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Модуль 1 «Сучасна концепція маркетингу» 

Тема 1.2.: Маркетингове середовище 

Вид заняття: лекція з використанням опорного конспекту у вигляді комп’ютерної 

презентації  

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Визначати, які чинники макро- та мікромаркетингового середовища впливають на 

маркетингову діяльність компаній. 

 З’ясовувати, яким чином отримати потрібну інформацію щодо маркетингового 

середовища. 

 Встановлювати, як економічні та соціальні чинники маркетингового середовища 

впливають на маркетингову діяльність. 

 Простежувати, як науково-технічний прогрес впливає на сучасне життя споживачів і 

діяльність компаній. 

 Визначати форми конкуренції та з’ясовувати, як вони здатні впливати на 

маркетингову діяльність. 

 Описувати вплив політичних і законодавчих чинників на маркетингову діяльність 

компаній.  

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заняття 

1. Виявлення тенденцій макромаркетингового середовища. Виявлення 

макромаркетингового середовища в Україні. 

2. Соцільні чинники: демографія, культура. 

3. Економічні чинники: макроекономічні умови, доходи споживача. 

4. Технологічні чинники: технологія майбутнього, вплив технології на споживчу 

цінність. 

Самостійне вивчення 

5. Конкурентні чинники: дослідження мікромаркетингового середовища, 

альтернативні форми конкуренції, складники конкуренції. 

6. Політико-правові чинники: захист конкуренції, законодавство про захист 

споживача. 

Додаткові матеріали до лекції: 

Бар’єри для виходу на ринок Монополістична конкуренція 

Сукупний дохід Монополія 

Вільний дохід Технологічні чинники 

Залишковий дохід Олігополія 

Змішана сім’я Покоління «Y» 

Домогосподарство Покоління «Х» 

Економічні чинники Покоління «індиго» 

Конкуренція Покоління часів «дитячого буму» 

Консюмеризм Політико-правові чинники 

Культура Регіональний маркетинг 

Макромаркетингове середовище Соціальні чинники 

Маркетингове середовище Чиста (досконала) конкуренція 

Мікромаркетингове середовище  
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 – Тенденції, які можуть змінити маркетинг в майбутньому. 

 Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: Ред.-упор. 

О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний центр 

«Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 103-123  

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, Полянська, 

Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 13-22 

 

 Питання самостійного вивчення 

Конкурентні чинники: дослідження мікромаркетингового середовища, 

альтернативні форми конкуренції, складники конкуренції. (Л-1 ст. 115-117) (Л-2 ст. 17-

19) 

Політико-правові чинники: захист конкуренції, законодавство про захист 

споживача.(Л-1ст. 118-123) (Л-2 ст. 19-22) 

 2. Завдання в Інтернеті : Вивчення макромаркетингового середовища  

Для сканування макромаркетингового середовища в розрізі його складників 

доволі широко використовуються дані Державного комітету статистики України 

(www.ukrstat.gov.ua) та законодавчі акти (www.zakon.rada.gov.ua.). Ці відомості 

стосуються стану економіки, демографії, навколишнього середовища, інновацій та 

науки як у цілому в Україні, так і за її регіонами. Зайдіть на сайт Державного комітету 

статистики України і дайте відповіді на такі запитання: 

Яких змін зазнала чисельність населення України в цілому та в окремих регіонах? 

Що вплинуло на зміну кількості населення?  Визначте тенденції, які відбулися у 

споживанні та доходах домогосподарств упродовж 2008-2011 років? Опишіть 

сучасний стан навколишнього середовища, дослідивши складники технологічного 

чинника – екологічні фактори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.liga.com.ua/
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

ЗМІНЮЮТЬСЯ ПОТРЕБИ – ЗМІНЮЄТЬСЯ КОМПАНІЯ 

Дослідження маркетингового середовища потребує прийняття до уваги великої 

кількості найрізноманітнішої інформації, яка досить швидко змінюється. 

Формування нового покоління споживачів характеризується самодостатністю, 

незалежним характером, відсутністю авторитетів та талановитістю. Нове покоління є 

технологічно орієнтованим, вимагає нового підходу до себе, товарів та послуг, 

споживання. 

Споживачі також змінилися. Вони хочуть зручних і орієнтованих на споживача 

підходів до придбання музики, телепрограм, кіно і фотографій.  

Зміни поведінки споживачів сприяють розвитку нових ринків, а зміни у характері 

споживання спонукають виробників змінювати асортимент продукції до існуючих та 

потенційних потреб. 

Технологія змінилася. Високошвидкісний доступ до Інтернету, комп'ютери із 

записуючими DVD, плазмові та LCD-монітори з високим рівнем показників стали 

більш доступними, або менше, або/і менш дорогими для покупців.  

Змінилися конкурентні сили. Багато фірм тепер працюють в середовищі, де вони 

можуть бути конкурентами або партнерами.  

Багато компаній працюють в середовищі, де впливають вагомі сили. Передчуття і 

реакція на зміни часто означає різницю між маркетинговим успіхом і невдачею. 

I. СКАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НОВОМУ 

ТИСЯЧОЛІТТІ 

Маркетингове середовище – це сукупність чинників, які впливають на 

маркетингову діяльність компанії, її сучасний стан і розвиток. Маркетингове 

середовище складається з макро- та мікромаркетингового середовища. 

1.  Виявлення тенденції зовнішнього середовища  

Виявлення тенденцій зовнішнього середовища зазвичай відбувається шляхом 

аналізу цілої низки чинників: соціальних, економічних, технологічних, конкурентних 

та політико-правових.  

Виявлення, інтерпретація та пояснення цих тенденцій є засадою успішного 

сканування зовнішнього середовища.  

2. Детальний розгляд ситуації сьогоднішнього ринку 

 Ретельний аналіз може виявити багато тенденцій, які будуть впливати на 

маркетингову діяльність компанії у майбутньому.  

 Рисунок 3-2 показує основні тенденції, що впливають на сучасний ринок по 

кожному з чинників мікромаркетингового середовища як результат його ретельного 

аналізу.   

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Дайте визначення терміну «маркетингове середовище». 

Відповідь: маркетингове середовище представляє собою сукупність чинників, 

які впливають на маркетингову діяльність компанії, її сучасний стан і розвиток. 

Маркетингове середовище складається з макро- та мікромаркетингового середовищ. 

2. Що таке макромаркетингове середовище? 

Відповідь: макромаркетингове середовище – це сукупність визначених 
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факторів, які здійснюють зовнішній непрямий вплив на діяльність компанії, у тому 

числі й маркетингову. 

3. Визначте чинники макромаркетингового середовища. 

Відповідь: макромаркетингове середовище представлене наступними 

чинниками: соціально-демографічними, економічними, науково-технологічними, 

політико- 

,законодавчими, екологічними. 

4. Поясніть, у чому сутність вивчення макромаркетингового середовища.   

Відповідь: сутність вивчення макромаркетингового середовища полягає в 

тому, щоб на підставі визначення стану та перспектив розвитку середовища 

взаємоузгодити вплив середовища, фактичні та потенційні потреби ринку, цілі та 

можливості компанії. 

II.  СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ 

Соціальні чинники середовища складаються з демографічних характеристик 

населення, рівня доходів споживачів та їхніх цінностей. Зміни цих факторів можуть 

мати значний вплив на маркетингову діяльність компанії.  

 A. Демографія 

 Опис населення у відповідності до певних характеристик, таких як: вік, стать, 

рівень доходів, національність, рід занять відносять до демографічних даних.   

 Організації, такі як Бюро інформації по проблемах народонаселення, а також 

ООН, відстежують профіль населення світу. 

 Державний комітет статистики України надає інформацію про населення 

України, його кількісні та якісні зміни. 

Основні світові демографічні тенденції  

  У 2018 році кількість населення Землі складала 7 млрд. За прогнозами на 

2050 рік кількість населення зросте до 9 млрд. 

 Основне зростання населення відбувалося у країнах, що розвиваються: Африка, 

Азія та Латинська Америка.  

 За прогнозами на 2050 рік найбільша кількість населення буде проживати в Індії 

(1,6 млрд) та у Китаї (1,3 млрд).  

  Вікова структура населення також змінюється. Кількість людей віком від 

65 років і старше збільшилася більше ніж вдвічі. Україна очікує найбільше 

зростання цієї групи.  

  Глобальний рівень доходів та життєві стандарти зростуть, хоча 

спостерігається широка диференціація між країнами. 

  Тенденції, властиві населенню у всьому світі, мають безліч різних 

маркетингових значень. 

 Відносний розмір країн, таких як Індія та Китай, представляють величезний 

ринок для багатьох груп товарів.  

 Населення похилого віку в розвинених країнах, швидше за все, буде менше 

економити і більше витрачати на лікування, подорожі та інші товари і послуги, 

пов'язані з особами пенсійного віку. 

 Економічний прогрес в країнах, що розвиваються, приведе до зростання 

підприємництва, інфраструктури та експорту. 

 Населення України стабілізується, старішає та урізноманітнюється 

  У 2007 році кількість населення складало 46,47 млн осіб. За прогнозами 
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населення України надалі скорочуватиметься за рахунок перевищення смертності 

над народжуваністю та процесів еміграції. 

Такі тенденції вплинуть на формування маркетингових ніш за віком, життєвим 

рівнем, сімейною структурою, географічним розташуванням та етнічними 

характеристиками.  

Термін меншинство,  ймовірно, стане застарілим, оскільки до 2025 року розмір 

більшості етнічних груп значно зросте.  

 Контингент поколінь 

 Люди, які народилися під час підвищеної народжуваності – між 1946 і 1964 

роками – старіють. 

 Їхня робоча сила і заробітчанство, роблять їх важливим споживацьким 

ринком – основну частину покупок в більшості категорій становлять 

споживацькі товари та послуги.  

