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Тема: СЕГМЕНТАЦІЯ І ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ 

Мета: розглянути принципи та підходи щодо сегментації споживчих 

ринків. 

Поглиблене дослідження ринку передбачає необхідність його розгляду як 

диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживацьких 

властивостей товару, що в широкому розумінні визначає поняття ринкової 

сегментації. 

Ринкова сегментація — це, з одного боку, метод для знаходження частин 

ринку і визначення об'єктів, на які направлена маркетингова діяльність 

підприємств, а з другого — це управлінський підхід до процесу прийняття 

підприємством рішень на ринку, основа для вибору правильного поєднання 

елементів маркетингу. Сегментація проводиться з метою максимального 

задоволення запитів споживачів у різноманітних товарах, а також раціоналізації 

витрат підприємства-виготовлювача на розроблення програми виробництва, 

випуск і реалізацію товару. 

Об'єктами сегментації є передусім споживачі. Виділені особливим чином, 

ті, які володіють певними загальними ознаками, вони складають сегмент ринку. 

Під сегментацією мається на увазі розподіл ринку на сегменти, котрі 

розрізняються своїми параметрами або реакцією на ті чи інші види діяльності на 

ринку (рекламу, методи збуту). 

Незважаючи на можливість здійснення сегментації ринку за різними 

ознаками, основна увага в маркетингу надається пошуку однорідних груп 

споживачів, які мають схожі переваги й однаково реагують на маркетингові 

пропозиції. 

Необхідною умовою сегментації є неоднорідність очікування покупців і 

купівельних станів. Достатніми для успішної реалізації принципів сегментації є 

такі умови: 
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— спроможність підприємства (організації) здійснювати диференціацію 

структури маркетингу (цін, способів стимулювання збуту, місця продажу, 

продукції). Вибраний сегмент повинен бути достатньо стійким, містким і мати 

перспективи зростання; 

— підприємство повинне мати в своєму розпорядженні дані про вибраний 

сегмент, спроможність виміряти його характеристики й вимоги; 

— вибраний сегмент повинен бути доступним для підприємства, тобто мати 

відповідні канали збуту і розподілу продукції, систему доставки виробів 

споживачам; 

— підприємство повинне мати контакт із сегментом (наприклад, через 

канали особистої й масової комунікації); 

— ступінь захищеності вибраного сегмента від конкуренції, виявлення 

сильних і слабких сторін конкурентів і власні переваги в конкурентній боротьбі. 

Тільки отримавши відповіді на перелічені питання й оцінивши потенціал 

підприємства, можна ухвалювати рішення про сегментацію ринку та вибір 

даного сегмента для конкретного підприємства. 

Серед недоліків сегментації варто назвати високі витрати, пов'язані, 

наприклад, з додатковими дослідженнями ринку, зі складанням варіантів 

маркетингових програм, забезпеченням відповідної упаковки, застосуванням 

різних способів розподілу. 

Сегментація може мати переваги й недоліки, проте обійтися без неї 

неможливо, оскільки на сучасному ринку кожен товар може бути успішно 

проданий лише певним сегментам ринку, але не всьому ринку. 

Сегментація ринку може здійснюватися з використанням різних критеріїв. 

Для сегментації ринку товарів народного споживання основними критеріями 

(ознаками) є: географічні, демографічні, соціально-економічні, психографічні. 

До географічних ознак належать: величина регіону, щільність і чисельність 

населення, кліматичні умови, адміністративний розподіл (місто, село), 

віддаленість від підприємства-виробника (табл. 1). 
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Таблиця 1- Чинники сегментації ринку за географічними ознаками 

Чинники (змінні) Найпоширеніші значення змінних 

Регіон Північний, західний, східний, південний, центральний 

Адміністративний 

розподіл 

Республіка, край, область, район, місто 

Чисельність населення 

(для міст) 

5—20 тис., 20—100 тис. осіб, 100—250 тис. осіб, 250—500 тис. 

осіб 500—1000 тис. осіб, 1—4 млн осіб, понад 4 млн осіб 

Щільність населення Місто, передмістя, сільська місцевість 

Клімат Помірно-континентальний, континентальний, субтропічний 

тощо 

 

Цей критерій використовувався на практиці раніше від інших, що 

зумовлювалося необхідністю визначення простору діяльності підприємства. 

Його застосування особливо необхідне тоді, коли на ринку існують кліматичні 

відмінності між регіонами або особливості культурних, національних, 

історичних традицій. 

Демографічні ознаки — вік, стать споживачів, розмір і життєвий цикл сім'ї, 

кількість дітей— належать до найчастіше вживаних критеріїв сегментації (табл. 

