концепція
удосконалення виробни
цтва (одна з
найдавніших
концепцій)

Мотиви
застосування

Споживачі надаватимуть перевагу
товарам, які широко
розповсюджуються
й доступні за ціною

Організація
діяльності
Удосконалення виробництва з метою зниження собівартості товарів.
Підвищення ефективності системи розподілу і продажу товарів

Концепція
удосконалення товару

Мотиви
застосування

Споживачі надаватимуть перевагу
товарам найвищої
якості, з надійними
експлуатаційними
властивостями
й характеристиками

Організація
діяльності
Постійне підвищення якості товарів і поліпшення їх експлуатаційних
властивостей. Створення системи сервісного та гарантійного обслуговування

Концепція
інтенсифікації комерційних зусиль

Мотиви
застосування

Споживачі не купуватимуть товари
в достатній кількості,
якщо не докласти
зусиль у сфері збуту
і стимулюванні

Організація
діяльності
Переконання споживачів у необхідності купівлі.
Вплив покупців і стимулювання збуту



Концепція
маркетингу
(відносно
нова концепція в підприємницькій
діяльності)

Мотиви
застосування

Організація
діяльності

Запорукою досягнення мети фірми є
визначення потреб
цільових ринків
і забезпечення їх
більш ефективними
способами порівняно
з конкурентами

Здійснення маркетингових досліджень.
Виробництво товарів, які задовольняють потреби споживачів.
Організація системи якісного обслуговування товарів

Концепція
соціальноетичного
маркетингу
(найновіша
концепція)

Мотиви
застосування

Організація
діяльності

Досягнення мети фірми
можливе лише через
вивчення і задоволення
потреб цільових ринків
більш ефективними, ніж
у конкурентів, способами за одночасного збереження або підвищення
добробуту споживачів і
суспільства згалом

Здійснення маркетингових досліджень.
Виробництво товарів, які задовольняють потреби споживачів за умов
збереження або підвищення добробуту споживачів і суспільства загалом.
Організація системи якісного обслуговування покупців

Об’єкти маркетингу

Товари

Ідеї

Послуги

Організації

Території

Особистості



3. Види маркетингу
Види маркетингу залежно від співвідношення
попиту і пропозиції на ринку
Конверсійний маркетинг (попит на товар чи послугу негативний).
Мета — стимулювання попиту
Стимулюючий маркетинг (попит на товар чи послугу відсутній).
Мета — створити попит
Розвиваючий маркетинг (є потенційний попит: він існує, але товару
чи послуги ще немає).
Мета — перетворити потенційний попит на реальний
Ремаркетинг (попит на товар чи послугу знижується).
Мета — підвищити попит, надати йому нового імпульсу
Синхромаркетинг (попит на товар чи послугу коливається).
Мета — стабілізувати попит
Підтримуючий маркетинг (при повноцінному попиті на товар чи послугу).
Мета — підтримувати попит на досягнутому рівні
Демаркетинг (попит на товар чи послугу надмірний).
Мета — знизити попит
Протидіючий маркетинг (на товар чи послугу сформувався ірраціональний
попит).
Мета — ліквідувати попит

Види маркетингу залежно від спрямованості ринків
і суб’єктів ринкових відносин та особливостей збуту продукції
           З О В Н І Ш Н І Й   Р И Н О К
Міжнародний маркетинг

Маркетинг засобів
виробництва

Маркетинг
споживчих товарів

Внутрішній маркетинг
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Маркетинг
послуг

4. Цілі, принципи та функції маркетингу
Цілі маркетингу
Види цілей маркетингу

Загальні цілі маркетингу
в економіці

Цілі маркетингу
конкретного підприємства

Досягнення якомога вищого
рівня споживання, що у свою
чергу створює умови для максимального зростання виробни
цтва, зайнятості та збагачення

Задоволення потреб
(вимог) споживачів

Досягнення максимального
споживчого задоволення, а не
максимально можливого рівня
споживання

Завоювання запланованої
частки ринку

Надання максимально
широкого вибору, максимально можливої різноманітності
товарів і послуг

Підвищення якості життя,
що означає:
• якість, кількість, асортимент,
доступність товарів і послуг;
• якість природного середовища;
• якість культурного середовища

Досягнення переваг
над конкурентами

Досягнення запланованого
прибутку або забезпечення
рентабельної діяльності
Забезпечення зростання
продажу товарів і послуг
Надання споживачам
максимально широкого
вибору
Поліпшення якості
життя споживачів

Якщо основна мета виробництва — задоволення попиту та по
треб споживачів, то для самого підприємства основною метою є
збереження та розширення частки ринку, закріплення конкурентних позицій та забезпечення отримання гарантованого прибутку в
перспективі.
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Принципи маркетингу
Основні принципи маркетингу
Націлення на досягнення кінцевого результату виробничо-збутової
діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства
Орієнтація на тривалий результат маркетингової діяльності, що надає
особливого значення дослідженням з прогнозування виробництва й ринку
Концентрація дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних
напрямах маркетингової діяльності
Застосування у взаємозв’язку об’єднаних стратегії й тактики,
їх пристосування до вимог потенційних споживачів
Цілеспрямований вплив на купівельний попит з метою його “належного”
формування

Застосувавши певні наукові методи вивчення маркетингу й
проаналізувавши специфіку виробленого товару (якщо фірма є ви
робничою) і товару, що купується (якщо фірма належить до інфра
структури), можна визначити маркетингові функції та напрями використання результатів маркетингової для фірми, яка працює у сфері
виробництва або торгівлі в будь-якій країні незалежно від її соціального устрою.
Функції маркетингу
Основні функції маркетингу

Аналітичні
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• Аналіз навколишнього середовища
• Дослідження ринку та його структури
• Дослідження споживачів і їхніх потреб
• Вивчення товарів і товарної структури
• Аналіз внутрішнього середовища підприємства та
його можливостей

Виробничі

Збутові

Управління
і контролю

• Розробка нових товарів та організація їх виробництва
• Розробка нових технологій
• Забезпечення конкурентоспроможності товарів
• Організація матеріально-технічного постачання

• Організація системи формування попиту та
стимулювання збуту
• Розробка політики збуту та її реалізація
• Організація комунікацій системи підприємства
• Проведення цілеспрямованої товарної політики
• Проведення цілеспрямованої цінової політики

• Розробка цілей підприємства
• Розробка стратегії й тактики маркетингу
• Організація стратегічного та оперативного планування
• Інформаційне забезпечення управління
• Організація контролю маркетингу

Напрями маркетингової діяльності
Основні напрями маркетингової діяльності підприємства

Управління
та контроль за
виробництвом

Планування
асортименту товарів
і послуг на основі
вивчення попиту

Матеріально-технічне
постачання на основі аналізу
процесу постачання сировини
(рівень цін, якість постачань,
відстань доставки тощо)

Розробка політики ціноутворення
на основі аналізу цін конкурентів
і можливостей формування цін на
готову продукцію на підприємстві

Відновлення
основних
виробничих
фондів

Вивчення
та впровадження
нових технологій
у виробництво
товарів і послуг
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5. Системний підхід до організації маркетингу
Системний підхід до організації маркетингу на підприємстві є
необхідною умовою успішної діяльності підприємства на ринку. Він
означає, що підприємство, яке застосовує концепцію маркетингу, вважається відкритою соціально-економічною системою, орієнтованою
на зовнішнє середовище.
Система маркетингу підприємства
Принципи маркетингу

Цілі маркетингу

Стратегія маркетингу

Завдання маркетингу

Функції маркетингу

Програми маркетингу

Організаційна
структура маркетингу

6. Маркетингове середовище: поняття,
характеристика складових
Маркетингове середовище підприємства

Внутрішнє середовище

Мікросередовище
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Зовнішнє середовище

Макросередовище

Мікросередовище маркетингу
Мікросередовище маркетингу
Постачальники

Маркетингові посередники

Конкуренти

Клієнти
Контактні групи підприємства

Фінансові кола

Засоби масової інформації

Державні установи

Широкий загал людей

Громадські групи

Місцеві контактні групи

Внутрішні контактні групи
(робітники та службовці, добровільні помічники,
керівники, члени ради директорів)

Макросередовище маркетингу
Макросередовище маркетингу

Демографічне
середовище

Населення: чисельність, статевий і віковий
склад, густота, народжуваність і смертність,
склад сімей, міграція, рівень освіти

Економічне
середовище

Економіка: структура, темпи, зростання,
рівень грошових доходів населення і рівень цін,
зайнятість населення, рівень інфляції
та безробіття, доступність кредиту тощо

Політичне
середовище

Сукупність державних установ і громадських
організацій, законів, спрямованих на захист
інтересів громадськості, законодавство у сфері
регулювання підприємницької діяльності тощо
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Науково-технічне
середовище

Нові технології удосконалення товарів,
сукупність науково-дослідних
і конструкторських робіт, державний контроль
за якістю і безпечністю товарів тощо

Культурне
середовище

Традиції та культурні цінності, ставлення
людей до суспільства, інших людей, природи

Природне
середовище

Стан забруднення та охорони
навколишнього середовища, наявність сировини,
енергії, стан використання та відтворення
природних ресурсів

Контрольні питання
1. Сутність маркетингу.
2. Найпоширеніші визначення поняття маркетингу. Яке визначення
на Ваш погляд, найточніше виражає його сутність?
3. Яку роль виконує маркетинг?
4. Яку інформацію отримують підприємства за допомогою марке
тингу?
5. Що можна зробити за допомогою маркетингу?
6. Які основні концепції діяльності комерційних організацій по
ширені на ринку, у чому полягають мотиви їх застосування та
які при цьому можна зробити висновки щодо організації діяль
ності?
7. Види маркетингу залежно від спрямованості ринків, суб’єктів
ринкових відносин, особливостей збуту продукції та від спів
відношення попиту і пропозиції на ринку.
8. Загальні цілі маркетингу в економіці та маркетингу підприєм
ства.
9. Основні принципи маркетингу.
10. Які функції виконує маркетинг і на які групи вони поділя
ються?
11. Сутність системного підходу до організації маркетингу під
приємства і елементи системи маркетингу.
12. Що таке маркетингове середовище?
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13. Що таке внутрішнє середовище маркетингу? Які з факторів
внутрішнього середовища підконтрольні вищому керівництву
підприємства, а які — службі маркетингу?
14. З якими підрозділами підприємства взаємодіє служба марке
тингу?
15. Зовнішнє середовище маркетингу підприємства.
16. Що таке мікросередовище маркетингу підприємства і які суб’єкти
входять до його складу?
17. Що таке макросередовище маркетингу підприємства, його
складові?

ТЕМА 2. Маркетингові дослідження
План лекції
1.
2.
3.
4.

Сутність та етапи проведення маркетингових досліджень.
Види інформації: джерела, особливості, переваги та недоліки.
Напрями маркетингового дослідження.
Методи дослідження ринку.
Література: основна [14; 21; 28; 32; 33];
додаткова [2; 5; 17; 23]

Ключові поняття
Маркетингові дослідження — “Систематичний збір, реєстрація
та аналіз даних з проблем, які стосуються маркетингу товарів та по
слуг”(визначення Американської асоціації маркетингу).
Визначення маркетингового дослідження щодо товарів промис
лового призначення запропоноване Асоціацією промислового маркетингового дослідження (США): “Систематичний об’єктивний і
вичерпний пошук та вивчення фактів, які стосуються будь-якої проблеми у сфері промислового маркетингу”.
Вторинна інформація — дані, які було зібрано раніше з метою, не
пов’язаною з розв’язанням конкретної маркетингової проблеми.
Первинна інформація — щойно зібрані дані для розв’язання конкретної маркетингової проблеми.
Третинна інформація — збирання інформації із вторинних джерел, але стосовно іншого елемента ринку, наприклад виробників або
конкурентів.
Первинні дані, як правило, достовірніші за вторинні й третинні,
проте дорожчі, до того ж їх важче збирати й опрацьовувати.
Маркетингова інформаційна система (МІС) — сукупність процедур і методів періодично запланованого аналізу та подання інформації для використання з метою прийняття маркетингових рішень.
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1. Сутність та етапи проведення маркетингового
дослідження
Послідовні стадії маркетингових досліджень
Перша

Друга

Третя

Четверта

П’ята

Визначення
проблем

Складання плану
досліджень

Збирання
маркетин
гової інформації

Аналіз та
інтерпретація
результатів
дослідження

Підготовка та
подання звіту
про результати
дослідження

Порівняльна характеристика двох підходів
до проведення маркетингових досліджень
Дослідницький підхід
Забезпечити загальне розуміння проблеми
Мета
Описовий підхід
Перевірити висунуті гіпотези

Дослідницький підхід
Джерела
інформації

Форма збирання
інформації

Не визначені
Описовий підхід
Добре визначені

Дослідницький підхід
За допомогою відкритих питань
Описовий підхід
За допомогою закритих питань