 Майбутні інтереси людей, що народилися в період підвищеної 

народжуваності, будуть спрямовані на їхніх дітей та онуків, здоров'я, вихід на 

пенсію, будуть особливо сприйнятливі до товарів, які примусять їх відчути себе 

молодше. 

 Покоління «Ікс» складає 14,3 % населення України, які народилися між 1971 і 

1980 роками – в період, відомий як «раптовий спад народжуваності» через 

скорочення кількості народжуваних дітей.    

 Ці споживачі сподіваються на власні сили, схильні до підприємництва, 

підтримують расову та гендерну різноманітність, мають кращу освіту, не 

схильні до екстравагантності, в даний час стають батьками.  

 Стиль їхнього життя більш обережний, прагматичний і традиційний, і, 

ймовірно, відрізнятиметься від стилю життя, споживання товарів та послуг 

попередніх поколінь.  

 Покоління «Ігрек» включає 7,3 млн осіб, народжених між 1977 і 1994 роками, 

коли багато людей, що народилися в період підвищеної народжуваності, почали 

народжувати власних дітей. Цей період також називається «повторний бум» або 

«сплеск народжуваності».   

 Покоління «Ігрек» впливає на музику, спорт, комп'ютери, відеоігри та 

мобільні телефони з камерами. 

Покоління «індиго» нараховує близько 15 % населення України, які 

народилися наприкінці 90-х – початку 2000-х років.  

 Покоління має неабиякі творчі здібності, його представникам 

притаманна самодостатність та незалежність. 

 Представники цього покоління є активними користувачами складної 

технічної продукції, а також різних послуг розважального та освітнього 

спрямування. 

Українська родина 

 На початку ХХІ століття в Україні кількість чоловіків та жінок, які 

перебували у шлюбі становила близько 24 млн осіб.   

 За теперішній час у віці 20-24 років майже 73 % чоловіків та 53 % жінок 

лишаються неодруженими. 

 Швидше за все збільшується тип сім'ї з однієї людини, з одним батьком 

або неодруженими партнерами. 
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 Більшість людей, що розлучилися знову одружується, що призвело до 

збільшення змішаних сімей, які формуються завдяки злиттю в одну 

сім'ю двох раніше окремих одиниць. 

 Зростає кількість незареєстрованих шлюбів, особливо у віці 18-28  років, 

складає 19 %. 

Зміна ролей жінок та чоловіків.  В економіці України зайнято 58 із кожних 100 

працездатних жінок і 66 – із кожних 100 працездатних чоловіків (для 

порівняння: у США – відповідно 60 і 75).  

  Зростає кількість жінок, які прагнуть успішної кар’єри, створення власного 

бізнесу. 11 % українських чоловіків отримують менший дохід, ніж жінки, а 

у 14 % доходи однакові. 

Зміна рівня освіти населення. Відбувається подальше зростання освіченості 

населення України. Для порівняння: у 1989 році повну вищу освіту мали 4,2 млн 

осіб, у 2007 році ця кількість зросла до 5,7 млн осіб. Загальну середню освіту 

мають двоє з п’яти осіб віком 18 років і старше.  

 Відбувається зростання чисельності студентів вищих навчальних закладів 

України, яка сягнула у 2007 році – 2,2 млн осіб. 

Зростання освіченості сприяє розширенню сегментів споживчого ринку, які 

розраховані на людей з вищою освітою: комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення, навчальних послуг, тренінгів, різноманітних 

курсів, спеціалізованої літератури. 

Розподіл міського та сільського населення.  В Україні переважає міське 

населення, яке складає 68 % від загальної його чисельності. Найбільша 

частка міського населення спостерігається в Донецькій (90 %), Луганській 

(86 %) і Дніпропетровській (83 %) областях, а найменша у західних 

регіонах України (Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-

Франківська, Чернівецька і Закарпатська області). 

Регіональний маркетинг. Для адаптації до нового ринку, маркетологи 

розробляють програми мультикультурного маркетингу, які є 

комбінаціями змішаного маркетингу, що відображають унікальні 

відносини, походження, комунікаційні переваги і стиль життя різних рас. 

 Етнічні групи в Україні мають тенденцію концентруватися в певних 

географічних регіонах. Це дозволяє компаніям з'єднати свої 

мультикультурні маркетингові зусилля з регіональними маркетинговими 

заходами. 

Культура. Культура – це сукупність цінностей, ідей та уявлень, притаманних 

однорідній групі людей, яка передається з покоління в покоління.  

Цінності, що змінюються 

 Культурні цінності змінюються з віком, але мають тенденцію залишатися 

однаковими для чоловіків та жінок. Ці цінності відображаються в 

збільшенні товарів та послуг, які відповідають цінностям цих 

споживачів.  

 Ціннісна орієнтація – бажання одержати найкращу якість, особливості і 

функціонування товару або послуги, за певну ціну буде спрямовувати 

поведінку споживача.  
ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Визначте, які демографічні показники впливають на маркетингову 
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діяльність компаній. 

