
Маркетинг транспортних послуг 

 

174 

РОЗДІЛ 12  

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ, 

МЕТОДИ ЇЇ ЗБОРУ Й АНАЛІЗУ 

 

 

12.1. Значення і класифікація маркетингової інформації 
 

Розробка та прийняття рішень у маркетингу супроводжується 

використанням прийомів, що враховують умови невизначеності в 

бізнесі і ступінь ризику. Ризик можна значно зменшити, розташовуючи 

надійну, в достатніх обсягах, реальну та своєчасну інформацію. 

Концепція маркетингу припускає, що інформація є не менш важливим 

ресурсом підприємства, ніж гроші, сировина, обладнання та персонал. 

Хороша маркетингова інформація допомагає: 

– правильно визначати райони тяжіння транспортних підприємств; 

– отримувати відомості про ємності ринку транспортних послуг; 

– отримувати конкурентні переваги; 

– знижувати ризик; 

– визначати ставлення споживачів до послуг, що надаються; 

– стежити за зовнішнім і внутрішнім середовищем; 

– координувати стратегію; 

– оцінювати діяльність; 

– підвищувати довіру до фірми; 

– підкріплювати інтуїцію; 

– підвищувати ефективність діяльності. 

Таким чином, для забезпечення успішного функціонування 

підприємства на всіх етапах його діяльності виняткову значущість має 

маркетингова інформація, яку можна класифікувати за такими 

ознаками (табл. 12.1). 

Таблиця 12.1 

Класифікація маркетингової інформації 
 

Ознаки класифікації Види маркетингової інформації 

Період часу, до якого належать відомості – історична 

– поточна 
– прогностична 

Ставлення до етапів прийняття маркетингових 
рішень 

– констатувальна 
– пояснювальна 

– планова 

– інформація, використовувана під час 
контролю маркетингу 
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Закінчення табл. 12.1 
Можливість чисельної оцінки – кількісна 

– якісна 

Періодичність виникнення – постійна 

– змінна 

– епізодична 

Джерела інформації 

 

– первинна 

– вторинна 

 

Історична інформація формує уявлення про умови та результати 

діяльності підприємства в попередньому періоді. 

Поточна інформація відображає оперативний стан бізнесу. 

Прогностична інформація представляє результат ймовірнісної 

оцінки позицій підприємства в осяжній перспективі. 

Констатувальна інформація містить дані про стан об’єктів 

управління. При її накопиченні необхідно дотримуватися системні 

принципи: 

– класифікації, що передбачають підпорядкування аспектів опису 

змісту цілей дослідження і вимогам точності (мінімізація опису об’єкта); 

– інформаційної єдності, що означають, що вихідні параметри, 

похідні й узагальнені показники повинні однаково відображати панівні 

тенденції зміни досліджуваного об’єкта; 

– узгодження критеріїв, що вимагають ув’язки оцінки стану 

об’єкта на різних рівнях узагальнення. Оцінка стану об’єкта як цілого 

не повинна (з точки зору, наприклад, порівняності показників) суперечити 

оцінкам, зробленим на рівні структури та сукупності елементів. 

Пояснювальна інформація дає можливість сформулювати уявлення 

про фактори та причини, що зумовлюють ті чи інші зміни в системі 

маркетингу. 

Планова інформація застосовується в ході розробки та прийняття 

рішень про цілі, стратегії і програмах маркетингу. 

Інформація, використовувана при контролі маркетингу, охоплює 

аспекти, пов’язані з контролем поточної діяльності підприємства 

(аналіз можливостей збуту, частки ринку, оцінка виконання бюджету 

маркетингу та ін), а також ревізією маркетингової стратегії. 

Кількісна інформація дозволяє встановити в конкретних числових 

величинах відомості про стан досліджуваних об’єктів (місткість ринку, 

частка ринку, ступінь впливу доходів різних груп споживачів на їх 

попит, розміри інвестицій, на маркетинг, ціни товарів і т. д.). 

