
 

 

Тема 2.4. 1 

Модуль 2 «Визначення маркетингових можливостей» 

 

Тема 2.4.: Сегментація 
 

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

презентації    

Навчальна мета: сформувати вміння: 
 

 Пояснювати, що таке сегментація ринку і коли її варто застосовувати. 

Пояснювати, у чому суть і які основні підходи до позиціонування існують, а 

також визначати його основні етапи. 

 Визначати п'ять етапів процесу сегментації. 

 Називати засади і критерії, які використовуються для сегментації споживчих 

ринків і ринків організацій. 

 Групувати товари і цільові аудиторії споживачів засобами сучасного 

маркетингу. 

 Пояснювати, яке значення для сегментації та вибору цільових ринків мають 

категорії активних, помірних і неактивних споживачів товару, а також осіб, 

які ніколи не споживають певний товар. 

 Розробляти товарно-ринкову матрицю для сегментації і вибору цільового 

ринку. 

Тлумачити перехресну таблицю для вибору ринкових сегментів. 
 

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Диференціація товару Сегментація ринку  

Інтенсивність споживання Сегменти ринку  

Перехресна таблиця  Синергетичний ефект  

Позиціювання  Таргетинг-карта  

Правило «80/20»  Товарно-ринкова матриця  

Зміст заняття  

 1. Суть сегментації. Позиціювання. Використання товарно-ринкової матриці. 

Диференціація товару і сегментація ринку. 

 2. Етапи сегментації і вибору цільових сегментів ринку: 

 2.1. Групування потенційних покупців у сегменти; 

 2.2. Способи групування товарів та цільових аудиторій; 

 2.3. Створення товарно-ринкової матриці й оцінювання обсягу ринків; 

 2.4. Вибір цільових сегментів ринку; 

 2.5. Проведення маркетингових заходів щодо освоєння цільових сегментів. 

Самостійне вивчення 

3. Аналіз ринкових сегментів із використанням перехресних таблиць (побудова, 

тлумачення та значення перехресних таблиць). 
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Додаткові матеріали до лекції: 

– Сегментування ринку на практиці: Який тип подушки вам підходить?  

– Що таке перехресне табулювання?     

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. 249-270 

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

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.88-102 

 

 Питання самостійного вивчення 

  

Аналіз ринкових сегментів із використанням перехресних таблиць (побудова, 

тлумачення та значення перехресних таблиць). (Л-1 ст.267-270) 

  

2. Завдання в Інтернеті : 

 «Nestlе Україна» – одна з найбільших компаній у сфері виробництва 

продуктів харчування. На сьогодні компанія Nestlе налічує 511 фабрик і 

підприємств у 86 країнах світу. В групі Nestlе працює 247 тис. осіб. Окрім 

виробництва продуктів харчування, Nestlе також володіє акціями підприємств 

парфумерно-косметичної і фармацевтичної промисловості. 

Передусім Nestlе закріплює свої позиції і поширює свою при сутність в 

Україні за рахунок інвестицій у місцеве виробництво та промислову 

інфраструктуру, активну підтримку і просування торговельних марок та 

налагодження національної мережі збуту. 

Загальна стратегія компанії Nestlе передбачає присутність в усіх країнах, де 

тільки це можливо. Використовуючи дані сайту www.nestle.ua, виконайте такі 

завдання: 

1. Окресліть основні напрями діяльності на ринку, що найбільш 

привабливі для Nestlе в Україні. Водночас подумай те, хто 

найнебезпечніші конкуренти компанії на українському ринку. 

2. Запропонуйте перелік критеріїв, які можна використовувати для 

сегментації в межах кожного напряму виявленої товарної пропозиції. 

3. Оберіть вид продукції Nestlе та визначте його конкурентні переваги, 

необхідні для вдалого позиціювання. 

4. Які психографічні риси українських споживачів можуть бути 

використані Nestlе для зміцнення позицій в українському сегменті, з 

урахуванням потреби в здоровому способі життя. 

 



 

 

Тема 2.4. 3 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

СИЛА «АРОМОКСАМИТУ» 

   Беручи до уваги найпривабливіший для кавових сумішей сегмент споживачів 

і причини споживання ними кавових сумішей, цілком закономірно, що в 

Україні під сегмент кавових сумішей типу «все в одному» у шість разів 

більший за сегмент типу «капучіно». Очевидно, що розвиток бренда Jacobs 

повинен відбуватись у напрямі продуктів типу «все в одному». 

       Сегмент кавових сумішей мав найпривабливіший вигляд, бо: 1) саме він 

найшвидше зростає за останні три роки; 2) бренд Jacobs  мав обмежену позицію у 

цьому сегменті (Jacobs Capuccino трьох смаків); 3) цей сегмент не був заповнений 

конкурентами (на ринку три основні гравці – Mac Coffee, «Петровская Слобода», 

Nescafe. 

І. Навіщо потрібно сегментувати ринки? 

• Комерційна компанія займається сегментацією своїх ринків, щоб краще і 

повніше задовольнити потреби та бажання різних груп потенційних покупців, 

збільшуючи тим самим прибутки. 

• Некомерційні організації також сегментують своїх клієнтів для більш 

ефективного задоволення їхніх потреб. 

А. Що таке сегментація ринку? 