Дослідницький підхід
Мала
Вибірка
Описовий підхід
Велика

19

Процедура
збирання
інформації

Дослідницький підхід
Дослідник легко пристосовується до вивчення
внутрішнього середовища маркетингу, змінна
Описовий підхід
Згідно з визначеними правилами, незмінна

Дослідницький підхід
Неформальний
Аналіз даних
Описовий підхід
Формальний

Дослідницький підхід
Експериментальні, приблизні
Рекомендації
Описовий підхід
Переконливі, точні

2. Види інформації: джерела, особливості,
переваги та недоліки
Загальна оцінка первинної та вторинної інформації
Первинна інформація

Вторинна інформація

Вартість отримання
інформації

Висока

Низька

Термін збирання
інформації

Довгий

Короткий

Ознаки

Надійність інформації

Висока, тому що
інформацію щойно зібрано

Методологія
збирання даних

Визначена
та контрольована

Розв’язання проблеми

Проблема розв’язується
точно
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Низька, тому що
інформація застаріла
Невідома
Проблема розв’язується
частково, наближено

Переваги та недоліки первинної інформації
Принципові переваги первинної інформації
(порівняно з вторинною і третинною)
Збираються відповідно до мети дослідження
Методологія збирання даних розробляється, контролюється і відома тільки
конкретній компанії
Результати доступні тільки конкретній компанії, забезпечується
їх недоступність для конкурентів
Відсутні суперечливі дані
За бажанням може бути визначена надійність даних

Якщо інформація, що є в компанії, не дає відповіді на всі запитання, то збирання і аналіз первинної інформації — єдиний спосіб отримати необхідні дані.
Недоліки первинної інформації
(порівняно з вторинною і третинною)
Для збирання інформації потрібно багато часу й коштів
Окремі види інформації неможливо отримати (наприклад, інформацію,
яку може дати тільки перепис населення)

Переваги вторинної інформації
Незалежно від того, чи вистачить вторинної інформації для прийняття рішення, первинні дані збираються лише після того, як отри
мано вторинну інформацію.
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Переваги вторинної інформації

Дешевша за первинну, оскільки не потрібно збирати нові дані
(наприклад: матеріали фірм, галузевих публікацій, урядових видань,
періодичної преси)
Інформація збирається і аналізується швидко (матеріали фірм, галузеві
та урядові видання, монографії, періодичні публікації, що зберігаються
в бібліотеках)
Часто кілька джерел інформації, що дає змогу застосовувати
різноманітні підходи, отримувати великі обсяги даних для порівняння.
Скориставшись лише первинною інформацією, фірма отримає
не весь можливий обсяг даних
Джерела інформації (наприклад, урядові) можуть містити дані,
які фірма неспроможна отримувати іншими способами
Інформація, отримана з незалежних джерел, як правило, достовірна;
вона особливо важлива тоді, коли потрібний попередній аналіз.
(Пошук вторинної інформації допомагає дослідникові конкретизувати
завдання перед збиранням первинних даних. Крім того, завдяки
вторинній інформації можна отримати різнобічне уявлення про досліджувані
проблеми)

Недоліки вторинної інформації
Недоліки вторинної інформації
Інформація недостатньо для дослідження через неповноту чи надто
загальний характер
Дані здебільшого застарілі
Методологія збирання даних (наприклад, розмір вибірки, термін виконання
досліджень) недосконала
Ступінь досконалості зібраної, проаналізованої та рекомендованої інформації
недостатній; тому слід самостійно визначити, чи збиралися дані об’єктивно.
Це особливо важливо, коли дослідник зацікавлений у результатах
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Звичайно публікуються не всі результати досліджень, що пов’язано
з небажанням окремих фірм надати інформацію конкурентам
Звичайно отримуються суперечливі дані, тому часто виникає потреба
у збиранні первинної інформації
Оскільки більшість досліджень неможливо повторити, надійність отриманої
інформації в окремих випадках викликає сумніви

Джерела інформації
Джерела вторинної інформації
внутрішнього
характеру

Статистична звітність,
інформація, маркетингова система,
внутрішня звітність

зовнішнього
характеру

Офіційна та неофіційна
інформація

Вторинна
інформація

Джерела первинної інформації

Первинна
інформація

Опитування

• поштою;
• телефоном;
• інтерв’ю

Експеримент

• за простим планом;
• за факторіальним планом;
• за планом типу “латинського
квадрата”

Спостереження

• ревізія;
• за допомогою облікововимірювальної апаратури;
• за поведінкою покупців
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3. Напрями маркетингового дослідження ринку
Вивчення товару
Новизна
та конкурентоспроможність
товару

Здатність товару
задовольнити потреби споживачів
сьогодні й у майбутньому

Напрями
вивчення
товару

Відповідність міжнародним
стандартам і законодавству щодо
експортно-імпортних поставок

Можливість удосконалення
виходячи з вимог споживачів
і законодавства

Дослідження ринку
Напрями дослідження ринку
Географічне положення
Сегменти ринку за галузевими та функціональними ознаками, а також
за напрямами використання товару
Місткість товарного ринку певного виробу в межах країни, місткість
окремого сегмента
Питома вага імпортних поставок на ринку певного товару
Товарна та фірмова структура ринку
Рівень конкуренції
Частка ринку щодо певного товару підприємства
Кон’юнктура ринку та її прогноз на найближчі один-два роки
Тенденції розвитку ринку на п’ять-десять років
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Вивчення споживачів
Напрями вивчення споживачів

Основні характеристики потенційних споживачів
Умови та режим використання товару споживачами
Мотиви придбання споживачами товару
Чинники, що формують уподобання споживачів
Диференціація споживачів за потребами, особливостями товару, напрямами
його використання; оцінювання чисельності споживачів та їхньої купівельної
спроможності в кожному сегменті цільового ринку
Традиційний спосіб придбання споживачами виробу в різних сегментах
ринку
Причини незадоволення споживачів властивостями товару та переваги
конкуруючого аналога
Вплив НТП на розвиток потреб існуючих й потенційних споживачів

Вивчення конкурентів
Дослідження конкурентів

Основні конкуренти, які мають найбільшу частку ринку
Потенційні конкуренти, які динамічно розвивають діяльність на ринку
Товарні марки (знаки, емблеми) виробів конкурентів
Переваги товарів конкурентів
Особливості дизайну та упаковки товарів конкурентів
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Аналіз результатів інноваційної діяльності конкурентів, прогнозування
розвитку
Структура й обсяги виробництва продукції у конкурентів
Форми та методи збутової діяльності конкурентів

Вивчення правових аспектів діяльності на ринку
Вивчення правових аспектів діяльності на ринку

Норми та правила комерційної діяльності на внутрішньому ринку
Правила державного регулювання ринків у країнах-імпортерах, причини
можливого обмеження ввезення товарів (політичні, санітарно-екологічні)
Заходи щодо розвитку національної промисловості
Ступінь монополізації імпорту державними установами
Офіційні видання з правових питань (довідники, збірники законодавчих актів
і матеріали Комітету із захисту прав споживачів та виробників)

4. Методи дослідження ринку
Характеристика різних методів дослідження ринку
• Існує багато методів збирання первинної та вторинної інформації.
Первинну інформацію отримують за допомогою опитування,
експерименту, фокусування, спостереження та імітації.
Характеристика
Опитування

•
•
•
•
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особисте,
телефоном,
через листування,
багатовимірне шкалування

У ході спілкування зі споживачами з’ясо
вується ставлення їх до фірми чи до товару,
отримують дані про здійснені покупки і про
те, як характеризують їх споживачі. Точність
опитування залежить від щирості опитуваних.
Усі відповіді заносять до анкети

Характеристика
Спостереження

Безпосереднє спостерігання за людьми й обстановкою. Це аналітичний метод, за допомогою
якого фіксується нинішня поведінка й результати колишньої поведінки (у реальних ситуаціях).
Основні недоліки спостереження пов’язані із
суб’єктивністю оцінки спостерігача, який може
неправильно оцінити поведінку людей. У разі
прихованого спостереження споживач не знає,
що за ним спостерігають. (Метод спостережен
ня найдешевший, однак його можливості надто
обмежені. За його допомогою можна оцінити
приблизний статево-віковий склад відвідувачів
магазину, ресторану або театру, а також при
близну частоту й асортимент покупок)
Характеристика

Фокусування

Здійснюється цілеспрямований добір так званої
фокус-групи (шість-дев’ять опитуваних), з
членами якої всебічно обговорюються проблеми, що цікавлять дослідників. Фокусування має
проводити “медіатор”, бажано психолог.
Фокус-група може складатися з реальних або
потенційних споживачів товару, представників певної соціальної групи, “лідерів думок”,
експертів. (Метод фокусування застосовують у
пошукових дослідженнях, у разі тестування про
дукції та проведення рекламної кампанії)
Характеристика

Експеримент

Дослідження, під час якого в контрольованих
умовах змінюють один або кілька параметрів
(наприклад, певний елемент маркетингу — від
конструкції упаковки до засобів реклами). Експериментальні дослідження потребують добору
порівнюваних груп суб’єктів, створення для них
різної обстановки, контролю за змінюваними
параметрами й встановлення значущості наявних розбіжностей. (Мета дослідження — роз
крити причинно-наслідкові зв’язки, відкинувши
суперечливі пояснення результатів спостере
ження. Експерименти в маркетингу, як правило,
коштують дуже дорого)
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Характеристика
Імітація

Відтворення використання різних маркетингових чинників за допомогою комп’ютерної
техніки на папері, а не в реальних умовах. Спочатку будується модель контрольованих і неконтрольованих чинників, з якими стикається
фірма. Потім різні поєднання умов закладають
у програму для того, щоб визначити їх вплив
на загальну стратегію маркетингу. (Імітуван
ня — важкий метод, до того ж імітація значною
мірою залежить від покладеної в її основу моделі
припущень)
Характеристика

Моніторинг

Постійне відслідковування означеного кола
вторинної інформації та її систематизація. (Цей
метод часто застосовують під час дослідження
засобів масової інформації, відвідування театрів,
виставок, магазинів, спортивних і політичних
заходів)

Крім законних методів збирання інформації застосовують так
звані протизаконні методи. До них належать промислове шпигун
ство, під яким розуміють незаконне, як правило таємне, вилучення
комерційної цінної інформації в її власників. Об’єктом дослідження стають технології (креслення, формули, зразки, програми, ідеї),
іноді — фінансова документація (рахунки, кошториси, договори,
звіти тощо).

Контрольні питання
1. Визначення поняття “маркетингові дослідження”.
2. Чим різняться поняття “вивчення ринку” та “маркетингові до
слідження”?
3. Стадії процесу проведення маркетингових досліджень.
4. Основні відмінності між двома підходами під час проведення
маркетингових досліджень.
5. Класифікація маркетингової інформації.
6. Основні відмінності між первинною та вторинною інформацією.
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7.
8.
9.
10.
11.

Основні джерела отримання первинних і вторинних даних.
Переваги та недоліки первинної інформації.
Переваги та недоліки вторинної інформації.
Чим різняться основні методи опитування?
Що таке маркетингові інформаційні системи на підприємстві?

ТЕМА 3. ДОБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ
І СЕГМЕНТАЦІЯ
План лекції
1. Класифікація потреб споживачів.
2. Модель поведінки споживача та фактори, що впливають на поведінку.
3. Сутність, ознаки та критерії сегментації ринку.
Література: основна [1; 3; 5; 12; 29];
додаткова [8; 16; 34]
Ключові поняття
Корисність — властивість товару чи послуги задовольняти по
треби і те задоволення, яке дістає споживач від користування товаром, послугою. Маркетингова діяльність сприяє отриманню споживачем користі від товару, підвищенню його якості, одержанню цього
товару в потрібному місці і в потрібний час.
Бажання — потреба, яка набула специфічної форми відповідно до
культурного рівня особистості, способу її життя.
Запит — потреба, яку підкріплено купівельною спроможністю.
Попит — бажання та здатність споживача купити товар або по
слугу в певний час і в певному місці. Бажання купити товар лише
тоді перетворюється на попит, коли воно підкріплене фінансовими
можливостями покупця.
Купівельний попит населення — вимоги на товари, послуги з боку
сукупного покупця, забезпечені грошима та поставлені на ринок.
Споживач — особа чи організація, що споживає продукти будьякого виробництва. Кінцевий споживач купує товари чи послуги для
власного використання, проміжний споживач купує товари чи послуги для подальшого використання у виробництві або перепродажу.
Споживчий ринок — сукупність окремих осіб або домогосподарств, які купують товари та послуги для особистого споживання.
Споживчі товари — товари та послуги, що безпосередньо задовольняють потреби людини.
Аналіз ринку — вивчення ринку, визначення кількісних і якісних
показників.
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Мотивація — рушійні фактори психологічного, інтелектуального
та духовного стану, що впливають на поведінку та дії особистості.
Сегментація ринку — процес поділу загального ринку на кілька
груп споживачів, кожний з яких характеризується однаковими маркетинговими показниками щодо окремого товару чи послуги.
1. Класифікація потреб споживачів
Особисті потреби