Якісна інформація дає опис стану об’єктів у якісній характеристиці 

(склад споживачів із точки зору статі, роду занять, місця проживання, 

способи придбання товарів, причини переваг того чи іншого з них і т. д.). 
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Постійна інформація відображає стабільні (тривалий час незмінні) 

величини маркетингового середовища. 

Змінна інформація показує фактичні кількісні та якісні 

характеристики функціонування системи маркетингу в цілому і її 

окремих елементів. 

Епізодична інформація формується в міру необхідності, наприклад, 

якщо потрібно отримати додаткові дані про нового конкурента для 

оцінки можливої зміни ціни продаваного товару. 

Первинна інформація формується безпосередньо в процесі проведення 

спеціальних обстежень (опитувань, спостережень, тестування тощо), 

спрямованих на вирішення конкретної проблеми. Вона необхідна в тих 

випадках, коли вторинні дані виглядають незадовільно з точки зору їх 

повноти або «свіжості». 

Вторинна інформація являє собою дані, одержувані з бухгалтерської і 

статистичної звітності, спеціальних публікацій, довідників, система-

тизуючих і аналітичних узагальнень. Джерела вторинної інформації 

поділяються на внутрішні (стосовно підприємства) і зовнішні. Носії 

вторинної інформації надзвичайно різноманітні, змістовні, а доступ до 

них можливий при відносно низьких витратах і в стислі терміни. Більш 

того, в низці її випадків буває цілком достатньо для досягнення цілей 

конкретного дослідження та прийняття відповідних маркетингових 

рішень. Тому без ретельного пошуку та аналізу вторинних даних до 

збору первинної інформації приступати не рекомендується. 

Сукупність всієї інформації, необхідної для виконання маркетонгових 

заходів, називають системою маркетингової інформації. Вона звичайно 

складається з таких підсистем: 

– внутрішньої інформації; 

– зовнішньої інформації; 

– збору первинної інформації; 

– аналізу інформації. 

На практиці ці підсистеми часто розглядаються як самостійні 

маркетингові інформаційні системи. Їх створення і ефективне функціо-

нування вимагає значних тимчасових і фінансових витрат, творчого 

підходу, а великі обсяги маркетингової інформації зумовлюють 

застосування сучасних комп’ютерних технологій. 

Беручи до уваги виняткову важливість для маркетингу підприємства 

достовірної, оперативної і повної інформації, більш детально 

зупинимося на компонентах, що складають систему маркетингової 

інформації. 

Внутрішня інформація. Система внутрішньої інформації дає 

можливість акумуляції і пошуку необхідних відомостей всередині 
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самого підприємства. Така інформація виникає в результаті діяльності 

підприємства і постійно змінюється у зв’язку з нею. Система внутрішньої 

інформації повинна бути спрямована на повне відображення поточної 

діяльності та видачу оперативних відомостей, що характеризують стан 

справ підприємства. Безумовно, виконання такої відповідальної задачі 

вимагає наявності автоматизованих систем збору і представлення 

даних, а також впровадження новітніх інформаційних технологій та 

інформаційних мереж. 

Серед джерел внутрішньої інформації необхідно виділити: 

– статистичну звітність; 

– бухгалтерську звітність; 

– внутрішню статистику; 

– матеріали раніше проведених досліджень; 

– дані заявок, замовлень, договорів; 

– акти ревізій і перевірок; 

– відомості, що надходять; 

– різні довідки, звіти; 

– оперативну і поточну виробничу і науково-технічну інформацію; 

– ділове листування і т. д. 

Внутрішня інформація полегшує керівникам і фахівцям вироблення 

і прийняття маркетингових рішень, але зазвичай не виконується у 

відриві від інших джерел і видів інформації, оскільки не містить 

багатьох необхідних відомостей. 

Зовнішня інформація. Система зовнішньої інформації орієнтована 

на джерела й методичні прийоми, за допомогою яких можна отримати 

інформацію про події та ситуації, що складаються в зовнішному 

маркетинговому середовищі. 