• Сегментація ринку являє собою розподіл потенційних споживачів і покупців у 

групи, які: 1) мають подібні потреби; 2) реагуватимуть подібним чином на 

маркетингові зусилля організації. 

• Сегменти ринку – групи потенційних покупців чи споживачів, виокремлені під 

час сегментації, тобто сукупностями більш-менш однорідних споживачів. 

• Існування різних ринкових сегментів підштовхнуло компанії до застосування 

маркетингової стратегії, що отримала назву диференціації товару. 

Позиціювання  

• Позиціювання – представлення товару на ринку, що дозволяє посісти особливе й 

вигідне місце у свідомості цільових споживачів. 

• Основні підходи до визначення сутності позиціювання вміщують наступні 

складові: 1) ефективна маркетингова технологія; 2) вплив на свідомість 

споживачів; 3) цінність торговельної марки; 4) відмінність торговельної марки від 

інших; 5) джерело внутрішнього і зовнішнього зростання компанії; 6) невідємна 

частина цілісного образу бренда. 

1. Сегментація: зв'язок потреб і дій 

Процес сегментації ринку і вибору цільового ринку – це ланка між 

виявленням потреб споживачів і маркетинговими діями компаній. 

Сегментація ринку підкреслює дві речі: 

 • важливість об'єднання людей чи організацій на ринку відповідно до 

подібності їх потреб чи очікуваних вигод; 

 • такі потреби чи вигоди повинні бути пов'язані з конкретними 

матеріальними маркетинговими зусиллями організації, такими як 

використання одного чи більше елементів комплексу маркетингу. 

2. Як розроблялася стратегія сегментації Reebok  
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 З 2000 року компанія Reebok звернула увагу на покупців, орієнтованих на 

зручність і моду. Відтоді почали розробляти інші кросівки, наприклад, із 

DMS-системою, що дозволяє накачувати підошви.  

 Для збільшення свого обсягу збуту в світі, Reebok повинен шукати нові 

ринки і можливості продукту. 

3. Використання товарно-ринкової матриці.  

 Товарно-ринкова матриця – це інструмент для визначення 

співвідношення між сегментами ринку і пропонованими продуктами чи 

планованими маркетинговими діями компанії, що встановлює зв’язок між 

певними частками ринку, з одного боку, і пропонованими товарами чи 

можливими маркетинговими діями компанії – з іншого. 

 При повному аналізі товарно-ринкової матриці кожній клітинці 

відповідає попередньо оцінений розмір ринкового сегмента.   

 Коли потрібно сегментувати ринок 

 

 Комерційна компанія не боїться пов’язаних із розмежуванням ринку ризиків у 

тому випадку, коли вони зумовлюють зростання продажу, збільшення валового 

прибутку й норми прибутку на вкладений капітал (ROI). 

 Якщо ж передбачувані витрати, пов’язані з сегментацію, перевищують 

очікуваний приріст доходів, то намагатися розділяти свій ринок компанії не слід. 

 1. Єдиний товар на багатьох ринкових сегментах. 

Якщо компанія виробляє лише один товар і намагається продавати його у 

двох чи більше сегментах ринку, вона тим самим уникає додаткових 

і дуже істотних витрат на створення й випуск модифікацій товару. 

Додаткові витрати у зв’язку з виведенням товару на нові ринкові 

сегменти, як правило, обмежуються витратами на організацію 

окремої рекламної кампанії чи на новий канал розподілу. Хоча такі 

витрати і можуть бути доволі високими, вони зазвичай 

непорівнювані з витратами на виготовлення цілком нового 

продукту. 

 2. Багато товарів на багатьох ринкових сегментах. 

Виробництво різних моделей, безсумнівно, набагато дорожче за 

виробництво однієї моделі, але може бути вигідним, якщо дає змогу  

повніше задовольняти потреби споживачів і, відповідно, отримати 

прибутки від преміального ціноутворення – адже задоволений 

споживач схильний плати більше. 

Експерти з маркетингу неодноразово цитують стратегію «ВПВ», яку 

використовує компанія TDK. З її допомогою було розроблено 

чотири різні продукти, кожен з яких призначений для задоволення 

особливих потреб 4-х близьких сегментів. 

 3. Диференціація товару і сегментація ринку. 

Диференціація товару і сегментація ринку – це в цілому ефективні 

стратегії, однак застосовувати їх треба з великою обережністю. 
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При підвищені споживчої цінності головним критерієм виступає цінність 

товару для споживача, зумовлена синергетичним ефектом.  

Диференціація товару – це в цілому ефективні стратегії, однак 

застосувати їх треба з великою обережністю. 

Під час підвищення споживчої цінності головним критерієм виступає 

цінність товару для споживача, зумовлена синергетичним ефектом. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Чи правильне твердження, що позиціювання стосується тільки 

продукції, а не самої компанії? Чому? 

Відповідь: Ні. Тому що позиціювання - це не що інше, як розміщення на 

ринку продукції й самої компанії як такої (з погляду споживача), що відрізняється 

своїми якісними характеристиками від конкурентів. Тобто продукція компанії має 

знайти власну позицію в конкурентному середовищі та свідомості споживачів. 

2. Які основні етапи має процес позиціювання? 

