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ВСТУП 

 

Маркетинг відіграє провідну роль в економіці України в умовах 

становлення і розвитку ринкових економічних відносин, 

розповсюджуючись у всі сфери економічного життя, розширюючись на всі 

сфери діяльності підприємницького сектору. Постійний розвиток ринку, 

зміна вимог до організації і здійснення підприємницької діяльності 

зумовлюють необхідність застосування маркетингових рішень, 

неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та 

потреб споживачів.  

Класичний маркетинг передбачає повний цикл операцій та процедур – 

від пошуку нових ідей, задумок товару до його виготовлення та продажу 

остаточним покупцям і в повному обсязі застосовується на виробничих 

підприємствах.  

Маркетинг – одна з найважливіших складових успіху будь-якої 

фірми, великої чи маленької, комерційної чи некомерційної, національної 

чи міжнародної. Неврахування маркетингових засад у практичній 

діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій 

підприємствами та прихильності їх споживачів, і як результат – до 

зниження обсягів продажу та прибутковості. 

Предметом вивчення дисципліни «Маркетинг» є загальні 

закономірності, принципи розвитку маркетингу, організації маркетингової 

діяльності на підприємстві, процеси оперативного та стратегічного 

управління маркетингом. 

Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях 

економіки, у різних сферах бізнесу, тому маркетинг є сьогодні філософією 

бізнесу. Крім того, маркетинг є комплексом різноманітних видів діяльності, 

концепцією управління, певним типом мислення і образом дії, основною 

метою яких є підвищення ефективності діяльності підприємств всіх видів 

власності. Для цього потрібні спеціальні наукові знання з теорії 
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впровадження маркетингу в якості основної філософії діяльності 

підприємств, вміння застосовувати наукові методи маркетингу в процесі 

управління організацією. Тому вивчення маркетингу вимагає, з одного 

боку, розуміння загальнонаукових закономірностей економічної поведінки 

суб'єктів ринку, з іншого – конкретних навичок аналізу процесів, пов'язаних 

зі збутовою діяльністю організації. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у 

майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів і спеціальних знань як 

філософії, організації та управління підприємницької діяльності на ринках з 

високою конкуренцією, розгляд вітчизняного, європейського та світового 

досвіду маркетингової діяльності. Застосування маркетингового підходу 

дозволяє ефективно адаптувати діяльність підприємства до умов 

зовнішнього середовища, насамперед до вимог ринку, до запитів і вимог 

споживачів, а також суспільства в цілому. 

Навчальна дисципліна «Маркетинг» є базовою для студентів, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 075 

«Маркетинг. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 місце та роль маркетингу в структурі управління підприємства; 

 систему, концепції, процес, функції, pушiйнi сили та умови 

ефективного застосування маркетингу, види маркетингу; 

 складові маркетингового середовища; 

 елементи комплексу маркетингу; 

 фактори та показники кон‘юнктури; 

 характеристику покупців на piзних видах ринку та основні 

відмінності між ними, процес прийняття рішення про купівлю товаpiв; 

 сутність сегментації ринку, кінцеву мету здійснення сегментації, 

переваги та можливі невигоди в результаті її проведення; 

 рівні формування споживчої вартості товару; 

 сутність маркетингової товарної політики та складові цієї 

політики, основні етапи створення товару-новинки та можливий ризик, 

пов‘язаний з виходом товару-новинки на ринок; 

 роль та місце цінової політики у маркетинговій діяльності 

підприємства, а також можливість її застосування у конкурентній боротьби 

на ринку; 

 pоль збутової політики у досягненні мети підприємства та її місце 
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у маркетинговій діяльності; 

 сутність політики розподілу, її складові елементи та функції в 

процесі здійснення; 

 важливість стратегічного планування та планування маркетингу на 

підприємстві; 

вміти: 

 запроваджувати на підприємстві певні інформаційні системи, які б 

забезпечили основу для маркетингової діяльності; 

 обирати необхідні види маркетингового дослідження для 

досягнення визначеної мети, планувати та здійснювати ці дослідження; 

 аналізувати ринки та маркетингове середовище; 

 оцінювати конкурентоспроможність продукції та підприємства; 

 формувати товарну та цінову політику, розробляти ринкову 

стратегію, альтернативні шляхи товароруху тощо. 

 моделювати поведінку покупця на ринку під впливом 

різноманітних факторів; 

 здійснювати сегментацію ринку стосовно конкретної товарної 

групи або товаpу; 

 обирати певний варіант охоплення ринку, застосувавши масовий, 

диференційований, або цільовий маркетинг щодо обраних сегментів ринку; 

 здійснити позиціювання товару на ринку; 

 визначити фактори, що впливають на ціну в рамках маркетингової 

цінової стратегії та ймовірну силу впливу кожного з них; 

 запропонувати відповідний тип каналу розподілу товарів за 

кількістю рівнів, структурою каналу; 

 розробляти програму для здійснення стратегії просування товару; 

 здійснювати ревізію маркетингової діяльності. 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на знаннях, отриманих 

із таких навчальних дисциплін, як «Економічна теорія», «Історія економіки 

та економічної думки», «Менеджмент», «Макро- та Мікроекономіка», 

«Економіка підприємства», «Теорія ймовірностей і математична 

статистика». В свою чергу отримані знання будуть використовуватись у 

подальшому при вивченні таких дисциплін, як «Маркетингова товарна 

політика», «Поведінка споживача», «Маркетингові дослідження», 
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«Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу», 

«Маркетингові комунікації» та інші. Дисципліна «Маркетинг» покликана 

об‘єднати знання, набуті під час вивчення економічних дисциплін, 

сфокусувати ці знання та осмислити їх, що дасть можливість майбутньому 

фахівцю, незалежно від сфери та конкретного місця роботи, чітко уявити 

своє місце в досягненні кінцевої мети підприємства, яке в умовах ринкової 

економіки орієнтується на споживача товару чи послуги. 

Мета проведення практичних завдань полягає у засвоєнні та 

закріпленні теоретичних знань, оволодінні методами і придбанні навичок 

використання маркетингу для підвищення ефективності діяльності 

підприємств у сучасних ринкових умовах. 

Практичні заняття, курсова робота та самостійне опрацювання 

літературних та інших інформаційних джерел мають сприяти кращому 

засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню певних практичних 

навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки. 

Методичні вказівки передбачають розв‘язування стандартних вправ і 

задач, вирішення найбільш поширених проблем та ситуацій, які мають 

місце на внутрішньому ринку України, а також ринках ЄС. 

Методичні вказівки адаптовані до вимог Європейської системи ECТS 

(European Credit Transfer System). 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД ПЕРШИХ ДВОХ МОДУЛІВ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Згідно з навчальною та робочою програмами до складу дисципліни 

«Маркетинг 1» входять теми, об‘єднані у змістові модулі: 

 

Модуль № 1. Сутність і основи теорії маркетингу  

(модульний контроль – 6 тиждень) 

 

Тема 1. Формування теорії маркетингу 

Історичні віхи формування теорії і практики маркетингу. Особливості 

американської та європейської шкіл маркетингу. Становлення та розвиток 

маркетингу в Україні. 

 

Тема 2. Взаємозв'язок маркетингу із суміжними дисциплінами 

Економічні аспекти теорії маркетингу. Психологічні аспекти теорії 

маркетингу. Соціологічні аспекти теорії маркетингу. Культурологічні 

аспекти теорії маркетингу. Вклад економістів - нобеліантів в теорію 

маркетингу. 

 

Тема 3. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та 

розвитку теорії маркетингу 

Основні передумови виникнення маркетингової діяльності. Суспільне 

виробництво та основні умови його функціонування. Ринок як економічна 

форма організації функціонування економіки. Сутність, характерні риси та 

функції ринку. Підприємницька діяльність і конкуренція. Споживач як 

суб'єкт ринкових відносин. Фірма як суб'єкт ринкових відносин. 

 

Тема 4. Концепції маркетингу 

Логіка розвитку маркетингових концепцій. Фрагментарний 

маркетинг. Маркетинг як функція підприємства. Сучасна концепція 

маркетингу. 

 

Тема 5. Основні категорії маркетингу 

Потреби, цінності та попит споживачів. Товар, вартість і цінність 
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товару. Задоволення споживачів. Обмін і ринок. Сегментування ринку. 

Позиціонування продукції і підприємства на ринку. 

 

Модуль № 2. Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингу 

(модульний контроль – 15 тиждень) 

 

Тема 6. Комплекс маркетингу 

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Функції і зміст 

складових елементів комплексу маркетингу. Еволюція концепції ―4Ps‖. 

Нові ―літерні‖ концепції маркетингу. Значення комплексу маркетингу ―4Ps‖ 

в теорії маркетингу. 

 

Тема 7. Види маркетингу та їх характеристики 

Класифікація видів маркетингу. Види маркетингу залежно від попиту 

на ринку. Маркетинг в сфері послуг. Новітні види маркетингу. 

 

Тема 8. Сучасні проблеми маркетингу 

Нові тенденції в суспільстві і світовій економіці. Сучасні види 

маркетингу: глобальний, латеральний, креативний і емоційний. 

 

Тема 9. Глобальний маркетинг 

Стратегія стандартизації. Стратегія кастомізації. Процес глобального 

маркетингу. 

 

Тема 10. Інтерактивний маркетинг 

Інтернет як інструмент маркетингу. Інтерактивний характер 

комунікацій. Активна позиція споживача. Методи пошуку інформації. 

Маркетингові дослідження засобами Інтернет. Маркетинг в електронному 

бізнесі. Переваги та недоліки ринку Інтернету. Види електронного бізнесу. 

Сервіс через Інтернет. Клієнтські бази даних. 

 

Тема 11. Індивідуальний маркетинг 

Сутність концепції індивідуального маркетингу. Програми лояльності 

та їх роль у залученні та утриманні споживачів. 
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Тема 12. Екологічний маркетинг 

Сутність концепції екологічного маркетингу. Екологічні потреби. 

Екологічні товари. Стимулювання екологічного попиту. 

 

Тема 13. Ризики в маркетингу 

Невизначеність і ризики в маркетингу. Об‗єктивні і суб‗єктивні 

маркетингові ризики. Методи кількісної оцінки маркетингових ризиків. 

Аналіз ризиків на етапах визначення цільового ринку і виведення нового 

товару на ринок. 
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3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Модуль №1. Сутність і основи теорії маркетингу 

 

Тема 1. Формування теорії маркетингу 

 

Практичне заняття 1 

Маркетинг (від англ. market – ринок, торгівля, продаж, комерційна 

діяльність) – соціальний та управлінський процес, спрямований на 

задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, 

пропонування та обміну наділених цінністю товарів. 

Основні передумови виникнення маркетингу: 

1) перевищення пропозиції над попитом (насичення основних ринків 

збуту); 

2) загострення конкуренції між виробниками та розвиток ринкової 

інфраструктури; 

3) підвищення життєвого рівня населення і зростання вимог до 

продукції; 

4) прагнення фірм до розширення (глобалізації) ринків. 

Можна виокремити різні підходи до визначення суті маркетингу: 

 концептуальний підхід; 

 функціональний підхід; 

 товарний підхід; 

 системно-поведінковий підхід; 

 інституційний підхід; 

 національний підхід; 

 управлінський підхід. 

Основні принципи маркетингу: 

1) досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової 

діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства, тобто 

одержання прибутку від реалізації запланованої кількості й асортименту 

продукції; 

2) орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат 

діяльності підприємства, що надає особливого значення прогнозним 

дослідженням виробництва й ринку; 
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3) застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активного 

пристосування до вимог споживачів; 

4) цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його 

належного формування; 

5) комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій 

як системи взаємозалежних заходів. 

Орієнтуючись на принципову методологію маркетингу як ринкову 

концепцію управління і збуту, доцільно вирізнити чотири блоки 

комплексних функцій, кожний з яких містить у своїй структурі низку 

підфункцій: 

1. Аналітична функція: 

а) вивчення ринку як такого; 

б) вивчення споживачів; 

в) вивчення фірмової структури ринку; 

г) вивчення товару; 

д) аналіз внутрішнього середовища підприємства. 

2. Виробнича функція: 

а) організація виробництва нових товарів; 

б) організація матеріально-технічного забезпечення; 

в) управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. 

3. Збутова функція: 

а) організація системи товароруху; 

б) провадження цілеспрямованої товарної політики; 

в) організація сервісу; 

г) провадження цілеспрямованої збутової політики. 

4. Функція управління: 

а) планування маркетингової діяльності; 

б) організація маркетингової діяльності; 

в) інформаційне забезпечення; 

г) контроль маркетингової діяльності. 

Завдання 1.1. Термін «Маркетинг» з'явився в економічній 

американській літературі наприкінці XIX – початку XX століть і означав 

«ринкова діяльність». Тоді маркетинг ототожнювали зі збутом товарів, 

ринок яких був недостатньо насичений, і всі маркетингові заходи 

обмежувалися здебільшого діяльністю у сфері розподілу товарів. У міру 
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насичення ринку підприємства були змушені значно розширювати сферу 

ринкової діяльності, у зв'язку з чим сутність маркетингу змінилась. 