Збір зовнішньої інформації передбачає накопичення різноманітних 

відомостей: 

– про ситуацію на різних ринках, особливо на тих, де працює 

або збирається працювати підприємство; 

– силах, що діють на ринку (існуючі та потенційні конкуренти, 

споживачі, контактні аудиторії і т. д.); 

– стан і тенденції розвитку факторів макросередовища. 

У системі зовнішньої інформації виділяються джерела загальної 

маркетингової інформації та вузкопрофильної маркетингової інформації. 

Джерелами загальної маркетингової інформації можуть бути: 

– книги загальної економічної орієнтації; 

– періодичні друковані видання загальної економічної орієнтації; 

– статистичні видання; 

– довідники; 
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– телебачення, радіо; 

– рекламна діяльність масового характеру; 

– законодавчі та нормативні акти, а також інші публікації 

державної влади і управління; 

– виставки, наради, конференції, презентації, дні відкритих дверей; 

– виступи державних, політичних і громадських діячів і т. д. 

До джерел вузкопрофільної маркетингової інформації можна віднести: 

– публіковані бухгалтерські і фінансові звіти підприємств; 

– звіти, інтерв’ю керівників і спеціалістів підприємств; 

– вузькоспеціалізовані періодичні друковані видання (газети, 

журнали, бюлетені, комерційні огляди); 

– книги, посібники, підручники і довідники з маркетингу; 

– друкована реклама підприємств (каталоги, проспекти, буклети 

тощо); 

– спеціалізовані виставки та ярмарки; 

– відвідання підприємств; 

– відомості економічного характеру, поширювані спеціалізованими 

фірмами у формі друкованої продукції чи на машиночитаних носіях 

інформації; 

– комерційні бази і банки даних; 

– канали особистої комунікації (особисті контакти з споживачами, 

обмін інформацією з іншими фірмами, відвідування підприємств, 

спостереження за товарами на виставках, ярмарках, в місцях продажу 

і т. д.). 

Під час вибору й аналізу зовнішніх джерел інформації слід 

враховувати, що необхідно знати становище не тільки на тому ринку, 

де підприємство збирається працювати, але й на інших (у тому числі і 

світовому) ринках по даному виду товарів. Крім того, корисно мати 

відомості про ту країну, яка є лідером у науково-технічному прогресі в 

тій чи іншій галузі. Наприклад, отримання інформації з США 

представляє інтерес тому, що дозволяє припустити, яким буде ринок у 

майбутньому. На думку фахівців, у багатьох випадках американський 

ринок за рівнем розвитку випереджає інші на 4-5 років. 

Зовнішніх джерел інформації дуже багато. Тому зібрати всі дані, 

що стосуються сфери інтересів підприємства, просто неможливо. Тут 

необхідно виходити з того, що розподіл інформаційних даних, як 

розглядуваного раніше обсягу продажів, порядковується ефекту 

Паретто, тобто 80 % інформації міститься в 20 % джерел. Отже, з 

великого обсягу джерел необхідно вибрати найцінніші. А це, у свою 

чергу, вимагає подвійної оцінки як самих джерел, так і відомостей, що 

в них містяться. 
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При всій цінності зовнішньої інформації слід мати на увазі, що 

містяться в ній відомості доступні практично всім і тому нікому не 

дають істотних переваг. Це так звані «жорсткі» інформаційні 

маркетингові відомості.  

У більшості випадків можливість отримати інформацію, якої немає 

у конкурентів, або обігнати їх в її отриманні, забезпечує підприємству 

стратегічні переваги. Такі інформаційні дані називаються «м’якими» 

або первинними. 

 
12.2. Система збору первинної інформації 

 
Система збору первинної інформації передбачає проведення 

спеціальних маркетингових досліджень. Їх метою є отримання додаткових 

даних, пов’язаних із вирішенням конкретних маркетингових завдань. 

Тут необхідно зауважити, що створення системи збору первинної 

інформації не завжди буває по кишені багатьом невеликим 

підприємствам. У цьому випадку вони звертаються за допомогою до 

фірм, що спеціалізуються на виконанні таких робіт. Це значно 

дешевше, ніж утримання на підприємстві власного штату дослідників. 