Відповідь: 1) постановка проблеми щодо пошуку ринкової позиції; 2) 

вивчення основних змінних сегментування; 3) вивчення та вибір сегментації; 4) 

інтерпретація отриманих у ході сегментації даних, визначення основних профілів 

споживачів продукції; 5) оцінювання сегментів ринку; 6) вибір найбільш 

перспективних сегментів ринку як цільових; 7) позиціювання товару на ринку; 8) 

розробка комплексу заходів маркетингу на цільових ринках із використанням 

позиціювання; 9) моніторинг відповідності обраної позиції підприємства сучасним 

вимогам ринку. 

3. Сегментація ринку полягає в розподілі потенційних покупців у групи, 

що мають дві ключові характеристики. Які? 

Відповідь: 1) мають подібні потреби; 2) реагуватимуть подібним чи ном на 

маркетингові зусилля організації. 

4. Що таке диференціація товару? 

Відповідь: 1) використання компанією різних складників комплексу 

маркетингу (скажімо, властивостей продукту чи реклами) для закріплення у 

свідомості споживачів уявлень про особливості її товару та його переваги 

порівняно з товарами конкурентів; 2) збут компанією двох або більше товарів із 

різними властивостями різним ринковим сегментам. 

5. Які два види маркетингової діяльності пов’язує між собою процес 

сегментації ринку і визначення цільових сегментів? 

Відповідь: вивчення різноманітних потреб покупців і маркетингова  

програма компанії. 

 

II.  ЕТАПИ СЕГМЕНТАЦІЇ І ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ 

Процес розмежування ринку та наступного вибору й освоєння цільових 

сегментів складається з п’яти етапів: 

A. Етап 1: Групування потенційних покупців у сегменти 

Щоб згрупувати потенційних покупців у значущі сегменти, необхідно 

врахувати низку ознак і визначити певні змінні, за якими здійснюватиметься 

розмежування цілого споживчого ринку чи ринку товарів виробничого 

призначення. 
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1. Сегментотворні ознаки. Маркетологи мають враховувати п’ять 

основних ознак, що визначають доцільність сегментації: 

Потенційна можливість збільшення прибутку й доходу на інвестований 

капітал. Якщо найбільших можливостей для збільшення цих 

показників можна досягнути без розмежування, то застосовувати 

стратегію сегментації не варто. 

Подібність у потребах потенційних споживачів кожного окремого 

сегмента.  Потенційні споживачі, що становлять один сегмент, подібні 

за певним маркетинговим виміром. Наприклад, у тому, які властивості 

вони шукають у товарі, якими засобами реклами можна на них 

впливати. 

Розбіжності в потребах покупців різних сегментів. Якщо їхні потреби 

розрізняються неістотно, то їх варто об’єднати. Якщо додаткові доходи 

не покривають витрат, потрібно об’єднати сегменти і скоротити 

кількість маркетингових заходів. 

Можливість освоєння сегмента за допомогою проведення певних 

маркетингових заходів. Для освоєння сегментів потрібно 

застосовувати прості, але ефективні маркетингові заходи. Якщо 

компанія не може здійснити такі заходи, то стратегію сегментації 

застосовувати не слід. 

Простота й невисока вартість розподілу потенційних покупців за 

сегментами. Це означає, що виявлення характеристик потенційних 

покупців і розподіл їх на сегменти не мають потребувати надмірних 

витрат. 

 2. Способи сегментації споживчих ринків. Для сегментації ринків 

використовують певні змінні, які розділяють на дві загальні категорії: 

1) характеристики покупців; 2) ситуація здійснення купівлі. 

Характеристики споживача. 

  географічна: регіон, розмір міста, столична статистична область. 

  демографічні: стать, вік, раса, розмір родини. 

  психографічні: індивідуальність, спосіб життя. 

Ситуації здійснення купівлі. 

  Очікувані вигоди: особливості товару, якість, сервіс, гарантії. 

  Інтенсивність споживання – показник, що свідчить про обсяг 

спожитого товару протягом певного часу чи прихильність 

покупців до певного торгівельного закладу (частота відвідувань). 

  Показник інтенсивності споживання, як правило, укладається в 

правило «80/20», відповідно до якого 80 % продажу компанії 

припадає на 20 % її покупців. 

 3. Сегментотворні ознаки для ресторанів швидкого обслуговування. 

П’ять критеріїв вибору цільових сегментів для ресторанів швидкого 

обслуговування («Українське бістро», міні-кафе на АЗС «ТНК», 

McDonald’s): 

 a. єдиний ресторан; 
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 b. основний ресторан; 

 с. другорядний ресторан; 

 d. перспективні споживачі; 

 е. безперспективні споживачі. 

 4. Способи  сегментації ринків організацій. 

 Характеристики споживача. 

  Географічні: регіон розташування підприємства, вид економічної 

діяльності або галузь діяльності. 

  Демографічні: чисельність працівників, у тому числі зайнятих в 

основному виробництві, річний обіг. 

 Ситуація купівлі. 

  Характер  товару: вид, де використовується, галузь 

застосування. 

  Умови купівлі: структура купівлі, споживач, тип купівлі. 

