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ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА
КОНЦЕПЦІЯ
План лекції:
1. Основні терміни та поняття.
2. Поняття та сутність маркетингу.
3. Принципи та функції маркетингу.
4. Основні маркетингові концепції.
5. Види маркетингу.
6. Загальна схема маркетингової діяльності фірм.
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1. Основні терміни та поняття
Нужда – відчуття людини, якої не вистачає чогось.
Потреба – нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до
рівня розвитку особистості та традиціями, що існують в суспільстві.
Ринок – сукупність потенційних і реальних споживачів товарів.
Товар – все, що може задовольнити потребу чи потребу та
пропонується на ринку.
2. Поняття та сутність маркетингу
Маркетинг (англ. – «мarketing») – діяльність в сфері ринку. Маркетинг
як цілісна система виник в кінці XIX століття в США під час кризи
перевиробництва. Американський бізнесмен Маккормік вперше застосував
такі інструменти як сервісне та гарантійне обслуговування, система знижок, в
тому числі й накопичувальні, облік відгуків споживачів і на основі його
аналізу впровадження удосконалень в вироблену продукцію.
Маркетинг пов'язаний з такими дисциплінами як психологія, мікро- та
макроекономіка, менеджмент, економічний аналіз, ЕММ та ін.
В даний час налічується більше 2000 визначень маркетингу.
Маркетинг (по Ф. Котлеру) – вид людської діяльності, спрямований на
задоволення нужди і потреб за допомогою обміну.
В основі маркетингу лежить вивчення потреб споживачів і
забезпечення їх бажаної задоволеності більш ефективним, ніж у конкурентів
способом. Девіз маркетингу – виробляти не те що виробляється, а то, що,
безумовно, буде продано. Предмет маркетингу – відносини, що виникають
з приводу обміну.
Методи маркетингу:
1) діалектичний матеріалізм – розгляд явищ в їх повній взаємозв'язку та
взаємозалежності;

2) прагматизм – верховенство здорового глузду.
3. Принципи та функції маркетингу
Існують наступні принципи маркетингу:
• пріоритет потреб споживачів;
• комплексний системний підхід до ринку та його елементів;
• пристосовність до вимог ринку та вплив на нього;
• науковість;
• науково-практична дослідницька робота;
• сегментування – розбивка ринку на чіткі групи споживачів з
однаковими характеристиками;
• гнучке реагування виробництва та збуту на вимоги попиту;
• інновація – постійне розширення асортименту за рахунок нових
товарів;
• планування.
Функції маркетингу наступні:
- комплексне дослідження ринку;
- аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства;
- розробка маркетингової стратегії та програм;
- здійснення товарної політики;
- здійснення цінової політики;
- здійснення збутової політики;
- здійснення комунікаційної політики.
4.Основні маркетингові концепції
Невід'ємним елементом ефективної підприємницької діяльності
виступає розуміння та використання концепції маркетингу в управлінні
підприємством. Під маркетинговою концепцією розуміють підхід, на
підставі якого фірма здійснює свою виробничо-господарську діяльність.
Існує п'ять концепцій маркетингу:
I. Концепція вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву) – її
послідовники стверджують, що споживачі будуть більш прихильні до тих
товарів, які широко поширені та доступні за ціною, та відповідно фірмі
необхідно зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва та
підвищенні ефективності системи розподілу. Ця концепція застосовна, коли
попит на товар дорівнює чи трохи перевищує пропозицію, велика частина
реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи, або собівартість
товару занадто висока та її необхідно знизити, для чого потрібно підвищити
продуктивність праці.
Умови:
- зменшення собівартості (можливо в міру збільшення обсягу
виробництва та збуту);
- попит повинен бути більше ніж пропозиція.