Більш великі підприємства нерідко самі займаються збором первинної 

маркетингової інформації. 

Основними методами збору первинних маркетингових даних є: 

опитування, спостереження, експеримент, імітаційне моделювання. 

Вибір конкретного методу залежить від мети дослідження, вивчаються 

ознаки і носії цієї ознаки (споживач, працівник підприємства, товар). 

Деякі загальні характери різних методів наведено в табл. 12.2. 
 

Таблиця 12.2 

Методи збору маркетингової інформації 
 

Метод 

 

Визначення Форми 

 

Маркетинговий 

приклад 

Переваги і 

недоліки 

Опитування 

 

 

 

 

 

 

усне або 

письмове 

звернення до 

споживачів з 

питаннями, зміст 

яких становить 

проблему 

дослідження 

анкетування, 

інтерв’ю 

 

 

 

збір даних про 

смаки та 

вподобання 

покупців; 

дослідження 

іміджу товарів 

та фірм; 

вивчення 

мотивів покупок 

дослідження, які не 

сприймають 

обставини 

(наприклад, 

мотиви); 

достовірність 

одержуваної 

інформації, 

репрезентативність 

вибірки 
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Закінчення табл. 12.2 
Спостереження 

 

 

 

вивчення 

поведінки об’єкта 

дослідження в 

реальній 

обстановці 

польове і 

лабораторне, 

з участю 

спостерігача і 

без його 

участі 

спостереження 

за поведінкою 

покупців у 

магазині, 

відвідувачів 

виставок і 

ярмарків 

часто об’єктивніше 

і точніше, ніж 

опитування; багато 

фактів не 

піддаються 

спостереженню; 

великі витрати 

Експеремент 

 

 

 

 

дослідження 

впливу одного 

фактора на інший 

при одночасному 

контролі 

сторонніх 

факторів 

польовий, 

лабораторний 

 

 

 

 

тестування 

нових товарів, 

дослідження 

реклами, 

тестування 

ринку 

можливість 

роздільного 

спостереження за 

впливом факторів; 

реалістичність 

умов; контроль 

ситуації; великі 

витрати 

Імітаційне 

моделювання 

побудова моделі 

контрольованих і 

неконтрольованих 

факторів 

математичне, 

графічне 

 

 

 

моделювання та 

прогнозування 

поведінки 

покупців 

 

можливість 

вивчення багатьох 

факторів; 

залежність 

результатів від 

вихідних посилань 

і припущень 

 

Опитування дозволяє виявити систему переваг, на які орієнтується 

цільовий ринок споживачів при виборі певних товарів, оцінці різних 

форм обслуговування, покупці виробів різних фірм. Це найпоширеніший 

метод збору даних у маркетингу. Він використовується приблизно в 

90 % досліджень і класифікується за рядом ознак (табл. 12.3).  
 

Таблиця 12.3 

Ознаки класифікації прогнозів 
 

Ознака класифікації Класифікаційні угруповання 

Джерело (носій) первинної 

інформації 

– масові 

– спеціалізовані (експертні) 

Частота опитування 
– точкові (разові) 

– повторні 

Ступінь охоплення 
– суцільні 

– вибіркові 

Форма опитування 

– анкетування 

– інтерв’ю (пряме і опосередковане, 

наприклад, по телефону) 
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Опитування засноване на усному або письмовому зверненні до 

споживачів і працівників фірми з питаннями, зміст яких є проблемою 
дослідження. 

