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І. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
 

РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ І НАПРЯМКИ 

ТРАНСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

 

1.1. Загальні положення 

 

У сучасній науці не існує єдиного визначення поняття «маркетинг». 

У 1973 р. польський економіст С. Ковальський нарахував більше двох 

тисяч визначень цього поняття, що свідчить про досить глибокі 

розбіжності в цій області навіть серед фахівців [29]. Накопичення 

такого масиву трактувань відбулося приблизно за 70 років, починаючи 

з 1902 року, коли маркетинг став об’єктом серйозних теоретичних 

досліджень. 

За визначенням відомого фахівця з маркетингу Ф. Котлера [17], 

маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволення 

потреб за допомогою обміну. 

У широкому значенні маркетинг визначається як підприємницька 

діяльність, яка управляє рухом товарів і послуг від виробника до 

споживача, або спеціальний процес, у ході якого прогнозується, 

розширюється і задовольняється попит на товари і послуги за допомогою 

їх розробки, просування і реалізації. Таким чином, сфера маркетингу 

включає в себе широке коло проблем, у тому числі транспортування, 

складування, зберігання, сервіс тощо. 

Головне в маркетингу – двосторонній і взаємодоповнювальний 

підхід до ринку. З одного боку, це ретельне вивчення ринку, попиту, 

запитів і потреб, орієнтація виробництва на ці вимоги, тобто адресність 

продукції, що випускається, з іншого, – активний вплив на ринок і 

наявний попит, на формування потреб і переваг покупців. 

Застосовувати маркетинг – передбачає реалізовувати системний 

підхід до управлінської діяльності з чітко поставленою метою, 

деталізованою сукупністю заходів, спрямованих на її досягнення, а також 

використовувати відповідний організаційно-економічний механізм. 

Методологічною основою вирішення завдань маркетинг-концепції, 

вважають вчені, є системний аналіз функціонування ринку. З цією метою 

 



Маркетинг транспортних послуг 

 

8 

досліджуються взаємозв’язки між різними чинниками маркетингового 

середовища, збирається і аналізується маркетинг-інформація, будуються 

моделі функціонування ринку і, в кінцевому рахунку, прогнозується 

стратегія поведінки підприємця на ринку. 

Основні принципи маркетингу випливають із сутності його 

концепції і полягають у наступному. 

По-перше – націленість на чітко виражений комерційний результат, 

орієнтація на довгострокове прогнозування всієї маркетингової ситуації, 

починаючи від платоспроможних потреб і закінчуючи власними 

можливостями в цій перспективі. 

По-друге – комплексний підхід до досягнення поставлених цілей, 

оскільки успіх забезпечується тільки всією сукупністю засобів 

маркетингу, взятих у взаємозв’язку і взаємозумовленості. 

По-третє – максимальне врахування умов і вимог обраного ринку 

з одночасним цілеспрямованим впливом на нього. 

По-четверте – довготривалий «горизонт бачення» цілей, що 

проявляється в особливій увазі до прогнозних досліджень і розробці на 

їх основі товарів, котрим притаманні принципово новими споживчими 

властивостями. 

По-п’яте – активність, поступовість, заповзятливість, що забезпечує 

швидку і ефективну реакцію на зміни зовнішнього по відношенню до 

форми середовища. 

Першорядне значення в маркетингу мають створення та забезпечення 

надійного функціонування каналів вантажопотоків та ідентифікація 

торгових сегментів – торгових зон підприємств, фірм і т. д. Адже 

близько 90 % часу до моменту споживання товари циркулюють на 

каналах вантажопотоків. Саме тому завдання сегментування зводиться 

до визначення цільового ринку товарів – сукупності споживачів зі 

схожими інтересами і попитом по відношенню до конкретних товарів 

або груп товарів (вантажів), а також видів послуг. 

Засоби, які задовольняють потреби, в економічній теорії ринку 

називають благами. До них можна віднести і транспортні системи, 

тобто задовольняти потреби вантажовідправників і вантажоодержувачів у 

перевезенні. Для отримання економічних благ необхідна інформація. 

Численні економічні цілі при обмеженій інформації становлять 

проблему економічного вибору – найкращого рішення серед безлічі 

альтернативних варіантів, скажімо, раціональні способи перевезень. 