Абсолютні потреби

Відносні потреби

Номінальні
потреби
Потреби в їжі, житлі,
відпочинку, духовному
розвитку, засобах
пересування, інформації
тощо (найнеобхідніші)

Платоспроможність
населення

Реальні потреби

Матеріальні блага
та послуги (що не є
предметом першої
необхідності)

Ієрархія потреб (за Маслоу)

Потреби щодо
самоствердження
(саморозвитку та самореалізації)
Потреби щодо поваги
(самоповага, визнання, статус)
Соціальні потреби щодо почуття
духовної близькості, кохання
Потреби щодо самозбереження
(безпека, захищеність)
Фізіологічні потреби (голод, спрага)
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Формування типу особистості
Прагнення влади

Пристрасть
Прагнення
до захисту

Критичність

Темперамент
Любов
до порядку

Інше

Тип особистості

Само
організація

Інтелект

Психологічна
тактовність

Підготовленість до
будь-яких ситуацій

Незалежність

Товариськість

Настороженість

2. Модель поведінки споживача та фактори,
що впливають на його поведінку
Поведінка споживача
Модель поведінки споживача

Усвідомлення потреби

Пошук та оцінка інформації

Прийняття рішення про купівлю

Придбання товару

Оцінка вибору
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Розгорнена модель поведінки покупців
Спонукальні фактори маркетингу

Інші подразники
Економічні
Науково-технічні
Політичні
Культурні

Товар
Ціна
Методи розповсюдження
Стимулювання збуту

“Чорна скринька”
свідомості покупця
Характеристика
покупця

Процес приймання
рішення покупцем

Реакція покупця

Вибір

товару
марки
дилера
часу купівлі
обсягу купівлі

Вплив різних факторів на свідомість людини
Соціально-економічні умови
Реклама
Конкуренція
Стимулювання збуту
Свідомість

Дія

Упаковка
Розподіл
Ціна
Інші фактори
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3. Сутність, ознаки та критерії сегментації ринку
Компанія, яка намагається завоювати ринок, має усвідомлювати,
що неможливо задовольнити всіх споживачів — їх надто багато і кожний має власні бажання й потреби. Тому фірма, яка прагне працювати
ефективно, має вибрати сегмент ринку, де вона зможе реалізуватися з
найбільшою віддачею. З цією метою обирають цільові ринки.
Добір цільових ринків — це пошук групи або груп покупців, на
задоволення потреб яких орієнтуватиметься фірма.
Для ідентифікації цільових ринків і завоювання довіри споживачів
фірми застосовують цільовий маркетинг.
Етапи цільового маркетингу
Етапи цільового маркетингу

Сегмантування ринку — поділ ринку
на окремі частини (сегменти)
Вибір цільових сегментів ринку, тобто оцінка
привабливості сегментів з подальшим вибором
одного або кількох цільових сегментів
Позиціонування товару на ринку — вибір
конкретної позиції товару чи послуги на ринку
з метою найвигіднішого продажу
Як результат сегментування з’являються цільові ринки чотирьох рівнів

Рівні сегментування ринків
Сегменти ринку — велика ідентифікована за певними ознаками
група покупців усередині ринку (покупці, які купують лише дорогу й
престижну косметику; покупці, які користуються косметикою час від
часу, тощо).
Регіони — географічні зони, в яких населення об’єднане за етнічною або за будь-якою іншою ознакою. Фірми часто стикаються з проблемою, пов’язаною з постачанням дрібних партій товарів в окремі
регіони.
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Ніша — вузька група покупців, потреби яких задовольняються
конкурентами компанії недостатньою мірою (покупці, які користу
ються лише дорогою косметикою на натуральних компонентах).
Індивідуум — кожний окремо взятий покупець. Поділ ринку на
індивідууми здебільшого характерний для сфери послуг (перукарні,
ательє для пошиття одягу, медичні установи).
Сучасні фірми можуть використовувати різноманітні засоби сегментування ринку, складати профілі отриманих сегментів і оцінювати привабливість кожного з них. Ринки складаються з покупців, а
покупці різняться за потребами, доходами, навичками та іншими параметрами. Будь-який із цих параметрів можна взяти як основу для
сегментування ринку.
Для сегментування ринку фірма має визначити:
• принцип сегментування ринку;
• кількість сегментів, які доцільно освоїти;
• найвигідніші сегменти.
Ознаки сегментації ринку споживачів
Географічні ознаки

Психографічні ознаки

•
•
•
•
•

розташування району
• суспільний клас
чисельність та щільність населення
• спосіб життя
структура комерційної діяльності
• особисті якості
динаміка розвитку регіону
рівень інфляції
Ринок споживача

•
•
•
•
•
•
•
•

привід для здійснення купівлі
пошук вигоди
статус постійного користувача
інтенсивність споживання
ступінь зацікавленості
інформованість про товари
ставлення до товару
ступінь готовності до придбання
товару

Поведінкові ознаки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вік
стать
сімейний стан
чисельність членів сім’ї
етапи життєвого циклу сім’ї
рівень доходів
рід занять
освіта
раса
національність
Демографічні ознаки
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Класифікація споживачів стосовно
придбання товарів
Суперноватори (2,5 %)

Особи, які схильні до ризику, з високими
соціальним статусом і доходами

Новатори (13,5 %)

Особи з високим соціальним статусом
і доходами, але з меншою схильністю
до ризику

Звичайні споживачі (34 %)

Особи, в яких відсутні риси лідерства,
але є схильність до ризику
Особи, які несхвально ставляться
до змін, обережні, з низькими доходами

Консерватори (34 %)

Суперконсерватори (16 %)

Особи, які негативно ставляться
до змін

Процес сегментації ринку
1. Визначення ознак
сегментації

2. Вибір методів
сегментації та її
здійснення

3. Оцінка
ступеня привабливості
сегментів

Етапи процесу сегментації ринку

4. Вибір цільових
ринкових сегментів
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5. Позиціонування
товару

6. Розробка планів
маркетингу

Критерії успішної сегментаціїї ринку
Кількісні параметри сегмента
Доступність сегмента
Достатність сегмента
Прибутковість
Критерії сегментації

Сумісність сегмента з ринком
основних конкурентів
Ефективність роботи
на обраному сегменті
Захищеність обраного
сегмента від конкуренції

Оцінюючи сегменти ринку, слід ураховувати два чинники: загаль
ну привабливість сегмента, а також цілі й ресурси компанії, яка його
освоює. Оцінивши варіанти, необхідно визначити кількість сегментів,
які освоюватиме компанія.
Залежно від ступеня охоплення ринку фірма може використовувати маркетинг недиференційований, диференційований і концентро
ваний.
При недиференційованому маркетингу фірма нехтує розбіжностями в сегментах і виходить на весь ринок одразу з однаковою пропозицією. У такому разі вона концентрує зусилля не на відмінностях
у потребах клієнтів, а на тому, що в цих потребах спільного. Фірма
розробляє товар і маркетингову програму, які матимуть привабливий
вигляд для якомога більшої кількості покупців. Недиференційований маркетинг економний, бо не потребує глибоких маркетингових
досліджень.
При диференційованому маркетингу фірма має намір вийти на
кілька сегментів ринку і розробляє для кожного з них окремі пропозиції. Така стратегія охоплення ринку найдорожча, оскільки необхідно постійно вивчати ринок, аналізувати потреби покупців на
певних сегментах. Крім того, фірма має розробити асортиментний
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блок товарів, здатних задовольнити потреби покупців на обраному
сегменті.
Концентрований маркетинг застосовують організації з обмеже
ними фінансовими ресурсами. При цьому зусилля концентрують на
одному сегменті ринку, забезпечують собі надійні позиції на певних
сегментах ринку, оскільки краще за інших знають потреби цих сегментів і мають відповідну репутацію. Концентрований маркетинг
пов’язаний з підвищеним ризиком, адже потрібно добре знати обраний сегмент і прогнозувати попит на товар фірми на багато років
уперед.

Контрольні питання
1. Які відмінності покладені в основу класифікації потреб спожи
вачів?
2. Охарактеризуйте види потреб, що вивчаються в маркетингу.
3. Фактори, що визначають рівень потреб індивідуума.
4. Охарактеризуйте модель поведінки споживача: просту та розгорнену.
5. Як вивчають фактори, що впливають на поведінку споживача?
6. Ознаки сегментації ринку.
7. Критерії успішної сегментації ринку.
8. Як здійснюється сегментація та позиціонування на ринку?
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ТЕМА 4.  ТОВАР ЯК КАТЕГОРІЯ МАРКЕТИНГУ
План лекції
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття, цілі та завдання продуктової (товарної) політики.
Класифікація товарів.
Життєвий цикл товару.
Програма розробки конкурентоспроможних товарів.
Товарні марки.
Пакування та маркування товару.
Сервіс (обслуговування).
Література: основна [6; 12; 13; 18];
додаткова [7; 9; 24; 27; 32]

Ключові поняття
Продуктова (товарна) політика — політика виробництва та реалізації продукту (товару). Вона передбачає прийняття узгоджених
рішень, що стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту і товарної номенклатури.
Мета продуктової (товарної) політики — розробка узгоджених
дій, спрямованих на виробництво та реалізацію таких продуктів (товарів), які здатні задовольнити певні потреби споживачів і забезпе
чити прибуток від їх виробництва та реалізації.
Товарна одиниця — відокремлена цілісність, яка характеризується такими показниками, як величина, ціна, зовнішній вигляд, та іншими атрибутами.
Товарний асортимент — структура різновидів споживчих товарів,
призначених для реалізації.
Широта товарного асортименту — велика кількість запропонованих асортиментних груп товарів.
Глибина товарного асортименту — велика кількість позицій у
кожній асортиментній групі товарів.
Порівнянність товарного асортименту — співвідношення між за
пропонованими асортиментними групами з позицій спільного кінцевого використання, каналів розподілу, груп споживачів і діапазону цін.
Товарна номенклатура — сукупність асортиментних груп товарів,
що їх пропонує покупцеві конкретний продавець.
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Насиченість товарної номенклатури — загальна кількість окремих товарів, які становлять товарну номенклатуру.
Товари тривалого використання — матеріальні вироби одного чи
кількох циклів використання.
Товари короткострокового використання — матеріальні вироби
багаторазового використання.
Товари пасивного попиту — товари, яких споживач не знає, а якщо
і знає, то не має наміру їх купувати.
Товари повсякденного попиту — товари, які споживач купує
часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на порівняння їх між
собою.
1. Поняття, цілі та завдання продуктової
(товарної) політики
Продуктова (товарна) політика
Завдання продуктової (товарної) політики
Дослідження потреб
конкретних споживачів
у певних товарах
і місткості ринку

Забезпечення
прибутку
від виробництва та
реалізації товарів

Розробка маркетингової стратегії
щодо впровадження товарів на ринок,
стимулювання продажу

Розробка товарів,
які задовольняють
виявлені потреби
споживачів
Здійснення
маркетингових заходів
щодо впровадження

2. Класифікація товарів
Товар — це продукт праці, що задовольняє певну потребу і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання та подальшого використання.
Товар може бути як матеріальним, так і нематеріальним (послу
ги). Товар, який на ринку задовольняє потреби на 100 %, називається
ідеальним. Цілком природно, що ідеального товару не існує, оскільки
потреби споживачів постійно змінюються. На розробку і виробництво
товару потрібен час. Тому на момент виходу на ринок товар не задо
вольнятиме потреби на 100 %. Він може лише максимально наближа
тись до ідеального.
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Загальна класифікація товарів
Товари

промислового призначення

широкого вжитку

Товари промислового призначення

Основні (сировина
та матеріали)

Допоміжні
(сировина та матеріали)

Капітальне
майно

Товари широкого вжитку

Попереднього
попиту

Повсякденного
попиту

Особливого
попиту

Відсутнього
попиту

• основні, постійного попиту
• імпульсивної купівлі
• для екстрених випадків

Класифікація товарів за деякими ознаками
За призначенням
• споживчого попиту
• виробничого призначення

За терміном використання
• короткострокового використання
• тривалого використання

Товари

•
•
•
•

За характером споживання
і ступенем обробки

За способом
виготовлення

сировина
напівфабрикати
готовий продукт
проміжна продукція
(комплектуючі деталі, вироби)

• стандартні
• рідкісні

За призначенням
•
•
•
•

повсякденного попиту
відбіркового попиту
престижні
предмети розкоші
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Класифікація товарів широкого вжитку
Товари повсякденного попиту
• Основні, постійного попиту
• Імпульсивної купівлі
• Для екстрених випадків

Товари попереднього попиту
• Схожі
• Несхожі

Товари широкого вжитку

Товари пасивного попиту
• Ті, які споживач не знає, або знає,
але не має наміру їх купувати

Товари особливого попиту
• З унікальними характеристиками
• Окремі марочні

Планування асортименту товарів
Споживча цінність товару

Експлуатаційні
якості

Наявність
товару
у продажу

Потреба
в товарі

Інформованість
покупців,
їхня мотивація

Ціна
товару

Планування асортименту

Фінанси

Технологія,
виробництво

Маркетинг

Збут

Виробничо-збутові можливості виробника
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Управління