Залежно від джерела (носія) первинної інформації розрізняють 

опитування масові і спеціалізовані. 
У масовому опитуванні основним методом є аналіз. Учасників 

масових опитувань прийнято називати респондентами (від латинського 

слова respondeo – відповідати). 
У спеціалізованих опитуваннях головними джерелами інформації є 

компетентні особи, чия професійна діяльність тісно пов’язана з 
предметом дослідження. Звідси ще одна широко використовувана 

назва таких опитувань – експертні. До них найчастіше звертаються на 
початкових етапах маркетингових досліджень, коли необхідно виявити 
проблему, і на заключному етапі, коли потрібно перевірити отриману 

інформацію і прийняти рішення. 
Джерелом інформації виступають різні категорії населення, 

професійна діяльність яких не пов’язана з предметом  

Залежно від частоти проведення опитування можуть бути 
точкові (разові) і повторні. Останні дозволяють виявити життєвий 
цикл запитів і переваг і основні тенденції їх змін з плином часу для 
своєчасного прийняття рішень про діяльність на ринку. 

За ступенем охоплення потенційних покупців опитування можуть 
бути суцільні і вибіркові. 

Суцільні дослідження можуть проводитися у стосовно товарів 

виробничого призначення, оскільки коло їх споживачів дещо обмежене. 
На практиці кількість потенційних покупців, як правило, велике, 

що визначає неможливість проведення суцільних опитувань. У зв’язку 

з цим, найбільш прийнятні вибіркові опитування, сутність яких полягає в 
тому, що опитується частина всієї досліджуваної сукупності населення, 
відібрана спеціальними науково обґрунтованими прийомами. Якщо 
вибіркова сукупність достатньо повно відображає властивості генеральної 

сукупності, вона називається представницькою (репрезентативною). 
У практиці маркетингу застосовуються дві основні форми 

опитування: анкетування і інтерв’ювання. Критерії оцінки різних 

форм опитувань наведено в табл. 12.4. 
Таблиця 12.4 

Критерії оцінки форм опитування 
 

Критерії Поштове 

опитування 

Приватне 

інтерв’ю 

Інтерв’ю 

по телефону 

Частка тих, хто відповідали – +  

Витрати + – + 

Вплив інтерв’юера + –  
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Закінчення табл. 12.4 
Обсяг опитування – + – 

Дотримання порядку питань – + + 

Вплив сторонніх – +  

Швидкість – – + 

Неправильне тлумачення питань – + + 

Комплексність інформації – +  

Гарантії анонімності – + – 

Облік несловесной реакції – + – 

Примітка: Знак «+» означає, що дана форма опитування має переваги з точки зору цього 

критерію; знак «-» – недоліки; пробіл – відсутність як особливих переваг, так і недоліків. 

 

При анкетуванні опитуваний сам письмово відповідає на питання в 
присутності анкетера або без нього. За формою проведення воно може 
бути індивідуальним або груповим. В останньому випадку за короткий 
час можна опитати велику кількість людей (наприклад, трудовий 
колектив підприємства, студентську групу). Анкетування буває також 
очним і заочним. Найбільш поширеною формою останнього є 
поштове опитування. У найбільш загальному вигляді він полягає в 
розсилці анкет і одержанні відповідей на них поштою.  

Анкетування поштою, як правило, використовується при необхідності 
опитування широкого кола споживачів і підприємств за великою 
кількістю питань. Для цього застосовується особливий вид поштових 
опитувань – панельні, що дозволяють отримувати необхідну інформацію 
за допомогою кількаразового опитування групи покупців через рівні 
проміжки часу. 

 
12.3. Система аналізу інформації 
 
Основне призначення системи аналізу інформації полягає в обробці 

наявних даних, що дозволяє зробити відповідні висновки в межах 
досліджуваної проблеми і намітити основні шляхи її вирішення. 
Розглянемо з найзагальніших позицій найбільш істотні методики 
аналізу інформації: 

– регресійний аналіз – статистичний метод аналізу даних для 
визначення залежності однієї змінної від однієї (проста регресія) або 
кількох (багатофакторна регресія) незалежних змінних. Традиційною 
сферою використання цього методу можна вважати визначення 
кореляційної залежності між обсягами продажів конкретного товару в 
певному сегменті ринку з такими факторами, як ціни, способи 
реклами, види сервісного обслуговування і т. д.; 