Сьогодні існує декілька десятків визначення маркетингу. Один із 

засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення: 

«Маркетинг – вид діяльності, спрямований на задоволення потреб через 

обмін». Американська Асоціація маркетингу трактує його так: «Маркетинг 

– процес планування і втілення задуму щодо утворення, просування та 

реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих 

осіб та організацій». 

Які основні елементи моделі маркетингової діяльності підприємства 

сьогодні? 

Завдання 1.2. ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» 

прийняло рішення про випуск нових коробок «Світоч Exclusive» в 

елегантному преміальному дизайні, в якій представлено колекцію 

найулюбленіших та найпопулярніших цукерок українських споживачів. 

«Світоч Exclusive» – це єдина коробка цукерок на ринку України, що 

містить в собі таке розмаїття солодощів різної форми, типу та технології 

виробництва. Опрацюйте функції кондитерського маркетингу в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Функції маркетингу 

№ 

з/п 

Функції маркетингу Діяльність служби маркетингу 

1 Аналітична  

2 Виробнича  

3 Збутова  

4 Управлінська  

 

Контрольні питання 

1. Дайте кілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них 

з'ясуйте, що є предметом та об'єктом маркетингу.  

2. Сутність маркетингу та його роль в сучасній економіці.  

3. Сутність маркетингу як філософії бізнесу.  

4. Сутність маркетингу як виду діяльності.  

5.  Сутність маркетингу як функції управління фірмою.  

6. В чому полягає актуальність маркетингу в сучасних умовах? 
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7. Передумови виникнення маркетингу. Розвиток середовища ділової 

активності в США в XX ст. Історія становлення теорії маркетингу. 

8. Покажіть взаємозв‘язок дисципліни «Маркетинг» з іншими 

загальнонауковими та спеціальними дисциплінами. 

 

Практичне заняття 2 

Процес становлення та розвитку маркетингу в кожній країні має різну 

тривалість і свої особливості, пов'язані з розбудовою ринкових відносин, 

політичними та культурними умовами. Тому доцільним є дослідження 

основних етапів становлення маркетингу в Україні та процесів, що сприяли 

його розвитку. 

Процес становлення й розвитку маркетингу в Україні можна умовно 

розбити на три періоди: 

 домаркетинговий; 

 період активного (водночас стихійного) зародження маркетингу; 

 період становлення професійного маркетингу табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Еволюція маркетингу в Україні 

Період розвитку 

 

Тривалість 

періоду 

Характеристика періоду 

1 2 3 

Домаркетинговий 

період 

До 1990 

року 

 брак вільної конкуренції, 

 умови директивного, планового 

господарювання й розподілу виробленої 

продукції;  

 домінування виробнича концепція 

маркетингу;  

 низька якість продукції; 

 друкується перша збірка праць фахівців з 

Америки та Англії під назвою "Маркетинг", що 

вийшла 1974 року під загальною редакцією 

професора Д. І. Костюхіна; 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

Період 

активного 

зародження 

1991–

2000 

рр. 

 розпад Радянського Союзу, приватизація, приплив 

зарубіжного капіталу в українську економіку, створенням 

спільних підприємств та становленням ринкових 

відносин;  

 зростанням конкуренції між вітчизняними та 

іноземними виробниками; 

 вітчизняні споживчі товари стали 

неконкурентоздатними;  

 виникає потреба в маркетингових дослідженнях на 

спільних підприємствах;  

 створюються перші маркетингові дослідницькі 

компаній; 

 у 1997 році була створена Української Асоціації 

Маркетингу (УАМ); 

 збільшується кількість ВНЗ, що здійснюють 

підготовку фахівців із маркетингу 

Період 

професійного 

становлення 

З 2001 

року 

 на провідних українських підприємствах виникають 

спеціалізовані відділи, підпорядковані безпосередньо 

директорові; 

  фірми відстежують ситуацію на ринку, поведінку 

конкурентів;  

  сам покупець, із його смаками й уподобаннями, і досі 

залишається поза увагою маркетологів підприємства;  

  розвиваються професійні асоціації з окремих функцій 

маркетингу: Союз рекламістів України (1993 р.), 

Всеукраїнська рекламна коаліція (1997 р.), 

ВГО"Українська Ліга зі зв'язків із громадськістю" (РR -

Ліга, серпень 2003 р.), Українська асоціація директ-

маркетингу (2002 р.) та інші. З 2005 року Українська 

Асоціація Маркетингу стає членом Світової асоціації 

професіоналів соціологічних та маркетингових 

досліджень та Європейської Маркетингової Конфедерації 

 

Специфічні риси сучасного маркетингу в Україні: 

1. Низький рівень платоспроможності та обізнаності вітчизняного 
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споживача. Це приводить до низького рівня попиту. Причому, високий 

попит спостерігається на низькі за якістю товари. Це орієнтує маркетинг 

підприємства на стимулювання збуту (знижки з цін, акції, гарантії 

повернення коштів тощо). 

2. Низький рівень вітчизняної виробничої конкуренції, що робить 

непотрібним використання концепції маркетингу. За наявності високого 

рівня конкуренції виробники „борються‖ за споживача, стараючись як 

найкраще задовольнити його потреби. 

3. Поза увагою маркетологів залишається споживач, рідко 

здійснюються дослідження поведінки споживачів та вивчення їх потреб. 

4.  Активно розвивається освіта в галузі маркетингу, але формування 

прошарку професійних маркетологів перебуває на стадії зародження. 

5.  На підприємствах створюються служби маркетингу, які 

підпорядковані безпосередньо керівництву підприємства. Але така 

тенденція відмічається на підприємствах, що працюють на споживчому 

ринку. 

6. Менталітет вітчизняного споживача породжує недовіру до 

рекламних акцій, стимулювання збуту тощо. 

7. Неврегульованість законодавчої бази з питань захисту прав 

споживачів, реклами, недоброякісної конкуренції, реєстрації патентів та 

винаходів, реєстрації та охорони прав на знаки для товарів та послуг, сприяє 

поширенню в рекламі неправдивої інформації. 

Завдання 2.1. Ознайомтеся з фактами, які наведені нижче. Визначите, 

яка ситуація до якого періоду розвитку маркетингу в Україні належить: 

а) на провідних українських підприємствах виникають спеціалізовані 

відділи, підпорядковані безпосередньо директорові чи його заступникові зі 

стратегічного розвитку. Основним завданням цих відділів стає відстеження 

ситуації на ринку, поведінки конкурентів, а також розробка стратегічних 

напрямків діяльності фірми для досягнення конкурентних переваг на ринку; 

б) створення перших кооперативів, підприємств малого приватного 

бізнесу потребувало нових підходів в управлінні, притаманних ринковій 

економіці;  

в) сутність маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах 

ототожнювалися з успішним збутом або рекламою, тому найчастіше нові 

відділи мали назви «Відділ збуту і маркетингу» або 2Відділ реклами і 
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маркетингу». Не усвідомлюючи достатньою мірою цілей і завдань 

маркетингової діяльності та її місця в корпоративному управлінні фірмою, а 

також не маючи кваліфікованого персоналу, маркетингові служби слабко 

інтегрувалися в організаційні структури підприємств. Підпорядковувалися 

вони, як правило, керівникам зі збуту, в найкращому разі – комерційним 

директорам, а розроблені ними пропозиції мали характер «побажань» і 

спричиняли запеклий опір виробничих і технологічних служб. Як наслідок, 

«перша хвиля» створення відділів маркетинг закінчилася розчаруванням в 

ефективності їхньої діяльності. На одних підприємствах служби маркетингу 

розформували, на інших їхні працівники взялися до чисто збутових функцій 

і залучення нових клієнтів. 

 

Контрольні питання 

1. Як проходив процес становлення та розвитку маркетингу в Україні? 

2. Проаналізуйте періоди розвитку маркетингу в Україні. 

3. Назвіть риси сучасного маркетингу в Україні.  

4. Обґрунтуйте проблеми становлення і розвитку маркетингу в 

Україні. 

 

Тема 2. Взаємозв'язок маркетингу із суміжними дисциплінами 

 

Практичне заняття 3 

 

Завдання 3.1. Надайте визначення наукам, що є суміжними з 

маркетингом, використовуючи наступні елементи:  

 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для завдання  
1 – Наука про загальні та специфічні закони розвитку і 

функціонування суспільно-економічних формацій, 

механізми та форми прояву цих законів в діяльності 

особистостей, соціальних груп і народів  

 

2 – Наука про координовану діяльність з керівництва й 

управління організацією  
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Продовження табл. 3.1 

3 – Наука про управління потоками в економічній 

системі з оптимальними витратами ресурсів для 

досягнення поставлених цілей  

 

4 – Наука, яка вивчає специфіку розвитку, 

взаємозв‘язки та взаємовпливи матеріальної та духовної 

культури цивілізації, етносів, націй у процесі їх 

розвитку  

 

5 – Наука про суспільство, суспільні відносини та 

проблеми соціальної взаємодії  
 

6 – Наука про психіку, психічну діяльність людини   

7 – Наука, яка вивчає закономірності формування та 

зміни кількісних характеристик масових суспільних 

явищ, що розглядаються у безпосередньому зв‘язку з їх 

якісним змістом  

 

8 – Наука, яка спрямована на збирання, обробку, аналіз 

та оприлюднення даних про масові явища і процеси 

громадського життя  

 

9 – Наука, яка вивчає внутрішні закономірності 

розвитку культури, тенденції взаємодії культури і 

суспільства  

 

 

Завдання 3.2. Уточніть внесок кожного із представників 

американської школи маркетингу в розвиток теорії і практики маркетингу. 

Яким ученим, названим далі належать такі здобутки: (Джоел Дин (Joel 

Dean), Пітер Друкер (Peter Druker), Теодор Левітт (Ted Levіtt), Е. Джером 

Маккарті (E. Jerome McCarthy), Ніл Борден (Neil Borden) і Філіп Котлер 

(Philip Kotler): 

 уперше використав поняття «маркетингова короткозорість», 

пояснюючи помилки процесу вдосконалення товару без урахування потреб 

споживачів; 

 уперше запропонував термін «маркетинг-мікс» (або маркетингова 

суміш), пояснюючи зміст діяльності маркетолога підприємства; 

 запропонував комплекс маркетингу — «4 Р»; 

 розробив першу навчальну програму з основ маркетингу для вищих 

навчальних закладів, яка є зараз базовою в усьому світі; 
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 сформулював концепцію життєвого циклу товару; 

 запропонував розглядати маркетинг як одну із функцій 

менеджменту і будувати діяльність підприємства виходячі з аналізу ринку 

та дослідження потреб споживачів. 

 

Контрольні питання 

1. З якими базовими категоріями економічної теорії пов'язаний 

маркетинг? 

2. Який взаємозв‘язок маркетингу та соціології? Назвіть соціальні 

групи. 

3. Вкажіть напрями психології, з якими пов'язаний маркетинг. 

4. У чому містяться культурологічні аспекти маркетингу? 

5. Назвіть економістів - нобеліантів, чиї винаходи вплинули на 

розвиток теорії маркетингу. 

6. Що таке «ринок з асиметричною інформацією»? Хто запропонував 

цю теорію і як вона використовується в маркетингу? 

7.  Які теоретичні розробки Г.А. Саймона використовуються в теорії 

маркетингу? 

8.  Хто із економістів - нобеліантів запропонував перехресні 

коефіцієнти еластичності і як вони застосовуються в маркетингу? 

 

Тема 3. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та 

розвитку теорії маркетингу 

 

Практичне заняття 4  

Виникнення і розвиток маркетингу, як теорії та підприємницької 

практики, зумовлені розвитком економічних відносин між суб‘єктами 

господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало 

наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин  та 

обладнання, спеціалізації та розподілу праці. Все це спричинило різке 

зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем зі 

збутом продукції. У табл. 4.1 показано динаміку вдосконалення концепцій 

маркетингу у зв'язку з розвитком економіки і прогресом економічної теорії. 

 

 

 



 20 

Таблиця 4.1 – Динаміка вдосконалення концепцій маркетингу у зв ' язку 

з розвитком економіки і прогресом економічної теорії 

Період 

становлення 

наукової школи 

економічної теорії 

Основні економічні характеристики періоду 

Переважаюча 

концепція 

маркетингу 

Марксизм / ранній 

маржиналізм 

Економіка дефіцитна, економічна думка 

зосереджена на визначенні вартості і 

корисності товарів. Ідеалом є пошук 

ринкової рівноваги внаслідок відповідаючи 

споживання і виробництва. Причому, 

передбачається одночасне зниження 

споживання і підвищення виробництва 

Концепція 

вдосконалення 

виробництва 

Пізній 

маржиналізм 

Подолання дефіцитності економіки і 

виявлення ринкової вартості товарів. 

Визначення необхідності маркетингових 

досліджень для виробництва тих чи інших 

видів товарів 

Концепція 

вдосконалення 

товару 

Кейнсіанство Прискорення розвитку ринкової економіки 

ринковими методами в сукупності з 

інструментами державного регулювання. 

