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Тема: МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ПОНЯТТЯ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ 

 

Мета: розглянути сутність та складові маркетингового середовища  

Маркетингове середовище - сукупність суб'єктів, умов та сил, що діють за 

межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність. Фактори 

зовнішнього середовища поділяють на дві групи: мікросередовище і 

макросередовище (рис. 1). 

Мікросередовище становлять: споживачі; конкуренти; постачальники; 

посередники; контактні аудиторії. 

 

Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища маркетингу 

До сфери прямого впливу належать: постачальники, споживачі, конкуренти, 

державні органи. 
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Постачальники – це джерела надходження первісних ресурсів в організацію, 

це можуть бути як матеріальні ресурси, робоча сила (трудові ресурси), капітал 

(фінансові ресурси), так і інформація, що надходить з зовнішнього середовища. 

Споживачі – це ті, хто відчуває потреби і створює попит на певну 

продукцію, а також споживає вироблену продукцію. Тут необхідно зазначити, 

що умови функціонування підприємства у сучасній економіці потребують не 

шукати споживача для виготовленої продукції, а виробляти продукцію у якій є 

потреба. 

Конкуренти – це підприємства, організації, що виробляють аналогічну 

продукцію, але можуть в процесі виробництва використовувати інші 

продуктивні сили, за рахунок чого можуть мати переваги на ринку попиту певної 

продукції, або навпаки. 

Державні органи – це органи, що регулюють діяльність підприємства, 

організації при здійсненні виробничих відносин на всіх стадіях суспільного 

виробництва. 

Вже неодноразово зазначалося, наскільки важливо у сучасному бізнесі 

обрати орієнтиром інтереси споживачів, їхні потреби. А правильно обраний 

характер взаємин з конкурентами, постачальниками, посередниками - це 

додатковий шанс досягти своїх цілей. 

Щодо контактних аудиторій (які іноді називають медіасередовищем) слід 

зробити деякі зауваження. Насамперед - визначення. 

Контактні аудиторії - це групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і 

можуть вплинути на досягнення поставлених цілей. Виділяють сім контактних 

груп: 

 внутрішні контактні аудиторії (трудовий колектив, акціонери, рада 

директорів, профспілки); 

 місцеві контактні аудиторії (місцеві жителі); 

 фінансові контактні аудиторії (банківські службовці, аудитори, дебітори, 

кредитори, фінансові консультанти, брокери); 
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 контактні аудиторії державних установ (державні службовці, які 

відповідають за реєстрацію фірм, працівники податкової служби та 

статистичних органів, пожежної інспекції та санітарно-епідеміологічного 

контролю); 

 контактні аудиторії засобів масової інформації (журналісти, економічні 

оглядачі, працівники відділів реклами та інформації); 

 контактні аудиторії груп громадської дії (активісти екологічного руху, 

руху за здоровий спосіб життя тощо); 

 контактні аудиторії публіки-лідери громадської думки (естрадні зірки, 

спортсмени, політики). 

Взаємини з контактними аудиторіями мають будуватися за схемою: 

максимальне заохочення до співпраці одних (спонсорів, консультантів, 

журналістів) і врахування можливих дій інших (податкова, пожежна інспекції, 

санітарно-епідеміологічний контроль та ін.). 

Макросередовище - це фактори, які впливають на фірму та її 

мікросередовище і які вона НЕ може контролювати. 

Поняття макросередовища визначають п'ять груп факторів: економічні;  

соціально-культурні;  політико-правові;  технологічні; природно-географічні. 

Економічні фактори. Темпи інфляції, рівень зайнятості, міжнародний 

платіжний баланс, стабільність національної валюти повинні постійно 

оцінюватися під час аналізу економічного середовища. Що для однієї організації 

є економічною загрозою, для іншої дає нові можливості розвитку. Під час 

економічного спаду, наприклад, підприємства, що випускають запчастини для 

автомобілів, процвітають, бо у ці часи споживачі переважно ремонтують старі 

автомобілі, а не купують нові. 

Певні загрози для діяльності підприємств (особливо тих, що працюють на 

міжнародному ринку) або нові можливості можуть виникнути через зміну 

валютного курсу, через нестабільність політичної ситуації у країнах, які є 
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об'єктами інвестиційної діяльності, через діяльність закордонних картелів або 

через ускладнення доступу до сировини. 

Соціально-культурні фактори. Суспільство складається з груп людей, які 

мають різні культурні характеристики (ставлення до підприємництва, ролі жінок 

у суспільстві тощо). Культурні цінності навряд чи можна змінити, їх слід 

сприймати як об'єктивну реальність і враховувати в діяльності фірми. 