– дисперсійний метод використовується для підтвердження або 
спростування факту впливу досліджуваного фактора на певні 
економічні показники, наприклад, реклами на обсяг продажів; 
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– варіаційний аналіз призначений для перевірки того, чи істотно 
впливає зміна незалежних змінних на залежні; 

– за допомогою дискримінантного аналізу можна розділити 
наперед задані групи об’єктів через комбінацію багатьох незалежних 
змінних і таким чином пояснити відмінності між групами. Крім того, 
метод дає можливість віднести новий об’єкт до якої-небудь групи на 
основі його характеристик; 

– факторний аналіз використовується для дослідження взаємо-
зв’язку між змінними з метою зменшення числа впливаючих факторів 
до найбільш істотних. Однією зі сфер його застосування в маркетингу 
є сегментація ринку. При цьому, з великої кількості змінних, що 
описують потреби потенційних споживачів товару, необхідно вибрати 
основні – принципові для формування сегментів. Наприклад, за 
допомогою факторного аналізу можна встановити, що для певних 
досліджень такі перемінні, як кількість кімнат у квартирі, її загальна 
площа, вартість квартири і кількість мешканців у ній можуть бути 
замінені єдиною характеристикою (фактором) – розмір квартири; 

– кластерний аналіз дозволяє об’єднувати змінні або об’єкти в 
групи або так звані кластери таким чином, щоб відмінності між 
об’єктами, складовими одного кластеру, були б менше їх відмінностей 
від інших кластерів. Головною сферою застосування цього методу в 
маркетингу є сегментація ринку; 

– багатовимірне шкалювання дозволяє отримати просторове 
відображення відносин, що існують між об’єктами. 

Вибір того чи іншого методу аналізу маркетингової інформації 
залежить, крім характеру і напрямку зв’язків між змінними, від 
розв’язуваної проблеми. У табл. 12.5 показано, які методи можуть бути 
залучені для вирішення деяких типових завдань маркетингу. 

 

Таблиця 12.5 

Області застосування методів аналізу маркетингової інформації 
 

Метод Типова постановка питання 

Регресивний 
аналіз 

– Як зміниться обсяг збуту, якщо витрати на рекламу 
скоротяться на 10 %? 

– Яка буде ціна на товар в наступному році? 

Варіаційний 
аналіз 
 
 

– Чи впливає вид упаковки на розміри збуту? 
– Чи впливає колір рекламного оголошення на кількість людей, 

що згадали рекламу? 
– Чи впливає вибір каналу збуту на величину продажів? 

Дискримінантний 
аналіз 
 

– За якими ознаками курці відрізняються від некурців? 
– Які характеристики працівників служби збуту найбільш 

істотні для їх поділу на процвітаючих і невдах? 
– Чи можна певну людину, враховуючи його вік, дохід, освіта, 

вважати достатньо надійним для видачі кредиту? 
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Закінчення табл. 12.5 
Багатовимірне 

шкалювання 

– Наскільки товар відповідає «ідеалу» споживачів? 

– Який імідж має підприємець? 

– Як змінилося ставлення споживачів до товару протягом ряду 

років? 

Факторний аналіз 

 

 

– Чи можна редукувати безліч факторів, які покупці автомобілів 

вважають важливими, до невеликого числа? 

– Як можна описати різні марки автомобілів з точки зору цих 

факторів? 

Кластерний 

аналіз 

 

– Чи можна покупців розділити на групи за їхніми потребами? 

– Чи має газета різні типи читачів? 

– Як можна класифікувати покупців за тим, як вони цікавляться 

рекламою? 

 

Поряд з аналізом інформації широко використовуються і методи 

прогнозування, які сприяють значному полегшенню праці керівників і 

фахівців підприємства з вироблення стратегій і (або) прийняттю 

поточних управлінських рішень. 

Рішення про вибір методу прогнозування приймається з урахуванням 

таких факторів: 

– час, відведений на підготовку прогнозу; 

– необхідний рівень точності прогнозу; 

– характер даних, необхідних для розробки прогнозу; 

– часовий діапазон прогнозування (термін, на який дається прогноз). 