Збільшення споживання за рахунок масового 

кредитування. Повне подолання 

дефіцитності економіки, поява реального 

вибору для споживача 

Концепція 

інтенсифікації 

комерційних 

зусиль, 

становлення 

концепції 

маркетингу 

Інституціоналізм / 

монетаризм 

Існування суспільства споживання, 

оформлення економіки надлишку. Рушійним 

фактором економіки є людина, яка споживає, 

а основним інструментом розвитку 

економіки представляється підхльостування 

індивідуального споживання, як за рахунок 

формування нових потреб, так і за рахунок 

скорочення життєвого циклу товару при 

одночасної побудові довгострокових 

відносин з клієнтами 

Концепція 

соціально-

етичного 

маркетингу, 

дрейф 

маркетингових 

концепцій до 

маркетингу 

відносин 

 

Контрольні питання 

1. Виконайте дослідження еволюції економічної теорії та зв‗яжіть її з 

виникненням та розвитком теорії маркетингу. 

2. Розкрийте основні економічні характеристики періоду становлення 

наукової школи економічної теорії. 
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Тема 4. Концепції маркетингу 

 

Практичне заняття 5 

Маркетингова діяльність підприємства повинна починатися з 

прийняття певної концепції. 

Концепція маркетингу – це сукупність поглядів, уявлень про джерела, 

рушійні сили, напрямки та перспективи розвитку маркетингу.  

Відповідно до етапів розвитку маркетингу сформувалися такі концепції 

табл. 5.1 

 

Таблиця 5.1 – Порівняльна характеристика концепцій маркетингу 

Концепції 
Вихідна 

 точка 
Об‘єкт уваги 

Засіб 

досягнення 

мети 

Результат 

(кінцева 

мета) 

Піклуванн

я про 

потреби 

1 2 3 4 5 6 

Концепція 

удосконаленн

я 

виробництва 

(кінець ІХ-го 

століття) 

Виробництво 

Удосконаленн

я виробництва 

та підвищення 

ефективності 

системи 

розподілу 

Нарощування 

масштабів 

виробництва, 

зниження 

собівартості, 

ціни товару 

Досягнення 

високої 

ефективност

і 

виробництва 

продукції 

Виробника 

Концепція 

удосконаленн

я товару 

(кінець ІХ-го 

– 20-і роки 

ХХ-го 

століття) 

Виробництво 

Товар з його 

якістю, 

експлуатаційни

ми 

властивостями

, 

характеристика

ми 

Модернізація 

товарів, 

удосконаленн

я якості 

Одержання 

прибутку за 

рахунок 

виробництва 

та збуту 

високоякісн

их товарів 

Виробника 

Концепція 

збуту (30-і - 

50-і роки ХХ-

го століття) 

Виробництво 

Товари 

підприємства 

та процес їх 

продажу 

Комерційні 

зусилля та 

засоби 

стимулюванн

я збуту 

Одержання 

прибутку за 

рахунок 

зростання 

обсягу 

продажу 

Продавця 

Концепція 

маркетингу 

(60-і – 80-і 

роки ХХ-го 

століття) 

Цільовий 

ринок 

Потреби 

цільових груп 

споживачів 

Комплексні 

зусилля 

маркетингу 

(інтегровани

й маркетинг 

або 

маркетинг-

мікс) 

Одержання 

прибутку за 

рахунок 

задоволення 

потреб 

споживачів 

Покупця, 

споживача 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 

Соціально - 

відповідальни

й (соціально-

орієнтований 

або етичний) 

маркетинг (в 

кінці ХХ-го 

століття на 

початку ХХІ 

століття) 

Цільовий 

ринок, 

суспільство 

Потреби 

цільових 

споживачів, 

довгостроко

ві інтереси 

суспільства 

Досягнення 

балансу 

трьох 

факторів: 

прибуток 

фірми, 

потреби 

покупців, 

інтереси 

суспільства 

Забезпечення 

бажаного 

задоволення 

цільової 

групи 

споживачів, 

добробуту 

суспільства, 

одержання 

прибутку 

підприємства 

Покупця, 

виробника, 

суспільства 

Концепція 

маркетингу 

відносин 

(кінці 20 

століття) 

Потенціальні 

клієнти 

Довгострок

ові 

відносини із 

споживачам

и і 

партнерами 

Матеріальні 

і моральні 

стимули, 

орієнтація на 

конкретних 

споживачів, 

структурні 

зв‘язки для 

взаємодії з 

покупцем 

Одержання 

прибутку за 

рахунок 

встановленн

я 

довгостроков

их тісних 

стосунків із 

споживачами 

і партнерами 

Конкретног

о 

споживача

, партнера 

 

Завдання 5.1. Кейс-ситуація «Американська компанія-виробник 

обладнання» 

Основою політики менеджменту великої американської компанії – 

виробника обладнання – було виробництво верстатів якомога більших, 

потужних і що не вимагають обслуговування, оскільки виробничі 

потужності компанії найкраще підходили для виробництва такого роду 

обладнання.  

Споживачі, однак, стали віддавати перевагу меншому за розмірами і 

більш дешевому обладнанню без високо-зносостійких інженерних якостей, 

яке можна експлуатувати без технічного обслуговування. 

Керівники маркетингового відділу компанії порекомендували 

здійснити зміну конструкції всього асортименту обладнання, але натрапили 

на рішучий опір виробничих і технічних служб, які стверджували, що 

існуюча конструкція виробів і структура витрат були кращими, ніж у інших 

конкурентів компанії. За їх словами, єдине, що потрібно, так це найкраща 

організація збуту. 

Вище керівництво компанії встало на бік технічних експертів. І тільки 
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після того, як компанія втратила значну частку свого ринку і практично 

опинилася на межі банкрутства, її президент погодився на зміну 

номенклатури продукції. 

Запитання і завдання 

1. Якої орієнтації бізнесу дотримується компанія? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

2. Сформулюйте причину падіння попиту на продукцію компанії. 

3. Запропонуйте можливі варіанти поліпшення діяльності компанії. 

4. Уявіть, що Ви призначені керівником відділу маркетингу компанії. 

З чого б ви почали свою діяльність? 

Завдання 5.2. Кейс-ситуація «Маркетинг взаємин» 

Кожному відвідувачеві, що прийшов в офіс туристичної фірми 

«Сузір‘я », вручається листівка з фотографією співробітників, підпис, під 

яким говориться: «Ми Вас уважно слухаємо. Це безкоштовний лист, 

адресований директору фірми пану Павлову О.І.». На зворотному боці 

листівки відвідувач читає: «Ми дякуємо Вам за те, що Ви звернулися до 

нас. Саме завдяки нашим клієнтам ми стали одним з лідерів туристичного 

ринку. Для того щоб зберегти за собою позиції, нам необхідно знати, що ми 

робимо неправильно. Пропозиції та зауваження щодо обслуговування 

споживачів, якими б незначними вони не були, ми приймемо з вдячністю. 

Кожне з них буде уважно розглянуто паном Павловим О. І.». 

Запитання і завдання 

1. Які цілі переслідує фірма «Сузір'я», використовуючи такий прийом 

роботи з відвідувачами? 

2. Чому фактор задоволеності або незадоволеності клієнта відіграє 

таку велику роль в туристичному бізнесі? Відповідь аргументуйте, наведіть 

підтверджуючі приклади і результати опублікованих у літературі 

досліджень. 

3. Туристські підприємства, орієнтовані на споживача, намагаються 

задовольняти його в більшій мірі, ніж конкуренти, але не прагнуть досягти 

максимально можливого рівня задоволення споживача. Як ви думаєте, 

чому? Чи узгоджується це з концепцією маркетингу? 

4. Чому детальне дослідження моделі прийняття купівельного 

рішення допомагає розробити більш ефективні маркетингові стратегії для 

завоювання і утримання споживачів? Наскільки універсальна ця модель? 
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5. Як можна зменшити у клієнтів відчуття усвідомленого дисонансу? 

 

Контрольні питання 

1. Покажіть відмінності між орієнтацією на ринок, орієнтацією на 

продаж і орієнтацією на товар, звернувши увагу на наслідки вибору кожної 

орієнтації для фірми і на роль служби маркетингу. 

2. Проаналізуйте концепції маркетингу на різних етапах його 

розвитку. 

3. Охарактеризуйте логіку розвитку маркетингових концепцій. 

4. У чому сутність соціально-етичного маркетингу? 

5. В яких випадках доцільно застосовувати концепцію інтенсифікації 

комерційних зусиль (збуту)? 

6. Особисто ви підтримуєте ідею законодавчого закріплення 

принципу «забруднювач платить»? Порівняйте, з точки зору маркетингу, 

вплив «екоподатків» і «екопошлін». 

7. Чи є «зелений» маркетинг вдалою відповіддю фірми на 

занепокоєння громадян, стурбованих наростаючим погіршенням 

навколишнього середовища? 

 

Тема 5. Основні категорії маркетингу 

 

Практичне заняття 6 

Нестаток – виникає у людини, коли вона відчуває гостру 

необхідність в будь-чому. Нестатки бувають фізіологічними (одяг, їжа, 

сон), соціальними (відсутність духовної близькості, взаєморозуміння) та 

особистими (нестача знань, неможливість самовираження). Нестатки 

завжди об'єктивні, людина намагається будь-що задовольнити їх. 

Потреба – це нестаток, який набув специфічної форми і виник 

внаслідок того, що: 1) людина існує сама по собі як біологічна істота; 2) 

людина є частиною суспільної системи; 3) людина взаємодіє з навколишнім 

середовищем, тобто суспільством, живою і неживою природою.  

Бажання – це зовнішня форма вияву потреби, тобто потреба, яка 

набула конкретної форми відповідно до культурного рівня та особистості 

індивіда. Бажання можна назвати конкретизованою потребою. Причому в 

різних регіонах і країнах спільні потреби трансформуються в різноманітні 
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бажання, які визначаються культурними, історичними, географічними та 

іншими факторами. Наприклад, потребу в їжі жителі різних країн 

задовольняють шляхом споживання різних продуктів харчування. 

Споживачі, які проживають в одній країні і відчувають одну і ту саму 

потребу, можуть задовольнити її шляхом купівлі різних товарів. 

Якщо потреби мають передекономічне походження, то бажання 

людей певною мірою залежать від волі та поведінки підприємців 

(виробників) і навіть можуть бути сформовані ними. 

Запити – бажання людини, вартість задоволення яких у більшості 

випадків вища або нижча за її наявну купівельну спроможність. 

Попит – бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності, 

тобто забезпечена грошима конкретна потреба в конкретних товарах 

(послугах), які реалізуються на ринку.  

Товар – це все, що може задовольнити потребу або бажання і 

пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання 

чи споживання. Це вироби, послуги, організації, види діяльності, ідеї тощо. 

Завдання 6.1. Виділіть з наведеного переліку базові аспекти 

маркетингу: сервіс, потреба, дистриб'ютор, запит, товар, реклама, 

сегментування, нестаток, анкета, магазин, асортимент, етикетка, каталог, 

обмін, конкурент, угода, позиціонування, марка, ринок. 

Завдання 6.2. Наведіть приклади нестатків та потреб людини. 

Перелічите товари, які можуть задовольнити потреби людей різного віку, 

походження, соціального статусу, культурного рівня, тощо.    

Завдання 6.3. Поміркуйте, які споживчі потреби задовольняють 

наступні товари і послуги: 1) гамбургер; 2) мокасини чоловічі «Calvin 

Klein»; 3) відвідування торговельних центрів; 4) послуги таксі. 

У кожного з чотирьох наведених товарів і послуг є відповідні товари-

замінники: 1) послуги міського електричного транспорту (метрополітену); 

2) замовлення товарів через Інтернет; 3) кросівки; 4) яєчня. Встановіть 

взаємозв‘язок між групами товарів.  

Завдання 6.4. Проведіть дослідження призначення і області 

споживання будь-якого товару. Результати дослідження призначення і 

області споживання зведіть у табл. 6.1, де як приклад наведено результати 

дослідження легкового автомобіля. 
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Таблиця 6.1 – Приклад дослідження легкового автомобіля 

№ 

з/п 
Показники Характеристика показника 

1 Нестаток Швидке пересування 

2 

Потребу в яких 

товарах викликає 

такий нестаток 

Автомобільний транспорт, водний, повітряний, 

залізничний, міський транспорт, мотоцикл, мопед, 

велосипед та ін. 

3 

Опис потреби, яку 

задовольняє даний 

товар (легковий 

автомобіль) 

Пересування по суші усередині населених пунктів і 

між ними з відносно невисокою швидкістю (40-100 

км/ч) в основному на невеликі відстані 

4 Товари - субститути 
Міський електротранспорт, автобус, мотоцикл, 

мопед, велосипед 

5 
Область використання 

даного виробу 

Використовується в усіх районах України, на 

дорогах усіх видів для переміщення людей і 

невеликих вантажів усередині населених пунктів та 

між ними 

6 

Умови ефективного 

використання даного 

виробу 

Обов'язкова умова – наявність доріг. Інакше – 

використання автомобіля надзвичайно обмежено. 