Кожне підприємство має певні можливості при виробництві еко-

номічних благ у вигляді повного і раціонального використання ресурсів. 

На ринку взагалі, і транспортному зокрема, функціонують економічні 

суб’єкти-агенти економічних відносин, які беруть участь у виробництві і 
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розподілі економічних благ. До них відносяться залізничні та автомобільні 

підприємства, річкові порти, авіапорти, вантажовідправники, вантажо-

одержувачі. 

Використання ресурсів для задоволення потреб підкоряється 

економічним цілям, які передбачають діяльність суб’єктів ринку. 

У суспільстві стихійно створюються економічні системи, функціями 

яких є виробництво, розподіл, обмін і споживання економічних благ.  

Перераховані функції економічних систем здійснюються в умовах 

ринку. 

Ринок являє собою систему відносин, в якій зв’язки покупців і 

продавців досить вільні, тому ціни одних і тих же товарів мають 

тенденцію швидко вирівнюватися. Дана особливість веде до вирівнювання 

тарифів на перевезення різними видами транспорту. 

Для здійснення ринкових відносин необхідні: час на пошук 

інформації, ведення переговорів, визначення якісних та кількісних 

характеристик товару або послуг, укладення контракту. 

Вибір рішення про реалізацію товарів в умовах ринку здійснюється 

на основі конкуренції. Відомі такі види конкуренції: досконала, 

монополістична і чиста монополія. 

Досконала конкуренція передбачає: 

– безліч покупців і продавців (виробників); 

– відсутність цільової дискримінації; 

– повну мобільність всіх ресурсів; 

– однорідність товарів і послуг.  

Досконала конкуренція дозволяє розподіляти обмежені ресурси, 

щоб досягти максимуму задоволення потреб, коли граничні витрати 

дорівнюють ціні. При цьому також максимізується виробнича діяльність. 

Недоліком досконалої конкуренції є те, що вона не забезпечує 

широкого діапазону споживчого вибору, не в повній мірі стимулює 

технічний прогрес і не передбачає громадські потреби. 

Крайнім випадком досконалої конкуренції є чиста ринкова 

монополія, коли на ринку збуту панує одна фірма, в галузі обмежена 

кількість фірм, і створюється ситуація олігополії. 

При монополістичній конкуренції на ринку діє безліч фірм, але 

кожна з них володіє лише частковою монополією, і партнерством між 

фірмами неможливо. Кожна фірма визначає свою цільову політику, 

юридично незалежну від своїх конкурентів. 

В економічній теорії суттєве значення мають поняття рівноважних 

точок і, зокрема, рівноважних цін. Наприклад, в умовах ринкової 

економіки і конкуренції характерне прагнення до рівноважної ціни на 

основі балансування попиту та пропозицій. Рівновага вимог споживача – 
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це оптимальне правило набору товарів. Для споживача транспорту 

рівновагу означає вибір оптимального співвідношення різних видів 

транспорту з точки зору мінімізації фінансових витрат. Нарешті, для 

виробника рівноважна точка пов’язана з визначенням оптимальної 

комбінації обмежених ресурсів при випуску різних видів продукції. У 

транспортній інтерпретації це означає оптимальний розподіл обмежених 

ресурсів транспорту при обслуговуванні декількох вантажовідправників. 

Часто вводиться поняття глобальної рівноваги, що виникає в 

результаті взаємодії всіх ринків, коли зміна попиту або пропозиції на 

одному ринку впливає на рівноважні ціни і обсяги продажів на інших 

ринках. Наприклад, підвищення тарифів на залізничні перевезення 

викликає скорочення перевезень і зниження попиту на енергоносії. Це 

у свою чергу викликає падіння тарифів на енергоносії. Разом з тим 

скорочення перевезень залізничним транспортом викликає їх збільшення 

автомобільним транспортом. Зменшення пропозицій і відповідне 

зростання цін на ринку призводять до падіння попиту на електроенергію і 

зростанню цін на замінники товарів – субститути. У цьому прикладі 

проявляється логістична взаємодія цінових процесів. 

Гранична норма заміщення (субституції) – кількість одного 

товару, який споживач готовий обміняти на інший так, щоб ступінь 

задоволення таким набором благ залишилася без зміни. 