Формування асортименту товарів
Система формування асортименту товарів

Вивчення
ставлення покупців до
товарів

Розробка
плану рекламних
заходів
стосовно
асортименту
продукції

Оцінка
ідентичних
товарів
підприємств
конкурентів

Внесення
змін до
технології,
конструкції
товарів, їх
маркування,
упакування,
сервісу

Визначення поточних
і перспективних потреб
споживачів у використанні товарів, особливостей
поведінки споживачів

Розгляд
пропозицій
стосовно
модифікацій
продукції,
розробки
товарівновинок

Визначення
попереднього
попиту на
новий товар за
показниками
собівартості,
якості, ціни,
рентабельності

Внесення змін
до товарного
асортименту
у процесі
продажу

Планування
випуску
товарів,
якими слід
розширити
асортимент
продукції
підприємства

3. Життєвий цикл товару
Життєвий цикл товару — концепція, за допомогою якої відображається процес розробки товару, його збуту, поведінки конкурентів,
розвитку стратегії маркетингу фірми від моменту появи ідеї про створення товару до зняття його з ринку.
Життєвий цикл товару проходить ряд стадій:
1) дослідження і розробка;
2) упровадження (виведення на ринок);
3) зростання продажу;
4) зрілість;
5) витіснення з ринку (або модифікація).
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Обсяг
продажу

Характеристика стадій
життєвого циклу товару
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Від’ємний
Від’ємна
Новаторні
Незначна
Диференційовані
Один чи кілька

Прибуток

Клієнти

Конкуренція

Ціни

Види товару

Низький

Упровадження

Виручка

Рівень продажу

Дослідження
й розробка

Швидке збільшення

Диференційовані

Зростаюча

Специфічні

Невелика

Максимальний

Швидко
зростаючий

Зростання
продажу

Кілька нових

Стабільні

Велика

Масовий ринок

Велика

Знижений

Повільно
зростаючий

Зрілість

Характеристика стадій життєвого циклу товару

Швидке
зменшення

Захисна цінова
політика

Знижувальна

Аутсайдери

Мала

Низький

Знижений

Витіснення
з ринку
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Характеристика стадій
життєвого циклу товару

Розширення
ринку
Високі
Ознайомлення
з товаром
Невелика
Високі
Основний тип
Високі питомі
витрати
Першопроходці
Першовідкривач
ринку

Стратегія

Маркетингові
витрати

Акцент
у маркетингу

Збутова мета

Ціни

Продукція

Зусилля щодо
просування
товару

Цільова група
покупців

Стратегія в роз
робці продукції
Прямування за
лідером

Перші послідовники

Зростання питомих
витрат

Унікальні
властивості

Знижуються

Інтенсивна

Перевага однієї
з марок

Високі

Проникнення
на нові ринки

Раціоналізація сфер
застосування

Аутсайдери

Стабільні витрати

Диференціація

Найнижчі

Пошук випадкових
клієнтів

Відданість своїй
марці

Знижуються

Збереження частки
ринку

Товарна група
витісняється

Специфічні групи

Швидке зниження
витрат

Раціоналізація

Зростають

Вибіркова

Вибіркові

Низькі

Збільшення
відданості ринку

Види окремих життєвих циклів товару
A
Традиційний

B
Бум або класичний

C
Захоплення

D
Тривале захоплення

E
Сезонність або мода

F
Поновлення або ностальгія

G
Провал
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Шляхи підтримання високого рівня продажу товарів
Постійне поліпшення зручності та надійності виробів
Використання нових, найсучасніших матеріалів у конструкції
Поновлення час від часу упаковки, підкреслення безпеки виробів
Пропонування набору різних моделей товару виходячи з мінливих
потреб ринку
Розширення асортименту послуг, що надаються споживачам
Демонстрування нових способів і напрямів використання продукції
Пропонування нових товарних марок, ураховуючи розвиток моди,
зміну смаків і потреб споживачів
Зниження цін
Використання для реклами нових засобів масової інформації
Вихід на нові сегменти ринку

Рівні товару для продажу

Товар згідно
із задумом

Продається не сам товар, а лише передбачувані вигоди
від нього. У такому вигляді товар можна продати лише
за відсутності конкурентів і гострої потреби в  купівлі
(наприклад: послуги перукаря. Споживач у момент
укладання словесної угоди ще не знає, яка в нього буде
зачіска; він бачив її на малюнку або на фотографії, але
не знає, який буде результат у конкретний момент
і у конкретного перукаря)

Товар у реальному
виконанні

Продається товар, що має реальну речову форму,
тобто розфасований і упакований. Він має марку, певні
властивості та якість. У такому вигляді його пропонують на ринку, де він існує до настання середини етапу
зрілості, тобто коли конкуренція на ринку хоча й існує,
однак уже не така відчутна
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Товар
із підсиленням

Продається товар із будь-якими додатковими послугами. Такий продаж застосовується на ринку в момент
жорсткої конкуренції для того, щоб якнайбільше
подовжити життєвий цикл товару та виграти час,
аби переорієнтувати фірму на випуск нової продукції
(наприклад, продаж меблів з доставкою додому,
надання гарантії 1 рік)

4. Программа розробки конкурентоспроможних
товарів
Нововеддення на ринку
розширення
збуту

збільшення
прибутку

зменшення залежності фірми
від реалізації одного товару

Упровадження на ринок нових товарів забезпечує

створення
чи підтримання образу
інноваційної фірми

підвищення ступеня
утилізації відходів
існуючого виробництва

ефективніше
використання існуючої
системи товароруху

Передумови створення товарів-новинок
Для створення товару “ринкової новизни” необхідно

Отримати інформацію про ймовірність конструкторського та технологічного
успіху
Обґрунтувати витрати на експериментальні роботи
Розрахувати обсяг необхідних капіталовкладень в організацію нового
виробництва чи модернізацію старого
Визначити термін завершення етапів робіт
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Урахувати можливі труднощі фінансового, технічного, кадрового
та іншого характеру
Передбачити необхідність залучення суміжників під час створення новинки
Розробити прогноз ринку збуту до моменту виходу товару на ринок
Визначити можливості і результати конкуренції
Вивчити сектори ринку, які мають потребу в цьому товарі
Реально передбачити ціни
Розробити прогноз витрат на рекламу тощо

Етапи процесу розробки товару
Прийняття рішення
про конструкцію
продукції

Тип та якість матеріалів, технологія виробництва;
вартість і час виробництва одиниці продукції, ступінь
використання виробничих потужностей; можливі
розміри та кольори; період, необхідний для переходу
від розробки до комерційного використання

Прийняття рішення
про упаковку

Використовувані матеріали, функції (реклама, збері
гання); витрати; альтернативні розміри та кольори

Прийняття рішення
про торговельну
марку

Вибір нового або вже існуючого імені, екслюзивності,
способу захисту торговельної марки та знайденого
образу

Визначення
можливостей
продукту

Вибір ринкового сегмента, порівняння нової продукції
з продукцією конкурентів і з пропозиціями подібної
продукції інших фірм

Перевірка сприйняття та використання
споживачами

Проведення досліджень щодо задоволення споживачів
продукцією
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Причини комерційного провалу нових товарів
нерозв’язані виробничі
проблеми (6 %)

помилкове визначення
обсягу попиту (35 %)

дефекти товару
(19 %)

Вісім із десяти введених на ринок виробів
не виправдовують сподівань через

невдало обраний
час для виходу на
ринок (7 %)

відповідні дії
конкурентів (8 %)

завищену
ціну (10 %)

недостатні зусилля
щодо просування
товару (15 %)

5. Товарні марки: сутність, типи, потреба та вимоги
Фірмове ім’я — слово, буква або група
слів чи букв, які можна вимовляти

Фірмовий знак — символ, малюнок,
характерний колір або  позначка

Товарна марка – ім’я, знак або символ
(чи їх поєднання), що ідентифікують продукцію
та послуги продавця або групи продавців

Торговельний знак — фірмове ім’я,
фірмовий знак, товарний образ
(або поєднання їх), які захищені юридично

Торговельний образ —
персоніфікована торговельна
марка

Переваги товару з товарною маркою
З використанням товарної марки
полегшується ідентифікація продукції
гарантується, що товар або послуга мають зазначений рівень якості
полегшується ідентифікація продукції
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гарантується, що товар або послуга мають зазначений рівень якості
відомо, яка фірма відповідає за продукцію
споживачі меншою мірою вдаються до порівняння за цінами, оскільки
усвідомлюють відмінність марок
рекламується продукція
зростає престиж продукції через дедалі більше визнання самої марки
споживачі вважають, що вони менше ризикують, купуючи товар,
який справляє приємне враження
полегшується сегментація ринку, створюється характерний образ
якщо вона достатньо відома, привабливість її позитивно позначається
на діяльності каналів збуту
можливий збут асортиментної групи товарів
полегшується перехід до продажу нової категорії товарів

Вимоги до товарної марки
Захищеність
(офіційна реєстрація знака)

Привабливість
(відсутність негативних емоцій,
викликаних знаком)

Вимоги до товарної марки

Простота
(мінімум ліній, відсутність дрібних деталей,
тобто того, що стає на заваді швидкому
та поточному запам’ятовуванню)

Індивідуальність
(характерність
і упізнанність знака)
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Товарний знак (товарна
марка) — зареєстроване в установленому порядку ім’я, знак
або символ, що слугує впізнаванню товарів певної фірми
серед виробів інших фірм

Логотип —
спеціально розроблений оригінальний
начерк повного або
скороченого найменування фірми

Фірмовий блок —
об’єднанні в композицію
знак і логотип, а також
різні пояснювальні
написи (країна, поштова
адреса, телефон)

Фірмовий стиль

Фірмові константи (формат, система
верстання тексту та ілюстрацій тощо)

Фірмовий
комплект шрифтів

Фірмовий
колір

Правила застосування товарного знака
Правила застосування товарного знака
Товарний знак необхідно виділяти.
Наприклад: “Хрещатик”
Прийнятого способу виділення слід дотримуватися постійно і неухильно
Зареєстрований товарний знак обов’язково треба доповнювати у будь-яких
текстах спеціальним знаком — повідомленням.
Наприклад: R, TM тощо
Необхідно слідкувати за точністю начерку знака
Назва товарного знака не відмінюється
Перше застосування товарного знака необхідно подати з приміткою
Товарний знак має означати тільки те, що мається на увазі
Не можна допускати, аби товарним знаком маркувалися інші товари
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6. Пакування та маркування товару
Основні функції упаковки
Упаковка — це ємкість, оболонка, тара для зберігання продукції з
етикеткою або вкладишем.
Функції упаковки

Означення
продукції
Зазначення
комунікацій фірми

Зазначення
каналів збуту
Зазначення напрямів
використання продукції

Зазначення
сегмента ринку
Зазначення вмісту та
форми захисту товару

Вимоги до упаковки товару
• Дизайн упаковки має відповідати образу, який фірма визначила
для своєї продукції.
• Групова упаковка має бути адекватною груповій марці (єдиний
елемент на кожній упаковці своєї номенклатури або різні упаковки
для товарів, що продаються в різних сегментах ринку).
• Стандартизація упаковки зумовлюється прагненням до визнання
продукції на світовому ринку.
• Вартість упаковки не повинна перевищувати суму, яку готовий
заплатити за неї споживач.
• Вибір матеріалів для упаковки (картон, пластик, метал, скло
тощо) визначається умовами транспортування та зберігання
продукції, а також традиціями фірми.
• Розмір, колір, форма і ємкість упаковки мають відповідати ви
могам щодо зручності в користуванні й транспортуванні.
• Багатоваріантність упаковки визначається можливостями фірми,
вимогами каналів збуту, потребами покупців.
• Множинність упаковки (пакування двох або більше одиниць то
вару) залежить від бажання покупців і сприяє створенню конку
рентних переваг.
• Друкування цін на упаковці відповідає побажанням дилерів.
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• Дизайн упаковки має відповідати маркетинговій стратегії фірми.
Переваги упаковки
Сприяє розвитку
самообслуговування в торгівлі

Поліпшує зручність, зовнішній вигляд,
надійність і престижність товару

Упаковка

Сприяє зростанню престижу фірми

Відкриває можливості для новаторства

Проблеми, які створює упаковка:
• необхідність відображення істинної інформації на упаковці й
маркуванні;
• використання дефіцитних ресурсів для упаковки, що має друго
рядне значення у товарі;
• досить висока вартість;
• забруднення навколишнього середовища.
Витрати на упаковку
Витрати на проект
•
•
•
•
•

розробка ідеї
графіка
текст
виготовлення зразка
управлінські витрати

Наступні витрати

Матеріальні витрати

• зберігання
• транспортування
• виплата відсотків за
кредит
• загальні управлінські
витрати

