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1. Сутність маркетингового середовища. Внутрішнє маркетингове
середовище
Маркетингове середовище – це сили, що мають вплив на діяльність
фірми. Під час взаємодії фірми з маркетинговим середовищем виділяють дві
групи факторів:
1. контрольовані фактори (внутрішнє маркетингове середовище);
2. неконтрольовані фактори (зовнішнє макросередовище та
мікросередовище).
Внутрішнє маркетингове середовище – це фактори, які
контролюються керівництвом фірми та її служби маркетингом.
До факторів, що контролюються адміністрацією відносяться:
1. форма власності;
2. організаційно-правова форма підприємства;
3. передбачувані обсяги виробництва та збуту;
4. територіальні межі діяльності;
5. корпоративна культура;
6. роль служби маркетингу.
Фактори, що контролюються службою маркетингу:
1. вибір цільових ринків;
2. розробка комплексу маркетингу;
3. організація маркетингу;
4. управління маркетинговими заходами;
5. контроль маркетингової діяльності.
2.
Макросередовище
Зовнішнє середовище – це сукупність суб'єктів господарювання,

економічних, суспільних і природних умов, що діють у глобальному
оточенні. Залежно від характеру впливу різноманітних факторів зовнішнє
середовище поділяють на макро- і мікросередовище.
Макросередовище – це сили, що впливають, як на саму фірму, так і на
її мікросередовище.
Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто
вони переважно прямо не пов'язані з конкретною фірмою, зате створюють
певне сприятливе або несприятливе середовище для її господарськобізнесової діяльності. До них належать:
- демографічні (зміна чисельності населення, рівень народжуваності,
розподіл населення за віком та статтю, міграція населення, його національна
структура);
- соціально-економічні (кількісний та якісний склад споживачів, їх
купівельна спроможність, економічні цикли, рівень безробіття, зміни цін,
заощадження споживачів, умови одержання кредитів, рівень інфляції,
регулювання грошової маси, система оподаткування, митні тарифи, вартість
енергії та енергоресурсів, тривалість робочого дня, структура вільного часу
тощо; наявність та рівень соціальних програм);
- політико-правові (антимонопольне регулювання, законодавча база
податкового регулювання, трудове законодавство, вплив суспільних
організацій відносини підприємства із суспільством, обмеження на окремі
види діяльності, права споживачів, порядок реєстрації підприємств);
- природно-кліматичні (забезпеченість енергоресурсами, корисними
копалинами, якість ґрунту, повітря, води, забруднення довкілля,
інфраструктура регіону);
- міжнародні (стан і тенденції розвитку міжнародних економічних
відносин, міжнародні та регіональні організації, що сприяють розвитку
міжнародного бізнесу, міжнародні навчальні заклади, наукові дослідження,
конференції, симпозіуми, стан міжнародного транспорту та міжнародних
комунікацій, посольства та торговельні представництва в інших країнах;
міжнародні багатосторонні та двосторонні договори тощо);
- науково-технічні (рівень розвитку науки та техніки, темпи НТП,
державне регулювання наукових досліджень, кваліфікація робочої сили).
3.
Мікросередовище
Мікросередовище – це сукупність суб'єктів і сил, що діють за межами
фірми та здатні чинити безпосередній вплив на можливості фірм з
обслуговування цільових ринків.
До елементів мікросередовища відносяться:
1. власна фірма;
2. постачальники;
3. конкуренти;
4. маркетингові посередники;
5. цільові (клієнтурні) ринки;

6. контактні аудиторії.
Постачальники – юридичні та фізичні особи, які забезпечують фірму
та її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва
конкретних товарів.
Конкуренти:
1) конкуренти бажання – бажання, які споживач можливо захоче
задовольнити;
2) товарно-родові конкуренти – основні засоби задоволення
конкретного бажання;
3) товарно-видові конкуренти – ряд різновидів, здатних задовольнити
це бажання;
4) конкуренти марки – різні марки одного й того ж товару, здатні
задовольнити одне і теж бажання.
Маркетингові посередники допомагають фірмі в просуванні її товарів
на необхідні ринки, до яких відносяться:
1) торгові посередники – допомагають фірмі реалізувати її товар або
здійснюють пошук клієнтів;
2) фірми – фахівці з організації руху товару – допомагають в
переміщенні товару від місця виробництва до місця споживання, або
допомагають створити запас товару (транспортні підприємства, орендодавці
складу);
3) фінансово-кредитні установи – фінансують діяльність і страхують
ризики купівлі-продажу;
4) фірми з надання маркетингових послуг (рекламні агентства).
Клієнтурний ринок (цільовій) складається з наступних видів:
1) споживчий ринок – сукупність фізичних осіб, які купують товар з
метою особистого некомерційного використання;
2) ринок проміжних продавців – купують товар з метою подальшої
купівлі-продажу;
3) ринок виробничих споживачів – купують товар з метою
використання в процесі виробництва;
4) ринок державних установ – купують товар для власних нужд або з
метою некомерційного використання;
5) міжнародний ринок.
Контактні аудиторії – будь-які групи, які виявляють реальний чи
потенційний інтерес до діяльності фірми та здатні вплинути на її діяльність.
До контактних аудиторій можна віднести:
1) державні установи (ДПАУ, санепідемстанція, контрольно-ревізійне
управління);
2) засоби масової інформації;
3) фінансові кола;
4) цивільні групи дій (товариство з захисту прав споживачів);
5) місцеві контактні аудиторії;
6) громадська думка;
7) внутрішні контактні аудиторії;