B. Етап 2: Способи групування товарів та цільових аудиторій 

 Настільки ж важливою справою, як групування потенційних споживачів у 

сегменти, є також групування продукції фірми у значущі категорії. Ось 

чому універсальні магазини (супермаркети) та гастрономи організовано за 

товарними групами і розбито на відділи чи ряди стелажів, на яких 

виставлено на продаж відповідні товари. 

 У зв’язку із впровадженням інструментів директ-маркетингу постає 

необхідність сегментування цільових аудиторій на цільові групи за 

допомогою створення таргетинг-карт. 

 У випадку з рестораном McDonald’s студенти купують задоволення від 

їжі чи їжу, яка задовольняє їх потребу в конкретний час доби, таким 

чином товарні групи можна визначити відповідно до видів страв чи часу 

дня: сніданок, обід, закуска між основними трапезами, вечеря, пізня 

закуска тощо. Таке групування точніше відповідає реальному процесу 

здійснення купівлі й дозволяє пропонувати ринку цілу трапезу. 

C. Етап 3: Створення товарно-ринкової матриці й оцінка обсягу ринку 

   Створення товарно-ринкової матриці означає розбивання за категоріями 

ринкових сегментів (горизонтальні рядки) і товарів (вертикальні стовпчики). 

 Крім того, треба оцінити розмір ринку, що відповідає кожній клітинці 

матриці, чи товарно-ринкового об’єднання. 

 Стосовно ресторану McDonald’s, це означає встановлення обсягів 

продажу кожного типу страв в одиницях та у грошовому вираженні, на 

які можна обґрунтовано розраховувати в кожному сегменті ринку. Це 

одна з форм аналізу інтенсивності споживання. 

 Обсяг ринків можна оцінити « на око», інтуїтивно, якщо немає часу на 

проведення формальних маркетингових досліджень. Але навіть таке 

приблизне оцінювання окремих ринків, виконане з використанням 

товарно-ринкової матриці, набагато краще за звичайне оцінювання 

обсягів усього нерозподіленого ринку.  
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D. Етап 4: Вибір цільових сегментів ринку 

Будь-яка компанія має ретельно ставитися до вибору своїх цільових 

сегментів: 

 Якщо компанія обере занадто дрібні сегменти, їй, можливо, не вдасться 

досягти потрібного обсягу збуту і прибутків. 

 Якщо компанія намагатиметься освоїти надто великі частки ринку, то 

може так розпорошити свої сили, що додаткові витрати виявляться 

більшими за додаткові доходи і прибутки. 

1. Критерії, що використовуються при визначенні цільових сегментів. 

Під час сегментації ринку використовується два види критеріїв: (1) критерії 

для розподілення ринку на сегменти і (2) критерії для вибору цільових сегментів: 

Обсяг ринку. Оцінювання обсягу ринку в певному сегменті – важливий 

чинник для прийняття рішення про доцільність виходу на відповідний 

сегмент. 

Передбачуване зростання ринку. Оцінюється можливість зростання сегменту 

ринку в майбутньому. 

Конкурентне становище. Оцінюється поточна конкурентна позиція фірми в 

сегменті і очікуваний рівень конкуренції. 

Вартість освоєння. Не слід прагнути до освоєння сегмента, недоступного 

для маркетингових заходів компанії. 

Сумісність із цілями й ресурсами організації. Фірма повинна намагатись 

вийти на новий сегмент з новими товарами чи послугами без додаткових 

коштів. 

2. Вибір сегменту. Зрештою, маркетолог має застосувати названі критерії у 

комплексі для вибору сегментів, на яких буде зосереджено 

маркетингові зусилля. 

E. Етап 5: Проведення маркетингових заходів щодо освоєння цільових 

сегментів. 

Мета побудови товарно-ринкової матриці полягає в тому, щоб дати поштовх 

проведенню маркетингових заходів, які мають забезпечити приріст доходів і 

прибутків. 

1. Стратегія сегментації ресторану швидкого обслуговування McDonald’s. 

Основні ключові рішення: 

 Які продукти (страви) пропонувати кожному сегменту ринку. 

 Де і як треба рекламувати страви, щоб освоїти конкретний сегмент 

ринку. 

 Студенти денного відділення. Варто розміщувати рекламні 

оголошення для просування всіх страв для цілого сегменту 

(горизонтальний рядок у товарно-ринковій матриці). 

 Закуски між основними стравами. Використовувати рекламні 

оголошення для всіх сегментів студентів (вертикальний стовпчик у 

товарно-ринковій матриці). 
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 Вечері для студентів заочного відділення. Концентрувати рекламні 

звернення на просуванні однієї страви в єдиному студентському 

сегменті. 

2. Стратегія сегментації корпорації «Група «NORD». 

Кожна серія продукції NORD містить моделі холодильників, пристосовані 

до різних потреб споживачів (зокрема, місткість холодильної і 

морозильної камер, споживання електроенергії, наявність додаткових 

пристроїв, ціна тощо). 

В більшості ситуацій, пов’язаних з сегментацією, один товар не може 

бути адресований окремій ринковій ніші. Скоріше за все, 

спостерігається перехрещення між товарними асортиментними 

групами, а також між сегментами ринку, на які ці товари спрямовані. 