• закупівля матеріалів
• адміністративні
витрати
• зберігання матеріалів

Упаковка

Витрати, пов’язані з процесом
пакування
•
•
•
•
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утримання персоналу
використання обладнання
експлуатація робочих площ
загальні управлінські витрати

Витрати, пов’язані з виготовленням
упаковки
•
•
•
•

утримання персоналу
використання устаткування
експлуатація приміщень
накладні витрати

Маркування товару

Хто і де виготовив продукцію

Вміст упаковки

Порядок використання

Термін зберігання

Споживча цінність

Ціна товарної одиниці

Пропаганда і самореклама

Імідж фірми

Ідентифікація товару

Засвідчення сортності товару

Реквізити маркування товару (етикетка, бірка)

7. Сервіс (обслуговування)
Сервіс (обслуговування) — це система забезпечення, яка дає змогу споживачеві обрати для себе оптимальний варіант одержання та
споживання технічно складного виробу, економічно вигідно експлуатувати його протягом певного терміну, що зумовлено інтересами
споживача.
Основні завдання служби сервісу
• Консультування потенційних покупців для здійснення виваже
ного вибору.
• Навчання споживача правилам найбільш ефективної та безпеч
ної експлуатації товару.
• Передача споживачеві необхідної технічної документації.
• Підготовка товару до експлуатації перед продажем.
• Доставка товару до місця експлуатації.
• Установка, монтаж технічно складного товару, демонстрація
його роботи споживачеві.
• Забезпечення повної готовності товару до безперебійної та довго
строкової його експлуатації споживачем.
• Оперативне постачання запасних частин.
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• Збирання та систематизація інформації стосовно експлуатації
товару.
• Участь у вдосконаленні, модернізації технічно складного
товару.
• Вивчення форм і методів здійснення обслуговування конкурен
тами.
• Надання службам маркетингу інформації щодо потреб і заува
жень споживачів.
• Інформування споживачів про зміни маркетингової програми
підприємства.
Фактори сервісу
Наявність устаткування
для випробувань товару
Можливість
надання кредиту

Широкі виробничі
можливості постачальника

Надійність
постачання

Оперативність подання
пропозицій щодо цін
Можливості надання
технічної консультації

Можливість розробки товару
за індивідуальним зразком
Простота вступу
в контакт з фірмою

Гарантія
зміни товару

Функції упаковки

Надання
знижок

Масштаби
торговельної мережі

Гарантійне обслуговування
товару після продажу

Сервіс

Методи
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Види

Організація

Інші
фактори

Сервіс
Види

Перед продажем

Після продажу

Гарантійний

Післягарантійний

Сервіс

Співробітники
фірм-покупців
під керівництвом
фірми-продавця
(виробника)

Агенти (дилери),
які продають
конкретні товари
(автомобілі, трактори тощо)

Спеціалізовані
сервісні фірми за
угодою з фірмоювиробником

Служба сервісу
консорціуму
фірми-постачальника

Служба сервісу
фірми-виробника

Методи

Сервіс
Організація

Центральна служба

Периферійний апарат

Інженерна служба

Станції технічного обслуговування

Планування
виробництва товарів

Сервісний транспорт

Технічне навчання

Пересувні майстерні
Склади запасних деталей
Класи для навчання персоналу

57

Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Поняття товарного асортименту, його характеристика.
Товар, його види та класифікація.
Концепція життєвого циклу товару.
Поняття нового товару в маркетингу.
Характеристика основних етапів процесу створення нового то
вару.
Види життєвих циклів товарів, їх характеристика.
Етапи життєвого циклу товару, їх характеристика.
Товарні марки та їх типи.
Торговий знак, його використання.
Упаковка, її складові та основні функції.
Маркування товару.
Служба сервісу та її завдання.
Види, методи та організація сервісу.
Структура асортименту продукції, планування та формування
асортименту.

ТЕМА 5. КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ 
ТОВАРІВ
План лекції
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття “канал розподілу” та його види.
Фактори, що впливають на збутову мережу.
Функції каналів розподілу і їх основні характеристики.
Маркетингові збутові системи.
Мета та функції товароруху.
Література: основна [1; 3; 13; 17];
додаткова [2; 5; 15; 25; 34]

Ключові поняття
Агент — посередник між виробником і споживачем, який не має
права власності на товар і виконує обмежену кількість функцій. Він
є постійним представником виробника або споживача (продавця або
покупця).
Різновиди агентів: агенти виробників, агенти-збутовики, агентизакупівельники.
Багатоканальна маркетингова збутова система — сукупність різних типів підприємств каналів збуту, яким виробник паралельно (одночасно) реалізує товар.
Бартерна торгівля — натуральний обмін одного товару на інший.
Брокер — посередник між виробником і потенційним споживачем, який допомагає їм домовитися, але не має права власності
на товар, не тримає товарних запасів, не бере участі у фінансуванні
угод, тобто не ризикує. Отримує винагороду від тієї сторони, яка
його найняла.
Вертикальна маркетингова збутова система — сукупність під
приємств каналу збуту, які діють як єдина система. Один із членів
каналу є власником решти або надає їм торговельні привілеї, або забезпечує повне співробітництво завдяки своїй потужності.
Горизонтальна маркетингова збутова система — сукупність двох
чи більше підприємств каналу збуту, які перебувають на одному й
тому самому етапі в системі збуту і об’єднують свої зусилля для досягнення спільних цілей.
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Дилер — особа або фірма, яка здійснює біржове або торговельне
посередництво за власний рахунок.
Дистриб’ютор — порівняно велика незалежна посередницька
фірма, яка здійснює збут на оптових закупках готової продукції у
крупних виробників: має власні склади, встановлює довгострокові
відносини з виробниками.
Канал збуту — сукупність фізичних осіб і підприємств-по
середників, які беруть на себе чи допомагають передати комусь іншому право власності на товар на його шляху від виробника до споживача.
Комівояжер — роз’їзний агент торгової фірми, який пропонує покупцям товари за зразками, каталогами.
Консигнація — умова продажу товарів, за якою власність на товар
залишається за постачальником до моменту реалізації товару споживачам. Витрати на зберігання та підготовку товару до продажу від
носять на рахунок постачальника.
Основна мета товароруху — забезпечити доставку потрібних товарів, у потрібні місця, у потрібний час з мінімальними витратами.
Політика збуту — сукупність заходів і методів прийняття рішень,
спрямованих на розподіл і доставку товарів до місць продажу в необхідні строки і з високим рівнем обслуговування.
Посередники — особи, організації, які перебувають між виробником і споживачем товарів і допомагають продавцям і покупцям укладати й реалізовувати контракти.
Прямий канал збуту — виробник реалізує продукцію безпосередньо споживачам без посередників.
Непрямий канал збуту — при реалізації продукції виробник користується послугами незалежних посередників.
Рівень каналу збуту — будь-який посередник, який виконує ту чи
іншу роботу щодо наближення товару й права власності на нього до
кінцевого споживача.
Ширина каналу збуту — число незалежних учасників збуту на окремому етапі збутового ланцюга.
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1. Поняття “канал розподілу” та його види
Види каналів розподілу товарів

Прямі

Непрямі

Змішані

Пов’язані з перемі
щенням товарів і
послуг без участі
посередницьких
організацій.
Найчастіше такі ка
нали встановлюються
між виробниками та
споживачами, які
самостійно контролю
ють свою маркетин
гову програму і мають
обмежені цільові ринки

Пов’язані з переміщенням
товарів і послуг спочатку від
виробника до посередника, а
від нього — до споживача.
Такі канали використовують
підприємства і фірми, які з
метою збільшення своїх ринків
і обсягів збуту відмовляються
від багатьох збутових функцій
і витрат, а отже, від певної
частки контролю над збутом, а
також готові дещо послабити
контакти зі споживачем

Поєднують перші
два канали руху
товарів.
Наприклад, підпри
ємства машино
будівного комплексу
використовують
переваги прямих
контактів з поста
чальниками, але
також реалізують
продукцію через ме
режу посередників

Фактори, що впливають на збутову мережу
Фактори, що впливають на формування збутової мережі

Характеристики
товару

Особливості
споживачів

Рівень конкуренції і збутова політика конкурентів

Характеристики
діючих каналів
збуту

• Споживчі
характеристики
• Ціни за
одиницю
• Сезонність
виробництва
і споживання
• Умови і
строки
зберігання

• Кількість
і концентрація у
певних
сегментах
ринку
• Поведінка
під час
купівлі
• Частота
і розміри
середніх
покупок

• Кількість і позиції конкурентів
на ринку
• Асортимент,
ціна, збутова
стратегія
• Взаємовідносини в системі
збуту

• Кількість, склад
і функції оптових підприємств
• Кількість, склад і функції роздрібних підприємств
• Застосовані методи
продажу, їх частка за
окремими групами
товарів
• Порівняльна вартість
різних збутових систем
і структур каналів збуту
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2. Функції каналу збуту, його основні характеристики
Виконання каналом збуту широкого спектру функцій сприяє як
укладанню комерційних угод, так і завершенню вже укладених, що
є головною умовою досягнення учасниками каналу маркетингових
цілей.

Встановлення
зв’язку
із споживачами

Збирання
інформації про
продаж і використання товару

Фінансування,
пошук і
використання
коштів

Узняття
відповідальності
за функціонування
каналу збуту

Функції каналу збуту

Стимулювання
збуту — створення комунікацій

Проведення переговорів щодо
умов обміну

Пристосування
товару до вимог
споживача

Організація товароруху (транспортування, складування)

Приклади різнорівневих каналів збуту
Канал нульового рівня

Вироб
ник

Однорівневий канал

Вироб
ник

Дворівневий
канал

Вироб
ник

Оптовий
торговець

Трирівневий
канал

Вироб
ник

Оптовий
торговець
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Спо
живач

Дрібно-оптовий
торговець

Роздрібний
торговець

Спо
живач

Роздрібний
торговець

Спо
живач

Роздрібний
торговець

Спо
живач

Канали розподілу можуть бути прямими й зворотними.
Прямий канал — товар рухається від виробника до споживача.
Зворотній канал — товар рухається від споживача до виробника.
Типи посередників для функціонування каналів розподілу
Торговий
персонал
підприємства

Агенції
виробників

Виробники-партнери, які
використовують продукцію
виробництва для комплектування власного продукту

Промислові
дистриб’ютори

Типи посередників

Дилерська
мережа

Оптові
посередники

Роздрібні
посередники

Спеціалізовані
центри

3. Маркетингові збутові системи
Маркетингові збутові системи (МЗС)

Вертикальні
(ВЗМС)

Багатоканальні
(БМЗС)

Горизонтальні
(ГМЗС)

Традиційні
(ТМЗС)

Договірні ВЗМС

Керовані ВЗМС

Корпоративні ВЗМС

Організації
отримувачів
привілеїв

Кооперативи роздрібних
продавців

Добровільні об’єднання
роздрібних торговців
під егідою оптовика

Система
отримувачів
привілеїв

Система оптових
отримувачів привілеїв під
егідою виробника

Система роздрібних
отримувачів привілеїв
під егідою фірми послуг
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4. Мета та функції товароруху
Мета товароруху — забезпечити доставку потрібних товарів у по
трібні місця в потрібний час із мінімальними витратами.
Покриття
адміністративних витрат

Транспортування
товарів

Складування
товарів

Функції товароруху

Підтримання товарноматеріальних запасів

Обробка замовлень
на товари

Упакування
товарів

Порівняльна характеристика системи товароруху
залежно від витрат
Зростання
витрат на збут

Скорочення
витрат на збут

Підтримання великих
товарно-матеріальних
запасів

Підтримання невеликих
товарно-матеріальних
запасів

Бездоганна система
транспортування

Вибір
фірми

Велика кількість
складів

Дешева система
транспортування
Невелика кількість
складів

Контрольні питання
1. Назвіть види підприємств, які можуть бути структурними елементами системи збуту.
2. Прямий маркетинг підвищує ефективність збуту. Чи правильне
це твердження?
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3. Причини використання посередників під час збуту товарів.
4. Проаналізуйте фактори, під пливом яких формується збута мережа.
5. Поняття каналу розподілу та його функції.
6. Дайте порівняльну характеристику різновидів вертикальних
маркетингових збутових систем.
7. Охарактеризуйте типи договірних вертикальних маркетингових
збутових систем.
8. Особливості організації виняткового дилерства, інтенсивного та
селективного збуту.
9. Товарорух — це діяльність з перевезення товарів. Прокоментуйте
це твердження та визначте основні функції товаруруху.
10. Критерії класифікації підприємств роздрібної торгівлі.
11. Види магазинів залежно від цінового рівня товарів, форма товарної спеціалізації та визначальної форми продажу, а також від характеру їхнього розташування.
12. Види підприємств оптової торгівлі залежно від послуг, які вони
надають.
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ТЕМА 6. Ціноутворення
як функція маркетингу
План лекції
1.
2.
3.
4.
5.