Наприклад, інститут шлюбу, традиції весільних церемоній не підлягають 

безпосередньому впливові з боку окремої компанії. Але туристичні фірми 

можуть пропонувати різні варіанти весільних подорожей для різних груп 

населення (для молодих пар, для подружжя, що святкує срібне весілля, та ін.). 

Політико-правові фактори. Найважливішими елементами політико-

правового середовища є: 

 законодавство; 

 урядові установи; 

 впливові групи населення. 

Митні тарифи, податкова система, закони та нормативні акти уряду, 

політична стабільність або політичні конфлікти безпосередньо впливають на 

підприємницьку активність. Об'єднання споживачів, екологічні організації 

дедалі активніше впливають на прийняття рішень щодо закриття підприємств, 

діяльність яких суперечить регіональним, екологічним та іншим життєво-

важливим інтересам населення. 

Технологічні фактори. Науково-технічний прогрес надає можливість 

використовувати при виготовленні продукції сучасні ефективні технології, 

значно розширився спектр можливостей фірми для просування товарів через 

засоби телекомунікацій. 

Крім того, розробляючи стратегію розвитку, керівництво фірми має 

визначити, які фактори в технологічному зовнішньому середовищі можуть у 

майбутньому зруйнувати організацію (призвести до так званого "футурошоку"). 

Наприклад, галузь, яка випускає паперові пакети, завжди вважалася стабільною. 
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Проте успіхи у виробництві пластикових пакетів паралельно зі стабілізацією цін 

на нафту (виробництво пластикових пакетів пов'язане з нафтопродуктами) 

створили певні проблеми для цієї галузі. 

Природно-географічні фактори. Під час прийняття рішення щодо стратегії 

й тактики потрібно враховувати кліматичні та географічні умови. 

Так, площа та якість українських чорноземів є позитивним фактором для 

вирощування сільгосппродуктів. Щоправда, інші фактори призводять до того, 

що цей потенціал використовується слабко. 

Розмаїття природно-кліматичних умов створює сприятливі передумови для 

розвитку міжнародного туризму в Україні. Водночас "чорнобильський синдром" 

суттєво стримує розвиток цього бізнесу навіть через багато років після 

катастрофи. 

Ні політичні, ні демографічні, ні соціальні зміни не залежать від волі фірм, 

навіть наймогутніших з них - транснаціональних корпорацій. Саме тому ці 

фактори віднесені в класифікації до неконтрольованих. А ось враховувати їх 

необхідно. У цьому і полягає суть аналізу зовнішнього середовища. 

Внутрішнє середовище, на відміну від зовнішнього, є контрольованим 

фірмою. Його складові: місія; цілі фірми та засоби їх досягнення; організаційна 

структура і інформаційна система; кадрова і маркетингова політика. 

Якщо контрольовані фірмою фактори вимагають вдалого планування і 

використання можливостей фірми, слабоконтрольовані - пошуку засобів впливу, 

то неконтрольовані вимагають адаптації маркетингової діяльності до 

несприятливих і використання сприятливих для фірми умов. 

Взагалі зовнішнє середовище може бути охарактеризовано трьома 

основними якостями: 

1) Взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища – це сила, з 

якою зміна одного фактору впливає на інші фактори. 

2) Складність – кількість та різновид факторів, що значним чином 

впливають на організацію. 
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3) Рухливість – відносна швидкість зміни середовища. 

4) Невизначеність – відносна кількість наявної інформації про 

середовище та впевненість у її точності. 

 

Практичне завдання (оцінюється в 12 балів) 

ТЕСТ-ОЦІНКА 

РІВНЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КОМПАНІЇ 

У пропонованому нижче тесті міститься ряд тверджень, які дадуть уявлення про бар'єри, 

що здатні ускладнити маркетингову діяльність компанії. Необхідно оцінити, якою мірою 

кожне з цих тверджень описує те, що відбувається в організації, де ви працюєте (або в 

компанії, яку Ви знаєте), за наступною шкалою: 

Варіант відповіді, найбільш відповідний твердженням Оцінка 

Абсолютно вірно / так завжди і буває 5 

У більшості випадків правильно 4 

Іноді вірно 3 

Ви не впевнені чи не знаєте 2 

Невірно / так ніколи не буває 1 

Оцінки ставите тільки в порожніх клітинах. Після того, як Ви відповісте на всі питання, 

складіть бали по кожному колонку, визначте загальний бал. 