Особлива ефективність використання досягається на 

дорогах з твердим покриттям 

 

Далі визначаємо окрім основної, інші потреби, які в певній мірі може 

задовольняти даний товар. Результати заносимо в табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 – Результати дослідження легкового автомобіля 

Ранг потреби Назва потреби Ступінь задоволення 

Головна Перевезення людей в кількості 1-5 чоловік Повністю 

Основна Перевезення пасажирів і особистих речей 
В основному 

задовольняється 

Допоміжна 

Забезпечення умов мешкання і відпочинку 

в перебігу короткого періоду часу (до 1 

місяця в літній час) 

Частково 

задовольняється 

Допоміжна 
Переміщення вантажних і пасажирських 

причепів 

Частково 

задовольняється 
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Контрольні питання 

1. Наведіть різні визначення маркетингу. Яке визначення на Вашу 

думку є найповнішим? 

2. Дехто думає, що маркетинг – це тільки реклама та збут. Чи згодні 

Ви із цим твердженням? 

3. Де та для чого використовують маркетинг? 

4. Розкрийте зміст маркетингових понять «нестаток», «потреба», 

«бажання», «попит», «товар». Наведіть приклади. 

 

Практичне заняття 7 

Сегмент ринку – це сукупність споживачів, які мають високу 

однорідності ринкової поведінки, чітко відмінної від інших на даному 

ринку, і яка вимагає специфічного комплексу маркетингу. 

Сегментування ринку – процес розподілу ринку на сегменти, які 

будуть характеризуватися однаковою реакцією на заходи комплексу 

маркетингу. 

Мета сегментації – максимальне проникнення підприємства на 

сегменти ринку з тим, щоб зосередити на них маркетингові зусилля 

підприємства. 

 

Рисунок 7.1 – Загальна сегментація ринку 

 

 

Сегментація 

ринку 

Вибір цільового 

ринку 

Визначення факторів сегментації 

Розподілення ринку на сегменти 

Визначення місткості сегментів 

Позиціонування 

товару на ринку 

Визначення привабливості 

виділених фірмою сегментів 

Вибір цільового сегмента 

Визначення можливостей 

стратегій позиціонування 

Розробка комплексу маркетингу 
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Етапи процесу сегментування ринку: 

1 етап – Визначення напрямків та ознак сегментування ринку. 

Напрямками сегментування ринку є: 

1. Сегментування ринку за групами споживачів. 

2. Сегментування ринку за параметрами товару. 

3. Сегментування ринку за основними конкурентами. 

2 етап – Вибір методу та здійснення сегментування ринку. 

Для здійснення сегментування ринку використовують наступні 

методи: групування, побудова сітки сегментування, багатомірного 

статистичного аналізу. 

3 етап – Інтерпретація отриманих сегментів. 

Виділені сегменти описуються в термінах їх найважливіших 

характеристик і розробляються профілі споживачів. 

4 етап – Оцінка сегментів ринку. 

Оцінювання сегментів здійснюється з точки зору привабливості 

сегмента (розмір сегмента, темпи його зростання, цінова чутливість, 

характер конкуренції) та можливостей підприємства конкурувати у цих 

сегментах. 

5 етап – Вибір сегментів ринку (цільових ринків). 

Практика маркетингу виробила чотири підходи до сегментації ринку і 

ступеню охоплення ринку, кожному з яких відповідає стратегія маркетингу. 

1. Масовий маркетинг. Підприємство намагається вийти на широке 

коло споживачів з єдиним планом маркетингу.  

2. Цільовий маркетинг. Підприємство концентрується на обмеженій 

кількості груп споживачів (одній або двох), які відрізняються набором 

потреб і використовує спеціально розроблений план маркетингу для 

залучення цієї одної (двох) груп.  

3. Стратегія диференційованого маркетингу – підприємство 

орієнтується на декілька різних ринкових сегментів, кожен з яких 

характеризується відмінними сукупностями потреб, і пропонує спеціально 

розроблений план маркетингу для кожного сегменту.  

4. Індивідуалізований маркетинг: підприємство орієнтується на 

задоволення потреб індивідів. 

6 етап – Позиціонування товару. 

Позиціонування товару – комплекс маркетингових заходів, завдяки 
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яким споживачі ідентифікують цей товар у порівнянні з товарами – 

конкурентами. 

7 етап – Розробка плану маркетинга.  

За результатами дослідження на попередніх етапах.  

 

 
 

Рисунок 7.2 – Критерії сегментації ринку споживчих товарів 

 

Принципи та типовий поділ сегментування ринку споживачів 

наведені у табл. 7.1  

 

Таблиця 7.1 – Принципи сегментації ринку споживачів 

Принцип Типовий поділ 

Географічний: 

 ргіон 

 

 область 

 чисельність населення, 

тис. осіб 

 густота населення,  

осіб на 1 км 

 клімат 

 

Східна Україна, Північно-Західний, Крим, Західна 

Україна, Південний, Північно-Східний, Південно-

Західний 

Київська, Одеська, Харківська  

Менше 5; 5-10; 10-25; 25-50; 50-100; 100-250; 250-500; 

500-1000  

 

до 2; 2-5; 6-10 

 

Північний, помірний, південний 

За психографічним 

принципом 

Спосіб життя 

Індивідуальність 

За поведінковим 

принципом 

Профільне 

Пошукові переваги 

Мотив купівлі 

Використання 

Сприйняття і думки 

Демографічне 

Соціально-

економічне 

Географічне 

Сегментування споживачів 

Поведінка покупця 
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Продовження табл. 7.1 

Психографічний: 

 суспільний клас 

 осіб життя 

 тип особистості 

 

Нижчий, вищий, середній 

Оптимісти, песимісти, традиціоналісти, естети 

Пристрасні натури, любителі бути ―як усі‖, авторитарні 

натури, честолюбні 

Поведінковий: 

 привід для купівлі 

 шукані вигоди 

 статус користувача 

 

 інтенсивність споживання 

 ступінь прихильності 

 ступінь готовності 

покупця до сприйняття 

товару 

 ставлення до товару 

 

Повсякденна покупка, екстрений випадок 

Якість, сервіс, економія 

Не користується; колишній користувач; потенційний 

користувач; користувач-новачок; регулярний користувач 

Слабка, помірна, сильна 

Ніякий, середній, сильний, абсолютний  

Необізнаний, поінформований, зацікавлений, прагне 

купити 

 

Захоплене, позитивне, байдуже, негативне, вороже 

Демографічний: 

- вік 

 

- стать 

- склад сім‘ї, осіб 

- етап життєвого циклу сім‘ї 

 

 

 

- рівень доходів, грн. 

- рід занять 

 

 

- освіта 

- релігійні переконання 

- раса 

- національність 

 

Молодші від 6 років, 6-11; 12-19; 20-34; 35-49; 50-64; 

старші від 65 років 

Чоловіки, жінки 

1-2; 3-4; 5 і більше 

Молоді одинаки; молода сім‘я без дітей; молода сім‘я з 

молодшою дитиною до 6 років; молода сім‘я з молодшою 

дитиною від 6 років і старше; літні люди з дітьми; люди 

похилого віку без дітей; самотні; інші  

 

Менше 2000; 2000-2400; 2400-2600;2600-3000; 3000 грн і 

більше. 

Технічні спеціалісти, управлінці, службовці, власники 

капіталу і підприємств, продавці, робітники, фермери, 

пенсіонери, студенти, домогосподарки, безробітні  

Початкова, середня, середня спеціальна, незакінчена 

вища, вища 

Католик, протестант, православний, буддист, інше  

 

Негроїдна, європеоїдна, монголоїдна  

Українець, росіянин, німець, поляк, інша 
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Завдання 7.1. Імпортер корейських смартфонів хоче мати у своєму 

розпорядженні сегментацією з вигод для українського ринку. 

Запропонуйте сітку сегментації, яка здається Вам підходящою, і 

запропонуйте процедуру збору інформації, що дає змогу перевірити її 

обґрунтованість. 

Завдання 7.2. В даний час спостерігається зростаюча фрагментація 

ринків, оскільки покупці все частіше і частіше шукають рішення, 

адаптовані до їх специфічних потреб. Як це поєднується з розвитком 

глобального маркетингу, який робить акцент на стандартизацію товарів і 

торгових марок по всьому світу? 

Завдання 7.3. Складіть таблицю «Сегментація» для свого 

підприємства (фірми, компанії), розташувавши по горизонталі основні 

сегменти клієнтів вашого бізнесу. По вертикалі - продукти (товари або 

групи товарів, послуги). Оцініть сегменти за 10-бальною шкалою. 

Завдання 7.4. Визначте найбільш перспективні сегменти ринку для 

реалізації товарів А та Б за наступними вихідними даними табл.7.2 

 

Таблиця 7.2 – Вихідні дані для розрахунку перспективних сегментів 

ринку 

Середній дохід 

на 1 людину, грн 

Величина 

сегменту, % 

Інтенсивність споживання товару на 

даному сегменті, % 

А Б 

до 1500 10,6 2 6 

1500-1800 15,7 4 8 

2100-2400 17,6 5 4 

2400-2700 15,7 5 5 

2700-3000 14,2 4 7 

3000-3300 9,0 20 25 

3300-3600 10,1 35 20 

понад 3600 7,1 25 25 

 

Завдання 7.5. Кейс-ситуація 

«Хто він, типовий турист?» 

Закордонні виїзди поляків в останні роки стають все більш 

тривалими, і пов'язані вони переважно з відпочинком. Жителі Польщі все 
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частіше відвідують великі закордонні міста і ночують в готелях. Середні 

витрати польського мандрівника за кордоном становлять 560 доларів. Серед 

виїжджаючих переважають чоловіки. Всі ці дані навело GUS (Головне 

статистичне управління), ґрунтуючись на відомостях, наданих Інститутом 

туризму Польщі. Головною метою виїздів поляків за кордон у 2015 році був 

відпочинок (64 %), покупки (19 %), візити до родичів або знайомих(18 %), 

рішення ділових питань (13 %). Середня тривалість перебування польського 

туриста за кордоном в 2015році склала 9 нічлігів і була на 2 ночівлі довше в 

порівнянні з 2014 роком. Нечастими були тривалі виїзди, що склали від 7 до 

14 ночівель (таких було 30 % від загального числа). У 2015 році вдвічі 

частіше порівняно з 2014 роком виїжджаючі за кордон поляки 

користувалися автобусом як засобом транспорту при перетині кордону 

(16,8 %). До 67 % (на 8 % менше) знизилося число туристів, виїжджаючих 

за кордон в особистому транспорті. Польські туристи також в 2 рази 

частіше користувалися готелями (45 %). У пансіонатах ночувало 22 %, в 

сім'ях у знайомих – 20 %, в кемпінгах 10 % туристів, 55 % польських 

туристів пов'язувало свій виїзд з перебуванням в якомусь певному місці, а 

16% обирало екскурсійні поїздки з відвідуванням різних міст і місць. З 

числа подорожуючих закордоном 44 % – мало вищу освіту, 79 % – постійне 

місце роботи,66% – жителі великих міст.  

Запитання і завдання 

1. Проаналізуйте наведену інформацію і виявить ознаки, по яким 

сегментується ринок. Які сегменти ринку ви виділите? 

2. З якою метою проводиться сегментація туристського ринку? 

3. Дайте характеристику психографічних і поведінкових ознак 

сегментації і відповідних сегментів туристичного ринку. 

4. Виявить послідовність і змістовну сторону дій туристського 

підприємства за вибором свого цільового ринку. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке сегментування ринку? 

2. Дайте визначення ринкового сегменту.  

3. Назвіть критерії та ознаки сегментації. 

4. У чому особливість демографічної сегментації? 
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Практичне заняття 8 

 – це визначення місця товару фірми на ринку серед 

товарів-аналогів. Позиція компанії чи продукту показує чим він унікальний 

УТП (унікальна торгівельна пропозиція), чим відрізняється від конкурентів, 

чим корисний споживачу. 

 – це логічне продовження і завершення процесу 

сегментації ринку і вихідний етап для детального планування комплексу 

маркетингу. 

Мета позиціонування – допомогти потенційним покупцям виділити 

товар з числа його аналогів-конкурентів за будь-якою ознакою і віддати 

йому перевагу при покупці. 

Основні підходи до позиціонування товару базуються: 

1) на певних перевагах товару (послуги); 

2) на задоволенні специфічних потреб або спеціального 

використання; 

3) на певній категорії споживачів, що вже купувала товар (послугу), 

або шляхом порівняння; 

4) за допомогою стійких уявлень. 

Процес позиціювання представлений на рис.8.1. 
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Маркетингові дослідження 

 дослідження сприйняття потенційними покупцями товарів 

підприємства; 

 вивчення позиції товарів підприємства і конкуруючих 

аналогів; 

 розробка карти сприйняття товару і конкуруючого товару;  

 дослідження реакції покупців на позиціювання;  

 виявлення переваг споживачів та їх рейтингу.  

 

Встановлення цілей позиціювання 

 позиціювання (споживче, конкурентне);  

 репозиціювання; 

 перепозиціювання. 

  

Розробка стратегій позиціювання 

 наступальна (атакуюча) стратегія;  

 оборонна стратегія («фортеця на острові»).  

 

Розробка тактики позиціювання 

 споживче позиціювання; 

 позиціювання відносно конкуруючих товарів-аналогів; 

 конкурентне позиціювання.  