Відповідь: чисельність населення впливає на фактичну і потенційну кількість 

споживачів та визначає обсяг ринку компанії. Гендерна структура впливає на 

структуру та характер споживання товарів та послуг. Освітній рівень впливає на 

структуру споживання та характер покупок.  

 2. Поясніть, як рівень освіти впливає на споживання. 

Відповідь: рівень освіти впливає на структуру споживання товарів та послуг – чим 

він вищий, тим більше споживання складних товарів та спеціалізованих, таких як: 

техніка, програмне забезпечення, освітні послуги, курси, тренінги, спеціалізована 

література.   

 3. Поясніть зміст поняття «регіональний маркетинг». 

Відповідь: регіональний маркетинг визначається виникненням нових ринків, які 

відрізняються між собою відмінностями у товарних уподобаннях споживачів залежно 

від місць їх компактного мешкання.  

4. Визначте, як соціокультурні чинники впливають на маркетинг. 

Відповідь: соціокультурні чинники формують уявлення про благополуччя. Зміна 

поглядів та філософії життя призводить до змін у характері та структурі споживання. 

Ці зміни потребують маркетингових зусиль з просування певних товарів та послуг, які 

є «символами» певного соціального становища. 

III.  ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ 

До економічних факторів відносять макроекономічні показники: динаміку ВВП, 

індекс промислового виробництва, баланс експорту-імпорту, обіг роздрібної 

торгівлі, доходи й витрати населення, рівень інфляції.  

A. Макроекономічні умови 

 Компанії приділяють увагу інфляційним процесам та економічним спадам.  

 В умовах інфляційної економіки вартість виробництва та придбання 

товарів і послуг збільшується відповідно до зростання цін. Коли ціни 

зростають швидше, ніж рівень доходів споживачів, кількість товарів, 

що може купити споживач – зменшується.  

 Під час економіки у стадії рецесії діяльність компаній сповільнюється. 

Підприємства зменшують виробництво, зростає безробіття, у 

споживачів стає менше грошей, які можна витрачати. 

 На витрати споживачів  впливають очікування споживачів щодо 

майбутнього.  

 Опитування відстежують відповіді споживачів на конкретні питання про їх 

очікування. Виробники та роздрібні продавці автомобілів, меблів та 

техніки уважно стежать за цими показниками.   

  Регулярно публікується індекс настроїв споживачів та індекс 

очікувань споживачів. 

 Компанія «GfK Ukraine» регулярно публікує дослідження кошику 

споживчої панелі домогосподарств, де визначаються середні 

щомісячні витрати одного домогосподарства на споживчі товари. 

  Чим вище індекс, тим більше сприятливими є очікування споживачів 

щодо економіки.  

 Виробники та роздрібні продавці автомобілів, меблів та техніки уважно 

стежать за цими показниками: 
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          B. Дохід споживача 

Платоспроможність споживачів пов’язана з його доходом, який складається із 

сукупного доходу, вільного доходу та залишкового доходу.  

 1. Сукупний дохід – це загальна сума грошових коштів, зароблених 

окремою людиною або домогосподарством за один рік. Сукупний дохід 

розглядається з поправкою на інфляцію. 

2. Вільний дохід – кошти, які залишаються у споживача після сплати 

податків і використовуються для витрат на купівлю продовольчих і 

непродовольчих товарів, послуг та комунальних платежів. 

Якщо податки зростають швидше доходів, споживачу необхідно 

економити. 

Споживачі збільшили свій дохід за рахунок того, що на ринку 

пропонується продукція з більш довгим строком експлуатації та меншої 

енергоємності. Тому щось витрачається на нові «необхідні» речі, наприклад, 

такі як, вітаміни або гігієнічна продукція. 

3. Залишковий дохід – це та частина вільного доходу, яка спрямовується на 

задоволення потреб не першої необхідності. Проблема розмежування 

залишкового доходу та вільного доходу полягає у визначенні того, що 

вважати предметами розкоші, а що – предметами першочергової 

необхідності. 

 Частка доходу, витрачена на їжу і житло, зменшується по мірі того, як 

зростає дохід, що збільшує залишковий дохід. Залишкові витрати також 

збільшуються, якщо зменшуються заощадження.  

                            ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

 1. Поясніть, як макроекономічне становище впливає на умови маркетингової 

діяльності компанії. 

Відповідь: макроекономічне становище визначає умови маркетингової діяльності. 

Покращення макроекономічних показників сприяє активізації маркетингових заходів. 

Зростання товарообігу активізує виробничу і збутову діяльність компаній, а також 

підвищує ефективність комунікаційних заходів. Сприятлива економічна ситуація 

покращує фінансовий стан споживачів, що призводить до зростання споживчої 

активності. 

2. Які макроекономічні показники найважливіші для вивчення 

маркетологами і чому? 

Відповідь: найважливішими показниками є індекс промислового виробництва, 

який свідчить про зростання його обсягів, що віддзеркалює покращення попиту на 

певні товари; баланс експорту–імпорту свідчить: відносно експорту – про вихід на нові 

територіальні ринки та активізацію праці на них, відносно імпорту – свідчить про стан 

конкуренції з боку імпортованих товарів певної групи; доходи й витрати населення 

надають інформацію про обсяг та структуру витрат споживачів.   