Сутність цінової політики і її роль в системі марокетингу.
Фактори, що визначають цінову політику фірми.
Методика розрахунку ціни товару.
Види цін.
Маркетингові стратегії встановлення ціни на новий товар.
Література: основна [17, 31; 33; 40; 56];
додаткова [9; 13; 53; 54; 57]

Ключові поняття
Ціна — грошовий вираз вартості товару.
Цінова еластичність попиту (пропозиції) — відсоткова зміна у величині попиту (пропозиції) на кожний відсоток зміни в ціні.
Формування цін — складний процес, на який впливає система
факторів, пов’язаних з попитом, витратами, конкуренцією.
Цінова політика маркетингу — комплекс заходів, що полягають у
визначенні ціни, знижок, умов оплати, які задовольняли б споживачів, давали б змогу компаніям отримувати заплановані обсяги прибутку та розв’язувати інші стратегічні та тактичні завдання.
1. Сумність цінової політики
та її роль у системі маркетингу
Споживачі

Конкуренти

Витрати

Фактори, що впливають на процес
формування цін

Держава
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Канали збуту

2. Фактори, що визначають цінову політику
Ціноутворення залежно від типу ринку
Ринок чистої
конкуренції

Ринок монополістичної
конкуренції

Велика кількість покупців
і продавців однакового товару.
Ціни стабільні. Роль маркетингових
досліджень, розробки товару, політики цін, реклами, стимулювання
збуту та інших засобів мінімальне

Широкий діапазон цін, широкий
вибір товару (за якістю, властивостями, зовнішнім оформленням
тощо).
Розробляються різні пропозиції
щодо цін на різних ринках

Ціноутворення

Олігополістичний ринок

Чиста монополія
Один продавець. Політика цін
залежить від товару, попиту на
нього, політики держави та інших
факторів

Кількість продавців невелика.
Кожен з них чутливо реагує на стратегію та дію конкурентів, змінюючи
ціни

Місце та роль ціни
в стратегії маркетингової
діяльності фірми

Вибір методу
розрахунку
ціни

Ціна і життєвий
цикл товару

Фактори,
що визначають
цінову політику

Витрати на
виробництво

Транспортні
витрати

Місце фірми
в “ціновій
війні”

Вплив посередницьких послуг

Рівень
базисної ціни

Цінова
політика щодо
нових товарів

Рівень
попиту
Вимоги
реклами

Наявність обмежень
з боку держави тощо
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3. Методика розрахунку ціни товару
Цінова політика фірми
Забезпечення
виживання

Максимізація
поточного прибутку

Фірми, що потрапили
у скрутне становище, вдаються до великих програм
цінових поступок

Поточні фінансові показники для фірми
важливіші за довгострокові. Вибирається ціна,
яка забезпечує надходження початкового прибутку на максимальне відшкодування витрат

Завдання фірми та цінова політика

Завоювання лідерства
за показниками частки ринку

Завоювання лідерства
за показниками якості товару

Формування ціни (максимально можливе
зниження) здійснюється з метою заволо
діти більшою часткою ринку з урахуванням найдовгостроковіших прибутків

Покриття витрат на досягнення високої якості товару

Підхід до вибору можливої ціни на товар
Дуже висока ціна

Формування попиту в такій
ціновій ситуації неможливе

Властивості товару
Ціни товарів–замінників
Можлива
ціна

Ціна

Ціни конкурентів
на аналогічний товар
Собівартість товару

Дуже низька ціна
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Отримання прибутку
майже неможливе

Інформаційне забезпечення визначення цін
Складові інформаційного забезпечення,
необхідного для прийняття рішення щодо цін
Ринок (сегменти ринку товару, місцезнаходження сегментів, місткість ринку,
основні конкуренти, перспективи збільшення обсягів продажу, кон’юктура
ринку)
Державне регулювання (вплив державної політики на ринок,
державна підтримка підприємств, законодавство про держзамовлення,
захист вітчизняних виробників, стабільність законодавчих актів)
Фінанси (співвідношення між доходом від продажу, прибутком та витратами,
вплив на обсяг виробництва маркетингових зусиль, вплив обсягу виробництва
на його ефективність, питома вага прибутку в ціні одиниці товару)
Конкуренція (характеристика конкуруючих товарів, можливості щодо змін
у цінах, фінансове становище конкурентів, відносини в каналах розподілу,
комунікаційна політика, екологічна чистота товару, гнучкість товарної
політики)
Товар (рівень конкурентоспроможності, вимоги споживачів, перспективність, можливості модифікацій, упаковка, маркування, сервісне обслуговування, витрати на рекламу)
Виробництво (обсяг виробництва, складські запаси, рівень технології,
організація виробництва, кваліфікація персоналу, оновлення устаткування,
фаховий рівень управління)

Методи ціноутворення
Встановлення ціни
на основі відчуття
товару

Визначення ціни
на основі закритих
торгів

Вибір ціни
на основі поточних
цін

Методи встановлення ціни

Розрахунок ціни на основі аналізу
беззбитковості та забезпечення
цільового прибутку

Метод “середні витрати плюс
прибуток”

69

Встановлення ціни на новий товар
Завищена ціна
встановлюється тоді, коли
обмежена конкуренція

Висока ціна дає змогу компенсувати витрати на різноманітні заходи,
рекламні витрати на впровадження
товарів на ринок

Після насичення первісного
сегмента ринку зниження ціни
розширює загальний обсяг
збуту

Супперноватори, що першими
купують новий товар, менш чутливі
до цін, ніж наступні групи покупців

Зниження ціни розглядається
доброзичливо

Висока початкова ціна створює образ
товарів високої якості

4. Види цін
Ціни: виробника, ринкова, статистична,
для покупців
Ціна виробника

Ринкова ціна

Прейскурантна

Світова

Контрактна

Монопольна

Розрахункова

Картельна
Пропозиції
Попиту

Види цін

Статистична

Для покупців

Середньостатистична

Оптова

Ексопортна

Роздрібна

Імпортна

Довідкова

Поточна
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Маркетингові стратегії ціноутворення
в межах товарної номенклатури
Встановлення цін у межах
товарного асортименту

Встановлення ціни на товари, що
доповнюють основний асортимент

Маркетингові стратегії  ціноутворення
в межах товарної номенклатури

Встановлення цін на обов’язкові
компоненти товару

Встановлення ціни на побічні
продукти виробництва

Види знижок цін
Знижка
за платежі
готівкою

Зниження ціни для покупців, які оперативно сплачують
рахунки. Наприклад, умова “2/10, нетто 30” означає,
що платіж має бути здійснений протягом 30 днів, але
продавець може зменшити суму платежу на 2 %, якщо
покупець розрахується протягом 10 днів

Знижка
за кількість
придбаного
товару

Зниження ціни для покупця, який купує велику
кількість товару. Наприклад,  умова “10 грн за 1 штуку
при купівлі менше 100 штук; 9 грн за 1 штуку при
купівлі 100 штук і більше”. Знижки стимулюють споживача купувати в одного продавця, а не в кількох

Функціональні
знижки
(знижки у
сфері торгівлі)

Ці знижки виробники пропонують службам товароруху, що виконують певні функції, пов’язані з продажем
товару, його зберіганням, веденням обліку. Виробник
може пропонувати різні функціональні знижки
службам різних торгових каналів, оскільки вони
надають йому різні за характером послуги. Водночас
він повинен пропонувати єдину знижку для всіх служб,
що входять до складу окремого каналу

Сезонні
знижки

Зниження ціни споживачів, які купують позасезонні
товари. Сезонні знижки дають змогу виробнику підтримувати стабільний рівень виробництва протягом року
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Зарахування

Наприклад, товарообмінне зарахування — це зниження
ціни на новий товар за умови, що покупець здав старий.
(Найчастіше застосовується в торгівлі автомобілями
або іншими товарами тривалого користування)

Маркетингові
цінові стратегії,
спрямовані на
стимулювання
збуту

• Універсами й універмаги встановлюють занижені ціни
на деякі товари, сподіваючись, що покупці водночас
придбають й інші товари зі звичайними націнками
• З метою залучення більшої кількості клієнтів у певні
періоди часу продавці користуються цінами
для особливих випадків.Так, для споживачів щороку
проводиться передноворічний розпродаж товарів
• Іноді виробники пропонують купувати товар
у дилерів, надаючи знижку в ціні за оплату готівкою
в обумовлені терміни. Така знижка – гнучкий спосіб
скорочення товарних запасів у періоди ускладнення
збуту без зниження прейскурантних цін

Маркетингові стратегії дискримінаційних цін
Дискримінаційні ціни не відображають істинної вартості, а залежать від певних факторів.
З урахуванням категорій
споживачів

З урахуванням варіанта
товару

Маркетингові стратегії
дискримінаційних цін

З урахуванням місцезнаходження
підприємства

З урахуванням
часу реалізації товару

Стратегія з урахуванням категорій споживачів — різні покупці
за однаковий товар сплачують різні ціни (наприклад, покупці різного
соціального статусу).
Стратегія з урахуванням варіанта товару — різні варіанти товару
продають за різними цінами, без урахування, є різниця у витратах на
виробництво чи її немає.
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Стратегія з урахуванням місцезнаходження — товар продається
за різними цінами в різних районах. При цьому витрати на його виробництво та позиція в цих районах однакові (наприклад, квитки в
театр продаються залежно від ряду й місця).
Стратегія з урахуванням часу — у різні пори року або години продажу товар має різну ціну.
Умови отримання очікуваних результатів
від стратегії дискримінаційних цін
Умови отримання результатів
від стратегії дискримінаційних цін

Ринок повинен піддаватися сегментуванню, а отримані сегменти різнитися
інтенсивністю попиту
Споживачі сегмента, де товар продають за низькою ціною, не повинні мати
змоги перепродати його за вищою ціною
Конкуренти не повинні мати змоги продавати товар дешевше в тому сегменті,
де фірма пропонує його за високою ціною
Витрати пов’язані із сегментуванням ринку й спостереженням за ним
не повинні перевищувати суми додаткових надходжень, що утворюються
внаслідок цінової дискримінації
Встановлення дискримінаційних цін не повинно викликати у споживачів
обурення і породжувати ворожість;
Застосовувана фірмою конкурентна форма цінової дискримінації не повинна
бути протиправною

Контрольні питання
1. Роль цінової політики у комплексі маркетингу.
2. Які види цін можуть використовуватись у торговельній практиці
підприємства?
3. Особливості ціноутворення на різних типах ринків.
4. Основні складові і зміст методики розрахунку первісної ціни.
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5. Які можливі цілі ціноутворення може використовувати фірма у
своїй діяльності?
6. Які фактори впливають на попит, які — на пропозицію?
7. Як зміниться загальний обсяг доходу підприємства при зростанні ціни, якщо попит нееластичний (еластичний)?
8. Характеристики товару нееластичного попиту?
9. Чи повинна фірма мати інформацію про товар конкурентів і яку
саме?
10. Сутність методу розрахунку ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку.
11. Які цінові стратегії використовуються фірмою у конкурентній
боротьбі?

ТЕМА 7. Комплекс маркетингових 
комунікацій
План лекції
1.
2.
3.
4.

Суть і складові системи просування.
Роль реклами в маркетингу.
Методи стимулювання збуту.
Організація зв’язків з громадськістю.
Література: основна [1; 7; 12; 14; 19];
додаткова [11; 15; 17; 24; 30]

Ключові поняття
Комунікація — процес передачі інформації від суб’єкта, який її посилає, до об’єкта, який її отримує.
Система просування товарів і послуг на ринку — комплекс рішень і заходів, що спрямовані на формування попиту, розширення
та прискорення процесу продажу товарів і послуг на ринку. Система
просування складається з таких елементів: реклами, стимулювання
збуту, персонального продажу, пропаганди, зв’язків з громадськістю.
Реклама — платна форма комунікації, яка пропонує інформацію
про обсяг продажу з метою формування споживчого попиту.
Стимулювання збуту — передбачає різні форми заохочення збільшення обсягів продажу продавцями, посередниками та заохочення
кінцевих споживачів (покупців).
Персональний продаж — презентація товару під час бесіди з одним або кілько потенційними покупцями для здійснення продажу.
Пропаганда — використання неоплатного місця або часу в усіх засобах розповсюдження інформації (газети, журнали, радіо та телепе
редачі) з метою сприяти досягненню фірмою поставлених цілей збуту.
Засоби масової інформації — газети, журнали, кіно, телебачення
та інші засоби розповсюдження інформації.
Зв’язки з громадськістю (паблісіті) — система комунікацій із громадськими організаціями, засобами масової інформації, державними,
комерційними структурами та іншими контактними аудиторіями з
метою формування позитивної громадської думки щодо ставлення до
підприємства та його продукції.
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Попередня реклама — реклама, що інформує населення про продукт, його використання і місце, де його можна придбати.
Пряма почтова реклама — адресування рекламних листків конкретним представникам попередньо обраної цільової аудиторії.
Реклама конкурента — комплекс рекламних засобів з метою виділити товар, що рекламується, зазначити його переваги перед аналогічними товарами.
Концепція антиконкурентної ролі реклами — концепція, згідно з
якою реклама переконує споживачів і покращує ринкові позиції рекламодавців. Отже, реклама є бар’єром проти появи на ринку нових
конкурентів.
Витрати на засоби реклами — асигнування на засоби реклами, які
передбачаються в рекламному бюджеті.
Рекламний бюджет — кошторис асигнувань на рекламу, що перед
бачає витрати на рекламні заходи та засоби реклами.
Рекламне враження — відчуття, які створюють рекламні заходи у
споживачів.
Рекламний листок — рекламний проспект, друковані види реклами.
Рекламний ефект — ефект впливу реклами — ефект впливу рекламних заходів на потенційних покупців досліджується за допомогою різноманітних методів.
Метод конкурентного паритету — метод визначення розміру бюджету системи просування товарів і послуг на ринок, згідно з якою ця
величина збільшується чи зменшується відповідно до дій конкурентів.
Кооперативна реклама — рекламні заходи, що передбачають фінансування витрат з боку кількох учасників каналу збуту. Залежно
від становища учасників кооперативна реклама може бути вертикальною чи горизонтальною.
Аудиторія — контингент споживачів, на яких розраховано конкретні рекламні заходи, матеріали, об’яви, журнали, газети, теле- і
радіопередачі.
Рекламне агентство — організація — виконавець, яка здійснює за
замовленнями рекламодавців роботи, пов’язані зі створенням рекламної продукції, розробкою, а також здійсненням комплексних рекламних кампаній і окремих рекламних заходів, яка отримує за це винагороду від рекламодавця у вигляді фіксованої суми або комісійних
з коштів, одержаних від реклами.
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1. Суть і складові системи просування
Інформація про наявні товари
Інформація про нові товари