 

Розробка комплексу маркетингу 

 товар; 

 ціна; 

 розподіл; 

 просування; 

 персонал 

 

Оцінка ефективності позиціювання 

 

Рисунок 8.1 – Блок-схема процесу позиціювання 

 

Карти сприйняття передбачають побудову графіка ставлення до 

товару рис.8.2. При застосуванні цього методу споживачі відповідають на 

питання стосовно товару, базуючись на власному досвіді його використання 
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та своїй думці щодо того, яким він має бути. Відповіді наносяться на 

графік, результати використовуються при розробці та вдосконаленні 

продукції. 

 
 

Рисунок 8.2. – Приклад карти сприйняття, побудованої на основі двох 

показників: ціна і якість 

 

Завдання 8.1. Виберіть дві газети, орієнтовані на певну соціально-

демографічну групу (молодь, бізнесмени, домогосподарки, етнічна група). 

Відберіть чотири рекламні повідомлення і спробуйте визначити 

позиціонування, якого домагаються рекламодавці. 

Завдання 8.2. Розробіть карту позиціювання для улюбленої моделі 

мобільного телефону або планшету за двома ознаками (ціна та зручність 

меню). Для порівняння візьміть не менше 4-х марок товарів-конкурентів. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке позиціювання? 

2. Назвіть основні підходи до позиціонування товару.  

3. Для чого потрібні карти сприйняття? Які висновки з них можна зробити?

Товар А 

Товар В 

Висока ціна 

Низька ціна 

Висока якість 

Низька якість 

Товар С 
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Модуль 2. Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингу 

 

Тема 6. Комплекс маркетингу 

 

Практичне заняття 9 

Комплекс сучасного маркетингу включає всі заходи, які запроваджує 

підприємство для створення й активізації попиту на свій товар.  

З кінця 1950-х pp. система засобів маркетингу визначається як 

«маркетингова суміш» – marketing-mix (маркетинг-мікс). Наприкінці 

1970-х pp. засоби маркетингу були об‘єднані Джеромом Маккарті в чотири 

групи і система отримала назву «концепція 4Р» – від початкової букви 

англійської назви кожного елемента, а саме: product (товар), place (місце), 

promotion (просування) і price (ціна) рис.9.1. 

1. Рroduct (товар) – набір виробів і послуг з певними властивостями, 

і особливостями створення, які підприємство пропонує цільовому ринку. 

2. Рrice (ціна) – грошова сума, яку споживачі повинні заплатити для 

отримання товару. 

3. Рlace (місце, розподіл) – дії підприємства, спрямовані на 

збільшення доступності його товарів для цільового споживчого сегмента. 

4. Рromotion (просування) – діяльність фірми з інформування 

споживачів про переваги свого товару і їх переконання в необхідності його 

придбання. 

Найбільш успішною (у маркетологів і науковців) з «розширених» 

трактувань комплексу маркетингу зараз можна назвати концепцію «7Р», в 

якій до «4P» додаються ще 3: 

5.  People (люди) – контингент, що має відношення до процесу 

купівлі-продажу. 

6. Process (процес) – це процес, який пов'язаний з діяльністю 

покупця щодо здійснення вибору товару.  

7. Physical Evidence (фізичний атрибут) – матеріальний предмет, 

який може слугувати для клієнта підтвердженням факту надання послуги.  
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Рисунок 9.1 – Комплекс маркетингу «4Р» 

 

Інші «Р» 

Введення нових елементів у комплекс маркетингу зазвичай 

обґрунтовується критикою канонічної формули «4P». В основному 

концепцію «4Р» критикують за те, що вона орієнтована на мікрорівень і 

зачіпає лише продавця. При цьому для розширення списку «P» зазвичай 

використовуються: 

1. Package (упаковка); 

2. Purchase (купівля) – є не тільки передумовою до здійснення 

покупки, але також і наслідком прийняття такого рішення; 

3. Personnel (персонал); 

4. Physical premises / surround (навколишнє середовище) – умови, 

що створені продавцем з метою більш ефективної реалізації свого товару; 

5. Profit (прибуток) – капітал, отриманий у вигляді доходу щодо 

вкладених коштів; 

6. PR, publicity (зв'язки із громадськістю) створюють позитивну 

репутацію продукту та організації в цілому. 

Товар 

– властивості 

– параметри 

– асортимент 

– розмір 

– сервіс 

– упаковка 

– марочна назва 

– гарантії 

Ціна 

– прейскурантна 

ціна 

– знижки 

– націнка 

– умови 

Розподіл 

– канали збуту  

– форми торгівлі 

– транспортування 

– складські запаси 

Просування 

– реклама 

– стимулювання 

збуту 

– персональний 

продаж 

– паблік рилейшнз 

– прямий 

маркетинг ін. 

Комплекс маркетингу 

(makketing mix) 

Цільовий ринок 

ціна 

товар 

розподіл 

просування 
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Завдання 9.1. 

1) Виберіть ті «P», які найбільш підходять для Вашої компанії. 

Маркетинг – мікс для товарів масового попиту: стандартні 4Р 

(продукт, місце продажу, ціна, просування) + упаковка, позиціонування, 

прибуток, процес здійснення покупки. 

Маркетинг – мікс в сфері послуг (наприклад, в туризмі) може 

виглядати так: стандартні «4Р» (продукт, місце продажу, ціна, просування) 

+ люди, процес, фізичне оточення, прибуток, позиціонування. 

2) Уявіть ідеальний стан товару або послуги компанії по кожному з 

обраних «Р». 

Рекомендується «ідеальний стан» товару описувати в вимірних 

термінах, щоб згодом було зручніше його відстежувати і коригувати 

3) Опишіть фактичний стан товару компанії по кожному «P», 

використовуючи опитування споживачів, власну думку та експертну думку 

співробітників компанії. Для простоти оцінки поточного стану справ 

використовуйте бали за 5-ти бальною шкалою.  

4) На основі отриманої таблиці ви з легкістю зможете сформулювати 

коригувальні дії, які згодом ляжуть в основу маркетингового плану. 

5) Розставте пріоритети проведення коригувальних заходів для 

формування правильної послідовності дій та ефективного розподілу 

рекламного бюджету. 

6) Відповідно до визначених пріоритетів ефективно розподіліть 

рекламний бюджет і наявні ресурси. Складіть маркетинговий план. 

Заповніть табл. 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Результати аналізу комплексу маркетингу 

Елементи 

комплексу 

маркетингу 

Ціль Факт 

Оцінка 

(від 0 до 5 

балів) 

Коригувальні 

заходи 

Черговість 

виконання 

дій 

Product      

Price      

Place      

Promotion      

Інші «Р»      
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Завдання 9.2. ТОВ «Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл»» 

впродовж багатьох років працює стабільно, нарощує обсяги виробництва, 

покращує умови праці та матеріального забезпечення робітників, своєчасно 

виплачує дивіденди та розраховується з бюджетом. 

Керівництво фабрики розуміє важливість «людського фактору» в 

роботі та вплив кваліфікації працівників на якість управління процесами. 

Виходячи з цього, на фабриці діє сформована система роботи з кадрами. 

У виробничій діяльності підприємства визначено мережу ключових 

процесів, які охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції, починаючи з 

визначення потреб ринку і закінчуючи їх задоволенням. До таких процесів 

відносяться: маркетинг, розробка нових видів продукції, довгострокове та 

оперативне планування, закупівля, виробництво, тестування, пакування та 

складування, збут продукції. 

Які елементи та функції маркетингової діяльності активно застосовує 

фабрика «Кондфіл»? Запропонуйте маркетингові рішення в розрізі 

комплексу маркетингу для підприємства з метою підвищення ефективності 

його діяльності. 

Завдання 9.3. Продукція торговельної марки «Сармат» сьогодні 

широко представлена у всіх регіонах країни. Поліпшення споживчих 

якостей пива і збільшення обсягів його виробництва дозволило значно 

розширити присутність торговельної марки на пивному ринку України. 

В арсеналі «Сармата» – робота з регіональними представництвами, 

ефективна цінова політика, гнучка система знижок. Усе це привертає увагу 

як оптових торговців, так і споживачів продукції «Сармат». На 

сьогоднішній день «Сармат» випускає 13 сортів пива. 

На основі наведеної інформації обґрунтуйте загальні і конкретні цілі 

маркетингу підприємства, охарактеризуйте комплекс маркетинг-мікс 

підприємства. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке комплекс маркетингу? 

2. Назвіть складові комплексу «4Р».  

3. Що представляє собою концепція «7Р»? 

 

 

http://www.sarmatbeer.com/info_reg.htm
http://www.sarmatbeer.com/beer_list.htm
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Тема 7. Види маркетингу та їх характеристики 

 

Практичне заняття 10 

Залежно від сфери маркетингової діяльності табл. 10.1 розрізняють 

маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий) і виробничо-технічного 

призначення (промисловий). 

 

Таблиця 10.1 – Порівняння маркетингу товарів споживчого попиту і 

виробничо-технічного призначення 

Ознака 

порівняння 

Маркетинг товарів 

споживчого попиту 

Маркетинг товарів виробничо-технічного 

призначення 

Продукти 

Стандартна форма. 

Сервіс має середнє 

значення.  

Низька вартість, велика 

кількість 

Більш технічний за своєю природою. 

Конкретна форма часто змінюється за 

бажанням споживачів. Висока вартість, 

невелика кількість. Дуже важливий 

супутній сервіс 

Ціна Прейскурантна 
На стандартні товари - за прейскурантом, 

на спеціальні - за результатами переговорів 

Просування Акцент на рекламу 
Акцент на особистий продаж і технічне 

консультування 

Розподіл Через посередників 

Канали більш короткі. Частіше 

використовуються спеціалізовані 

постачальники і збутовики 

Відносини 
Відносини не тривалі, 

контакти тимчасові 

Відносини тривалі, багатосторонні 

Процес 

прийняття 

рішення 

клієнтом 

Рішення приймаються 

індивідуально чи на 

рівні сім'ї. Мотиви 

купівлі часто 

ірраціональні (смаки, 

мода, вплив інших 

людей) 

Рішення приймаються колегіальне за 

участю багатьох членів організації. 

Використовуються специфікації, 

різнопланова технічна й економічна 

інформація 

Ринки 

Значна кількість 

споживачів. Попит 

безпосередній, значною 

мірою залежить від цін. 

Покупці - кінцеві 

споживачі, які купують 

товари для особистого, 

домашнього чи 

сімейного 

використання 

Споживачі концентруються в конкретних 

регіонах. Попит є похідним від попиту 

кінцевих споживачів, змінюється в 

значному діапазоні, менш залежний від 

цін. Кількість споживачів незначна. 

Покупці комерційні фірми, установи, які 

ставлять перед собою мету отримання 

прибутку. Купують товари для 

виробничого використання чи перепродажу 
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За видами попиту розрізняють маркетинг: 

 конверсійний – сприяє створенню активного попиту за негативного 

його значення; 

 стимулюючий – сприяє створенню і розвитку попиту за нульового 

значення останнього; 

 ремаркетинг – запобігає спаданню попиту; 

 синхромаркетинг – згладжує сезонні коливання попиту; 

 розвиваючий – перетворює потенційний попит на реальний; 

 підтримуючий – зберігає баланс між попитом і пропонуванням за 

наявності повноцінного попиту; 

 демаркетинг – стримує небажане у ряді випадків зростання попиту; 

 тактичний (короткозорий) – визначає і реалізує тактику 

підприємства в умовах невизначеності попиту; 

 протидіючий – зменшує небажаний з соціально-етичного погляду 

попит; 

 індивідуальний – забезпечує попит на унікальні (марочні) товари. 

Залежно від основних об'єктів уваги, кінцевої мети і способів її 

досягнення розрізняють маркетинг: 

 виробничий – отримання прибутку за рахунок збільшення обсягів 

виробництва, зниження собівартості продукції, ефективного використання 

наявних ресурсів; 

 товарний – отримання прибутку за рахунок поліпшення якості, 

властивостей, характеристик і конкурентоспроможності товарів; 

 торговельний (збутовий) – отримання прибутку за рахунок 

активного збуту, використання прогресивних методів торгівлі; 

 ринковий – отримання прибутку за рахунок орієнтації на 

споживача, координації виробничої та збутової діяльності; 

 розвинутий (сучасний) – отримання прибутку за рахунок 

задоволення потреб та побажань споживачів, використання інтегрованої 

системи елементів (інструментарію) маркетингу. 

За ступенем координації виконуваних на підприємстві 

маркетингових функцій розрізняють інтегрований (виконувані функції 

організаційно об'єднані в один комплекс, підпорядковані існуючій стратегії 

розвитку) і неінтегрований (функції маркетингу на підприємстві 

виконуються розрізнено). 
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Виходячи з рівня маркетингової діяльності, розрізняють 

макромаркетинг (ділова активність на рівні держави) і мікромаркетинг 

(ділова активність на рівні фірми), залежно від мети - комерційний (основна 

мета - отримання прибутку) і некомерційний, або метамаркетинг. 