Ефект доходу – це взаємодія на попит споживача зміною ціною з 

урахуванням ефекту заміщення. Ефект заміщення – це зміна структури 

споживання (співвідношення коштів, що виділяються на придбання 

різних товарів у результаті зміни ціни одного з них). 

У теорії ринкових відносин висувається теза про те, що транспортний 

ринок функціонує в умовах невизначеності, що, у свою чергу, 

викликає появу чинника ризику у споживачів транспортної продукції.  

Ризик є ймовірнісної категорією. Він характеризує можливі втрати 

споживача транспорту, якщо при перевезеннях виникають непередбачені 

ситуації або якщо перевезення виконуються вперше із застосуванням 

нових технічних засобів. 

 

1.2. Маркетинговий підхід в організації виробничої діяльності 

транспортних підприємств 

 

В умовах переходу економіки до ринкових відносин багато 

підприємств починають освоювати маркетинг для отримання 

стабільних доходів і збереження стійкого фінансового стану. 

Головне в концепції сучасного маркетингу – орієнтація на споживача і 

кінцевий результат. Це означає, що виробники повинні в першу чергу 
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вивчати потреби ринку, а потім вже свої потужності, а не навпаки, 

тобто необхідно «виробляти те, що можна продати, а не продавати 

те, що можеш виробити». Ця удавана очевидною істина далеко не 

завжди є істиною для деяких виробників, оскільки кінцевим результатом 

у комерційному маркетингу є нормальний прибуток підприємства. При 

цьому головне – не проміжні результати, а кінцеві (зростання обсягів 

продажу і прибутковість підприємства). Ринок слід розглядати як засіб, 

що сприяє отриманню прибутку. Причому конкурентне середовище 

об’єктивно повинне вести до зниження цін і підвищення якості та 

ефективності товарів і послуг. Забезпечити це можна вмілою організацією 

виробництва, оптимальним плануванням його потенціалу, дотриманням 

необхідного режиму економії і найкращим задоволенням вимог і 

запитів споживачів. 

Зрозуміло, що загальні принципи і функції маркетингу цілком 

можуть бути використані і на транспорті. Однак конкретне його 

використання вимагає врахування специфіки кожного виду транспорту 

(а не тільки транспорту взагалі), особливостей технологічних процесів 

і умов реалізації (споживання) основної продукції – транспортних послуг. 

Так, комплекси маркетингових заходів для залізниці і невеликого 

автотранспортного підприємства при їх загальній спрямованості 

повинні істотно відрізнятися методами реалізації, місткістю ринку та 

умовами організації виробничої діяльності. 

Маркетинг на транспорті зазвичай називають транспортним 

маркетингом, відзначаючи не стільки сферу застосування, скільки 

особливості, що відрізняють його від маркетингу інших видів послуг і 

маркетингу промислових і споживчих товарів. Ці відмінності 

визначаються особливостями «виробництва і реалізації» транспортної 

послуги (перевезення) і транспортного ринку взагалі. 

Сутність маркетингового підходу в управлінні виробництвом 

полягає в орієнтації на інтереси споживачів і кінцевий результат. 

Орієнтація на споживачів означає вивчення не тільки своїх виробничих 

потужностей, а, насамперед, потреб ринку і розробку планів їх 

найкращого задоволення. При цьому товари і послуги, так само, як і 

ринок, – це лише засоби для досягнення мети, а не сама мета. Метою є 

досягнення гарного кінцевого (а не проміжного) результату, яким є 

нормальний прибуток підприємства, якщо вона не суперечить загально-

національним інтересам. Узгодження цих інтересів має здійснюватися 

на основі дотримання законів, гнучкого реагування на динаміку запитів 

споживачів, умілого управління витратами і цінами, впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу і підвищення якості продукції 

та послуг. 
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Транспортний маркетинг являє собою систему організації і 

управління діяльністю транспортних підприємств, фірм і компаній на 

основі комплексного вивчення ринку транспортних послуг і попиту 

споживачів з метою створення найкращих економічних умов реалізації 

своєї продукції. 

