
Лекція №5 

 

Тема:  Сегментування ринку 
 

План 

. 

1. Суть та значення сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку залежно від рівня 

сегментації. 

2. Позиціонування товару на ринку. 
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1. Суть та значення сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку залежно від рівня 

сегментації.  

     Ринки складаються із споживачів, а споживачі відрізняються за самими різними параметрами. 

Різними можуть бути потреби, географічне положення, споживацькі ставлення і звички. І будь-

якою з цих змінних можна скористатися в якості основи для Сегментація ринку. 

     Сегментація ринку - поділ ринку на групи споживачів на основі різниці в нуждах, 

характеристиках або їх поведінці. 

     Сегментація ринку  - поділ ринку на чіткі групи споживачів, для кожної, з яких можуть 

знадобитися окремі товари і / або комплекси маркетингу (Ф. Котлер). 

     Сегмент ринку - відокремлена частина ринку, група споживачів, що мають певні, загальні 

ознаки. 

     Сегментація ринку за групами споживачів проводиться для того, щоб із великої кількості 

потенційних споживачів вибрати тих, що стануть реальними покупцями товарів фірми. 

      Сегментація є вимушеною формою пристосування фірми до вимог  ринку. Кінцева мета 

Сегментація ринку - вибір сегмента (або сегментів) споживачів на задоволення потреб якого буде  

зорієнтована діяльність фірми. 

        Основними етапами процесу сегментації ринку є: 

1.  Визначення факторів сегментації (географічних, демографічних, психографічних,   

поведінкових). 

2.  Вибір методу та здійснення сегментування ринку.  

     Залежно від цілей і завдань дослідження використовують різні методи сегментування: 

  а) Метод побудови сітки сегментування-застосовується для виділення базових ринків і 

використовується на рівні макросегментування. При цьому беруться до уваги три змінні - функції 

(або вигоди, які шукають споживачі) , технології та споживачі. 

 У результаті аналізу визначають перелік стратегічно важливих сегментів. 

  б)  Метод групувань - передбачає послідовну розбивку сукупності об’єктів на кілька підгруп за 

найбільш  важливими ознаками. 

 

                                                                                                 

                                            місто           купують у великих кількостях          Доходи до... 

                          жінки           

                                             село                                                                       Доходи понад... 

  Вибірка                                                  купують у малих кількостях 

                        чоловіки   

 



  в) Метод багатомірного статистичного аналізу полягає  в одночасній багатомірній  

(автоматичній) класифікації об’єктів за кількома ознаками.  Найефективнішим при цьому 

вважається метод кластерного аналізу , який базується на певних припущеннях: 

- в один сегмент (кластер) об’єднуються споживачі, які мають  кілька подібних ознак; 

- ступінь схожості між споживачами, які належать до одного сегмента, має бути вищий, ніж 

ступінь схожості між споживачами, які належать до інших типів. 

      3.   Інтерпретація отриманих сегментів  (розробка профілів споживачів). 

На цьому етапі описуються споживачі виділених сегментів. 

      4.  Оцінювання сегментів ринку. 

      5.   Вибір сегментів ринку (вибір цільового ринку). 

      6.   Позиціювання товару. 

      7.  Розробка плану маркетингу. 

 

         Цільовий ринок фірми  це один або декілька  сегментів, які фірма вибирає для освоєння. 

 

Оцінювання привабливості різних сегментів ринку дає змогу прийняти наступне рішення. 

Який сегмент (сегменти) слід обрати для подальшої діяльності фірми? 

При цьому можливі чотири варіанти стратегії маркетингу залежно від рівня Сегментація ринку: 

        -  стратегія недиференційованого маркетингу, 

        -  стратегія диференційованого маркетингу,  

        -  стратегія концентрованого маркетингу,  

        -  стратегія індивідуалізованого маркетингу. 

      1)  Маркетинг масовий або недиференційований - фірма виходить на ринок з одним товаром і 

розробляє єдиний  комплекс маркетингу, концентруючи увагу на загальних потребах споживачів, 

залишаючи  поза увагою їхні відмінності. 

Масовий маркетинг - економічний тому, що здійснюється масове виробництво, масовий розподіл, 

масове стимулювання. Витрати по виробництву, підтримці запасів, транспортуванню, рекламі 

товарів порівняно  невисокі. Не має необхідності в проведенні маркетингових досліджень і 

сегментації ринку і т.ін. 

       Але  коли декілька фірм одночасно застосовують цей тип маркетингу, то виникає інтенсивна  

конкуренція. А покупці в більш дрібних сегментах одержують менше задоволення. Фірма 

“ХЕРШИ” декілька років тому запропонувала одну марку шоколаду в розрахунку на всіх 

споживачів. Фірма “Nuts” запропонувала  одну марку шоколадних батончиків для всіх. 

      2)  Маркетинг диференційований - передбачає освоєння фірмою кількох ринкових сегментів 

для кожного з яких розробляється окремий товар, використовується відповідний комплекс 

маркетингу. 

        Корпорація “Дженерал МОТОРС” намагається  випускати автомобілі  “для будь-яких 

гаманців, будь-яких цілей, будь - яких осіб”.  Пропопонуючи різні товари, вона сподівається 

добитися збуту і більш глибокого проникнення на кожному із сегментів, вона намагається 

ідентифікувати в свідомості споживача і товари, і фірму.  Зараз, все більше фірм застосовують 

даний тип маркетингу. 