 

Завдання 10.1 Для кожної характеристики табл. 10.2 підберіть стан 

попиту та вид маркетингу 

 

Таблиця 10.2 – Відповідність характеристики попиту до виду 

маркетингу 

Характеристика попиту Стан 

попиту 

Вид 

маркетингу 

Попит на наркотичні, психотропні речовини в сфері 

незаконного обігу 

  

Споживачі не купують товар   

Споживачі відчувають потребу в лікарських засобах 

даної фармакологічної групи, але вони відсутні на 

ринку 

  

Споживачі не купують запропонований товар внаслідок 

його старіння, появи нової багатофункціональної 

техніки 

  

Рівень продажу товару залежить від пори року   

Існуючий попит збалансований з можливостями 

виробництва 

  

Існуючий попит значно перевищує можливості 

виробництва 

  

 

Контрольні питання 

1. Назвіть критерії, за якими класифікують маркетинг. 

2.  Які види маркетингу за орієнтацією маркетингової діяльності Вам 

відомі? 

3.  У чому полягає відмінність внутрішнього та зовнішнього 

маркетингу? 

4. Охарактеризуйте сфери застосування різних видів маркетингу 

залежно від попиту. 
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Тема 8. Сучасні проблеми маркетингу 

 

Практичне заняття 11 

Основні тенденції, що відбуваються в сучасному суспільстві та світовій 

економіці, можна звести до таких основних груп: 

 глобалізація ринкових процесів; 

 розвиток комп‘ютерних технологій; 

 інформатизація суспільства; 

 насичення ринку різноманітними товарами та послугами; 

 загострення конкуренції майже на всіх існуючих ринках; 

 стомленість споживачів від рекламних акцій і різноманітних 

програм просування товарів; 

 прагнення до здорового способу життя та турбота про охорону 

навколишнього середовища. 

Глобальний маркетинг (global marketing) – маркетинг глобальних 

організацій, які ведуть свою виробничо-збутову діяльність, розглядаючи 

весь світ як один великий ринок, на якому його регіональні та національні 

відмінності не грають вирішальної ролі. Стратегія глобального маркетингу 

– домінуюча стратегія компанії, розрахована на тривалу перспективу, 

заснована на просування торгової марки, бренду на міжнародному ринку. 

Латеральний маркетинг (lateral – бічний, в сторону) базується на 

пошуку нових можливостей шляхом звернення до одного або кількох 

бажань споживача, які відкривають нові ринки. 

Латеральний маркетинг – це технологія розробки нових товарів, нових 

ідей, не «всередині певного ринку», а за його межами. Саме такий підхід 

дає можливість компаніям домогтися більшого успіху, оскільки 

результатом латерального маркетингу є створення нового ринку, а значить і 

отримання більшого прибутку. Приклад застосування латерального 

маркетингу може служити «Кіндер-сюрприз» – і не шоколад, і не іграшка, 

тому прямо не конкурує ні з марками шоколаду, ні з марками іграшок. 

Креативний маркетинг – вид маркетингу, який застосовують в умовах 

прихованого попиту, завданнями якого є перетворення потенційного 

попиту на реальний. Йдеться про створення нових товарів та використання 

наявних товарів та використання наявних товарів в нових сферах 
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споживання.  

Емоційний маркетинг – це різновид маркетингу, який використовує 

інструменти, спрямовані на задоволення потреб споживачів в гострих 

враженнях, цікавих подіях, радощах, спілкуванні, в певному статусі, 

належності до певної соціальної групи та інші потреби, які можна віднести 

до емоційної складової життя людини. 

Завдання 11.1. Виконайте аналіз, про який вид сучасного маркетингу 

йде мова: 

1. «Red Bull» відкрила категорію, яка сьогодні називається 

енергетичними напоями. Вони служать новій потребі, яка виходить за межі 

звичайної спраги, і створюють новий ринок. Це ринок людей, що 

займаються спортом і зацікавлених у відновленні енергії. 

2. Компанії все частіше звертаються не до розуму, а до серця 

споживача. «Nike: Просто зроби це» 

3. Популярні програмні продукти фірми «Майкрософт» (Microsoft), 

такі як «Windows», «Word» та «Excel». Вони існують у безлічі національних 

версій, причому, крім версій російською, польською або чеською мовами, 

існує навіть спеціальна англійська версія для Центральної та Східної 

Європи 

4. Аспірин фірми «Bayer» як засіб зняття болю відчував жорстку 

конкуренцію з боку безлічі інших виробників. Але на основі наукових 

досліджень, що показали, що аспірин може знижувати ризик серцевих 

нападів, починає просувати його для абсолютно нової групи споживачів. 

5. «Gilette» продає леза для гоління для жінок, представивши рожеві 

жіночі леза для гоління «Venus». 

 

Контрольні питання 

1. Із чим пов'язані сучасні проблеми маркетингу? 

2. Проблеми маркетингу сприяють створенню нових маркетингових 

можливостей. Назвіть їх. 

3. Які причини зумовили глобалізацію конкуренції? 

4. Назвіть основні завдання емоційного маркетингу. 
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Тема 9. Глобальний маркетинг 

 

Практичне заняття 12 

Процес глобального маркетингу полягає в наступному: 

 аналіз локальних потреб в окремій країні; 

 глобалізація локальної товарної концепції; 

 кастомізація товару до кожного локального середовища; 

 реалізація обраної стратегії за допомогою операційного 

маркетингу. 

Глобальний маркетинг включає в себе дві стратегії розвитку: 

стратегію стандартизації та стратегію кастомізації. 

Стратегія стандартизації в даному аспекті – «вштовхування 

товарів» - розробка і виведення на ринок високотехнологічних товарів, або 

заміна абсолютно нових, або докорінно удосконалених на базі винаходів. 

Прихильники стратегії стандартизації пропонують виходи не з 

розходжень між ринками, а з загальних рис, і використовувати ті переваги, 

що ця подібність забезпечує. Ідея стандартизації відстоюється Р. Баззелом, 

Т. Левиттом, К. Омае. 

Приклади широко відомих товарів: «МакДональдс» (McDonalds), 

«Кока-Кола» (Coca-Cola), «Пепсі» (Pepsi), «Ревлон» (Revlon), «Кодак» 

(Kodak), «Соні» (Sony), «Левіс» (Levis) і т.д. 

Переваги стандартизації базуються на трьох гіпотезах: 

 світові потреби стануть більш однорідними завдяки технології, 

транспорту і зв'язку; 

 споживачі готові відмовитися від специфічних переваг в ім'я 

виграшу від більш низької ціни і хорошої якості товарів; 

 стандартизація, обумовлена гомогенізацією світових ринків, 

привносить економію на масштабах, що дозволяє знизити собівартість. 

Стратегія кастомізації (Customization - орієнтація на споживача) 

заснована на використанні існуючих розходжень між ринками. Вона 

передбачає індивідуальний підхід до формування товарної пропозиції і 

комплексу маркетингових комунікацій. 

При масової кастомізації технологічна база або основа виробу 

створюється на масовому виробництві, а потім модифікується під вимоги 
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кожного конкретного клієнта. Таким чином, у споживача створюється 

відчуття, що продукт виготовлений спеціально під нього з нуля. 

Приклад: Стратегію масової кастомізації як нову концепцію 

маркетингу вперше ввела в свою діяльність компанія Dell, яка є одним з 

лідерів па ринку комп'ютерного забезпечення. Після злиття компаній 

Compaq і Hewlett Packard їх сукупний дохід у два з половиною рази 

перевищив дохід компанії Dell, в той же час їх прибуток склав всього 40% 

від рівня прибутку компанії Dell. Експерти сходяться на думці, що 

домогтися подібного рівня рентабельності компанія Dell змогла за рахунок 

першості у використанні стратегії масової кастомізації. 

Концепція масової кастомізації істотно відрізняється від масового 

виробництва і від виробництва на замовлення. Продукція не є ні масової, ні 

повною мірою одиничною, проте сприймається споживачем як унікальна. В 

якості цільових ринків виступають не окремі сегменти, а індивідуальний 

споживач, як і у виробництві на замовлення, при цьому витрати 

знижуються за рахунок використання елементів масового виробництва.  

Завдання 12.1. Мережа магазинів-майстерень Build-a-Bear, яка була 

відкрита в США в 1997 р., і досить успішно розвивається. Дана мережа 

магазинів-майстерень позиціонується для цільової аудиторії від 3 до 103 

років, таким чином показуючи, що грати в плюшевих ведмежат можуть і 

діти, і дорослі. Споживач, приходячи в даний магазин-майстерню, має 

можливість сам створити для себе продукт, отримуючи таким чином 

повністю індивідуалізований унікальний продукт. При цьому база виробу 

створюється, так само як звичайні іграшки, на масовому виробництві. 

Підбір індивідуальних деталей, озвучування, сердечко, яке вкладається в 

іграшку, дозволяє індивідуалізувати даний продукт. Весь процес 

здійснюється або на місці, або оформляється замовлення на додаткові 

аксесуари або деталі на умовах передоплати.  

1. Яку стратегію використовує мережа магазинів-майстерень Build-a-

Bear? 

2. У чому сенс концепції, яку пропонує мережа Build-a-Bear? 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягає процес глобального маркетингу? 

2. Назвіть дві стратегії розвитку глобального маркетингу. Дайте 
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характеристику кожної з них. Наведіть приклади. 

 

Тема 10. Інтерактивний маркетинг 

 

Практичне заняття 13 

Інтерактивний маркетинг – це використання каналів зв'язку в 

режимі реального часу за допомогою засобів електронної торгівлі. Для 

цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у 

режимі реального часу покупців і продавців. 

У маркетологів є чотири можливих варіанти залучитися до 

використання інтерактивного маркетингу: 

1. Створення електронного магазину. Для цього можна купити 

«місце» в будь-якій комерційній оперативно-інформаційній службі або 

відкрити свій власний Web-сайт, які забезпечують інтерактивний зв‘язок 

товаровиробника зі споживачами. За допомогою Web-сайтів можна 

сформувати у споживачів позитивний образ підприємства, його товарів і 

послуг, а також забезпечити альтернативні канали збуту. Такий вузол може 

включати каталог, поради споживачеві та такі засоби стимулювання збуту, 

як купони, розпродажі зі знижкою і конкурси покупців. Він повинен 

постійно оновлюватися, підвищуючи свою привабливість і стимулюючи 

цікавість відвідувачів. Підприємствам доцільно широко рекламувати свої 

Web-сайти у пресі, на радіо і телебаченні, а також у рекламі, яка з‘являється 

на інших Web-сайтах. 

2. Розміщення реклами в Інтернет у спеціальних розділах, що 

надаються основними комерційними оперативно-інформаційними 

службами; у певних групах новин Інтернет, що створюються спеціально для 

комерційних цілей. Нарешті, підприємство може заплатити за рекламні 

оголошення, які з‘являються на екранах комп‘ютерів абонентів, коли вони 

передивляються інформацію у відповідних оперативно-інформаційних 

службах чи Web-сайтах. До таких оголошень належать об‘яви-заголовки, 

виникаючі вікна, так званий бігучий рядок (заголовки, переміщуються по 

екрану) і «шлагбауми» (повноекранні оголошення, через які обов‘язково 

повинні проходити користувачі, перед тим як вони потраплять на 

наступний екран, який вони б хотіли подивитися). 

3. Участь у форумах, групах новин і дошках оголошень. Форуми – 
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це дискусійні клуби, що функціонують у рамках комерційних оперативно-

інформаційних служб. Форум може підтримувати бібліотеку, так звану 

―кімнату для розмов‖, для обміну повідомленнями у реальному часі та 

навіть класифікований каталог рекламних оголошень. 

Групи новин є Інтернет-версією форумів. На відміну від комерційних 

форумів, учасниками груп новин є люди, що отримують та відправляють 

повідомлення, присвячені певній тематиці. Користувачі можуть брати 

участь у групах новин, не оформлюючи ніякої передплати. В Інтернет 

існують тисячі груп новин, присвячених практично будь-яким темам – 

починаючи від способів здорового харчування, ремонту техніки в домашніх 

умовах і вирощуванню карликових дерев і закінчуючи колекціонуванням 

антикварних автомобілів і обміном думками з приводу останнього 

мексиканського телесеріалу. 

Електронні дошки оголошень є спеціалізованими оперативно-

інформаційними службами, які присвячені певній тематиці чи групі. Їх 

тематика буває найрізноманітнішою – від способу організації дозвілля і 

підтримки здоров‘я до комп‘ютерних ігор і програмного забезпечення. 

Будь-який товаровиробник може віднайти для себе групу новин, тематика 

якої відповідає продукції, чи послугам, що він надає, та взяти участь у її 

роботі. 

4. Використання електронної пошти і Web-повідомлення. 

Виробник товарів може спонукати споживачів та своїх потенційних клієнтів 

звертатися до нього з питаннями, побажаннями та зауваженнями через 

електронну пошту. Представники відділу обслуговування клієнтів швидко 

та вичерпно відповідають на будь-які запитання. Продавець товарів може 

розіслати покупцям інформаційні бюлетені, каталоги, рекламні буклети, 

запрошення на презентації й іншу інформацію, що стимулює попит. Web-

повідомлення, відоме також під назвою запрограмоване проштовхування 

(push-технологія), дозволяє створити досить привабливий для споживачів 

канал, по якому маркетологи можуть розповсюджувати електронну рекламу 

або інші інформаційні повідомлення. 

Завдання 13.1. Аналіз сайтів типу Інтернет-магазин. 