№ Твердження  A B C D 

1 Процес бізнес-планування завжди починається з глибокого аналізу 

ринкових можливостей, цілі збуту ставляться набагато пізніше 
Х Х  Х 

2 Вище керівництво розглядає маркетинг як орієнтир для всієї 

організації, а не як щось, що виконують окремі працівники або 

відділи - принаймні не в ізоляції 

 Х Х Х 

3 Проводиться вичерпний і об'єктивний аналіз цільових ринків мінімум 

раз на рік 
Х Х  Х 

4 Старші керівники не розглядають свою роботу як таку, що виходить 

за рамки маркетингового плану 
 Х Х Х 

5 Компанія прагне структурувати діяльність організації по групах 

споживачів, а не за функціями 
Х Х Х  

6 Маркетингові стратегії засновані на тому, що зміцнить конкурентну 

перевагу і принесе користь споживачеві, а не на розлогих надіях, що 

«так буде краще» 

Х  Х Х 

7 Комунікаційні програми сфокусовані на вигодах споживачів, а не на 

особливостях продуктів 
Х  Х Х 

8 Вище керівництво розуміє, що загальна мета організації полягає в 

балансі між задоволенням покупців і отриманням прибутку 
 Х Х Х 

9 Маркетингові дослідження завжди отримують адекватне 

фінансування 
Х  Х Х 

10 План маркетингу широко застосовується і досконально відомий всім Х Х Х  

11 Стратегічна мета багато в чому заснована на нашому реальному 

клієнта - кінцевого користувача 
Х Х  Х 
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12 Не застосовується підхід «минулий рік плюс» на користь 

прогнозування доходів, перейшовши на цілі, які визначають і 

визначаються ринковими можливостями 

Х Х Х  

13 Вище керівництво регулярно проявляє глибоке розуміння 

маркетингових принципів і прийомів 
 Х Х Х 

14 Перед запуском всіх великих продуктових і рекламних програм 

проводиться їх тестування за участю споживачів 
Х Х  Х 

15 В команді старшого керуючого є представники від маркетингу  Х Х Х 

16 Всі команди лінійного менеджменту розуміють, що представляють 

собою цільові ринки збуту компанії і які основні потреби 

представників цих ринків 

Х Х Х  

17 Життєвої силою процесу планування вважаються високоякісні 

маркетингові дослідження 
Х  Х Х 

18 Цілі окремих працівників і відділів співвідносяться із завданнями 

основного плану 
Х Х Х  

19 Пріоритетним аспектом в стратегічному мисленні вважається 

розуміння реальних потреб існуючих і потенційних користувачів 
Х Х  Х 

20 Існують додаткові витрати на маркетингові дослідження, що 

проводяться третьою стороною, щоб зберігати об'єктивність при 

аналізі нових можливостей для бізнесу 

Х  Х Х 

Разом (за кожним стовпчиком):     

Загальний бал (стовбці A+B+C+D):  

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Науково-технічний 

прогрес це 

а) ті, хто відчуває потреби і створює попит на певну продукцію, а 

також споживає вироблену продукцію 

2. Споживачі це б) ті, що регулюють діяльність підприємства, організації при 

здійсненні виробничих відносин на всіх стадіях суспільного 

виробництва 

3. Державні органи це в) ті, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути 

на досягнення поставлених цілей 

4. Контактні 

аудиторії це 

г) відносна кількість наявної інформації про середовище та 

впевненість у її точності 

5. Невизначеність це  д) кількість та різновид факторів, що значним чином впливають на 

організацію 

6. Складність це  е) відносна швидкість зміни середовища 

7. Рухливість це   ж) ті, що виробляють аналогічну продукцію, але можуть в процесі 

виробництва використовувати інші продуктивні сили, за рахунок 

чого можуть мати переваги на ринку попиту певної продукції, або 

навпаки 

8. Конкуренти це з) джерела надходження первісних ресурсів в організацію, це 

можуть бути як матеріальні ресурси, робоча сила (трудові 

ресурси), капітал (фінансові ресурси), так і інформація, що 

надходить з зовнішнього середовища 
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9. Постачальники це и) взаємодія стану економіки країни-виробника визначеної 

продукції зі станом економіки країни-постачальника вхідних 

ресурсів, споживачів чи конкурентів 

10. Міжнародні 

відносини це 

к) фактори, де мають перевагу життєві цінності та традиції, 

характерні для тієї чи іншої країни, тобто менталітет 

11. Соціально-

культурні фактори це 

л) фактор, що визначає загальну вартість вхідних ресурсів та 

здібність споживачів до придбання певних товарів та послуг 

12. Стан економіки це м) характеристика технологічного розвитку суспільства, яка 

безпосередньо впливає на виробництво тієї чи іншої продукції та 

має можливість отримати конкурентні переваги 
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Тема: ВИДИ МАРКЕТИНГУ.  