Наприклад, для домогосподарств із середнім рівнем доходів 

пропонуються морозильні камери й однокамерні холодильники на 200 

л, а для домогосподарств із високим рівнем (до 2 700 грн на члена 

сім’ї) – двокамерні на 320 л з додатковими функціями з екологічно 

чистих матеріалів. 

 
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

Nord чутливо реагує на потреби сегментів ринку 

Сьогодні Валентин Ландик, президент корпорації «Група «НОРД», прагне формалізувати і 

зробити ціліснішою стратегію сегментації ринку для вітчизняних холодильників Nord. Після 

кризи 1998 року в Україні різко скоротився «білий» збут холодильної техніки з далекого 

зарубіжжя. У потенційних покупців поменшало грошей, і вони різко переорієнтувалися на 

дешевшу продукцію вітчизняних виробників. Однак у 1999 році ситуація змінилася – попит на 

елітну дорогу техніку знову зріс. 

Маркетологи заводу діяли у двох напрямах: коли після кризи зріс попит на дешеві 

холодильники, Nord випустив дві економні моделі: Nord/232 об’ємом 275 л і Nord/239 об’ємом 

287 л. Але щойно попит на елітну техніку став відновлюватися, завод випустив дві дорогі 

моделі: Nord/239 об’ємом 310 л і Nord/240/3 об’ємом 320 л, що можуть успішно конкурувати з 

аналогічними дорогими моделями західних виробників. Діючи таким чином, Nord зберіг свою 

частку ринку (52 %). З огляду на те, що вижити в наявному конкурентному середовищі може 

тільки виробник, який випускає кілька видів побутової техніки, Nord також виготовляє пральні 

машини, кондиціонери, газові плити, морозильні камери, холодильні вітрини, пилососи тощо. У 

виробництво передбачається інвестувати 320–530 млн грн. Нині близько 15 % своєї продукції 

завод спрямовує на експорт у такі країни, як Росія, Білорусь, Казахстан, Німеччина, Італія, 

Бельгія, Угорщина, Франція, Англія, Голландія, країни Близького Сходу, країни Африки, Куба. 

Великий попит мають холодильники з дерев’яним покриттям, а також холодильники з 

використанням канапе (можливість нанесення дизайнерського оформлення за бажанням 

замовника). У відповідь на таку тенденцію завод освоїв виробництво холодильників спільно з 

компанією «Донецьк/меблі». Частка таких товарів уже становить понад 5 % від загального 

обсягу виробництва. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Назвіть кілька критеріїв, які використовуються для сегментації 

споживчих ринків. 

Відповідь: ці критерії включають: ці критерії включають: регіон (географічна 

характеристика споживача), розмір домогосподарства (демографічна 
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характеристика споживача), спосіб життя (психографічна характеристика 

споживача), очікувані вигоди (характеристика купівлі), інтенсивність споживання. 

2. Назвіть кілька критеріїв, які використовуються для вибору цільових 

сегментів? 

Відповідь: ці критерії включають: розмір ринку, передбачуване зростання 

ринку, конкурентну ситуацію, вартість освоєння, сумісність із цілями і ресурсами 

організації. 

3. Чому в дослідженнях проблем сегментації велике значення 

приділяється показнику інтенсивності споживання? 

Відповідь: Показнику інтенсивності споживання приділяється велике значення 

оскільки він дозволяє встановити зв’язок між демографічними характеристиками 

людей і тим, які продукти й послуги і в якій кількості вони купують та якими 

засобами інформації користуються. 

4. Охарактеризуйте поняття директ-маркетингу та інструментів для 

сегментування цільової аудиторії. 

Відповідь: директ-маркетинг передбачає формування різного товарного 

асортименту, що у вигляді окремих груп подано у каталогах, які розсилаються 

клієнтам, а також створення тематичних клієнтських баз для адресного розсилання 

листів. При застосування концепції директ-маркетингу в якості основного 

інструменту сегментування пропонується створення таргетинг-карти. 

5. Назвіть базові характеристики сегментів за таргетинг-картою. 

Відповідь: постійні споживачі, прихильні до компанії; група споживачів, які 

купують не постійно; потенційні споживачі; група споживачів байдужа до 

пропозиції та будь-яких заохочень. 

 

Конспект  

Питання самостійного вивчення 

ІII.  АНАЛІЗ РИНКОВИХ СЕГМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПЕРЕХРЕСНИХ ТАБЛИЦЬ 

Щоб здійснити точніший аналіз сегментів ринку для ресторану швидкого 

обслуговування, ви опитуєте відвідувачів подібних закладів прилеглого району за 

допомогою анкети. 

A. Побудова перехресних таблиць 

Перехресне табулювання (побудова перехресних таблиць) – метод подання й 

узгодження інформації із двома чи більше змінними. 

Слід звернути увагу на дві вадливі сторони: 1) прийняття рішення щодо того, 

які дві змінні варто об’єднати в пари, щоб краще з’ясувати ситуацію; 2) побудова 

підсумкових перехресних таблиць. 

Щоб визначити маркетингові взаємозв’язки і відшукати ефективні 

маркетингові рішення, маркетологи користуються об’єднанням анкетних питань у 

пари. 