3. Наведіть приклади складників доходу споживачів і проаналізуйте, який 

захід найбільш корисний для маркетологів. 

Відповідь: складниками доходу споживачів є заробітна платня, стипендії, пенсії, 

матеріальна допомога, субсидії, пільги, кредити тощо. Найбільш корисними для 

маркетологів є заробітна платня (здебільшого використовується для споживання 

товарів та послуг першої необхідності, освіти, розваги, мандрівки) та кредити 
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(використовуються для купівлі технічно складних товарів, житла, освітніх послуг, 

автомобілів). 

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 

До технологій відносять: винаходи та інновації в галузі прикладної науки і 

техніки, впровадження нових технологій, модернізацію виробництва, витрати 

на інновації та оновлення, витрати на розвиток науки. Зміни технологій 

можуть витісняти існуючі сьогодні товари та компанії.  

A. Технології майбутнього 

Більшість технологічних змін можуть витісняти або навіть замінювати 

існуючі товари та послуги. Розглянемо найбільш відчутні зміни у 

технологічному середовищі, що відбуваються останнім часом:  

 Нанотехнологія – наука, яка займається мініатюрною електронною 

апаратурою, може привести до більш менших мікропроцесорів, паливних 

елементів та онкологічних сенсорів. 

 Телевізори із високою роздільною здатністю і цифрове програмування. 

 Телефонні голосові дзвінки через Інтернет за допомогою інтернет-

протоколу (VОIP). 

 Лінії програмних кодів, що використовуються повторно. 

 B. Вплив технології на споживчу цінність 

 Технологічні досягнення мають важливий вплив на сферу маркетингу:  

 Вартість технологій швидко знижується. В результаті, споживачі 

починають враховувати цінності, що базуються на інших характеристиках: 

якості, обслуговуванні / сервісу та взаємовідносин.  

 Технологія також забезпечує споживчу вартість шляхом розвитку нових 

товарів, які можуть заміняти вже існуючі на ринку. 

 Технологія також може змінювати існуючі продукти та способи їх 

виробництва. 

 Деякі виробники застосовують рециклінг у виробництві, де зусилля 

направлені на зниження відходів шляхом зменшення та переробки 

упаковки, що використовується.  

 

 

Конспект 

Питаннь самостійного вивчення 

5.  КОНКУРЕНТНІ ЧИННИКИ 

А. Дослідження мікромаркетингового середовища 

Мікромаркетингове середовище – це частина середовища, в якому 

компанія безпосередньо працює під час маркетингової діяльності.  

До чинників мікромаркетингового середовища відносять: безпосередньо 

компанію (внутрішні чинники), постачальників, посередників, споживачів, 

конкурентів, контактні аудиторії. 

Компанія. Розглядаючи безпосередньо компанію як фактор 

мікромаркетингового середовища, доцільно передусім звернути увагу на ту 

роль, яку відіграє служба маркетингу в загальній структурі компанії, на її 

організаційну структуру, зв’язки з іншими службами. Рівень професійної 

підготовки та набутого досвіду спеціалістів–маркетологів також відіграє 
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значну роль як фактор середовища. Дослідження внутрішнього середовища 

компанії спроможне  з’ясувати  можливості та визначити потенціал. 

Постачальники. Значення постачальників як фактора 

мікромаркетингового середовища визначається тим, що матеріально–технічні 

ресурси та комплектуючі вироби є вхідними елементами процесу 

виробництва товарів. Компанія має змогу вибирати постачальників за тими 

чи іншими критеріями (ціна, сервіс, умови постачань, асортимент тощо). 

Посередники. Посередники – це ті компанії та організації, які беруть 

участь у тому чи іншому етапі маркетингової діяльності компанії 

(маркетингові дослідження, збут, просування тощо). До них належать: 

збутові посередники; компанії, які займаються маркетинговими 

дослідженнями; рекламні агенції: спеціалізовані чи неспеціалізовані. 

Споживачі. Споживач – це не тільки фактор маркетингового середовища, 

який впливає на маркетингову діяльність компанії, а й об’єкт, на який 

спрямована вся маркетингова діяльність. Споживачі, як потенційні, так і 

фактичні, потребують всебічного вивчення. Вивчаючи споживачів, особлива 

увага приділяється наступним питанням: дослідження факторів, які 

впливають на поведінку споживача; дослідження процесу прийняття 

споживачем рішення про купівлю товарів або послуг. 

Контактні аудиторії. Контактні аудиторії – це люди та організації, які 

становлять реальний чи потенційний інтерес для співпраці з компанією або 

впливають на можливість досягнення її цілей.  

Контактні аудиторії можуть як сприяти, так і перешкоджати компанії в її 

діяльності.  