8) криміногенне середовище.
4. Сутність попиту та пропозиції
Основними елементами, що визначають ринок є попит і пропозиція.
Разом з динамікою цін вони включають в себе економічне розуміння ринку.
Попит та пропозиція пояснюють, яким чином за допомогою взаємодії між
собою встановлюються ринкові ціни та обсяги торговельних операцій.
Будучи найбільш значущими інструментами аналізу ринкової діяльності,
попит і пропозиція лежать в основі прийняття багатьох управлінських
рішень.
Попит – визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах
(послугах), яка зумовлена платоспроможністю та виражена в грошовій формі.
Попит завжди конкретно визначений, має властивість динамічно змінюватись
під впливом ряду факторів. Складається з 2 частин: виробниче та особисте
споживання.
Пропозиція – представлена результатами господарської діяльності
(виробництва), що набувають товарного вигляду та можуть бути доставлені
на ринок у певному обсязі та в певний час. Як функція і результат товарного
виробництва пропозиція представлена відповідними суб'єктами –
продавцями. Складається з поточного виробництва та запасів товарів у
продавців.
5. Класифікація ринків
Ринок – сукупність реальних і потенційних споживачів товарів. Саме
на ринку відбувається задоволення потреб.
Існують наступні способи задоволення потреб:
- жебрацтво;
- самозабезпечення;
- децентралізований – кожен виробляє те, що може, а потім обмінює на
те, що потрібно;
- централізований (ринковий).
Класифікація ринків здійснюється за наступними ознаками:
I. Залежно від клієнтури:
- споживчий ринок – сукупність фізичних осіб, які купують товар з
метою особистого некомерційного використання;
- ринок проміжних продавців – купують товар з метою подальшої
купівлі-продажу;
- ринок виробничих споживачів – купують товар з метою використання
в процесі виробництва;
- ринок державних установ – купують товар з метою некомерційного
використання або безоплатній передачі нужденним;
- міжнародний ринок.
II. Залежно від об'єкту:
- ринок товарів;
- ринок послуг;

- ринок цінних паперів;
- ринок капіталу;
- ринок інформації;
- ринок робочої сили.
III. Залежно від галузевої приналежності:
- ринок конкретного товару (автомобіль «Таврія»);
- ринок товарної групи (ринок легкових автомобілів);
- галузевий ринок (автомобільний ринок).
IV. Залежно територіального охоплення:
- сублокальний ринок (ринок Олексіївського житлового масиву);
- локальний ринок (ринок міста Харкова);
- регіональний ринок (ринок Східної України);
- національний ринок (ринок України);
- субглобальний (ринок Східної Європи);
- глобальний або світовий.
V. Залежно від співвідношення попиту та пропозиції:
- ринок продавця – продавець диктує свої умови, так як попит більше
пропозиції. Зараз цей тип ринку характерний для адміністративного режиму
(Куба, КНДР);
- ринок покупця – пропозиція більше попиту, кожен продавець
змушений боротися за кожного конкретного покупця
VI. Залежно від терміну використання товарів:
- ринок товарів тривалого використання (нерухомість, побутова
техніка, меблі);
- ринок товарів короткочасного використання (продукти);
- ринок товарів одноразового використання (одноразовий посуд,
серветки).
6. Кон'юнктура та місткість ринку
Кон'юнктура та місткість ринку – основні показники, що
характеризують стан ринку.
Кон'юнктура (від латинського «conjungere» – з'єднувати, зв'язувати)
означає сукупність умов узятих в їх взаємозв'язку.
Кон'юнктура ринку – форма прояву на ринку системи факторів і умов
відтворення в їх постійному розвитку та взаємодії, що виражається в певному
стані попиту, пропозиції, динаміці цін і їх співвідношенні. Кон'юнктура
визначає комерційну цінність і конкурентоспроможність товарів і послуг.
Кон'юнктура буває 3 видів:
- народногосподарська кон'юнктура;
- торговельна кон'юнктура (товарна);
- кон'юнктура конкретного товару.
До факторів, що визначають народногосподарську кон'юнктуру
відносять:
1) фаза циклу відтворення;
2) обсяг валового продукту;