1. Здійсніть пошук декількох сайтів Інтернет-магазинів. 

2. Визначте цілі і цільову аудиторію сайту відповідність змісту 

можливої мети. 
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3. Оцініть зручність навігації по сайту, відповідність дизайну змістом, 

зручність оформлення замовлення. 

4. Проведіть ранжування Інтернет-магазинів за сукупністю 

показників. 

Завдання 13.2. Аналіз сайтів типу «Корпоративне представництво». 

Проаналізуйте контент – інформаційне наповнення кількох сайтів, які є 

корпоративним представництвом однієї з наступних компаній: 

 компанії по послугах в області Web-дизайну; 

 компанії з виробництва автомобілів; 

 компанії з надання консалтингових послуг; 

 освітніх установ; 

 компаній, що спеціалізуються на виконанні маркетингових 

досліджень; 

 підприємств з виробництва хлібобулочних і кондитерських 

виробів. 

Звіт про виконане завдання необхідно занести в табл. 13.1 про 

виконаних досліджень і висновки, сформульовані на основі аналізу. 

 

Таблиця 13.1 – Дослідження інформаційного наповнення сайту 

Адреса сайту 
Назва 

сторінок 

Відповідність 

змісту 

заявленій назві 

Якість 

представленої 

інформації 

Дата 

останнього 

відновлення 

інформації 

     

 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні переваги та недоліки інтерактивного маркетингу. 

2. Охарактеризуйте канали інтерактивного маркетингу. 

3. Які канали інтерактивного маркетингу, на Вашу думку, є більш 

ефективними? 

 

Тема 11. Індивідуальний маркетинг 

 

Практичне заняття 14 

Індивідуальний маркетинг – пристосування товарного асортименту 
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та маркетингових програм до смаків окремих споживачів. Індивідуальний 

маркетинг називають також «маркетингом ринків-для-одного-споживача», 

«маркетингом під замовлення» та «маркетингом один на один2. 

Наприклад, японська велосипедна компанія National Industrial Bicycle 

Company, використовує гнучке виробництво для випуску великої кількості 

велосипедів, які на вимогу покупців індивідуально підганяються; 

Amazon.com рекомендує продукти, що засновані на минулих покупках та 

інтересах клієнта; пошукові системи Google і AltaVista аналізують запити 

користувача протягом довгого часу; телекомунікаційна компанія «Sprint 

Nextel Corporation» аналізує кількість та напрямки дзвінків та SMS - 

повідомлень кожного клієнта з метою запропонувати індивідуальний 

тарифний план. 

Основні інформаційні блоки в індивідуальному маркетингу 

наступні: 

1. Загальні дані про клієнта: повна адреса, номер телефону та факсу; 

особи, з якими велися переговори (посада, коло відповідальності, роль в 

прийнятті рішень); причини відвідувань (якщо вони не мали мети збуту 

товару); дата останнього відвідування; торгова довідкова інформація і дані 

про кредитоспроможності. 

2. Ринкова характеристика клієнта: який основний товар (послугу) 

використовує, набуває клієнт; скільки у нього філій, співробітників, для 

якої кількості споживачів він купує товар; які перспективи даного клієнта, 

представленої їм групи споживачів; конкуруючі товари і товари-замінники. 

3. Аспекти доцільності продажу і проблеми, які доводиться 

вирішувати: прийнятні ціни; технічні переваги і недоліки, що 

характеризують споживання товару; графік надання, доставки продукції; 

специфічні проблеми клієнта, попередній досвід контактів з ним; квоти, 

інші обмеження та інші жорсткі норми, в тому числі конкуренція. 

4. Контракти і умови продажів: обіцяні ціни і графіки поставок; 

технічні умови і умови застосування; кошторисна вартість, її компоненти; 

інші послуги, якщо вони обговорювалися або були обіцяні. 

5. Дії після продажу: підтвердження отримання замовлення, відправка 

додаткової інформації; додаткові візити, призначення дати зустрічі, вітання 

та подарунки від фірми; пропозиції або вказівки для інших відділів. 

Ключовою метою концепції маркетингу взаємин є досягнення і 
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зміцнення лояльності споживачів. 

Лояльність – це віддання переваги споживачем певному товару чи 

послузі, що формується в результаті узагальнення відчуттів, емоцій, думок 

відносно цього товару або послуги. 

Лояльний споживач має відповідати таким вимогам: 

 регулярно здійснює повторні покупки; 

 купує широкий спектр продукції компанії; 

 привертає увагу інших покупців; 

 не реагує на пропозиції конкурентів. 

До основних компонентів лояльності, що сприймається, відносять 

задоволеність споживача та поінформованість. 

Задоволеність – це відчуття задоволення, що виникає у споживача, 

який зіставляє попередні очікування і реальні якості придбаного продукту. 

Поінформованість споживача – це ступінь обізнаності діями 

компанії на цільовому ринку. 

Залежно від рівня поведінкової лояльності та лояльності, що 

сприймається, можна виокремити різні види лояльності табл.14.1 

 

Таблиця 14.1 – Типи і види лояльності споживачів 

Лояльність, що сприймається Поведінкова лояльність 

Висока 
Висока Низька 

Абсолютна лояльність Прихована лояльність 

Низька Хибна лояльність Відсутність лояльності 

 

Абсолютна лояльність – ситуація, за якої високому рівню поведінкової 

лояльності споживача відповідає високий рівень лояльності, що 

сприймається, та є найбільш бажаною для компанії. Споживачів з 

абсолютною лояльністю найлегше утримати. При цьому для утримання 

споживачів достатньо підтримання наявних стандартів якості продукту чи 

послуги, а також обслуговування. 

Прихована лояльність означає, що низькому рівню поведінкової 

лояльності споживача відповідає високий рівень лояльності, що 

сприймається. Тобто споживач виділяє певну компанію серед конкурентів, 

але купує її продукти чи послуги не так часто або не в такій кількості, як 

абсолютно задоволені покупці.  
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Хибна лояльність спостерігається в тому разі, коли високому рівню 

поведінкової лояльності споживача відповідає низький рівень лояльності, 

що сприймається. Ця ситуація є загрозливою, оскільки споживач не 

прив'язаний до компанії. Його покупки в цій організації є результатом 

звичок, обмеженої пропозиції, тому щойно споживач знайде організацію, 

яка задовольнятиме його більшою мірою, він відмовиться від 

обслуговування. Для утримання споживачів з таким типом лояльності 

необхідно обов'язково посилювати лояльність, що сприймається. 

Відсутність лояльності надає мінімальні можливості для утримання 

споживачів. Організації слід відмовитися від утримання цієї частини 

споживачів, або вживати спеціальних заходів для підвищення, передусім, 

лояльності, що сприймається. 

Для визначення ступеня лояльності споживачів найчастіше 

рекомендують використовувати такі показники:  

1. База клієнтів – загальна кількість всіх споживачів продукції 

компанії. 

2. Рівень вмісту нових покупців Цей показник відображає відсоток 

покупців, які зробили покупку вперше і повернулися вдруге протягом 

певного періоду. 

3. Рівень утримання клієнтів – відсоток споживачів, які здійснили 

певну кількість покупок протягом встановленого періоду часу. 

4. Частка витрат покупця – відсоток загального числа покупок в 

певній категорії продуктів або послуг, які здійснює покупець в цій 

компанії. 

5. Середня кількість нових покупців за місяць. 

6. Частота покупок. 

7. Середня сума покупки - це сума, яка в середньому витрачається на 

продукти або послуги під час однієї покупки. 

8. Рівень втрат – середньорічний відсоток покупців, які втрачені або з 

якої причини стали неактивними покупцями (розчаровані або, що змінили 

адресу). 

Приклад. Розглянемо компанію, яка провела опитування серед 1000 

своїх клієнтів. На питання «Яка ймовірність, що ви порекомендуєте 

продукцію цієї компанії своєму другові?» Можна було відповісти, 

використовуючи шкалу від 0 до 10, де 0 означає «абсолютно точно не 
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порекомендую», 5 – «можливо, порекомендую», 10 – «абсолютно точно 

порекомендую». Результати опитування у табл.14.2 

 

Таблиця 14.2 – Результати опитування клієнтів 

Оцінка Кількість відповідей Оцінка Кількість відповідей 

0 1 6 10 

1 2 7 110 

2 0 8 170 

3 0 9 400 

4 2 10 300 

5 5   

 

Показник лояльності клієнтів = Відсоток лояльних клієнтів – Відсоток 

нелояльних клієнтів. 

Відсоток лояльних клієнтів = [(300 + 400) / 1000] ∙ 100 % = 70% 

Відсоток нелояльних клієнтів = [(1 + 2 + 0 + 0 + 2 + 5 + 10) / 1000] ∙ 

100 % =  2% 

Показник лояльності клієнтів = 70 % – 2 % = 68 %. 

Завдання 14.1. Авіакомпанія «American Airlines» використовує 

відомості про 26 млн учасників своєї програми для постійних клієнтів – 

такі, як готелі, яким надають перевагу, ресторани і агентства з прокату 

автомобілів, – для розробки адресних маркетингових кампаній, які вже 

дозволили їй заощадити на витратах понад 100 млн дол. 

Назвіть основні шляхи економії авіакомпанії American Airlines. 

Завдання 14.2. На даному сегменті ринку конкурують три фірми – А, 

В, С. Фірма А в останній день травня провела обстеження думки покупців 

по товарах, які продають усі три фірми А, В, С. В результаті опитування 

було визначено, що престиж товарної марки товарів фірми А відповідає 

40 %, В – 40 %, С – 20 %. Проведене в кінці червня повторне обстеження 

думки споживачів дало відповідно наступні показники: 42%, 30%, 28 %. 

Така динаміка викликала почуття задоволення у керівника маркетингового 

підрозділу фірми А. Однак в даній ситуації фірмі А слід звернути увагу на 

зростання престижу товарів фірми С і врахувати цей факт у своїй 

діяльності, тобто слід визначити, як відіб'ється на ринковій частці фірми А 

збереження такої тенденції в майбутньому. При аналізі даної ситуації 
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важливо визначити рух споживчих симпатій від фірми до фірми. В 

результаті проведеного дослідження були отримані наступні дані. На кінець 

травня у фірми А було 400 покупців, у фірми В – 400, у фірми С – 200. 

Фірма А забрала у фірми В 120 покупців і у фірми С – 20 покупців. У той же 

час фірма А віддала фірмі В 80 своїх покупців і фірмі С – 40. Фірма В 

забрала у фірми С 20 покупців і віддала їй 80 своїх покупців.  

1. Розрахуйте показники лояльності (прихильності) покупців 

торговим маркам фірм А, В, С, відсотки відтоку і припливу їх покупців. 

2. Розрахуйте частки ринку даних компаній А, В, С на кінець липня, 

серпня, вересня, припускаючи збереження показників лояльності відтоку і 

припливу покупців у майбутньому і за умови розподілу ринку між цими 

трьома фірмами. Проаналізуйте тенденцію. що складається. 

 

Контрольні питання 

1. Зробіть порівняльну характеристику стратегій традиційного і 

індивідуального маркетингу.  

2. Що таке програма підвищення лояльності? 

3.  З яких трьох складових складається процес формування 

споживчої задоволеності? 

4. Що має на увазі дисконтна програма? 

5. Які переваги дисконтних або бонусних програм? 

6. Які б ви могли написати тенденції розвитку Українського ринку 

програм лояльності? 

 

Тема 12. Екологічний маркетинг 

 

Практичне заняття 15 

Екологічний маркетинг (англ. green marketing) – специфічний вид 

маркетингу, який передбачає орієнтацію усієї діяльності підприємства 

(розробки продукції, її виробництва, пакування, транспортування, 

реалізації, просування, переробки та утилізації) на формування та 

задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку 

та збереження довкілля і здоров'я людей. 

Обговорення (і засудження) фірм, які виробляють «гори відходів», 

відбилося на сприйнятті багатьох відомих компаній споживачами і 
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громадськістю. Зростаюча чутливість населення до питань охорони 

навколишнього середовища відсунула для багатьох фірм питання про 

цільових завданнях упаковки на задній план, перетворивши в першочергову 

проблему її екологічну безпеку. Предметом активного обговорення стали 

порівняльні переваги одноразових і багаторазових видів упаковки. Як 

наслідок - в центр пильної уваги потрапили упаковка і тара підприємств 

легкої промисловості. 

Завдання 15.1. Кейс-ситуація «Coca-Cola і екологічні проблеми». 

Концерн Coca-Cola в Німеччині вже протягом багатьох років є 

лідером на ринку безалкогольних напоїв з часткою ринку до 30 %. У XX 

столітті екологічному іміджу Coca-Cola було властиво набагато більше 

негативних відтінків, ніж, скажімо, Pepsi-Cola. Частково це було пов'язано з 

тим, що Coca-Cola була першою фірмою, яка вийшла з договору, 

укладеного виробниками напоїв Німеччини в 1977 р, за яким фірми 

зобов'язалися не використовувати одноразову упаковку для їхньої 

продукції. Нею була введена в обіг пластмасова пляшка одноразового 

використання об'ємом 2 л. Така поведінка Coca-Cola викликала широку 

критичну дискусію, як в засобах масової інформації, так і в політичних 

колах. 