Конкуренти. Конкуренція – це суперництво за ринкову частку між 

компаніями, споживачі яких мають ідентичні або схожі потреби. Аналіз 

конкуренції дає можливість виявити стан компанії на ринку, 

конкурентоспроможність її товарів. Під час аналізу конкурентів доцільно 

користуватися моделлю п’яти сил конкуренції М. Портера. 

A. Альтернативні форми конкуренції 

Існують чотири основні види конкуренції:  

 В умовах чистої конкуренції велика кількість продавців пропонують схожі 

товари. Дистрибуція товарів на ринку чистої конкуренції найчастіше 

виступає найбільш важливим елементом комплексу маркетингу. 

 Монополістична конкуренція має місце, коли велика кількість продавців 

пропонують різноманітні товари, які у певній ситуації можуть бути 

взаємозамінними.  Широко застосовуються такі прийоми маркетингу як 

купони та проведення розпродажів.   

 Олігополія – конкурентна ситуація на ринку, коли декілька компаній 

контролюють значну частину ринку. Цінова конкуренція між ними 

небажана, тому що це призводить до зниження рівня доходів всіх діючих 

на ринку фірм.  

 Монополія – конкурентна ситуація, коли існує лише один продавець 

товару.   

 В умовах монопольного ринку, маркетинг, як правило, відіграє незначну 

роль, оскільки ринок регулюється федеральним урядом. 
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            Урядове регулювання, як правило, направлене на забезпечення цінової 

захищеності покупців, хоча останнім часом має характер дерегулювання, яке 

підтримує цінову конкуренцію.  

 B. Складові конкуренції 

При розробці маркетингової програми, компанія повинна вивчити 

фактори, які призводять до руху конкуренції. Ці фактори можуть бути 

використані для створення бар’єрів виходу на ринок, підвищення рівня 

свідомості про марку або інтенсифікації боротьби за частку ринку.  

 1. Проникнення на ринок. При вивченні стану конкуренції, фірма повинна 

оцінювати можливість появи на ринку нових конкурентів, тому що це 

може сприяти розширенню можливостей галузі та призвести до зниження 

цін.   

2. Бар’єри виходу на ринок – це прийоми ділової практики або умови, які 

створюють складнощі для проникнення нової фірми на ринок.  

 Серед бар’єрів виходу на ринок виділяють: рівень капіталовкладень, 

рекламні витрати, тотожність товару, доступ до каналів розподілу та 

витрати, пов’язані з переходом на інші ринки.   

 Чим вищі витрати на подолання бар’єра, тим більша ймовірність того, що 

він зупинить нових конкурентів.  

3. Вплив покупців і постачальників. Вплив покупців має місце, коли: 

 їх кількість обмежена; 

 вони мають незначні витрати на перехід, 

 або на товар, що пропонується, припадає значна частка сумарних витрат 

споживача, і він починає впливати на цінову конкуренцію. 

 Постачальник має вплив у ситуації, коли даний товар надто необхідний 

покупцю і коли постачальник будує бар’єр «витрат на перехід». 

 4. Наявні конкуренти та товари.  

 a. Рівень конкуренції серед діючих на ринку фірм, залежить від темпів 

росту галузі.  

 b. В умовах повільного росту компанії стикаються з необхідністю 

подолання більш жорсткої конкуренції з метою завоювання частки 

ринку.  

 c. Високі постійні витрати також впливають на фірму, примушуючи її 

заповнювати виробничі потужності. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

 1. Що являє собою мікромаркетингове середовище і які його складники?  

                 Відповідь: мікромаркетингове середовище – це частина середовища, в 

якому компанія безпосередньо функціонує у процесі маркетингової діяльності. До 

складових мікромаркетингового середовища належать наступні складові: 

безпосередньо компанія (внутрішнє середовище); постачальники; посередники; 

споживачі; конкуренти; контактні аудиторії.   

 2. Поясніть, у чому важливість дослідження безпосередньо компанії і що це 

дає. 

Відповідь: важливість дослідження компанії (її внутрішнього середовища) 

виявляється у її можливостях та проблемах, які можливо посилити або уникнути за 

допомогою активізації маркетингової діяльності.  
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 3. Яку роль відіграє конкуренція і як можна визначити вплив конкурентів на 

маркетингову діяльність компанії? 

 Відповідь: роль конкуренції міститься у формуванні рівноцінних умов для всіх 

учасників ринку, конкуренція вимагає від компаній постійного вдосконалення як своєї 

діяльності, так і товарів та послуг, дозволяє уникнути дискримінації споживачів. 

Вплив конкуренції на маркетингову діяльність компанії здійснюється за напрямками 

комплексу маркетингу: дії конкурентів вимагають розробки нових та вдосконалення 

існуючих товарів та послуг; створюють підстави для управління цінами; активізують 

заходи із збуту та комунікаційних заходів. 

4. Визначте, як впливають контактні аудиторії на маркетингову діяльність 

компанії. 

Відповідь: контактні аудиторії допомагають здійснювати маркетингову діяльність 

компанії та сприяють формуванню її іміджу. 