Б. Тлумачення перехресних таблиць 

Як зазначалося в цьому розділі, сегментувати споживчий ринок не лише за 

ознакою віку, а й за іншими параметрами. 
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Можна скласти похідні перехресні таблиці для аналізу зв’язку між частотою 

відвідувань ресторанів, місцем проживання студентів і тим, у який час вони 

відвідують ці заклади харчування, і в такий спосіб одержати точнішу інформацію 

для товарно-ринкової матриці. 

В. Значення перехресних таблиць 

Перехресне табулювання – найпоширеніший метод організації й подання 

маркетингових даних. 

Проста побудова перехресних таблиць дає змогу безпосередньо тлумачити 

отриману інформацію й полегшує її подання керівництву. 

Перехресні таблиці дуже гнучкі, та їх можна застосовувати для зведення 

даних, отриманих за допомогою експериментів, спостережень та опитувань. 

Перехресне табулювання можна легко здійснити за допомогою комп’ютерів.   

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Що таке перехресне табулювання? 

Відповідь: метод подання й узгодження інформації із двома чи більше 

змінними. 

2. У чому полягають переваги перехресних таблиць? 

Відповідь: перехресне табулювання має низку переваг: 1) проста побудова 

перехресних таблиць дає змогу безпосередньо тлумачити отриману інформацію й 

полегшує її подання керівництву; 2) перехресні таблиці дуже гнучкі, та їх можна 

застосовувати для зведення даних, отриманих за допомогою експериментів, 

спостережень та опитувань; 3) перехресне табулювання можна легко здійснити за 

допомогою комп’ютерів. 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

«Nestlе Україна» – одна з найбільших компаній у сфері виробництва 

продуктів харчування. На сьогодні компанія Nestlе налічує 511 фабрик і 

підприємств у 86 країнах світу. В групі Nestlе працює 247 тис. осіб. Окрім 

виробництва продуктів харчування, Nestlе також володіє акціями підприємств 

парфумерно-косметичної і фармацевтичної промисловості. 

Передусім Nestlе закріплює свої позиції і поширює свою при сутність в 

Україні за рахунок інвестицій у місцеве виробництво та промислову 

інфраструктуру, активну підтримку і просування торговельних марок та 

налагодження національної мережі збуту. 

Загальна стратегія компанії Nestlе передбачає присутність в усіх країнах, де 

тільки це можливо. Використовуючи дані сайту www.nestle.ua, виконайте такі 

завдання: 

Окресліть основні напрями діяльності на ринку, що найбільш привабливі 

для Nestlе в Україні. Водночас подумай те, хто найнебезпечніші 

конкуренти компанії на українському ринку. 

Запропонуйте перелік критеріїв, які можна використовувати для 

сегментації в межах кожного напряму виявленої товарної пропозиції. 

Оберіть вид продукції Nestlе та визначте його конкурентні переваги, 

необхідні для вдалого позиціювання. 
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Які психографічні риси українських споживачів можуть бути використані 

Nestlе для зміцнення позицій в українському сегменті, з урахуванням 

потреби в здоровому способі життя. 

Відповідь: 

1. Компанія  Nestlе є відомим виробником продуктів харчування у світі. 

Сьогодні компанії Nestlе належить 481 фабрика у 87 країнах світу. Компанія 

нараховує 265 000 співробітників. Продукція компанії Nestlе представлена на 

ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і 

спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, 

мінеральної та столової води, а також кормів для домашніх тварин.  

Український ринок томатних та інших червоних соусів формують такі 

основні виробники: Nestle S.A. (ТМ “Торчин Продукт”), Unilever (ТМ Calve), 

“Балтимор” (однойменна ТМ плюс “Восточный Гурман” и “Краснодарье”), 

“Верес”, “Луцькфудз” (ТМ “Руна”); “Состра” (“Папричи”, “Палитра кулинарии”), 

“Чумак” (одноименная ТМ и “Дарина”).  

На ринку майонезів також мають значний вплив  такі компанії: Nestle S.A. 

(ТМ “Торчин Продукт”), “Авіс”, “Агрокосм” (ТМ “Щедрий Дар”), “Київський МЗ” 

(ТМ “Олком”), “Марг Вест” (ТМ “Славолiя”), “Одеський ЖК” (ТМ “Сонячна 

Долина”), “Харьківський ЖК” и “Чугуевпродукт”. При цьому ринок майонезів 

також активно освоюють виробники таких марок: “Балтимор”, “Верес”, “Чумак” та 

Unilever.  

Ринок “білих” соусів на масложировій (майонезній) основі включає в себе 

соуси та салатні заправки. А формують його компанії: Nestle S.A. (ТМ “Торчин 

Продукт”); Unilever (TM Calve), “Авіс” (ТМ “Майо”); “Состра” (ТМ “Папричи”, 

“Палитра кулинарии”), а також  “Чумак” та “Верес”. 

На ринку шоколадних виробів можна виокремити наступних лідерів: 

компанія "Рошен"/Укрпромінвест, тростянецька фабрика від Kraft JS, львівська 

Nestle/"Світоч", дніпропетровська "Малби", "Житомирські ласощі", харьківська 

"Харьковчанка", донецькі концерни АВК та "Конті". 

Основними постачальниками ринку кави (розчинного, молотого, міксів) є 

такі компанії: Nestle, Kraft Foods Ukraine, Elite Company, СП „Галка Лтд”, Tchibo та 

інші. 