II. Концепція вдосконалення товару (пріоритет товару) – споживачі
будуть більш прихильні до товарів з якісними найвищими характеристиками,
у зв’язку з чим фірмі необхідно зосередити свої зусилля на вдосконаленні
споживчих властивостей товарів і підвищення його якісних характеристик
(«Ролекс», «Паркер»). Під час цієї концепції виробники спрямовують свої
зусилля на підвищення якості свого товару, незважаючи на більш високі
витрати, а, отже, і ціни.
III. Інтенсифікація комерційних зусиль (пріоритет продажу) –
споживачі будуть більш прихильні до товарів, з якими вони добре знайомі, а
фірма щодо товарів повинна робити значні зусилля в сфері збуту та
стимулювання (реклама, знижки, пільги);
IV. Концепція класичного маркетингу (пріоритет потребам споживачів)
– визначення нужди і потреб цільових ринків, забезпечення їх бажаної
задоволеності більш ефективним ніж у конкурентів способом;
V. Концепція соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам
суспільства) – визначення нужди і потреб цільових ринків, забезпечення їх
бажаної задоволеності більш ефективним, ніж у конкурентів, способом, з
одночасним збереженням благополуччя, як суспільства, так і окремого його
члена («NESTLE»). Прагнення підприємства до задоволення запитів
споживачів може призвести до небажаних наслідків з суспільної точки зору.
Наприклад, застосування миючих засобів призводить до забруднення
водного середовища, використання фреону впливає на зміну озонового шару,
будівництво атомних електростанцій має суттєвий негативний вплив на
атмосферне повітря.
5. Види маркетингу
Маркетингова діяльність може бути подана у різних аспектах. Кожен з
них – це певний погляд на маркетинг як функцію організації. Тому з
урахуванням різних ознак маркетингу можна вибудувати класифікацію його
видів.
1. Види маркетингу в залежності від стану попиту:
Стан попиту

Вид маркетингу

1. Негативний попит
Конверсійний
(послуги стоматолога)
2. Відсутній попит
Стимулюючий
(готелі для собак)
3. Попит що формується
Розвиваючий
(відеомагнітофон з дисками)
4. Падаючий попит
Ремаркетинг
(сухі напої)
5. Попит що коливається Синхромаркетинг
(сезонні товари)

Завдання, які
вирішуються
Подолання негативного
попиту
Формування попиту та
його стимулювання
Розвиток попиту
Стабілізація попиту
Синхронізація попиту
та вирівнювання
коливання

6. Оптимальний попит
7. Надзвичайний попит
8. Ірраціональний
(сигарети, алкоголь)

Підтримуючий
Демаркетинг
Протидіючий

Підтримка попиту
Зниження попиту
Протидія та зниження
попиту

2. В залежності від об'єкта продажу:
- маркетинг товарів;
- маркетинг послуг;
- маркетинг місць;
- політичний маркетинг;
3. В залежності від країни походження товарів:
- маркетинг імпортних товарів;
- маркетинг експортних товарів.
6. Загальна схема маркетингової діяльності фірм
Маркетингова діяльність підприємства являє собою творчу
управлінську діяльність, завдання якої полягає в розвитку ринку товарів,
послуг і робочої сили шляхом оцінки потреб споживачів, а також у
проведенні практичних заходів для задоволення цих потреб. За допомогою
цієї діяльності координуються можливості виробництва та розподіл товарів і
послуг, а також визначається, які кроки необхідно зробити, щоб продати
товар або послугу кінцевому споживачеві.
Процес управління маркетингом – це аналіз, планування, втілення в
життя та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення,
зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради
досягнення певних завдань організації, таких, як одержання прибутку,
зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку та ін.
Загальна схема маркетингової діяльності наведено на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Схема маркетингової діяльності
Маркетингова діяльність здійснюється циклічно загальна схема якої
передбачає:
1. Встановлення маркетингових цілей, тобто конкретних якісних та
кількісних зобов'язань підприємства у показниках обсягу продажу, частки
ринку або прибутку, яких можна досягти за певний час.
Наприклад: збільшити обсяг продажу в країнах Західної Європи до
500 000 од. на рік; протягом двох років змінити співвідношення оптового та
роздрібного продажу з 30:70 до 60:40; збільшити кількість покупців до 1,5
млн осіб протягом року та ін.
Маркетингові цілі фірми, встановлені за результатами маркетингових
досліджень, втілюються в стратегії та тактиці маркетингу фірми, зрештою
визначаючи, якому комплексу маркетингу має бути віддана перевага. При
цьому стратегічне маркетингове планування вирішуватиме проблему
визначення, які саме елементи мають бути включені до структури
маркетингу з метою задоволення цільових ринків і досягнення цілей
компанії.
2. Комплексне дослідження ринку. Загальна аналітична інформація є
підставою для здійснення вибору цільових ринків. Цей напрям роботи
передбачає вивчення попиту, сегментування ринку, відбір цільових
сегментів, позиціювання товарів на ринку.
У ході цього дослідження проводиться вивчення поведінки споживачів,
їх смаків та уподобань, потреб, споживчих переваг, мотивів, що спонукають
їх купувати товар, і це дозволяє фірмі якнайкраще задовольняти їх потреби.
Дослідження ринку також передбачає вивчення та прогнозування попиту на
товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку та частки
фірми на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і
визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому
підприємство може набути конкурентних переваг.
Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких
фірма прагне задовольнити. Притому використовують дуже важливий
маркетинговий прийом – сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на
групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. Якщо
фірма правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці,
значить, вона знайшла свою «нішу» на ринку.
Після необхідно зробити позиціонування товару на ринку, тобто чітко
визначити, чим товар фірми відрізнятиметься від товарів конкурентів,
завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні переваги у
свідомості потенційних споживачів.
Аналіз ринкових можливостей фірми. Для цього здійснюються
маркетингові дослідження ринку, збирається маркетингова інформація,