6.  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ  

Політико–правові чинники включають до свого складу наступне: політичну 

структуру країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну 

орієнтацію країни, податкову політику, вплив професійних спілок, міжнародну 

орієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання 

конкуренції, державне регулювання захисту прав споживачів та важелі, завдяки яким 

регулюється маркетингова діяльність компаній в межах окремих складових комплексу 

маркетингу. 

Законодавство обмежує або спрямовує маркетингові і загальногосподарські 

рішення будь-якої компанії. 

 А. Захист конкуренції 

Основне законодавство було прийнято для того, щоб заохотити чесну 

конкуренцію, оскільки воно дозволяє споживачу визначити, хто з конкурентів 

доб'ється успіху або зазнає поразки. 

Законодавство України про захист конкуренції ґрунтується на нормах, визначених 

Конституцією України, та враховує найкращу світову практику. 

Конкурентні відносини в Україні регулюються наступними законодавчими та 

нормативними актами: 

   Господарським кодексом України; 

   Законом «Про Антимонопольний комітет України»; 

   Законом «Про захист економічної конкуренції». 

 B. Законодавство відносно товарів  

Декілька законів присвячено товарному компоненту маркетингового міксу: 

 1. Захист компанії. 

 Патентне право, яке дає винахідникам право не допустити виробництва, 

використання або продаж товарів іншими особами, якщо це шкодить 

запатентованому винаходу.  

Закон про авторські права, який дає автору літературного, драматичного, 

музичного або художнього винаходу ексклюзивні права на друк, 

постановку або інше відтворення, копію такого твору. Авторське право 

надається автоматично, як тільки твір створюється. 

 2. Захист споживачів. 

 Закони, пов'язані з харчовими продуктами, ліками та косметикою: 
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 –  «Про безпечність та якість харчових продуктів»; 

–  «Про молоко та молочні продукти»; 

–  «Про м’ясо та м’ясопродукти». 

Інші закони по захисту споживачів мають більш широкий масштаб: 

 –  «Про захист прав споживачів»; 

 –  «Про стандартизацію і сертифікацію». 

Більшість цих законів були прийняті через консюмеризм, масовий рух в 

захист інтересів споживача, який виник у 1960-х роках в США для того, 

щоб збільшити вплив, владу і права споживачів для їх співпраці з 

організаціями. 

Сьогодні споживачі вимагають екологічно чистих продуктів і соціально 

відповідального ведення бізнесу. 

 3. Захист, компанії та споживачі. Торгові марки створені для того, щоб 

захистити і фірму, що продає товари певної торгової марки, і споживача, 

що купує їх.  

 С. Законодавство в галузі цін  

Ціновий компонент маркетингового міксу є основним моментом регуляції на 

підставі Закону України «Про ціни і ціноутворення». 

D.  Законодавство щодо дистрибуції 

Уряд цікавиться чотирма аспектами щодо дистрибуції та підтримки 

конкуренції: 

 1. Ексклюзивне дилерство – це домовленість, яку виробник укладає з 

продавцем, продавати товари тільки одного виробника і не продавати 

товари його конкурентів, і яка є незаконною відповідно до законодавства 

із захисту економічної конкуренції, якщо це значно знижує конкуренцію.    

 2. Контракти на «потреби споживача» вимагають, щоб покупець придбав 

весь або частину потрібного товару в одного продавця впродовж певного 

періоду часу. Ці контракти не завжди є законними, залежно від 

тлумачення судом їх впливу на дистрибуцію. 

 3. Ексклюзивна територіальна дистрибуція, коли виробник передає 

дистрибутору виняткові права на продаж товару на певній географічній 

території.   

 4. Зобов'язуючі домовленості виникають, коли продавець вимагає, щоб 

покупець одного продукту також купив ще одну одиницю з даної лінії. 

Такі домовленості можуть бути незаконними, коли продавець має 

економічну владу, здатну обмежити торгівлю «пов'язаним» товаром.  

 E. Законодавство в галузі реклами і просування товарів  

 Засади відносин у сфері реклами та комунікацій регламентуються на 

підставі Законів України «Про рекламу» та «Про телебачення та 

радіомовлення». 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

 1. Поясніть, як політичні чинники впливають на діяльність компаній. 

Відповідь: політичні чинники визначають стабільність країни, сприяють 

покращенню чи погіршенню інвестиційної привабливості компаній. До того ж вони 

впливають на прийняття тих чи інших законів, які досить часто торкаються тієї чи 

іншої сфери діяльності компаній. 

 2. Назвіть закони, які забезпечують захист конкуренції.  
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Відповідь: Господарський кодекс України, Закон «Про Антимонопольний комітет 

України», Закон «Про захист економічної конкуренції». 

 3. У якому законі визначено права споживачів в Україні? 