Такого роду «прокол» в маркетингової (і екологічної) політиці фірми 

створив масу проблем для Coca-Cola. Нападки з боку громадськості 

погрожували значними фінансовими втратами для Coca-Cola. 

Фірма зіткнулася з необхідністю пошуку нових альтернативних видів 

упаковки і використовуваних для її виробництва матеріалів. Аналіз шансів і 

ризиків фірми табл. 15.1 показав, що до головних проблем, з якими рано чи 

пізно зіткнеться Coca-Cola, відносяться перш за все: 

 законодавчі обмеження на особливо небезпечні для 

навколишнього середовища види упаковки і пов'язані з цим труднощі із 

заміни технологічного процесу виробництва банкових ємностей (по 

численним прогнозам, банкові ємності, що складаються на 100% з 

алюмінію, повинні були повністю витіснити з ринку ємності, що містять 

сталь); 

 негативна критика з боку деяких політичних, громадських і 

природоохоронних організацій, що ведуть до погіршення іміджу фірми; 

 зниження обороту і рівня продажів внаслідок погіршення іміджу. 
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Таблиця 15.1 – Матриця шансів і ризиків Coca-Cola 

Зовнішні 

фактори 
Шанси Ризики 

Законодавець 

 потенційні претензії з 

боку влади можна 

попередити за допомогою 

активної екологічної 

стратегії; 

 демонстрація 

добровільної 

природоохоронної 

політики розширює сфери 

потенційної діяльності 

Законодавчі приписи щодо 

обов'язкового використання скляних 

пляшок багаторазового користування. 

Заборона застосування пластикових 

пляшок одноразового користування. 

Громадськість 

 поліпшення іміджу 

фірми, що похитнувся; 

 вдосконалення системи 

повернення використаної 

тари підвищить довіру до 

природоохоронних заходів 

фірми 

Політична дискусія щодо 

пластикових пляшок одноразового 

користування шкодить іміджу фірми 

Споживач/ 

Торгові 

посередники 

 профілювання як 

піонера у використанні 

екологічно безпечної одно- 

і багаторазової упаковки; 

 використання 

екологічно безпечних 

банок з однорідного металу 

відкриває нові ринкові 

сегменти;  

 поєднання переваг і 

природоохоронних вигод 

системи повернення тари 

Можливі складності зі схваленням 

торговими партнерами створення 

другої системи повернення тари (скло 

і пластмаса). 

Споживач сприймає систему 

повернення тари насамперед як 

багаторазове використання скляних 

пляшок. 

Скляна тара асоціюється з меншим 

навантаженням на навколишнє 

середовище. 

Науково-

дослідні та 

дослідно-

конструкторсь

кі розробки 

Існують можливості для 

створення серійного 

виробництва і системи 

рециркуляції банок з 

однорідного металу 

Нові виробничі технології 

дозволяють виробляти більш легкі і 

скляні пляшки, що не б'ються 

 

Зваживши всі «за» і «проти», «Coca-Cola» вирішила на базі вже 

існуючої концепції охорони навколишнього середовища сформувати нову 

систему екологічних цілей і переглянути деякі пріоритети маркетингової 

стратегії. Ці заходи повинні були врахувати вимоги споживачів як в фазі 
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споживання продукту, так і в області утилізації використаних матеріалів. 

Нова система включила в себе наступні цілі: 

1. Ефективне зростання фірми за рахунок асортименту, який 

відповідає вимогам конкуренції і споживача: оптимізація переваг; нові 

варіанти упаковки; нові обсяги упаковки. 

2. Максимізація частки упаковки багаторазового користування 

(стільки одноразової упаковки, скільки необхідно): стимулювати перехід 

споживача з пластмасових пляшок одноразового користування на 

пластмасові пляшки багаторазового користування; звернути увагу 

споживача, що віддає перевагу одноразову тару, на більш легку вагу і 

міцність пластмасової тари багаторазового використання. 

3. Оптимізація пропозиції упаковки одно- і багаторазового 

використання з точки зору зниження негативного впливу на навколишнє 

середовище: розробка екологічно безпечнішої системи відкриття банок, де 

відкриваючий пристрій залишається на банці, а не відламується; розробка 

банкової тари з однорідного металу (тільки зі сталі) для підвищення якості 

повторної переробки і як наслідок – зниження навантаження на навколишнє 

середовище; подальше технічне доопрацювання різних видів тари під кутом 

зору охорони навколишнього середовища. 

4. Заміна скляної тари багаторазового використання на пластмасову 

тару багаторазового використання в середньостроковій перспективі. 

Нові пластмасові пляшки багаторазового користування були 

позиціоновані як «Нова зручна альтернатива тари багаторазового 

користування для всієї родини». Пляшка об'ємом в 1,5 л стала згідно з 

рекламою «небесно легкої». У центр уваги були проставлені такі 

характеристики упаковки: нова, легка, здатна до багаторазового 

використання, від «Coca-Cola». 

Завдяки проведеним заходам Coca-Cola вдалося збільшити рівень 

продажів напоїв в пластмасовій тарі багаторазового користування на 11 %. 

Найбільший ефект заміни проявився у відношенні 2-літрових пластмасових 

пляшок одноразового користування з гвинтом. 

За рахунок поліпшення іміджу значно зросла частка ринку. «Coca-

Cola» придбала довіру у тих верств споживача, які особливо чутливі до 

екологічних питань. Багато споживачів, які раніше не купували вироблені 

фірмою продукти, змінили свою думку на користь «Coca-Cola». 
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На 60 % збільшилася повторюваність покупки деяких напоїв, 

упакованої в нову тару. 

Внаслідок перенесення пріоритету на пластмасову тару 

багаторазового користування «Coca-Cola» значно посилила систему 

повернення та вторинного використання багаторазової тари. Це, в свою 

чергу, дозволило поліпшити відносини з органами влади. 

Багатосторонні ініціативи фірми в напрямку охорони навколишнього 

середовища посилили довіру до «Coca-Cola2 з боку громадськості і 

контролюючих органів як до підприємства, що вкладає гроші в справу 

збереження природи. 

Найбільш важливою екологічною метою «Coca-Cola2 було 

формування нових елементів системи повернення тари багаторазового 

користування. Дослідження показали, що за рахунок введення в 

експлуатацію нових пластмасових пляшок багаторазового користування 

(більш зручних і легких) вдалося мотивувати традиційних покупців 

продукції з одноразовою упаковкою перейти на товари з упаковкою 

багаторазового користування. Багато прихильників багаторазової склотари 

в 1л також змінили свої уподобання на користь пластмасових пляшок 

багаторазового користування. Ці зміни привели до: 

 скорочення споживання енергії на 37 %; 

 зниження кількості використаних пляшок, що надходять на 

звалище на 87 %; 

 скорочення шкідливих викидів в повітря на 58 %; 

 скорочення шкідливих викидів у воду на 21 %. 

Систематичне рециклювання паперових етикеток з пластмасової тари 

сприяло додатковому зниженню шкідливого впливу на навколишнє 

середовище. Більш легка тара з пластмаси вимагала, в свою чергу, менше 

картону, що використовується при транспортуванні і доставці продукції. В 

цілому система розподілу і доставки продукції знизила споживання енергії 

на 20%. Таке суттєве скорочення негативного впливу на навколишнє 

середовище вдалося досягти перш за все за рахунок високого відсотка 

повернення використаної пластмасової тари. Він склав 98%, що 

перевищило рівень повернення традиційної скляної тари. 
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Запитання і завдання для обговорення 

1. Поясніть основні стратегічні зміни, вироблені в маркетинговій 

політиці «Coca-Cola». 

2. Поясніть доцільність подібних змін на підприємствах України. 

3. Поясніть, як впливає тенденція екологізації виробництва і торгівлі 

на виробників пакувального матеріалу? 

4. Порівняйте плюси і мінуси використання упаковки і тари зі скла і 

пластмаси. 

5. Які, на ваш погляд, перспективи має ідея створення системи 

(центрів) вторинного використання побутової упаковки в Україні? 

 

Контрольні питання 

1. Чи є «зелений» маркетинг вдалою відповіддю фірми на 

стурбованість громадян наростаючим погіршенням навколишнього 

середовища? 

2. Назвіть приклади українських і іноземних фірм, що 

використовують у своїй виробничій і торговій політиці інструменти 

екологічного маркетингу. 

3. Наскільки ефективною, на ваш погляд, є позиціонування на 

українському ринку екологічно безпечного продукту? 

 

Тема 13. Ризики в маркетингу 

 

Практичне заняття 16 

Маркетингові ризики проявляються у вигляді нереалізації чи 

зменшенні обсягів реалізації продукції і цін на неї, наслідком чого є 

недоотримання прибутку або збитки і, загалом, спричиняються наступним: 

1. Невідповідністю техніко-економічних параметрів продукції 

запитам споживачів. Прикладом може служити високо вартісний комп'ютер 

PCJR виробництва IBM, який мав дуже високу ціну і при цьому незручну 

клавіатуру і повільний процесор. Це була з найбільших невдач IBM, яка 

принесла збитки у розмірі близько 40 млн. доларів.  

2. Завищеними цінами або іншими недоліками цінової стратегії. Так 

сівалка, яка виготовляється AT «Охтирсільмаш» (Сумська обл.), 

перевершуючи за якістю більшість товарів конкурентів, програє їм за 
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відношенням ціна-якість. 

3. Неефективною системою збуту, яка не відповідає ринковим 

реаліям. Наприклад, розтягнутий термін виконання замовлення і пов'язане з 

цим невиконання умов постачання. 

4. Неадекватною цільовому ринку системою стимулювання збуту. Як 

приклад можна навести відому телевізійну рекламу питної води з 

альпійських джерел "Блакитна вода", назва якої вітчизняним телебаченням 

озвучувалася англійською мовою у досить неблагозвучному з погляду 

української мови виразі. 

5. Низькою конкурентоспроможністю продукції і підприємства-

товаровиробника (продавця) взагалі. Саме з цих причин фактично зійшли з 

ринку вітчизняні виробники аудіо - та відеотехніки. 

Маркетингові ризики є складовими господарського ризику. 

Крім того, при виділенні системи маркетингових ризиків слід 

враховувати, що вони спричиняються як об'єктивними, так і суб'єктивними 

факторами.  

Об'єктивні маркетингові ризики спричиняються факторами, які 

впливають на підприємство ззовні, і виникають під дією факторів 

макросеродовища (економічні, політико-правові, соціально-демографічні, 

екологічні та технологічні ризики) і мікросередовища господарювання 

(торговельно-збутові, споживацькі, контактні, конкурентні та 

постачальницькі ризики).  

Суб'єктивні ризики залежать від самого підприємства: структури, 

організації діяльності, співпраці підрозділів та ін. Їх дію можна мінімізувати 

шляхом підвищення кваліфікації кадрів служби маркетингу, залученням до 

її роботи досвідчених фахівців, вивченням досвіду діяльності у минулому, 

ретельним контролем за ходом маркетингової діяльності тощо. 

До основних суб'єктивних факторів ризику слід віднести: 

 кваліфікацію і досвід керівників, фахівців і робітників (загальні й у 

вибраній  галузі діяльності відповідно до профілю підприємства); 

 освіту і систему перепідготовки кадрів; 

 мотивацію праці та ступінь узгодженості інтересів власників, 

керівників і робітників; 

 структуру управління, її гнучкість; 
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 місце розташування підприємства, наближеність до транспортних 

вузлів, джерел сировини і комплектуючих; 

 форму господарювання і форму власності; 

 фінансову стійкість; 

 забезпеченість ресурсами; 

 імідж підприємства в очах економічних контрагентів і широких  кіл 

громадськості тощо. 

Кількісний аналіз ризику – це чисельне визначення розмірів ризику 

конкретного виду маркетингової діяльності в цілому. 

При кількісному аналізі ризику можуть використовуватися різні 

методи: 

1. Статистичний метод. 

2. Нормативний метод. 

3. Метод аналізу доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості 

підприємства). 

4. Метод аналізу чутливості проекту. 

5. Метод експертних оцінок. 

6. Аналітичний метод. 

7. Метод використання аналогів. 

Завдання 16.1. Визначити та проаналізувати основні фактори ризику 

вказаного викладачем виду маркетингової діяльності (ринкових досліджень, 

рекламної компанії, формування системи збуту тощо). Вид діяльності 

можна вибрати самостійно, але вибір слід погодити з викладачем. 

Виконати якісний аналіз ризику за схемою: сутність ризику, основні 

фактори та ступінь їх впливу, рівень ризику (незначний, середній, високий). 

Зробити висновок про доцільність даного виду маркетингової діяльності за 

наявності ризику. 

Завдання 16.2. Виконайте якісний аналіз ризику, пов‘язаного з 

прийняттям рішення про будівництво нового заводу з виробництва 

облицювальної цегли на основі результатів проведених ринкових 

досліджень. 
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Контрольні питання 

1. Що таке маркетингові ризики і чим вони спричиняються?  

2. Перелічите об‘єктивні та суб‘єктивні маркетингові ризики. 

Наведіть приклади. 

3. Які методи можуть використовуватися при кількісному аналізі 

ризику? 
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