2. Перелік критеріїв, які можна використовувати для сегментації товарної 

пропозиції компанії Nestlе: 1) в залежності від характеристики споживача: 

географічні (регіон розташування підприємства; демографічні (вид економічної 

діяльності або галузь діяльності,  чисельність працівників, у тому числі зайнятих у 

основному виробництві, річний обіг); 2) в залежності від ситуації купівлі: характер 

товару (вид, де використовується, галузь застосування); умови купівлі (структура 

купівлі, споживач, тип купівлі). 

3. Компанія Nestlе для вдалого позиціювання кави Nescaffe має такі 

конкурентні переваги, що в глибокому асортименті задовольняє потреби 

споживачів. Крім того, створений імідж кави “Nescafe” сприяє спілкуванню 

дорослих та підлітків. Так, в рекламному ролику є твердження, що дуже гарно 

розпочати день або якусь справу з чашкою кави.  
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4. У зв’язку з тим, що сьогодні спостерігається стабільне зростання інтересу 

споживачів до здорової, натуральної їжі, що корисна для всього організму, саме 

тому компанія Nestlе приділяє увагу саме питанню формування  культури 

споживання. 

 
 ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ   

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ НА ПРАКТИЦІ: ЯКИЙ ТИП ПОДУШКИ ВАМ ПІДХОДИТЬ? 

 

Як ви спите? Більш визначено, ви спите на животі, на спині чи на боку? Добре обдумайте 

це питання протягом 30 секунд. Потім подумайте чи віддаєте ви перевагу м’якій, середньої 

твердості чи твердій подушці для гарного відпочинку після важкого дня. 

Три сегменти людей, що сплять (sleepers). Експерти, що вивчають звички людини уві 

сні та детально їх аналізують за допомогою комп’ютера виявили, що хоча більшість людей 

змінюють пози протягом ночі, за індивідуальними тенденціями вони розділяються на три 

сегменти: люди, які сплять на животі, на спині та на боку. У додаток, ідеальна подушка для 

кожного з цих типів буде подушка різної твердості. Якому сегменту підійде яка подушка? Яка 

подушка буде кращою для вас? З огляду на те, що третину свого життя ви проводите уві сні, то 

це більше ніж академічний винахід. Виробники подушок розробили чітку стратегію сегментації, 

основану на позі сплячої людини. 

Використання товарно-ринкової матриці. Товарно–ринкова матриця – структура, що 

поєднує сегменти потенційних покупців запропонованих продуктів та можливі маркетингові дії 

компаній. Матриця, що представлена на Рисунку 9-В показує три сегменти сплячих людей у 

рядках та три запропоновані виробниками типи подушок у стовпцях. Клітинки матриці 

показують приблизний розмір існуючого ринку згідно з ринковими сегментами та товарами. 

Зверніть увагу, що найбільший ринок знаходиться на діагоналі, що поєднує сегменти 

ринку з  необхідним типом подушки – м’яка подушка для людей, які сплять на животі, середньої 

твердості для тих, що сплять на спині та тверді подушки для тих, хто спить на боку. Оскільки 

люди мають свої переваги, то будуть продажі і в інших клітинах, але напевно не так багато, коли 

споживачі зрозуміють переваги подушок з різною твердістю. Детальні маркетингові 

дослідження, проведені виробниками подушок, можуть показати розміри ринку шляхом 

визначення груп людей, що сплять на животі, на спині та на боку, виявлення їх обізнаності у 

тому який тип подушки їм підходить та їх бажання придбати таку подушку.  

 

 ЩО ТАКЕ ПЕРЕХРЕСНЕ ТАБУЛЮВАННЯ? 

Перехресне табулювання чи побудова перехресних таблиць – метод подання та 

узгодження  інформації опитування з двома чи більше змінними (наприклад, «До якого роду ви 

належите? Чоловічого чи жіночого?»), інформація, що не несе арифметичної або кількісної 

цінності (наприклад, «у масштабі від 1 до 5 прорангуйте як ви ставитеся до ресторану Mc 

Donald’s»). Питання 2, 3, 4, 6, 7, 8 та 9а-9е з листа опитування ресторану McDonald’s, наведеного 

на малюнках 9-11А та 9-11Б – питання чи змінні, які несуть якісну інформацію. Перехресні 

таблиці використовуються у ринковій сегментації для виявлення і аналізу взаємозв’язків між 

різними даними, що спонукають до маркетингових дій.  

Маркетолог, який займається дослідженням, може використати статистичні комп’ютерні 

програми, наприклад, SPSS або StatPac, щоб поєднати два питання з опитування, розробити 

перехресну таблицю та представити результати у вигляді двовимірної матриці на комп’ютері чи 

у вигляді друкованого звіту, як показано на рисунку 11-А. Потім дослідник інтерпретує 

результати та дає рекомендації щодо маркетингових дій. Два важливих аспекти перехресного 

табулювання: (1) вирішення, який набір парних змінних допоможе описати ринкову ситуацію; 

(2) побудова кінцевої перехресної таблиці.  
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  Об’єднання питань у пари. Такі анкети, як, наприклад, в опитуванні ресторану McDonald’s, 

зображених на Рисунку 9-11, містять велику кількість питань, що можуть бути поєднані 

для кращого розуміння ринку та допомоги у досягненні рішень стосовно маркетингових 

дій, направлених на збільшення доходів від продажу товарів чи послуг. Наприклад, якщо 

ви бажаєте дослідити взаємозв’язок між віком споживача та використовуванням вашого 

товару, вам треба поєднати наступні питання: «Як часто ви використовуєте наш товар чи 

послугу протягом місяця?», «Скільки Вам років?».  