Коротка характеристика типових методів прогнозування представлена 

в табл. 12.6. 

Для прогнозування застосовуються також інтуїтивно-творчі методи 

генерації ідей. До найбільш відомих з них належать мозкова атака і 

синектика. 

Метод мозкової атаки був розроблений американським консультантом 

в області реклами Осборном. Основний принцип цього методу полягає 

в неконтрольованій генерації і спонтанному переплетінні ідей учасниками 

групового обговорення проблеми. На цій базі виникають ланцюжки 

асоціацій, які можуть привести до несподіваного рішення проблеми. 

Для успішного застосування цього методу необхідно виконати низку 

умов: 

– у засіданні повинні брати участь від 7 до 12 осіб; 

– оптимальна тривалість засідання від 15 до 30 хвилин; 

– кількість пропозицій важливіша, ніж їх якість; 

– немає ніяких авторських прав на ідеї; будь-який учасник може 

перейняти і розвинути ідеї іншого; 
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– критика в будь-якому вигляді заборонена; логіка, досвід, 

аргументи проти тільки заважають; 
– ієрархічний рівень учасників не повинен надто відрізнятися, 

інакше можуть виникнути психологічні бар’єри, що заважають 

комунікації та побудові асоціацій. 
Ідеї, отримані під час засідання, протоколюються і потім оцінюються. 
 

Таблиця 12.6 

Типові методи прогнозування 
 

Метод Визначення
 

Форми, 

діапазон 

Економічний 

приклад 

Переваги 

і проблеми 

Кількісні 

методи 
прогнозу 

 
 

оцінка 

майбутнього 
на основі 
минулих 
даних за 

допомогою 
математичних і 
статистичних 

методів 

коротко- 

і 
середньострокові 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

отримання 

кількісних даних 
на майбутнє; 

опора на минулі 
дані; 

необхідно 
сильне 

структурування 
проблеми 

Екстраполяції 
тренду 

 
 
 

проекція даного 
часового ряду в 

майбутнє 
 
 

короткострокові 
 
 
 
 

 

розвиток збуту 
або прибутку 
для певного 

проміжку часу 

невисокі 
витрати, швидке 

отримання 
даних; 

різкі зміни 

тренду; 
низький 

потенціал 
раннього 

виявлення 

Прогнози на 
основі 

індикатора 
 
 
 
 
 

оцінка ходу 
розвитку 

процесу, мало 
залежного від 
підприємця, на 
базі однієї або 

багатьох 
передумов 

 
 

короткострокові 
 
 
 
 
 
 

в основному 
застосовується в 

галузях, що 
виготовляють 

засоби 
виробництва 

більш раннє 
виявлення зміни 
тренда, ніж при 
екстраполяції; 

трудність у 
відшуканні 
відповідних 
індикаторів; 

стабільність 
зв’язків між 

індикаторами 

Регресійний 
аналіз 

 
 
 
 
 
 

метод 
визначення 

напрямку і сили 
зв’язку між 

незалежними та 
залежною 
змінною 

проста 
багатофакторна 

регресія 
економетричні 

моделі 
короткострокові 

оцінка частки 
ринку (залежна 

змінна) при 
різних витратах 

на рекламу і 
ціною 

(незалежні 
змінні) 

невисокі витрати; 
взаємозалежність 

незалежних 
змінних 
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Закінчення табл. 12.6 
Якісні методи 

прогнозу 

 

 

оцінка, 

словесне 

формулювання 

майбутнього за 

допомогою 

людських знань 

та інтуїції. Як 

правило, оцінки 

експертів 

від 

середньострокових 

до довгострокових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підходить для 

комплексних, 

погано 

структурованих 

проблем; 

немає 

необхідності в 

числовому 

вираженні 

вихідних даних; 