      3)  Маркетинг концентрований - фірма зосереджує свою діяльність на одному сегменті ринку 

(ніші), розробляючи один маркетинговий комплекс.  Концентрований маркетинг передбачає 

глибоку сегментацію і відповідно диференціацію в рамках вибраного сегмента.  

Фірма “ФОЛЬКСВАГЕН”  зосередила свої зусилля на  ринку малолітражних автомобілів, фірма 

“Х’ЮЛЕТТ ПАКАРД” - на ринку дорогих калькуляторів. Завдяки концентрованому маркетингу 

фірма забезпечує собі міцну ринкову позицію в обслуговуваних сегментах, оскільки вона краще 

інших знає нужди цих сегментів і користується певною репутацією і крім того має економію. 

       Але він також пов’язаний з підвищеним рівнем ризику. Обраний сегмент може не виправдати 

сподівань. Наприклад, фірма “БОББІ  БРУКС“ зазнала великих втрат, коли молоді жінки, 

перестали купувати її одяг. З урахуванням цього фірми віддають перевагу диверсифікації своєї 

діяльності, охоплюючи декілька різних сегментів ринку. 

 



      4)  Індивідуалізований маркетинг  - передбачає розробку окремого комплексу маркетингу для 

кожного споживача. 

 Послуги архітекторів, юристів, неповторні вироби славетних кутюр’є, ювелірні прикраси, 

зроблені на замовлення, унікальне устаткування на промисловому ринку - все це приклади 

реалізації індивідуалізованого маркетингу. 

                                                 

        Після вибору цільового ринку фірма повинна вирішити наступне важливе  питання - чим саме 

відрізнятиметься товар фірми від аналогів, тобто  визначення позиції  товару фірми на ринку щодо 

товарів - конкурентів. 

 

2.  Позиціонування товару на ринку 

 

   Позиція товару -  місце, яке цей товар займає у свідомості покупців порівняно  з аналогічними 

конкурентними товарами. 

Позиція товару показує, як саме цей товар сприймається потенційними споживачами. Формування  

певної чітко визначеної позиції товару повинно мати керований фірмою  характер,  тобто вона 

повинна займатися позиціюванням товару. 

Позиціювання товару на ринку - комплекс  маркетингових заходів, завдяки яким споживачі 

ідентифікують  цей товар порівняно з товарами конкурентами. 

 Позиціювання визначає місце товару серед аналогів конкурентів. “Найпотужніший”,  “тривалого 

зберігання”, “за найменшими цінами”,  “24 години на добу” - усе це приклади позиціювання 

товарів та послуг. Фактори, що визначають позицію товару на ринку: ціна, якість, виробник, 

дизайн, знижки, обслуговування, імідж товару та співідношення цих факторів.  

Приклади: 

на ринку миючих засобів: 

Tide      - позиційований як сильний багатоцільовий миючий засіб; 

Radion - миючий засіб, що видаляє запах; 

Fairy    - як  м’який миючий засіб; 

на ринку автомобілів: 

Skoda     - як економічний  автомобіль; 

Mercedes - як  розкішний; 

BMW      - як  автомобіль з найкращими експлуатаційними характеристиками. 

                               

Стратегії позиціювання 

- позиціювання за  характеристиками товару; 

- позиціювання за  низькою ціною; 

- позиціювання за  співвідношенням “ціна-якість”; 

- позиціювання  на сервісі  (“три роки гарантії на всі товари фірми”); 

- позиціювання на вигодах , які надають товари, або на вирішенні проблеми  

                                           споживачів (жувальна гумка, яка запобігає карієсу); 

- позиціювання по відношенню до певних груп споживачів (курси вивчення  

  іноземної мови для людей, “Якщо ви молодий...” або “Якщо  вам більше 40”; 

- позиціювання  відповідно до ситуації, в якій  використовується товар  

                                                                      (“Якщо у вас заклало ніс...); 

- позиціювання за  походженням (зв’язок товару з місцем його виготовлення    

                                   (“німецька надійність”,  “японська якість”); 

- позиціювання за категорією товару  (мило “Dove” позиціюється більше як крем,                                                                      

  аніж мило); 

- позиціювання  товару або фірми як “номер 1” (за характеристиками товару,  

                                          обсягом продажу, хронологією появи товару на ринку); 

- позиціювання  на основі порівняння   товару фірми з товарами конкурентів; 

- позиціювання за умовами застосування товару, який пропонується на продаж  

                                                                     (засіб для миття посуду у холодній воді); 

- позиціювання за різновидом товару   , який пропонується на продаж; 



- позиціювання на позитивних особливостях технології; 

- позиціювання  на іміджі. 

 

Етапи процесу позиціонування: 

І етап. Визначення всіх товарів конкурентів 

ІІ етап. Визанчення параметрів для порівняння товарів 

ІІІ етап. Побудова схеми позиціонування (об’єктивних оцінок споживчих переваг, загальну схему) 

ІV етап. Визначення різних особливостей і переваг своїй пропозиції 

V етап. Вибір стратегії позиціонування  

 

        У разі, якщо позиція товару не відповідає очікуванням фірми, для зміни позицій товару у 

свідомості споживачів використовується стратегія репозиціювання (модифікація не - 

сприятливого позиціювання. 

 

 

 

Викладач                                                                                                                    С.В.Верблюд 

 

 