Відповідь: у Законі України «Про захист прав споживачів». 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

Вивчення макромаркетингового середовища  

Для сканування макромаркетингового середовища в розрізі його складників 

доволі широко використовуються дані Державного комітету статистики України 

(www.ukrstat.gov.ua) та законодавчі акти (www.zakon.rada.gov.ua.). Ці відомості 

стосуються стану економіки, демографії, навколишнього середовища, інновацій та 

науки як у цілому в Україні, так і за її регіонами. Зайдіть на сайт Державного комітету 

статистики України і дайте відповіді на такі запитання: 

1. Яких змін зазнала чисельність населення України в цілому та в окремих 

регіонах? Що вплинуло на зміну кількості населення? 

Відповідь: чисельність населення України до 2005 року мала тенденцію до 

скорочення, але починаючи з 2006 року існує тенденція до стабілізації.  Це 

відбувається за умов зростання народжуваності та послаблення процесів еміграції та 

заробітчанства. Відносно регіонів України, то у західних регіонах спостерігається 

зростання народжуваності, у східних – ситуація з приростом населення є негативною 

за рахунок великого рівня смертності.  

2.  Визначте тенденції, які відбулися у споживанні та доходах 

домогосподарств упродовж 2008-2011 років? 

Відповідь: за цей період відбулося зростання доходів домогосподарств за рахунок 

підвищення зарплат, стипендій, пенсій, а також можливостей отримання споживчих та 

цільових кредитів. Разом з цим змінилася структура споживання: знизилась питома 

вага витрат на харчі; зросли витрати на купівлю товарів довготривалого використання; 

з’явилася стаття витрат «виплата кредитів», зросли витрати на купівлю житла, 

отримання освіти, як першої, так і другої вищої; зросли витрати на розваги та 

відпочинок. Споживачі стали схильними заощаджувати фінансові ресурси.  

3. Опишіть сучасний стан навколишнього середовища, дослідивши 

складники технологічного чинника – екологічні фактори.  

Відповідь: стан екології в Україні є незадовільним через високий рівень 

урбанізації сходу та центру України, а також високий рівень розвитку важкої 

промисловості, характерна обмеженість енергоресурсів (газ, нафта), західні та південні 

регіони більш екологічно чисті через відсутність забруднюючих навколишнє 

середовище виробництв. 
 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ 

ТЕНДЕНЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗМІНИТИ МАРКЕТИНГ В МАЙБУТНЬОМУ  

Вивчення середовища повинне розкрити основні тенденції, які, ймовірно, вплинуть на бізнес і 

на маркетинг в майбутньому. Ось декілька тенденцій, запропонованих різними експертами. Який їх 

вірогідний вплив на підприємства в майбутньому?  

 а. Комп'ютери будуть більш «персональними». Виконані по індивідуальному замовленню 

комплектуючі і програми, будуть адаптовані відповідно до ваших вимог, стилю роботи і рівню 

навичок.  

 b. Електронна ідентифікація і оплата стануть простіше. Смарт-карти замінять гроші, ключі, 

права водіїв і медичні записи, які стануть «електронним гаманцем».   

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.liga.com.ua/
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 с. Технологія паливних елементів змінить спосіб генерації електрики. Виробники побутової 

електроніки розробляють мініатюрні воднево-паливні елементи, щоб забезпечувати живленням 

комп'ютери, мобільні телефони і камери, які працюватимуть набагато більше, ніж це 

дозволяють найкращі сучасні батареї.  

 d. Війна із тероризмом принесе інвестиції в країни Третього світу. Знищення бідності – 

причини тероризму – будуть менш дорогим, ніж військові витрати.  

 e. Ринок товарів вищої якості продовжуватиме рости. Більшість споживачів мають смак до 

кращих товарів в багатьох категоріях, включаючи житло, електроприлади, освіту, товари для 

дітей і годинники. 

 f. Нанотехнологія, порошинки і «розумний пил», вірогідно, вплинуть на більшу частину 

галузей промисловості. 

Сенсори розміром з таблетку зможуть проковтнути для постановки медичного діагнозу, 

бездротові сенсори зможуть бути прикріплені до одягу, щоб повідомити пральну машину, який 

цикл використовувати, а крихітні нанокристали, які випускають світло, зможуть навіть замінити 

електричні лампи. 

 g. Люди частіше цікавитимуться їжею як ліками. На чотири з семи основних причин смерті – 

хвороби серця, рак, серцевий напад і діабет – впливає дієта, і, ймовірно, споживачі змінять свою 

дієту для того, щоб вона відповідала їхнім інтересам в галузі здоров'я.    

 h. Ми стаємо цілодобовим суспільством. Незабаром споживачі чекатимуть, що вони зможуть 

вести справи 24 години, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.  

 i. Маркетингові комунікації стануть більш особистими. Оскільки кількість засобів масової 

комунікації – телевізійні канали, радіостанції, журнали, Інтернет – збільшилася, разом з цим 

збільшилася і здатність споживача блокувати повідомлення за допомогою особистих відео 

записуючих пристроїв, супутникового радіо, вистежування дзвінків тощо. Щоб добитися ефекту 

тим, хто займається рекламою, потрібно буде поліпшити особисту цінність своїх повідомлень 

кожному споживачу.     
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