Реклама

Комплекс маркетингових
комунікацій

Інформація щодо місць купівлі
Переконання споживачів у перевагах
певних товарів чи послуг

Пропаганда
Стимулювання збуту

Обґрунтування взаємозв’язку між
якістю та ціною товару
Зміни в позиціонуванні товарів

Персональний
продаж

Створення образу фірми
Інформація про додаткові послуги фірми
Підтримування зв’язків із споживачами

Фактори, що впливають на зміст і структуру
комплексу просування та деякі характеристики
сегментів комплексу просування товарів
Фактори, які
визначають зміст і
структуру комплексу
маркетингових
комунікацій:
• товар (характеристики, життєвий цикл)
• ринок
• сегмент ринку
• ступінь купівельної
готовності
• цілі підприємства
• завдання маркетингу
• фінансові можливості

Реклама
Знеособленість
Експресивність
Здатність умовити
Загальний характер

Пропаганда
Яскравість
Виразність
Широке охоплення

КОМПЛЕКС
маркетингових комунікацій

Стимулювання
збуту

Персональний
продаж

Інформативність
Спонукання
до здійснення купівлі

Особистісний характер
Можливість впливу на
покупця
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Важливість окремих методів
стимулювання збуту для споживчих товарів і товарів
виробничого призначення

Споживчі
товари

Реклама

Стимулювання
збуту

Персональний
продаж

Зв’язки
з громадськістю

Відносна
значущість

Персональний
продаж

Стимулювання
збуту

Реклама

Зв’язки
з громадськістю

Відносна
значущість

Товари
виробничого
призначення
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Варіанти формування бюджету комплексу
просування товарів
Способи розрахунку
бюджету

Характеристики

З урахуванням цілей
і завдань маркетингу

Найкращий, але потребує
додаткового великого обсягу
інформації щодо майбутньої
ефективності кожного елемента

Орієнтація
на конкурентів

Досить нескладний, але повторює
помилки конкурентів

Частка від обсягу продажу

Нескладний, але не враховує
причини зміни обсягу продажу

З урахуванням
приросту обсягів

Нескладний, але не враховує
причини зміни обсягу продажу

Усе, що залишається для
просування товарів від
інших напрямів використання
фінансових ресурсів

Необґрунтований

2. Роль реклами в маркетингу
Класифікація видів реклами
Класифікаційні ознаки

Види реклами

1

2

Об’єкти

Реклама:
• для індивідуальних споживачів
• для покупців товарів виробничого
призначення

Замовник

Реклама:
• фірм-виробників
• оптових фірм
• роздрібних підприємств

Предмет

Реклама:
• товару
• торгової марки
• підприємства-виробника
• торгового підприємства
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1

2

Параметри
життєвого циклу

Реклама:
• підготовча
• нового товару
• інформаційна
• зрілого товару
• нагадувальна
• підтримувальна

Основні засоби
розповсюдження

Реклама:
• друкована у пресі
• кінореклама
• телевізійна радіореклама
• у(на) транспорті
• зовнішня
• пряма

Джерела
фінансування

Реклама:
• що оплачується виробником
• що оплачується продавцем
• витрати на яку розподіляються між
замовниками, виробниками, посередниками

Етапи рекламної діяльності
Дослідження
Вивчення
споживачів

Дослідження споживчих
можливостей товару

Аналіз ринку

Стратегічне планування
Цілі

Асигнування

Творчий підхід

Плани використання
реклами

Тактика рішення
Кошторис витрат  і контроль
за його використанням

Вибір засобів
реклами

Графік публікації,
трансляцій

Створення рекламних зведень
Написання
тексту
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Художнє оформлення,
підготовка пакета

Виробництво

Оголошення

Основні завдання реклами
Наголос
на товарному знаку
і засобах захисту його
від конкурентів

Демонстрація
винятковості
й корисності
товару

Інформування
про можливість повторної покупки за зниженою ціною
для постійного покупця

Основні завдання реклами

Інформування
про рівень цін

Демонстрація якості товару і повідомлення
про постійне місце його продажу

Засоби масової інформації та складові
неособистих каналів комунікації
Друковані

Мовлення

Електронні

Зовнішньої
реклами

Засоби масової інформації

Неособисті канали

Інтер’єр

Заходи стимулювання збуту

•
•
•
•

конференції
презентації
виставки
спонсорство тощо
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Класифікація реклами залежно від етапів
життєвого циклу товару
Інформаційна реклама
Етап упровадження
Реклама, спрямована на формування
позитивного іміджу товару (фірми)

Стратегія впровадження
залежить від:
• рівня конкуренції
• обізнаності щодо товару
Витрати на рекламу
максимальні

Вибіркове проникнення:
• невелика місткість ринку
• товар невідомий споживачеві
• конкуренція незначна
Витрати на рекламу
мінімальні

Етап зростання

Пасивний маркетинг
• велика місткість ринку
• повна інформація про товар
• низькі ціни та конкуренція

Широке проникнення:
• велика місткість ринку
• низька інформованість про товар
• орієнтація на ціни
Витрати на рекламу максимальні

Реклама, спрямована на формування
позитивного іміджу товару (фірми)

Етап посилення
конкуренції

Переконуюча реклама, що демонструє
вигоди від використання товару

Етап зрілості
та насиченості

Інформаційна реклама (щодо можливих
знижок), нагадувальна реклама

Етап спаду
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Інтенсивний маркетинг:
• відсутність інформації про товар
• товар незареєстрований
• висока конкуренція

Кошти на рекламу не витрачаються

Розробка плану реклами
Встановлення цілей

Встановлення відповідальності

Визначення бюджету

Розробка рекламних тем

Вибір засобів реклами

Створення рекламних звернень

Вибір часу та строків виходу реклами

Оцінка ефективності реклами

Зміни стану купівельної готовності
потенційного споживача
Поінформованість

Знання

Прихильність

Стан купівельної готовності

Надання переваг

Вибір (впевненість)

Придбання
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Інформація, яка необхідна для вибору засобів
розповсюдження рекламного звернення
Завдання
реклами

Вартість
рекламної
кампанії

Сутність
впливу

Охоплення
ринку

Охоплення
цільового сегмента

Частота появи оголошення, звернення

Вибір засобу
реклами

Визначення
змісту реклами

Суміжна реклама
в інформаційному
джерелі

Співвідношення
“корисної і некорисної аудиторії”

Час, що минає від
подання реклами
до її виходу

Анкета експертної оцінки якості
та ефективності рекламного звернення
Показники

Максимальна
кількість балів

1

2

Здатність привернути увагу.
Ефективність привернення уваги читача (прохання врахувати
якість заголовка, інструкції поліграфічного виконання та
компонування)

15

Ефективність привернення уваги тих читачів, на яких
розраховане рекламне звернення

5

Здатність викликати бажання прочитати звернення до кінця

20

Інформативність, чіткість і якість викладу рекламних
звернень, місткість обгрунтованої корисності

20

Сила впливу на емоції.
Влучність обраного основного рекламного аргументу

10

Ефективність подачі аргументів з точки зору пробудження
бажаних емоцій

10

Ступінь переконливості оголошення.
Вірогідність виконання дій, про які йдеться в оголошенні

10
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1

2
Оцінка реклами

Недосконале рекламне звернення

0–20

Дуже посереднє рекламне звернення

20–40

Задовільне рекламне звернення

40–60

Гарне рекламне звернення

60–80

Дуже ефективне рекламне звернення

80–100

Еволюція рекламного слогану компанії
Pepsi Cola
1959–1961 р.

Молодість у серці

1961–1962 р.

Пепсі для молодих душею

1963–1968 р.

Будь жвавіший!
Тепер ти у Пепсі-генерації

1969–1973 р.

Ти маєш все, щоб жити — Пепсі має все, щоб пити

1974–1976 р.

Приєднуйся до людей Пепсі та відчувай свободу

1977–1979 р.

Маєш день Пепсі

1980–1983 р.

Відчуй дух Пепсі! Випий його

1983–1984 р.

Ти подивись, хто зараз п’є Пепсі

З 1994 р.

Нове покоління обирає Пепсі

3. Методи стимулювання збуту
Засоби стимулювання збуту
Стимулювання

покупців через:
зниження цін,
надання кредитів,
преміальний продаж,
конкурси, лотереї

продавців через:
конкурси,
премії,
застосування різних
форм оплати праці

посередників через:
систему знижок,
збут на умовах консигнації,
допомогу в організації
реклами
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Цільова аудиторія й цілі
Стимулювання продажу має багатоцільову спрямованість. Вибір
мети залежить від об’єкта майбутнього впливу, тобто від цільової аудиторії.
Цільова аудиторія

Цілі

Споживач

• Збільшити чисельність покупців і кількість
товару, придбаного одним покупцем

Продавець

• Перетворити байдужого до товару продавця
на високомотивованого ентузіаста

Торговий
посередник

• Додати товару певного іміджу для того,
щоб його легко можна було впізнати
• Збільшити кількість товару, що надходить
до торгівельної мережі
• Підвищити зацікавленість посередника
в активному збуті товару тієї чи іншої марки

4. Організація зв’язків з громадськістю
Переваги і засоби зв’язків з громадськістю
Зв’язки з громадськістю (пабліситі) — система комунікацій із
громадськими організаціями, засобами масової інформації, державними, комерційними структурами та іншими контактними аудиторіями з метою формування позитивної громадської думки щодо
ставлення до підприємства та його продукції.
Покращання іміджу фірми
Охоплення великої аудиторії
Переваги зв’язків
з громадськістю

Довіра до офіційних джерел
Незначні витрати
Можливість застосування нетрадиційних методів
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Засоби зв’язків з громадськістю

Пресконференції
Пресконференції
Пресконференції
Пресконференції
Пресконференції

Контрольні питання
1. Суть комплексу маркетингових комунікацій.
2. Складові комплексу маркетингових комунікацій.
3. Які фактори визначають зміст і структуру комплексу маркетингових комунікацій.
4. Що таке реклама і за якими класифікаційними ознаками вона
поділяється?
5. Етапи рекламної діяльності?
6. Основні завдання реклами.
7. Класифікація реклами залежно від етапів життєвого циклу товарів.
8. Як визначається зміст реклами?
9. Назвіть методи стимулювання?
10. Що таке PR (зв’язки з громадськістю) і які його переваги по
рівняно з іншими методами комплексу маркетингових комуні
кацій?

