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1. Типи споживачів.
2. Види маркетингу в залежності від асортименту та спрямованості
діяльності фірми.
3. Сегментування ринку та його критерії.
4. Стратегії охоплення ринку на основі сегментування.
5. Позиціонування товару на ринку.
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1. Типи споживачів
Теорія та практика маркетингу виробили методи диференційованого
підходу до вивчення потреб споживачів. Одним з таких методів є типологія
споживачів, яка передбачає виділення із сукупності споживачів з безліччю
різних ознак поведінки типових груп, для яких характерні одні й ті самі
ознаки. Типологія має на меті виявити подібність у поведінці споживачів і
згрупувати їх за найістотнішими ознаками:
1) за статтю;
2) за віком;
3) за рівнем доходів;
4) за родом занять;
5) за сімейним станом;
6) в залежності від ставлення до нового товару:
- новатори – 2,5%. Вони схильні до ризику і експерименту. За своїми
доходами відносяться до верхньої групи. Володіють високим соціальним
статусом і живуть у місті. Купують товар-новинку відразу ж, як він з`явиться
на ринку.
- ранні послідовники – 13%. Є лідерами думок в своїй середі і
сприймають нові товари досить рано але з обережністю.
- рання більшість – 34%. Люди ґрунтовні, не ризикують. Сприймають
товари раніше середнього жителя, але з його купівлею не поспішають.
- запоздала більшість - 34%. Вони суперечливі. З одного боку не
схвалюють поведінку новаторів і ранніх послідовників, а з іншого –
успадковують ранню більшість. Купують товар після того як, його придбає
більшість населення (люди похилого віку та з невисоким рівнем доходу).
2.

Види

маркетингу

в

залежності

від

асортименту

та

спрямованості діяльності фірми
В залежності від асортименту та спрямованості своєї діяльності фірма
може використовувати одну з наступних різновидностей маркетингу:
1) Масовий маркетинг – масове виробництво, розподіл і
стимулювання одного й того ж товару для споживчих груп відразу
(туалетний папір, сіль, цукор, сірники). Переваги: максимальне зниження
витрат, можливість встановлення мінімальної ціни, формування великого
потенційного ринку.
2) Товарно-диференційований маркетинг – фірма виробляє одночасно
декілька товарів з різними властивостями та характеристиками, що покликані
створити різноманітність на ринку (цигарки, пивзавод «Рогань»).
3) Цільовий маркетинг – фірма виробляє розмежування між різними
групами споживачів, вибирає найбільш перспективні з них і для кожної
розробляє свій окремий товар («Мерседес»). Цільовий маркетинг є найбільш
перспективним з точки зору бізнесу та маркетингу, а для його здійснення
необхідно:
- провести сегментування ринку;
- вибрати стратегію охоплення ринку;
- провести позиціонування товару на ринку.
3. Сегментування ринку та його критерії
Сегментування – розбивка ринку на чіткі групи споживачів з
однаковими характеристиками, для кожної з яких може знадобитися окремий
товар і комплекс маркетингу.
Мета сегментування ринку:
– забезпечення та підвищення ефективності виробничо-збутової та
комерційної діяльності фірми за рахунок утримання на бажаному рівні чи
збільшення обсягів виробництва (реалізації) продукції;
– цільове задоволення потреб споживачів у товарах та намагання
підтримувати господарські зв'язки з ними;
– зниження рівня конкуренції на відповідному ринку.
До основних критерій сегментування ринку належать:
1) соціально-економічний (стать, вік, рівень доходів, сімейний стан);
2) географічний (місце проживання, регіон країни, клімат);
3) психографічний:
– належність до суспільного класу;
– образ життя (традиціоналісти, життєлюби, естети);
– тип особистості (захоплива натура, любителі чинити як всі,
авторитарна натура, честолюбна натура).
4) поведінковий:
– привід для здійснення покупки (повсякденна покупка, особливий
випадок);
– пошук вигоди (економія коштів, ціна, сервіс);
– ступінь прихильності до товару;
– інтенсивність споживання;