Основною транспортною продукцією є переміщення товарів і 

людей і додаткові послуги, пов’язані з цим переміщенням. У цілому 

всі види основної транспортної продукції можна вважати транспортними 

послугами, що характеризуються тими ж особливостями, що і будь-які 

інші послуги. Сам транспорт не вправі відкласти реалізацію транспортної 

послуги. В окремих випадках, як, скажімо, на залізничному транспорті, 

конкуренція всередині галузі майже неможлива, та й недоцільна. У 

багатьох випадках для споживачів більш вигідна не конкуренція, а 

взаємодія транспортних систем, інтермодальна організація перевезень за 

участю різних видів транспорту за принципом «від дверей до дверей». 

Усі ці та інші особливості транспортного виробництва значною 

мірою обмежують можливості конкуренції між окремими транспортними 

підприємствами, проте це не означає, що вони не повинні боротися за 

підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. Навіть усередині 

одного виду транспорту, наприклад, залізничного, рівень транспортного 

обслуговування на різних дорогах, у різних поїздах може бути різним. 

Саме тому посилання на «особливості» не завжди виправдані. 

 

1.3. Функції та напрямки транспортного маркетингу 

 

Маркетинг охоплює майже всі процеси організації виробництва, 

його планування і реалізацію продукції. Основними функціями сучасного 

маркетингу, в тому числі і транспортного, є забезпечення стійкої 

роботи підприємства, підвищення його доходів і прибутку в умовах 

нестабільного попиту на вироблені товари і послуги, і посилення 

конкуренції. 

Особливості транспортних послуг та транспортного ринку є 

основою для вироблення специфічних підходів, до використання 

маркетингу на транспорті. 

Основні напрямки транспортного маркетингу можна сформулювати 

таким чином: 

– маркетингове обстеження економіки районів тяжіння транспорт-

них підприємств і визначення споживчого попиту на транспортні послуги 

за обсягом, напрямками, сегментам ринку і якості транспортного 

обслуговування; 
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– комплексне вивчення і аналіз транспортного ринку, конкурентів, 

розміщення продуктивних сил і аналіз транспортної забезпеченості 

регіонів, підприємств і населення; 

– аналіз власних ресурсів і витрат, розробка та впровадження 

нових видів послуг, техніки і технологій, визначення потрібних інвестицій; 
– розробка гнучкої тарифної політики на основі аналізу попиту і 

пропозицій, тарифів конкурентів і власних витрат з метою забезпечення 
певного рівня доходів і прибутку транспортних підприємств; 

– активний вплив на транспортний ринок, організація реклами і 
стимулювання споживчих переваг; 

– планування і прогнозування перевезень вантажів, пасажирів та 

інших видів транспортних послуг, оптимізація руху товару; 
– розробка заходів щодо розширення транспортного ринку, його 

диверсифікації, підвищення якості перевезень та ефективності транспорт-

ного виробництва, удосконалення системи управління виробництвом, 
взаємодії із суміжниками та клієнтурою; 

– формування замовлень, оформлення перевізних документів і 
розрахунків з перевезень та послуг; 

– управління маркетингом, контроль за виконанням планів 
перевезень і своєчасне реагування на динаміку транспортного ринку. 

Кожне із зазначених вище напрямків являє собою сукупність 

великого обсягу робіт з дослідження і прогнозування тих чи інших 
сфер діяльності різних видів транспорту. Саме тому працівники служби 
маркетингу повинні використовувати інформацію функціональних 

підрозділів для вирішення основного завдання транспорту – найкращого 
задоволення потреб і запитів споживачів у транспортних послугах та 
отримання достатнього прибутку для функціонування галузі. 

Конкретні методи і способи реалізації цих напрямків розробляються 

економістами і маркетологами на кожному виді транспорту з урахуванням 
особливостей його функціонування та залежно від сфери діяльності і 
статусу транспортного підприємства. Одним із таких способів є 

організація системи фірмового транспортного обслуговування (СФТО). 
При єдиній методологічній спрямованості та структурі система фірмового 
обслуговування може істотно різнитися за видами транспорту. Однак 

загальними принципами її функціонування повинні бути: доступність, 
оперативність, комплексність, висока якість обслуговування і гарантія 
виконання послуг. Так, створювані на залізницях Центри фірмового 
транспортного обслуговування (ЦФТО) забезпечують в одному місці 

максимальні зручності клієнта щодо вирішення всіх питань, пов’язаних з 
перевезенням вантажів, займаються детальним вивченням транспортного 
ринку і запитів споживачів транспортних послуг, контролюють якість 

їх виконання. 
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Значна частина функцій транспортного маркетингу присвячена 

плануванню перевезень та формуванню попиту на транспортні послуги. 