ТЕМА 8. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 
МАРКЕТИНГОМ
План лекції
1. Сутність та завдання системи маркетингу підприємства (СМП)
як процесу.
2. Організація служби маркетингу на підприємстві.
3. Види організаційних структур служби маркетингу (ОССМ) та
їхня характеристика.
4. Система маркетингового планування.
Література: основна [12; 33; 39; 45; 49];
додаткова [1; 7; 17; 25; 31; 32; 40]
Ключові поняття
Відділ маркетингу — спеціалізований підрозділ, який відповідає
за продаж товарів, контролює і коригує діяльність інших підрозділів.
Основні функції:
1) вибір найбільш вигідних і перспективних сегментів на основі
досліджень ринку та ринкової кон’юнктури;
2) прогнозування обсягів продажу і змін його у часі;
3) визначення оптимальних каналів збуту;
4) розробка вимог щодо іміджу підприємства;
5) контроль фінансових, кадрових, дослідницьких і технологічних
дій для підприємства з питань дотримання маркетингових рекомендацій.
Організаційна структура служби маркетингу — структурна побудова для управління маркетинговими функціями, яка встановлює
підпорядкованість і відповідальність за виконання тих чи інших завдань.
Система маркетингу підприємства — сукупність організаційної
структури і принципів маркетингу, а також функцій інформаційноаналітичного та матеріально-технічного забезпечення, планування,
реалізації та контролю комплексу маркетингу з урахуванням особливостей конкретного підприємства.
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1. Сутність і завдання системи маркетингу
підприємства (СМП) як процесу
Етапи маркетингу підприємства
Аналіз можливостей підприємства
Аналіз
ситуації

Комплексні дослідження ринку
Вибір і дослідження цільового сегмента

Вибір концепції та визначення цілей підприємства
Планування
маркетингу

Розробка стратегії маркетингу
Розробка планів маркетингу

Реалізація товарної політики
Реалізація
планів комплексу
маркетингу

Встановлення і регулювання ціни
Вибір методів збуту
Рішення щодо просування товару

Контроль показників господарської діяльності
Маркетинговий
контроль

Контроль структури прибутковості
Контроль ефективності управління маркетингом
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Завдяки системі маркетингу всі основні етапи маркетингу підприємства об’єднуються і взаємодіють у суворо визначеній послідовності.
Завдання системи маркетингу підприємства

Досягнення поставленої
мети на кожному етапі
маркетингу за відповідної
якості результатів

Погодженість результатів кожного етапу
з процесом реалізації та з результатами
всіх етапів на шляху досягнення кінцевого
результату

2. Організація служби маркетингу на підприємстві
Організація маркетингу на підприємстві
Організація маркетингу

Створення та вдосконалення структури управління
маркетингом

Розподіл завдань, прав і відповідальності серед
працівників маркетингових служб

Створення належних умов для ефективної роботи
маркетингового персоналу

Забезпечення ефективності взаємодії
маркетингової служби з іншими службами фірми
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Принципи діяльності служб маркетингу
Основні принципи ефективної діяльності служби маркетингу
Чітке формулювання мети

Координація дій
вищим керівництвом

Відсутність подвійного підпорядкування

Гранична простота
структури

Чітка система
зв’язків

Обмежена чисельність
підлеглих

Паритет повноважень
і відповідальності

Постійний інформаційний обмін

Стимулювання
успішної діяльності

Організація ефективної служби маркетингу сприяє створенню таких умов, за яких кожний співробітник має змогу самостійно думати
і діяти, тобто робити внесок у досягнення цілей підприємства.
Сутність стилю управління
“керівництво+співробітництво”
Керівник
Делегує співробітникам
повноваження для забезпечення отримання очікуваних
результатів
Забезпечує постійний і вільний інформаційний обмін
між собою і співробітниками
Використовує форми контролю, які не перешкоджають підлеглим виконувати делеговані
їм повноваження
Стимулює успішну діяльність
і ефективне використання
делегованих ним повноважень

Співробітник
Самостійно приймає рішення в межах
своєї компетенції
Самостійно діє і не передає свої
обов’язки і завдання колегам
Своєчасно повідомляє керівника,
якщо вирішення питання перебуває
поза його компетенцією
Постійно інформує керівництво про
свою діяльність
Координує свою діяльність з роботою
інших структурних підрозділів
Постійно підвищує кваліфікацію,
реалізує можливості щодо підвищен
ня якості результатів своєї діяльності
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3. Види організаційних структур служби
маркетингу (ОССМ) та їх характеристика

Види

Функціональна

Товарна

Ринкова

Географічна

Матрична

Географічна ОССМ — служба маркетингу, в якої у кожному регіоні, де вона працює, є свій керівник фірми з підрозділом співробітників, які виконують всі функціональні завдання відповідно до географічних особливостей конкретного регіону.
Матрична ОССМ — служба маркетингу, яка поєднує в собі товарний і ринковий підходи з використанням принципу матриці: керівники товарних груп відповідають за підвищення конкурентоспроможності своїх товарів на кожному ринку, а керівники по ринках — за
розвиток вигідних ринків для існуючих і потенційно можливих товарів.
Ринкова ОССМ — служба маркетингу, в якій на кожному ринку,
де спостерігаються різні переваги цільових сегментів, є свій керівник
з підрозділом співробітників, діяльність яких спрямована на розробку комплексу маркетингу з урахуванням особливостей товарів відповідно до переваг цільових сегментів.
Товарна ОССМ — служба маркетингу, в якій за кожним товаром
(товарною групою) закріплений свій керівник з підрозділом співробітників, які виконують усі функціональні завдання стосовно комплексу маркетингу даного товару.
Функціональна ОССМ — служба маркетингу, в якій відповідальність за виконання кожного функціонального завдання покладено на
окрему особу чи на окремий відділ.
Кожна фірма організовує службу маркетингу так, щоб вона найкраще сприяла досягненню маркетингових цілей фірми.
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Функціональна організаційна структура служби
маркетингу (ОССМ)
Керівництво службою маркетингу

Маркетингові
дослідження

Планування асортименту продукції
та розробка нових
товарів

Розробка
комплексу
комунікацій

Організація
збуту

Переваги та недоліки функціональної ОССМ
Переваги функціональної ОССМ

Простота
організації

Точне
визначення
відповідальності
за результати
роботи

Точне
визначення
кола обов’язків
кожного
спеціаліста

Спрощений
процес
підготовки
управлінського
персоналу

Недоліки функціональної ОССМ

Домінування
окремих елементів
маркетингу
на шкоду організації
маркетингу
як системи

Орієнтація
керівників на
отримання
поточного
ефекту

Низька
ефективність
при широкому
асортименті
товарів

Недооцінка
перспективних
проектів
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Товарна організаційна структура
служби маркетингу
Керівництво службою маркетингу

Управління
відділом маркетингових досліджень

Управління товарною
номенклатурою

Управляючий товарною групою 1

Планування асортименту та (або)
розробка нових
товарів групи 1

Організація
збуту товарів
групи 1

Управляючий відділом
розробки комплексу
комунікацій

Управляючий товарною групою 2

Планування асортименту та (або)
розробка нових
товарів групи 2

Організація
збуту товарів
групи 2

Переваги та недоліки товарної ОССМ
Переваги товарної ОССМ

Координація
всього комплексу
маркетингу управляючими товар
ними групами

Оперативне
реагування
на зміни
ринку

Приділення
достатньої уваги
як основним, так
і другорядним
товарам

Можливість
порівняння
роботи окремих
підрозділів

Недоліки товарної ОССМ

Складність
постановки
функціональних
завдань
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Дублювання
при виконанні
однакових
функцій

Обмежені права
управляючих
товарними
групами

Відносно
висока
вартість
даної ОССМ

Географічна організаційна структура
служби маркетингу
Керівництво службою маркетингу

Маркетингові
дослідження

Планування
асортименту продукції
та (або) розробка нових
товарів

Управляючий службою
збуту регіону 1

Розробка
комплексу
комунікацій

Управляючий службою
збуту регіону 2

Міжрегіональна
служба збуту

Управляючий службою
збуту регіону 3

Зональні підрозділи служби збуту

Місцеві підрозділи служби збуту

Переваги та недоліки географічної ОССМ
Переваги

Оперативне
реагування на
вимоги ринку

Урахування специфічних
(національних, економічних,
екологічних) особливостей
споживачів

Координація комплексів
маркетингу управляючими
конкретного регіону

Недоліки

Дублювання
функцій маркетингу

Складність комунікації
в межах усього комплексу
маркетингу

Велика
трудомісткість
роботи
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Ринкова організаційна структура
служби маркетингу
Керівництво службою маркетингу

Маркетингові
дослідження

Планування
асортименту продукції
та (або) розробка нових
товарів

Планування
і розробка товарів для
ринку споживачів

Розробка
комплексу
комунікацій

Планування
і розробка товарів для
ринку виробників

Організація
збуту

Планування
і розробка товарів для
міжнародного ринку

Переваги та недоліки ринкової ОСММ
Переваги

Побудова роботи
з урахуванням потреб
конкретних сегментів

Орієнтація
виробників на реалізацію
довготривалих цілей

Системний підхід
до розв’язання завдань
маркетингу

Недоліки

Складність координації
загального комплексу
маркетингу фірми
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Дублювання функцій
при реалізації подібних
завдань

Висока
вартість даної
ОССМ

Матрична (товарно-ринкова) організаційна
структура служби маркетингу
Керівництво службою маркетингу

Управляючий
маркетингом ринку 1

Управляючий
маркетингом ринку 2

Управляючий
маркетингом ринку 3

Управляючий
маркетингом
товару А

на ринку 1

на ринку 2

на ринку 3

Управляючий
маркетингом
товару Б

на ринку 2

на ринку 2

на ринку 2

Управляючий
маркетингом
товару В

на ринку 3

на ринку 3

на ринку 3

Переваги та недоліки матричної ОССМ
Переваги

Структурна
гнучкість
відповідно до
цілей і завдань

Здатність
пристосовуватись
до зміни
середовища

Висока
точність
перспективних
проектів

Висока
ефективність
горизонтальних
зв’язків

Недоліки

Надзвичайно
висока вартість

Висока ймовірність
конфліктних ситуацій

Нечіткість у розподілі
повноважень і відповідальності
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4. Система маркетингового планування
Навколишнє середовище постійно впливає на функціонування
підприємства, що потребує оперативного прийняття різнопланових
управлінських рішень. Проте цей факт не заперечує необхідності
планування діяльності підприємства.
Планування діяльності підприємства
Урахувати всі
потреби цільових
споживачів

Оцінити сильні
та слабкі сторони
підприємства

Розробити заходи для
досягнення запланованих
результатів

Планування діяльності дає змогу:

правильно розподілити
наявні ресурси

чітко сформувати кінцеві цілі та завдання
підприємства

Етапи стратегічного планування
Стратегічне планування — це процес виконання сукупності систематизованих і взаємозалежних робіт, пов’язаних з визначенням довгострокових цілей і напрямів діяльності підприємства.

Визначення
місії фірми

Вибір генеральної
стратегії

Аналіз стратегічних
альтернатив
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Формування
стратегічних
цілей фірми

Аналіз зовнішнього
середовища фірми, оцінка
актуальності мети

Аналіз
внутрішнього потенціалу підприємства, перспектив
його розвитку та адекватності
сформульованим
цілям

Упровадження, контроль
і оцінка результатів

Розробка функціональних
субстратегій

Характеристика етапів стратегічного планування
Планування діяльності підприємства завжди починається з визначення його місії
(перший етап)

Місія — це основна загальна мета фірми (чітко визначена причина
існування, основне її призначення, напрям суспільно-підприємницької
діяльності). Для більшості фірм місією є виготовлення продукції з
метою її реалізації й отримання прибутку.
Другий етап стратегічного планування — це конкретизація програмної заяви,
тобто формування цілей і завдань для кожного рівня управління підприємством

Мета підприємства — це конкретизація обраної місії (наприклад,
випуск гумових іграшок або поліетиленових пакетів).
Третій етап стратегічного планування – складний і копіткий аналіз зовнішнього
середовища, що потребує значних витрат, праці і коштів. (В економіці його
називають аналізом і дослідженням ринку, у стратегічному плануванні —
стратегічною діагностикою, у маркетингу – маркетинговим дослідженням)

Четвертий етап стратегічного планування — аналіз внутрішнього потенціалу
підприємства, тобто господарського “портфеля”. Він включає оцінку стану всіх
стратегічних господарських підрозділів

Зростання ринку, %

Аналіз господарського “портфеля” — оцінка рентабельності
кожного підрозділу та прийняття рішення щодо подальшого розвитку всіх підрозділів (або скорочення чи взагалі припинення діяль
ності).
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Такий аналіз здійснюється за допомогою матриці “частка ринку — зростання ринку”, створеної за методом компанії “Бостон консалтинг груп”. Матриця передбачає чотири типи напрямів діяльності
підприємства: “зірки”, “дійні корови”, “важкі діти”, “собаки” і пропонує стратегії для кожного з них.

Контрольні питання
1. Основним етапом маркетингу підприємства є розробка стратегії
маркетингу. Прокоментуйте це ствердження.
2. Сутність та основні завдання організації маркетингу.
3. Стиль управління “керівництво+співробітництво” є запорукою
ефективної діяльності служби маркетингу. Поясніть.
4. Охарактеризуйте функціональну організаційну структуру служби маркетингу.
5. Основні переваги та недоліки товарної та організаційної структур служби маркетингу.
6. Спільні риси та відмінності географічної і ринкової організаційної структури служби маркетингу.
7. Охарактеризуйте матричну (товарно-ринкову) ОССМ, її будову,
доцільність застосування.
8. Підприємство виробляє широкий асортимент меблів на ринку
України. Яка ОССМ є найбільш доцільною в цьому випадку?
9. Діяльність служби маркетингу має ґрунтуватися на певних прин
ципах. Назвіть їх і обґрунтуйте відповідь.
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