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

 

Мета: визначити види маркетингу та розкрити поняття комплексу 

маркетингу 

Маркетинг як вид діяльності повинен мати в арсеналі конкретні 

інструменти. Ними е найважливіші елементи маркетингу, так звані "4P" (рис.1): 

product (продукт, товар), рrісе [ціна), place (місце, збут, розподіл), 

promotion (просування). 

 

Рис. 1. Комплекс маркетингу 

Ці чотири елементи у сукупності складають комплекс маркетингу 

(marketing mix - маркетингова суміш). 
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Комплекс маркетингу - це сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, 

розподіл, просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої 

мети та вирішення маркетингових завдань. 

Таким чином, уміння правильно «змішувати» елементи маркетингу є 

запорукою успіху фірми у вирішенні маркетингових проблем. 

Розглянемо кожен з елементів маркетингу. 

Товар - ключовий елемент комплексу маркетингу, складовими якого є 

характеристики товару (дизайн, колір, упаковка, розмір), сервіс, торгова марка 

та асортимент. 

Безумовно, усі характеристики дуже важливі, але лише як засіб отримання 

споживачем певних благ. Покупці мастильних матеріалів шукають не продукт, 

що складається з конкретних хімічних компонентів, а продукт, що задовольняє 

певні вимоги до змащування механізмів. Обираючи замок, шукають не засіб для 

зачинення дверей, а товар, за допомогою якого господар захищає свою оселю. 

Прийняття рішень за кожною зі складових товару передбачає передусім 

визначитися, що саме купує споживач, а вже потім - якими характеристиками 

має бути наділений товар, за який споживач згоден платити ту чи іншу суму. 

Інструментом, який сприяє продажу товару на ринку, є також асортимент 

продукції. При цьому розрізняють його широту (кількість найменувань 

продукції) та глибину (кількість видів виробів по кожному 

найменуванню продукції - сотні малюнків тканин, десятки моделей комп'ютерів, 

модифікації електротоварів). 

Сьогодні на ринку перемагає навіть не той, хто завоює нових споживачів, а 

той, хто зуміє втримати колишніх. Тому на перший план у конкурентній боротьбі 

висувається сервіс. Елементами сервісного обслуговування є: 

 технічне обслуговування (ремонт і профілактика); 

 гарантія; 

 інструктаж і рекомендації до та після купівлі; 

 забезпечення комплектуючими деталями; 
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 установка; 

 підготовка персоналу; 

 робота зі скаргами клієнтів; 

 забезпечення документацією; 

 оперативність виконання замовлень. 

Ціна (знижки, націнки, терміни виплати). Визначення ціни - одне із 

актуальних маркетингових завдань. З одного боку, ціна повинна бути такою, щоб 

її зміг заплатити потенційний покупець, а з іншого -- забезпечити прибутковість 

фірми.  

Розподіл. Головним змістом політики розподілу е вибір оптимальної схеми 

доставки продуктів від виробника до споживача (напряму або через 

посередників), її реалізація (транспортування, зберігання, оброблення вантажів), 

а також післяпродажне (сервісне) обслуговування споживачів. Важливість цієї 

складової комплексу маркетингу пояснює така цифра: п'ята частина прибутку від 

реалізації продукції витрачається європейськими промисловими фірмами 

середніх розмірів для доведення своєї продукції до споживача. 

Просування товару на ринку передбачає ефективні контакти виробника з 

покупцями. До конкретних форм тут можна віднести:  

 реклама; 

 стимулювання збуту (надання торгових знижок, передання товару у 

тимчасове користування, торгівля в кредит); / персональний продаж; 

 зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) з метою створення 

позитивного іміджу компанії та її продукції; / прямий маркетинг; 

 синтетичні засоби маркетингових комунікацій - виставки, брендинг, 

спонсорство, інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу. 

Останніми роками перелік елементів marketing mix доповнюється ще 

кількома "Р" - реоріе (люди), personal selling (персональний продаж), package 

(упаковка) та ін. 
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Концепція маркетингу - задум (підхід) щодо організації маркетингової 

діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії 

та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей. На рис. 2 наведено 

еволюцію концепцій маркетингу. 