2). Це обумовлено доступністю їхніх характеристик, а також наявністю, як 

правило, між ними й попитом (обсягом продажу) істотного кореляційного 

зв'язку. Тому, проводячи сегментацію ринку за демографічним критерієм, 

необхідно перш за все орієнтуватися на спільність специфічних запитів 

відповідного сегмента до якості, асортименту і ціни. 

Таблиця 2 - Чинники сегментації ринку за демографічними ознаками 

Чинники (змінні) Найпоширеніші значення змінних 

Вік До 3 років, 3—6 років, 6—12 років, 13—19 років, 20—34 років, 35—49 

років, 50—65 років, 65 років і більше 

Стать Чоловіча, жіноча 

Розмір сім'ї 1—2 особи, 3—4 особи, 5 і більше осіб 

Етап життєвого 

циклу сім'ї 

Молодь — самотні, молодь — сімейні без дітей, молодь— сімейні з 

дітьми, сімейні, з дітьми, немолоді, які мають дітей, немолоді — 

сімейні, не мають дітей, немолоді — самотні... 

Рід занять Науковці, інженерно-технічні працівники, службовці, бізнесмени, 

робітники державних підприємств, фермери, викладачі, вчителі, 

студенти, домогосподарки... 

Національність Росіяни, українці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці, євреї, 

татари... 

Релігія Православна, католицька, іслам... 

Раса Європеоїдна, монголоїдна... 
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У цей час за демографічними ознаками виділяють такі групи споживачів, як 

діти, молодь, особи середнього віку, немолоді, пенсіонери, багатодітні сім'ї. 

Нерідко демографічні ознаки застосовуються в комбінації один з одним. 

Сегментація за соціально-економічним критерієм полягає у виділенні груп 

споживачів на основі спільності соціальної та професійної приналежності, 

рівнями освіти й прибутків (табл. 3). 

Таблиця 3 - Чинники сегментації ринку за соціально-економічними 

ознаками 

Чинники 

(змінні) 

Найпоширеніші значення змінних 

Рівень освіти Без освіти, початкова освіта, середня спеціальна, вища, вчений ступінь, 

звання... 

Рівень 

прибутків 

До мінімального розміру заробітної платні; мінімальний розмір зарплати; 

від 2 до 5 мінімальних розмірів зарплати і т. д. 

 

Усі ці змінні рекомендується розглядати у взаємозв'язку один з одним або зі 

змінними інших критеріїв, наприклад демографічних. Заслуговує на увагу 

об'єднання виділених груп за прибутками з групами за віком, зокрема глави сім'ї. 

Розглянуті вище три групи критеріїв є загальними об'єктивними критеріями 

сегментації ринку. 

Проте часто однорідні за загальними об'єктивними критеріями сегменти 

виявляються значно диференційованими з точки зору їхньої поведінки на ринку. 

Так, дані про перепис населення містять корисні відомості про групи населення, 

але не дають можливості пояснити причини, через які товари знаходять власні 

ніші на ринку, приваблюючи до себе якусь частину покупців. Очевидно, що 

застосування тільки об'єктивних критеріїв явно недостатньо. У цих випадках 

використовують суб'єктивні специфічні критерії, пов'язані зі специфікою даного 

ринку й конкретною ситуацією на ньому, із суб'єктивною оцінкою покупцем того 

або іншого продукту. Одна й та сама людина може купити недорогий телевізор, 

але палити найдорожчі сигарети. Власник дорогого автомобіля може носити 

недорогий одяг. 
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Змінні — такі, що характеризують поведінку індивідуума, — це такі 

чинники, як стиль життя (інтереси, організація дозвілля), психологічні, особові 

якості (до якого типу людей належить споживач). Мотиви купівельної поведінки 

набагато точніше характеризують реакцію покупців на той або інший товар, ніж 

точні кількісні оцінки сегментів ринку за географічними або демографічними 

ознаками. Так, за мотивами здійснення покупки виділяють групи споживачів з 

орієнтацією на низьку ціну, на тривалий термін служби виробу, високу якість, 

прихильність до певної марки товару. 

За реакції споживачів на нововведення виділяють такі групи: споживачі, які 

купують новий товар у момент появи його на ринку (новатори), споживачі, які 

купують новий товар після того, як його куплять новатори й повідомлять про 

свій досвід використання (швидко адаптуються до нового товару); споживачі, які 

купують товар, котрий протягом тривалого періоду знаходиться на ринку 

(споживачі, які повільно адаптуються до нового товару); споживачі, які 

відкидають новинку (консерватори, ретрогради). 

Важливими ознаками є також ступінь необхідності товару (слабка, середня, 

сильна) і ступінь використовування або рівень споживання товару (суб'єкти, які 

не купують товар, або купують у невеликих кількостях, купують у значних 

кількостях). Люди, які купують товар у значних кількостях (з високою нормою 

споживання), становлять, як правило, відносно невелику частину ринку. За 

даними ряду досліджень, на 20 % покупців припадає 80 % обсягу продажу, так 

званий принцип "80—20", або закон Паретто. Такий підхід до сегментації ринку, 

що ґрунтується на виявленні частини населення з високою нормою споживання 

товару, спирається не на причину, а на наслідок. 