При цьому треба відзначити, що в маркетингу попит чи потреби вантажо-

власників і пасажирів розглядається з точки зору потреби в переміщенні, а 

не потреби в транспортних засобах (вагонах, автомобілях, судах). З цієї 

точки зору транспортний маркетинг можна вважати найбільш прийнятною 

методологічною основою планування і управління транспортно-дорожнім 

комплексом як єдиної транспортної системою країни. 

На конкретному транспортному підприємстві, під якими розуміються 

залізниці, автокомбінат і підприємства, авіаційні та суднові компанії, 

пароплавства, транспортно-експедиційні фірми та спеціалізовані 

підприємства транспортного сервісу, перелік основних напрямків 

транспортного маркетингу дещо інший і може бути представлений у 

вигляді певного алгоритму (рис. 1.1). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Алгоритм реалізації основних напрямів  

транспортного маркетингу 

Визначення загальних завдань і цілей транспортного маркетингу 

обслуговування 

Аналіз транспортного ринку та 
виявлення конкурентів 

Економічне обстеження районів 

обслуговування 

транспортного 

підприємства та 
визначення попиту на 
транспортні послуги 

Аналіз ресурсів і витрат, 
розробка цінової стратегії, 

тарифів, знижок та надбавок 

Пошук нових «ніш» транспортного 

ринку, диверсифікація транспортного 

виробництва 

Стратегічне і тактичне планування робіт і транспортних послуг, доходів, 

прибутку і необхідних інвестицій 

Розробка заходів щодо поліпшення 

управління і підвищення якості 

транспортних послуг 

Стимулювання транспортного 
ринку, реклама і просування 

транспортних послуг 

Управління маркетингом, контроль та реагування на динаміку ринку 
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Як видно з рис. 1.1, система транспортного маркетингу забезпечує 

гнучке реагування на динаміку зміни транспортного ринку шляхом 

необхідного перегляду цінової політики при певних, відносно 

невеликих змінах сегментів попиту на транспортні послуги. Однак при 

значних змінах на транспортному ринку можливий повний перегляд 

завдань і цілей підприємства, розробка нового комплексу маркетингу 

(див. на рис. 1.1 зв’язок останнього блоку з першим). У всіх випадках 

управління маркетингом, а по суті, попитом, здійснюється економічними 

методами з використанням принципу «транспорт шукає клієнта». 

На всіх видах транспорту створено або формуються маркетингові 

структури на різних рівнях управління транспортною діяльністю. 

Служби маркетингу організовані в управлінні та відділеннях залізниць, 

пароплавств і портів, акціонерних та лізингових транспортних компаніях 

повітряного, автомобільного і річкового транспорту. Конкретну роботу 

з вивчення транспортного ринку, планування, реклами та формування 

попиту на транспортні послуги проводять маркетологи – спеціалізовані 

фірми транспортного обслуговування у великих транспортних вузлах, 

на вокзалах, в аеропортах, туристичних фірмах, автопідприємствах тощо. 

Особливо широко розгорнуто маркетингову діяльність у міжнародних 

перевезеннях вантажів і пасажирів. 

В умовах економічної кризи сьогодні на транспортних підприємствах 

маркетингові зусилля повинні бути спрямовані на вирішення двох 

завдань: 

– покращення якості транспортного обслуговування споживачів; 

– диверсифікація потужностей підприємств, що стають 

вільними. 

Успішне вирішення першого завдання дозволить стимулювати і 

активізувати формування попиту на послуги конкретного транспортного 

підприємства. 

Багато транспортних підприємств вже зараз успішно вирішують 

іншу задачу, опановуючи нетрадиційні види діяльності (виробництво 

товарів народного споживання, оренда, ремонтний сервіс тощо) і 

одержуючи понад 50 % доходу від непрофільних послуг. Однак ця 

робота вимагає системності та правової основи. Для успішного 

вирішення поставлених проблем потрібна постійна, цілеспрямована 

робота щодо вивчення зовнішнього середовища, конкурентів, гнучкого 

ціноутворення, реклами та стимулювання споживачів. 