3) динаміка цін;
4) рівень інфляції;
5) стан фінансової системи та економіки в цілому;
6) стан НТП;
7) державна політика в області суспільного виробництва
(капіталовкладення, інвестиції, амортизаційні відрахування, податки) та
розподілу (система податків на прибуток, середня мінімальна заробітна
платня, соціальне забезпечення).
Фактори, що впливають на народногосподарську кон'юнктуру, за своїм
характером і тривалістю неоднорідні. Їх прийнято класифікувати за
наступними ознаками:
Класифікаційна ознака
2. Тривалість дії
3 Приналежність до об’єкту, що досліджується
4. Належність до різних сторін
ринкового механізму
5. Передбачуваність
6. Керованість
7. Спрямованість впливу
8. Тіснота зв'язку
9. Сфера походження та формування 1. Зв'язок з економічним циклом

Група факторів
циклічні;
нециклічні
довготривалі (8 - 10 років);
середньострокові (3- 8 років);
короткострокові (1,5 - 2 роки)
ендогенні (внутрішні);
екзогенні (зовнішні)
фактори попиту;
фактори пропозиції;
фактори ціни
прогнозовані;
непрогнозовані
регульовані;
нерегульовані
стимулюючі;
стримуючі
безпосередньо впливають;
побічно впливають
економічні;
соціальні;
політичні;
природні

Місткість ринку – обсяг реалізованої на ринку продукції в одиницю
часу.
7. Методика проведення кон'юнктурного аналізу
Кон'юнктурне дослідження – цілеспрямований безперервний процес
збору та обробки інформації про стан товарного ринку, аналіз і виявлення
особливостей його функціонування, прогнозування основних параметрів і
висунення можливих альтернатив для прийняття рішення.
Кон'юнктурне дослідження складається з наступних етапів:
1. Підготовчий етап:

- формулювання проблеми та попередній виклад завдання;
- формулювання мети дослідження;
- аналіз наявної інформації;
• якщо інформації достатньо, то дослідження припиняється, якщо
немає, то
- вибір джерела інформації (польові – анкети, кабінетні – довідники,
щорічники).
2. Аналіз кон'юнктури – виконується за такими напрямками:
• аналіз динаміки та циклічності економічних процесів;
• аналіз загальногосподарської кон'юнктури;
• аналіз рівня та динаміки цін, а також цінових показників кон'юнктури;
• дослідження попиту та пропозиції;
• дослідження особливостей поведінки суб'єктів ринку;
• оцінка потенціалу та основних пропорцій ринку;
• оцінка підприємницького ризику.
3. Прогноз кон'юнктури для прийняття рішень. Прогнозування
кон'юнктури здійснюється за допомогою загальноприйнятих методів
маркетингового прогнозування.
Основна складність дослідження кон'юнктури полягає не в тому, щоб
чітко визначити коло факторів і елементів її формування. Найважливішим
завданням будь-якого дослідження кон'юнктури від успіху розв'язання якого
залежить не тільки глибина охоплення та ґрунтовність аналізу, але й точність
та правильність прогнозу її розвитку є:
визначення значення, сили впливу окремих факторів на формування
кон'юнктури;
виявлення провідних факторів, які визначають кон'юнктуру в кожний
окремий момент і на найближчу перспективу.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Охарактеризуйте зміст поняття «маркетингове середовище».
2. Які фактори маркетингового середовища в більшій мірі
підконтрольні фірмі (макросередовища чи мікросередовища)?
3. Визначте основні фактори макросередовища.
4. Розкрийте зміст елементів мікросередовища.
5. Які фактори маркетингового середовища мають найбільший вплив
на діяльність вітчизняних компаній у сучасних умовах господарювання?
6. Надайте визначення поняттю «ринок».
7. За якими ознаками класифікують ринки? Розкрийте їх зміст.
8. Що являє собою кон'юнктура ринку? Які види кон'юнктури Ви
знаєте?
9. Які фактори визначають ринкову кон'юнктуру?
10. У чому полягає зміст поняття «місткість ринку»?
11. Назвіть етапи кон'юнктурного дослідження.