 

 

Рис. 2. Еволюція концепцій маркетингу 

Виробнича концепція, як видно з назви, визначальним фактором орієнтації 

фірми у ринковому просторі висуває виробництво. Споживачі надають перевагу 

дешевим і доступним для придбання товарам. А висока ефективність 
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виробництва дав змогу підтримувати низькі витрати і, таким чином, 

забезпечувати низькі ціни. Цей підхід виправданий в одному з трьох випадків: 

 існує дефіцит товарів; 

 попит можна збільшити, знижуючи ціну; 

 існує можливість зменшити витрати завдяки збільшенню обсягів 

виробництва. 

Виробнича концепція характерна для першого етапу маркетингу (1860-1920 

р.), коли попит на товари перевищував пропозицію, споживачі купували те, що 

пропонувалося на ринку, що і пояснює чому увага підприємців була зосереджена 

саме на збільшенні обсягів виробництва та зниженні собівартості продукції. 

Для 30-х років минулого сторіччя ця концепція виявилася недостатньою. її 

замінила товарна концепція. 

Товарна концепція на пріоритетне місце ставить товар. Діяльність 

підприємства зорієнтована на його постійне вдосконалення та розробку 

достатньої кількості модифікацій виробу. 

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

найважливішим аргументом на користь товару. Він готовий платити більше за 

унікальність товару, якщо рівень якості та властивості товару відповідають його 

вимогам. 

Перевага такого підходу полягає у досконалості технологій, що її 

використовує фірма, провідна у певній галузі. Слабке місце такого підходу, як не 

дивно, теж у технології. Адже орієнтація на якість товару інколи не дає змоги 

своєчасно відчути загрозу нових технологій, коли з'являються інші товари, які 

задовольняють ті самі потреби, що й товар фірми. 

Серединою 30-х рр. датується поява збутової концепції, що пояснюється 

змінами, які відбувалися в цей період в економіці країн Заходу - зростання 

конкуренції, перевищення пропозиції над попитом. 

Збутова концепція ґрунтується на самому процесі збуту. Можлива за умов 

недостатньої обізнаності покупця щодо властивостей товару, коли на поведінку 
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споживача впливають різними засобами: рекламою, переконливими методами 

продажу, демонстраціями товару, спеціальними знижками тощо. 

І хоча реалізація цієї концепції пов'язана зі значними витратами на збут, 

багато фірм досить успішно використовують концепцію збуту як орієнтир у 

своїй діяльності. 

На зміну збутової концепції приходить концепція маркетингу. 

Традиційна маркетингова концепція. Неважко здогадатися, що за орієнтир 

фірми обираються потреби споживачів, які потрібно задовольнити краще, ніж це 

роблять конкуренти. 

Гарантією успіху такого підходу є високий рівень життя покупців, з одного 

боку, і віртуозне володіння фірмами інструментами маркетингу, вміння 

пристосуватися до змін ринку - з іншого. 

Проте використання концепції маркетингу не вирішує усіх проблем, що 

виникають на фірмі, оскільки надмірне роздрібнення ринку в результаті 

сегментування, перебільшення можливостей маркетингових інструментів та 

нехтування або заниження ролі відділів збуту фірми можуть призвести до 

значних втрат. 

Концепція соціально-етичного маркетингу. Звичайно, маркетинг не є за 

суттю своєю альтруїстичним, хіба що за винятком неприбуткових організацій. 

Прагнення до прибутку є нормальним орієнтиром діяльності фірми. Але обраний 

нею шлях досягнення визначеної мети не повинен діяти всупереч моральним 

нормам і довгостроковим інтересам усього суспільства. 

Саме тому актуальним є розширення класичної концепції маркетингу. До 

формули "маркетинг як діяльність, орієнтована на задоволення потреб 

споживача", слід додати "з одночасним поліпшенням життєвого рівня всього 

суспільства". Така концепція отримала назву соціально-етичного маркетингу. 

Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування 

трьох факторів: 

 прибуток організації; 
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 рівень задоволення запитів споживачів; 

 врахування інтересів суспільства. 

Йдеться, зокрема, про зростання уваги до проблем захисту довкілля, у тому 

числі економічними методами. Скажімо, представники руху 

енвайронменталістів наполягають на необхідності впровадження компенсацій за 

користування навколишнім середовищем у вигляді екоподатків або екомита, 

а "зелені коне'юмеристи" закликають виробників перейти на виробництво менш 

шкідливих для здоров'я побутових товарів і продуктів харчування. 

В сучасному світі товари стають все більше стандартизованими, а послуги 

уніфікованими. Як наслідок - маркетингові рішення різних фірм все частіше 

дублюються. Як за цих обставин утримати споживача? Актуальність цієї 

проблеми обумовила появу нової концепції управління маркетингом 

- маркетингу стосунків. 