визначається маркетингове середовище, вивчається роздрібний та оптовий
ринок.
3. Визначення цільового сегмента дає змогу здійснити розроблення
комплексу маркетингу (маркетинг-міксу). Це одна з фундаментальних
категорій сучасного маркетингу. Найважливіші його елементи – «4Р»:
продукт (product), ціна (price), розподіл чи доставка (place), просування
(promotion):
– продукт (властивості, якість, асортимент, сервіс, упаковка, розмір).
Кожний продукт має властивості, які становлять інтерес для споживача:
дизайн, довговічність, надійність, функції, можливості, тобто має певну
якість (весь набір властивостей продукту, за якими споживач робить
висновок про його переваги). Частіше інструментом, який сприяє продажу
товару на ринку, стає асортимент, його широта (кількість найменувань
продукції) та глибина (кількість видів виробів на одне найменування
продукції);
– ціна (знижки, націнки, термін платежів). Визначення ціни вважається
одним з найважчих завдань комплексу маркетингу. Вона повинна бути такою
привабливою для потенційного покупця та одночасно вигідною для
підприємства, забезпечувати останньому прибуток;
– збут (доставка продукту споживачам) – містить у собі вибір
оптимальної схеми доставки продуктів від виробника до споживача (прямим
методом, через оптову торгівлю, агентів), її фізичне втілення
(транспортування, збереження, обробка вантажів), а також післяпродажне
(сервісне) обслуговування споживачів;
– комунікації (просування на ринку) передбачає ефективні контакти з
покупцями та здійснюється у наступних формах: створення позитивного
іміджу компанії, її продукції; реклама, виставки, ярмарки, надання знижок,
передача товару у тимчасове користування, торгівля у кредит; персональний
продаж та інше.
Ці чотири елементи у сукупності створюють комплекс маркетингу,
який розробляється для конкретної ринкової ситуації. При цьому говорять
про комплекс маркетингових засобів («marketing mix» – маркетингова
суміш). Уміння правильно «змішувати» елементи маркетингу для вирішення
практичної задачі є основою маркетингу.
Маркетингова діяльність передбачає також застосування допоміжних
систем маркетингу: маркетингової інформації; маркетингового планування;
маркетингового контролю; маркетингової організації.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Надати визначення поняття «маркетинг».
2. Які основні принципи та функції маркетингу?
3. Охарактеризуйте поняття «маркетингова концепція».
4. Назвіть види маркетингових концепцій. Розкрийте їх зміст.
5. Які існують види маркетингу в залежності від стану попиту?

6. Наведіть загальну схему маркетингової діяльності.
7. Визначте зміст поняття «управління маркетингом».
8. Що являє собою маркетинговий комплекс «4Р»? Охарактеризуйте
його елементи.