На відміну від сегментації ринку товарів народного споживання, де велика 

увага приділяється психографічним критеріям, які характеризують поведінку 

покупців (табл. 4), для сегментації ринку товарів виробничого призначення 

першорядне значення мають економічні й технологічні критерії. 
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Таблиця 4 - Чинники сегментації ринку за психографічними та 

поведінковими ознаками

 Чинники (змінні) Найпоширеніші значення змінних 

Психографічні 

Соціальна верства Незаможні, середнього достатку, високого достатку, дуже високого 

достатку 

Стиль життя Елітарний, богемний, молодіжний, спортивний, міський, 

сільський... 

Особисті якості Амбітність, авторитарність, імпульсивність, стадний інстинкт, 

новаторство, прагнення до лідерства, урівноваженість, 

флегматичність... 

Поведінкові 

Ступінь 

випадковості 

покупки 

Зазвичай випадковий характер придбання. Іноді випадковий 

характер придбання і т. п. 

Пошук вигід Пошук виробів високої якості, хорошого обслуговування, нижчих 

цін тощо 

Ступінь необхідності 

продукту 

Потрібен постійно, потрібен іноді... 

Ступінь готовності 

купити виріб 

Не бажає купувати; не готовий купити зараз; недостатньо 

інформований, щоб купити; прагне купити; обов'язково купить... 

Привід для 

здійснення покупки 

Буденна покупка, особливий випадок, імпульсна покупка тощо 

 

До них належать: 

— галузі (промисловість, транспорт, сільське господарство, будівництво, 

культура, наука, охорона здоров'я, торгівля); 

— форми власності (державна, приватна, колективна, іноземних держав, 

змішана); 

— сфера діяльності (НІОКР, основне виробництво, виробнича 

інфраструктура, соціальна інфраструктура); 

— розмір підприємства і географічне положення. 

Важливими ознаками сегментації є також періодичність замовлень на певні 

товари, специфіка організації закупівлі (терміни поставки, умови оплати, методи 

розрахунків), форми взаємовідносин. Як і для ринку товарів народного 

споживання, сегментація споживачів товарів виробничого призначення 

здійснюється на основі комбінації кількох критеріїв. 

Критерії, що лежать в основі сегментації ринку, повинні задовольняти такі 

вимоги: 
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— піддаватися вимірюванню в нормальних умовах дослідження ринку; 

— відображати диференціацію споживачів (покупців); 

— виявляти відмінності в структурах ринку; 

— сприяти зростанню розуміння ринку. 

За час використання сегментації в маркетингових дослідженнях відбулися 

такі зміни у визначенні критеріїв сегментації: 

1. Виявлення критеріїв сегментації стало більшою мірою ґрунтуватися на 

результатах спеціальних обстежень (зокрема, опитувань населення). 

2. Разом із загальними змінними почали використовуватися ситуативні 

специфічні ознаки (що стосуються конкретного товару). 

3. Велике значення почали надавати психографічним критеріям, які 

пояснюють споживацьку поведінку. 

4. Розуміння того, що споживацька поведінка пояснюється не одним, а 

безліччю чинників, призвело до використання множинних критеріїв сегментації. 

Сегментація становить базу для розроблення маркетингової програми 

(включаючи вибір виду товару, цінової, рекламної політики, каналів збуту), 

орієнтовану на конкретні групи споживачів. 

Як одиниця спостереження для побудови сегментації використовується, як 

правило, окремий індивідуум, якщо товар розглядається як предмет 

індивідуального користування, або сім'я, коли досліджується товар 

загальносімейного користування. Вибір одиниці спостереження залежить від 

товару і фази розвитку ринку, на якому здійснюється сегментація. 

Таблиця  5 - Етапи життєвого циклу та купівельна поведінка родини 

Етап Поведінка 

1. Етап холостого життя: 

молоді одинаки, що 

живуть окремо від батьків 

Фінансових обтяжень не багато. Лідери думок в області 

моди. Налаштовані на активний відпочинок. Покупці 

основного кухонного обладнання, основних меблів, 

автомобілів, приладдя для шлюбних ігор, путівок на 

відпочинок. 

2. Юні молодята без дітей Фінансове становище краще, ніж буде в недалекому 

майбутньому. Найвища інтенсивність покупок, найвищі 

середні показники закупівель товарів тривалого користування. 

Покупці автомобілів, холодильників, кухонних плит, 
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найнеобхіднішої меблів і меблів тривалого користування, 

путівок на відпочинок. 

3. «Повне гніздо», 1-а 

стадія; молодшій дитині 

менше 6 років 

Пік покупки житла. Оборотний капітал невеликий. 