Концепція маркетингу стосунків. Маркетинг стосунків передбачає 

спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових, 

конструктивних, привілейованих стосунків з потенційними клієнтами. 

Орієнтація на створення довгострокових відносин між клієнтами, 

постачальниками, посередниками пояснює розширення спектру маркетингових 

функцій. Крім дослідження ринку, планування, стимулювання збуту з'являється 

функція взаємодії з покупцем. 

Які засоби можуть бути використані для створення тісних стосунків із 

споживачами та партнерами? Це: 

 використання матеріальних стимулів (використання знижок, 

впровадження системи пільг для вигідних клієнтів); 

 моральне стимулювання (вивчення потреб, уподобань споживачів і 

пропонування індивідуалізованих товарів, орієнтованих на конкретного 

споживача); 

 створення структурних зв'язків, які полегшували б взаємодію з покупцем 

(надання торгового обладнання роздрібним магазинам, що реалізують 
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продукцію фірми; забезпечення клієнтів засобами електронного зв'язку для 

спрощення системи замовлення оплати товару тощо). 

Кожна фірма у своїй діяльності сповідує ту чи іншу концепцію маркетингу 

і використовує ті чи інші види маркетингу. 

Варто визначитися з термінологією щодо видів маркетингу, розібратися в 

спільних рисах та особливостях споживчого, промислового маркетингу та 

маркетингу послуг, пояснити сутність понять внутрішній, міжнародний і 

глобальний маркетинг, стратегічний і тактичний маркетинг, маркетинг-

менеджмент. 

Класифікацію видів маркетингу наведено на рис. 3. 

Залежно від цілей обміну, результатів діяльності розрізняють:  

 Комерційний маркетинг (маркетинг прибуткових організацій) - 

маркетингова діяльність організацій, цілями яких е отримання прибутку. 

 Маркетинг неприбуткових організацій називають некомерційним 

маркетингом. Маркетинг, проте, є актуальним також для неприбуткових 

організацій (школи, лікарні, політичні партії). 

Що ж до комерційного маркетингу, його розділяють залежно від сфери 

застосування, а також за територіальною ознакою.  

Залежно від сфери застосування розрізняють маркетинг: споживчий; 

промисловий; маркетинг послуг; інвестиційний; банківський; аграрний; інші 

виду маркетингу. 

 Споживчий маркетинг (маркетинг товарів споживчого попиту) 

орієнтований на покупців, які є кінцевими безпосередніми споживачами цих 

товарів, купуючи їх для особистого, домашнього або сімейного використання. 

 Промисловий маркетинг. На відміну від споживчого 

маркетингу покупцями товарів і послуг на промисловому ринку є фірми, 

підприємства, організації, особи, які купують товари не для власного 

споживання, а для використання у виробництві, перепродажу або здавання 

в оренду, рис. 4. 
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Рис. 3. Класифікація видів маркетингу 
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Рис. 4. Специфіка промислового ринку 

Специфіка промислового ринку визначає і його особливості, які можуть 

бути розбиті на три групи (рис. 4): 

 першою особливістю є природа попиту. Попит на промислові товари 

є вторинним, тобто залежним від попиту на споживчі товари та послуги, 

нееластичним і нестійким; 

 особливості промислового покупця. Покупці на промисловому ринку 

приймають рішення щодо покупок колегіально. Функції, компетенція та 

мотивації осіб, які приймають рішення, чітко визначені. Покупці при цьому 

також чітко  знають, товар з якими характеристиками їм слід придбати. Крім 

того, промислова фірма-продавець має врахувати не тільки інтереси 

безпосередніх покупців, а й інтереси її замовників, що пояснюється саме 

похідним характером попиту; 

 промислові товари також мають певні особливості. Оскільки, як щойно 

зазначалося, покупець чітко знає, що саме він хоче придбати, це значно обмежує 

можливості постачальника промислових товарів під час переговорів. До того ж 
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товари промислового призначення здебільшого мають кілька варіантів 

використання на відміну від споживчих товарів, а також мають для фірми-

покупця стратегічне значення, оскільки вони є важливою складовою 

технологічного процесу. 

 Маркетинг послуг - вид діяльності фірми, спрямований на задоволення 

потреб споживачів у нематеріальних видах товарів або в корисному ефекті з 

метою отримання фірмою прибутку. 

І споживчі, і промислові товари є матеріальними виробами, на відміну від 

яких послуги (фінансові, транспортні) мають нематеріальний характер. Це 

стосується і страхового бізнесу, і туристичного та багатьох інших видів послуг. 