– відношення до товару.
Під час сегментування ринку можуть використовуватися наступні
інструменти:
– анкетування;
– інтерв`ювання;
– методи експертних оцінок;
– опитування;
– спостереження.
Анкета складається з трьох частин:
I. Вступ – звернення до респондента, пояснення цілей дослідження,
спроба зацікавити.
II. Основна – формування питань щодо ставлення до нашого товару
конкурентів, виявлення їх сильних і слабких сторін.
III. Заключна – розкажіть про себе.
4. Стратегії охоплення ринку на основі сегментування
Після проведення сегментування фірма повинна вирішити наступні
питання:
1) скільки сегментів потрібно охопити;
2) які з них найбільш перспективні для фірми.
Для вирішення цієї задачі фірма може використовувати одну з трьох
стратегій:
I. Недиференційований маркетинг – фірма нехтує відношеннями в
сегментації та звертається до всього ринку з однією і тією ж пропозицією.
При цьому вона концентрує свої зусилля не на тому чим відрізняються ці
сегменти, а на тому що в них спільного. Таким чином вона розробляє товар і
маркетингову стратегію, які повинні здатися привабливими більшості
споживачів. Упор при цьому робиться на масове виробництво, розподіл і
масову рекламу. Переваги: економічний, мінімізуються витрати на
виробництво, маркетингові дослідження та рекламу.
II. Диференційований маркетинг – фірма одночасно виступає на
декількох сегментах, розробляючи для кожного з них окремий товар.
Пропонуючи різноманітні товари, вона намагається досягти зростання збуту
та більш глибоке проникнення на кожний вибраний сегмент.
III. Концентрований маркетинг – фірма концентрує свої зусилля на
невеликої частини конкретного сегменту. Ця стратегія забезпечує фірмі
міцну ринкову позицію в сегменті що обслуговується, у зв’язку з тим, що
вона краще за інших знає його потреби та користується там міцною
позитивною репутацією. Недоліком є те, що ця стратегія пов`язана з
підвищеною частиною ризику, так як вибраний сегмент може не виправдати
покладених на нього надій або через активне впровадження конкурентів.
При виборі стратегій охоплення ринку необхідно враховувати наступні
фактори:
- можливості фірми;
- ступінь однорідності продукції;

- етап життєвого циклу товару;
- ступінь однорідності ринку;
- маркетингові стратегії конкурентів.

5. Позиціонування товару на ринку
Одним із найважливіших етапів цільового маркетингу є етап
позиціонування товару, тобто формування суб'єктивної оцінки товару з боку
споживачів у порівнянні з товарами конкурентів. Цей етап передбачає
широке застосування засобів комплексу маркетингу, які повинні створити
відповідне уявлення про продукти фірми з метою їх ідентифікації в
середовищі продуктів-конкурентів і продуктів-замінників (субститутів).
Позиціонування – визначення місця товарів на ринку серед
аналогічних товарів-конкурентів з точки зору споживача.
В залежності від ситуації що склалася на ринку, фірма може
користуватися двома шляхами:
1) розробляти новий товар, що не має аналогів, і позиціонувати себе
першою;
2) позиціонувати поряд з одним з існуючих аналогів та почати
боротьбу за розширення контрольованої частини ринку. Це можливо якщо:
– є можливість пропонувати товар, що перевершує конкурентів;
– ринок достатньо великий для двох чи декількох фірм;
– наявність значних фінансових та виробничих ресурсів.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. З якою метою проводиться типологія споживачів?
2. За якими ознаками угруповуються різні типи споживачів?
3. Назвіть види маркетингу, що використовуються в залежності від
асортименту та спрямованості діяльності фірми.
4. Розкрийте зміст поняття «сегментування ринку».
5. Які основні критерії сегментування ринку?
6. Назвіть основні інструменти, що використовуються під час процесу
сегментування?
7. Які фактори необхідно враховувати при виборі стратегій охоплення
ринку?
8. Що передбачає позиціонування товару?
9. Який зв’язок між позиціонуванням товару та сегментуванням?