Невдоволення своїм фінансовим становищем і сумою 

зекономлених грошей. Зацікавленість в нових товарах. 

Любителі рекламованих товарів. Покупці пральних і мийних 

машин, сушарок, телевізорів, дитячого харчування, ліків від 

кашлю, вітамінів, ляльок, колясок, санчат, ковзанів. 

4. «Повне гніздо», 2-я 

стадія: молодшій дитині 6 

або більше років 

Фінансове становище покращилося. Деякі дружини 

працюють. Реклама менше впливає. Купують товари у 

більшій розфасовці, укладають угоди на придбання відразу 

багатьох товарних одиниць. Покупці різноманітних продуктів 

харчування, засобів для чищення матеріалів, велосипедів, 

послуг вчителів музики, піаніно. 

5. «Повне гніздо», 3-тя 

стадія: літнє подружжя з 

дітьми, які перебувають 

під їхньою опікою 

Фінансове становище стало ще краще. Працює більша 

кількість дружин. Деякі діти влаштовуються на роботу. 

Реклама мало впливова. Висока середня інтенсивність 

покупок товарів тривалого користування. Покупці нових, 

більш витончених меблів, учасники автомобільних 

подорожей, покупці приладів, які не є абсолютно 

необхідними, човнів, стоматологічних послуг, журналів. 

6. «Порожнє гніздо», 1-а 

стадія: літнє подружжя, 

діти яких вже живуть 

окремо, глава сім'ї працює 

Найбільша кількість власників власних осель. Більшість 

задоволені своїм фінансовим становищем і обсягом 

заощаджень. Цікавляться подорожами, активним 

відпочинком, самоосвітою. Роблять подарунки і благодійні 

внески. Не цікавляться новими товарами. Покупці путівок на 

відпочинок, предметів розкоші, послуг і товарів по 

облаштуванню будинку. 

7. «Порожнє гніздо», 2-я 

стадія: літнє подружжя, 

діти яких живуть окремо, 

глава сім'ї на пенсії 

Різке скорочення доходів. В основному зберігають житло. 

Покупці медичних приладів, медичних товарів, що сприяють 

зміцненню здоров'я, сну і травлення. 

8. Вдовствуюча особа, що 

працює 

Дохід ще досить високий, але будинок уже схильні продати 

9. Вдовствуюча особа, на 

пенсії 

Потреби в медичному обслуговуванні та товари ті ж, що і у 

інших груп пенсіонерів. Різке скорочення доходів. Гостра 

потреба в увазі, прихильності і благополуччі. 

 

Питання для контролю (дорівнює 1 бал, обрати одну відповідь): 

1. Незначні фінансові зобов’язання та орієнтація  на розваги характерні для 

етапу життєвого циклу родини: 

а) Повне гніздо 

б) Юні молодята 

в) Етап холостого життя. 

2. Найвища інтенсивні здійснення покупок характерна для етапу життєвого 

циклу родини: 

а) Етап холостого життя 

б) Юні молодята 
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в) Повне гніздо 1-ї стадії 

3. Пік купівель житла характерно для етапу життєвого циклу родини: 

а) Повне гніздо 3-ї стадії  

б) Юні молодята  

в) Повне гніздо 2-ї стадії 

4. Повне гніздо 2-ї стадії це переважно: 

а) Покупці товарів харчування  

б) Покупці житла 

в) Покупці автомобілів 

5. Повне гніздо 1-ї стадії це переважно: 

а) Покупці побутової  техніки  

б) Покупці автомобілів 

в) Покупці подорожей 

6. Повне гніздо 3-ї стадії це переважно: 

а) Покупці меблів  

б) Покупці активного відпочинку 

в) Покупці товарів тривалого споживання 

7. Порожнє гніздо це: 

а) 2-є молодят 

б) 1 особа, що живе окремо від батьків 

в) Особи похилого віку 

8. Володіння власним житлом характерно для етапу життєвого циклу 

родини: 

а) Повне гніздо 

б) Юні молодята 

в) Порожнє гніздо 

9. Порожнє гніздо 2-ї стадії це: 

а) Різке скорочення доходів 

б) Покращення фінансового стану 

в) Пік купівлі житла 

10. Родини пенсійного віку це: 

а) Порожнє гніздо 1-ї стадії  

б) Порожнє гніздо 2-ї стадії 

в) Повне гніздо 3-ї стадії 

11. Для повного гнізда 3-ї стадії  характерна купівля: 

а) Нових товарів 

б) Товарів розкоші 

в) Послуг активного відпочинку 

12. Етап вдовствуючої особи характеризується: 

а) Схильністю до рекламних товарів 

б) Купівлею медичних послуг 

в) Здійсненням благодійних внесків 

г) Демографічним 