Послуги не можна побачити або відчути до того, як вони будуть придбані. Це 

важлива, але не єдина особливість маркетингу послуг. Назвемо всі 

чотири особливості послуг (рис. 5): 

 нематеріальність послуг - послуги існують лише в процесі їх надання та 

споживання. Послуга - лише обіцянка, потенційний споживач не в змозі 

оглянути послугу перед її придбанням; 

 неможливість зберігання послуги - оскільки надання і споживання 

відбуваються одночасно, на відміну від товарів ані фірма, ані споживач не в змозі 

створювати запаси послуг; 

 невіддільність послуги від постачальника або навколишніх умов - 

надання послуги передбачає прямий контакт з особою, яка надає послугу, або з 

представником сервісної організації; 

 унікальність послуг - на відміну від того, що більшість виробів 

стандартизовані або мають стандартизовані компоненти, кожна послуга є 

унікальною. 
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Рис. 5. Особливості маркетингу послуг 

За територіальною ознакою маркетинг поділяють на (рис. 6): 

 Внутрішній маркетинг - маркетингова діяльність фірми спрямована на 

внутрішній ринок. Визначають такі форми внутрішнього маркетингу: 

 локальний маркетинг-діяльність фірми не виходить за межі певного 

населеного пункту (характерний для роздрібних магазинів, сфер послуг і зрідка 

використовується у сфері промислового маркетингу); 

 регіональний маркетинг - у межах регіонів, областей; 

 національний маркетинг - фірма у своїй діяльності охоплює сукупний 

національний ринок (використовується телекомпаніями, видавництвами). 
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Рис. 6. Маркетинг за територіальною ознакою 

 

 Міжнародний маркетинг - маркетингова діяльність фірми на закордонних 

ринках, що залежно від ступеня інтернаціоналізації набуває одну з таких форм: 

 імпортний/експортний маркетинг, 

 зовнішньоекономічний маркетинг; 

 багатонаціональний маркетинг, 

 глобальний маркетинг. 

Експортний маркетинг - маркетингова діяльність щодо реалізації товарів за 

межі національних кордонів, при цьому експортер досліджує ринок, пристосовує 

виробництво до вимог цього ринку, відстежує шлях товару до кінцевого 

споживача. 

Відповідно імпортний маркетинг - це маркетингова діяльність щодо імпорту 

товарів чи послуг. 

На наступному етапі експортний маркетинг переростає в 

зовнішньоекономічний. 

Зовнішньоекономічний маркетинг - маркетингова діяльність фірми на 

ринках кількох країн, яка передбачає створення філій, представництв фірми, 

дочірніх фірм або придбання фірм. 
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Багатонаціональний (мультирегіональний) маркетинг - маркетингова 

діяльність фірми, яка є в різних країнах (регіонах), має поліцентричну 

орієнтацію, тобто виходить з того, що кожний ринок є унікальним і фірма має 

максимально адаптуватися до національних особливостей закордонних ринків. 

Глобальний маркетинг-маркетингова діяльність фірми з орієнтацією на 

глобальний ринок - ринок, потреби якого можна задовольнити стандартизованим 

товаром, використовуючи схожі інструменти продажу та маркетингових 

комунікацій. 

Глобальна фірма робить акцент не на відмінностях, а на схожості різних 

ринків. 

Залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірми та періоду, на який 

розробляється маркетингова політика фірми, розрізняють: 

 Стратегічний маркетинг передбачає постійний аналіз потреб споживачів, 

сегментування ринку та вибір базового ринку, розробку маркетингової стратегії. 

 Тактичний маркетинг (оперативний, операційний) - процес розробки 

заходів і реалізації цілей на обраному базовому ринку з конкретної номенклатури 

товарів на певний термін. 

До завдань стратегічного маркетингу входять: 

 аналіз потреб споживачів і визначення базового ринку (тобто потреби, на 

задоволення якої має бути націлена діяльність фірми); / сегментування ринку; 

 ситуаційний аналіз, мета якого - визначити сильні та слабкі сторони 

фірми, а також можливості та загрози, що визначається сприятливими (або 

несприятливими) для фірми факторами зовнішнього середовища, який і дає 

можливість скласти загальну картину ринку (враховуючи прогнози і 

припущення щодо його розвитку та стану підприємства); 

 визначення маркетингових цілей і розробка стратегії маркетингу, що є 

складником загальнофірмової стратегії. 

Завдання тактичного маркетингу стосується вибраних цільових ринків і 

передбачають: 
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 вивчення ринку та обґрунтування рішень щодо виробництва певних 

товарів і надання послуг; 

 розробку маркетингового комплексу, до якого входять тактичні 

маркетингові заходи товарної, цінової, комунікаційної політики та політики 

розподілу; 

 розробку бюджету маркетингу; 

 реалізацію плану маркетингу та його контроль. 