 Побудова перехресних таблиць. Зведення відповідей за обраними парами змінних можна 

зробити за допомогою перехресного табулювання. Як показано на рисунку 9-11 це 

робиться за допомогою розміщення відповідей на перше запитання (чи змінну) у стовбцях 

таблиці чи під заголовками на осі Х (Частота відвідувань: «один раз на тиждень та 

більше», «два або три рази на місяць» та «один раз на місяць і менше») та відповідей на 

друге питання (чи змінну) у рядках таблиці чи під заголовками на осі У (вік голови 

родини: «24 та менше», «від 25 до 39» та «40 і більше»). Дослідник може зробити це сам, 

але якщо багато інформації, то ефективніше робити це за допомогою  статистичних 

комп’ютерних програм.  

  Перегляд звітів перехресного табулювання. П’ять аспектів перехресного табулювання: 

      Отримані дані. Рисунок 9-11(Л-1) показує загальну кількість відповідей на пари 

змінних або їх число. Вони показують кількість людей у клітинці, що мають 

поєднання двох унікальних характеристик, зазначених у заголовках рядка та 

стовпчика.     

    Відсотки у рядках. Рисунок 9-11(Л-1) показує відсотки, що розміщується 

горизонтально вздовж матриці. Вони відображають відсотки людей, що відповідають 

характеристиці, наведеної  у заголовках рядків (вік) у співвідношенні з 

характеристиками, переліченими у заголовках стовбців (відвідування). 

     Відсотки у стовбцях. Рисунок 9-11(Л-1) показує відсотки, що розміщується 

вертикально вздовж матриці. Вони відображають відсотки людей, що мають унікальну 

характеристику, наведену у заголовках стовбців (відвідування) та характеристики, 

перелічені в заголовках рядків (вік).   

     Загальні відсотки. Рисунок 9-11(Л-1) показує відсотки, у кожній клітинці, які 

основані на загальних 100 % (фактичне число у клітинці, розділене на загальну 

кількість респондентів). 

 Відбір змінних для перехресного табулювання та їх аналіз. 

     Спочатку згрупуйте змінні: чи є вони поведінкові, маркетингові чи демографічні дані   

     По-друге, перерахуйте всі змінні – вертикальні та горизонтальні, у відповідності з 

номером питання у матриці. 

     По-третє, запам’ятайте, що кожна пара змінних може бути дубльованою у 

перехресній таблиці (вертикальна Q1 горизонтальним Q1 та горизонтальне Q1 

вертикальним Q1). Звідси загальне число комбінованих пар змінних для аналізу 

зменшується на половину: загальні комбінації = [(N × (n-1)) ÷ 2)]. Якщо б в опитуванні 

було 12 змінних, потенціальне число комбінацій для аналізу було б 66: [(12 ×11) ÷ 2] = 

132 ÷ від 2 до 66. 

     Останнє, розділений прямокутник на Рисунку 9-11 (Л-1)містить ряд змінних, що 

виявляють взаємозв’язки та спонукають до маркетингових дій. Подивіться на ці 

взаємозв’язки, спочатку на «А», а потім на «В». Далі оберіть пари змінних для аналізу 

за допомогою перехресного табулювання.  

  Переваги перехресного табулювання. 

     Проста структура перехресних таблиць дає змогу безпосередньо інтерпретувати 

отриману інформацію і полегшує її подання керівництву. 

     Перехресні таблиці мають велику гнучкість, і їх можна використовувати для зведення 

даних, отриманих за допомогою експериментів, спостережень і опитувань. 
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     Перехресні таблиці можуть показати число спостережень, яке є основою тих 

відсотків, що можуть бути проаналізовані горизонтально, вертикально чи загально в 

залежності від питання, що вивчається.   

      Перехресне табулювання легко виконувати за допомогою сучасних комп’ютерів; 

розробка перехресних таблиць вручну трудомістка, коли в анкеті багато питань.  

    Кінцева цінність перехресних таблиць – допомога менеджеру з маркетингу у 

виявленні та аналізуванні ставлення, поведінки та ознак ключових ринкових 

сегментів.  

    Недоліки перехресного табулювання. 

     Застосування перехресних таблиць може зумовити помилкові висновки, якщо таблиці 

підготовлено на надто малій кількості спостережень. 

     Перехресні таблиці можуть бути неефективним засобом вивчення результатів. 

Наприклад, усі можливі пари з 50 питань опитування складуть 1 225 перехресних 

таблиць [(50 ×49) ÷ 2]. Таким чином, завдання полягає в тому, щоб обрати найбільш 

необхідні змінні: ті, що спонукають до маркетингових дій.  

     Перехресні таблиці можуть залишати невиявленими деякі взаємозв’язки, оскільки 

кожна з них зазвичай передбачає виділення тільки двох змінних.  
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