Залежно від виду діяльності окремої особистості або організації існує: 

 маркетинг організації; 

 маркетинг окремої особистості (егомаркетинг); 

 Соціальний маркетинг - маркетингова діяльність щодо розробки 

соціальних програм, направлених на певні соціальні групи з метою сприяння 

певним соціальними ідеям і рухам, практичним діям тих чи інших соціальних 

організацій (наприклад, маркетинг соціальних служб молоді, пенсійних фондів). 

Види маркетингу за характером попиту: 

 Конверсійний — вид маркетингу, завданням якого є аналіз причин 

відторгнення ринком товару і зміна негативного відношення споживачів до 

товару на позитивне шляхом переробки товару, зниження ціни і більш 

ефективного його просування. Конверсійний маркетинг застосовується при 

негативному попиті. 

 Розвиваючий (креативний) — вид маркетингу, що має функції 

оцінювання потенційного ринку і перетворення прихованого попиту на реальний 

шляхом розробки нових ефективних товарів. Розвиваючий маркетинг 

використовується у разі прихованого попиту. 

 Синхромаркетинг — вид маркетингу, завданням якого є пошук способів 

згладжування (регулювання) коливань попиту за допомогою гнучких цін, 

методів просування та інших інструментів маркетингу. Синхромаркетинг 

застосовується у разі нерегулярного попиту. 
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 Ремаркетинг — вид маркетингу, спрямований на відновлення попиту за 

допомогою творчої перебудови маркетингового підходу, тобто шляхом переходу 

на інший цільовий ринок, зміни характеристик товару, використання більш 

ефективних засобів просування тощо. Ремаркетинг використовується у разі 

спадаючого попиту. 

 Стимулюючий — вид маркетингу, завданням якого є відшукання 

способів узгодження властивих товару переваг з потребами та інтересами 

потенційних споживачів, щоб змінити їх байдуже відношення до товару. 

Застосовується при відсутньому попиті. Спрямований на подолання можливих 

причин повного незнання споживачами можливостей товару, усунення 

перешкод до його розповсюдження тощо. 

 Протидіючий — вид маркетингу, спрямований на переконання людей 

відмовитись від споживання шкідливих товарів шляхом різкого підвищення цін, 

обмеження їх доступності в поєднанні з дискредитуючою інформацією. 

Використовується у разі нераціонального (ірраціонального) попиту. 

 Підтримуючий — вид маркетингу, який передбачає підтримку існуючого 

рівня попиту незважаючи на зміни уподобань споживачів і посилення 

конкуренції. Підтримуючий маркетинг застосовується при повноцінному попиті. 

 Демаркетинг — вид маркетингу, завданням якого є відшукання способів 

тимчасового або постійного зниження попиту з метою ліквідації низки 

негативних ринкових явищ. Використовується у разі надмірного попиту. 
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Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Комплекс 

маркетингу це 

а) використовується у разі надмірного попиту 

2. Демаркетинг б) передбачає підтримку існуючого рівня попиту незважаючи 

на зміни уподобань споживачів і посилення конкуренції 

3. Підтримуючий вид 

маркетингу 

в) використовується у разі нераціонального (ірраціонального) 

попиту 

4. Протидіючий вид 

маркетингу 

г) застосовується при відсутньому попиті 

5. Стимулюючий вид 

маркетингу 

д) спрямований на відновлення попиту за допомогою творчої 

перебудови маркетингового підходу, тобто шляхом переходу 

на інший цільовий ринок, зміни характеристик товару, 

використання більш ефективних засобів просування тощо 

6. Ремаркетинг е) застосовується у разі нерегулярного попиту 

7. Синхромаркетинг ж) використовується у разі прихованого попиту 

8. Розвиваючий 

(креативний) вид 

маркетингу 

з) застосовується при негативному попиті 

9. Конверсійний вид 

маркетингу 

и) для використання у виробництві, перепродажу або здавання 

в оренду 

10. Промисловий 

маркетинг  

к) орієнтований на покупців, які є кінцевими безпосередніми 

споживачами цих товарів, купуючи їх для особистого, 

домашнього або сімейного використання 

11. Споживчий маркетинг 

це 

л) ключовий елемент комплексу маркетингу, складовими 

якого є характеристики товару (дизайн, колір, упаковка, 

розмір), сервіс, торгова марка та асортимент 

12. Товар це м) сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, 

просування), певна структура яких забезпечує досягнення 

поставленої мети та вирішення маркетингових завдань 

 

 

 