обмежена 

об’єктивність і 

надійність 

Дельфі-метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма 

опитування 

експертів, при 

якій їх анонімні 

відповіді 

збираються 

протягом 

декількох турів 

і через 

ознайомлення з 

проміжними 

результатами 

отримують 

групову оцінку 

довгострокові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво, 

збут галузі при 

різних 

величинах 

впливаючих 

факторів, 

наприклад 

прогресу 

міжнародного 

поділу праці, 

зміни 

суспільних норм 

поведінки 

 

наочність 

результатів, 

залучення 

експертів із 

проблеми, 

анонімність 

учасників; 

негнучка 

методика, висока 

потреба в часі, 

тенденція до 

консервативних 

оцінок, технічні 

зміни особливо 

непередбачувані 

Сценарії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогноз 

розвитку і 

майбутнього 

стану факторів, 

що впливають 

на 

підприємство і 

визначення 

можливих дій 

підприємця 

 

 

 

довгострокові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідження 

типу: 

– Автомобіль 

21 ст. – 

майбутнє 

комунікаційної 

техніки; 

– майбутнє 

європейських 

космічних 

досліджень 

 

підходить для 

комплексних 

проблем типу 

генерації ідей 

нових продуктів 

або 

структурування 

стратегічного 

планування 

диверсифікації; 

висока частка 

суб’єктивних 

оцінок, утруднена 

перевірка процесу 

 

Метод мозкової атаки має безліч варіантів реалізації. Одним із них 

є метод «6.3.5». Суть його полягає в тому, що 6 фахівців за 5 хвилин 

пропонують 3 варіанти прогнозу щодо розвитку ринку та просування 

на нього товарів. Цей метод виключно важливий для отримання 

випадкових результатів. Свої відповіді вони пишуть на спеціально 
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роздавальних для цієї мети бланках. Через п’ять хвилин для тієї ж 

процедури запрошуються наступні 6 співробітників. Таким чином, за 

півгодини фірма отримує 108 нових пропозицій! Особливо плідний 

метод «6.3.5» для пошуку ідей нового продукту. Накопичені за короткі 

проміжки часу пропозиції, яких набирається сотні і тисячі, потім 

ретельно аналізуються і обговорюються. 

Сутність методу Брейнстормінг («мозковий штурм») полягає в 

такому: 

1. Кожний менеджер набирає для дискусії команду, що 

складається з 15 менеджерів однакового рівня управління. 

2. Генеральний менеджер пояснює ситуацію, яка потребує їх 

експертизи. Наприклад, підвищення товарообігу фірми. Відібрана 

команда менеджерів висловлює свою думку з поставленої перед ними 

проблеми. 

3. Інший менеджер також набирає свою команду, яка висловлює 

свої сумніви і негативні думки з приводу висунутих першою 

командою оцінок і пропозицій. 

Зазвичай метод Бренстормінг використовується при пошуку ідей 

нового продукту. 

За методом Гордона перед учасниками мозкової атаки не слід 

ставити конкретне завдання. Таку, наприклад, як: «Що потрібно зробити 

для збільшення обсягу збуту товарів і послуг нашої фірми?» Потрібно 

лише окреслити загальну сторону проблеми. У даному прикладі це 

може бути сформульовано так: «Які застосовувалися раніше і 

застосовуються зараз шляхи збільшення обсягів продажів товарів і 

послуг нашої фірми?» Після обговорення цієї проблеми експерти-

фахівці роблять конкретні висновки вже по конкретному завданню. 

Метод групової дискусії як ще один різновид мозкової атаки 

припускає участь людей, які слабо знають проблему або взагалі її не 

знають. У результаті такої групової дискусії можна отримати багато 

нової, цікавої інформації, нестандартних та оригінальних ідей. 

Інтуїтивно-творчим методом прогнозування з високим творчим 

потенціалом вважається синектика. Її базовий принцип полягає в 

поступовому відчуженні вихідної проблеми, що досягається шляхом 

побудови аналогій з іншими галузями життя. Після багатоступеневих 

аналогій проводиться швидке повернення до вихідного пункту. 

Різноманітність методів, використовуваних для прогнозування у 

маркетингу, приводить до висновку, що маркетинг – це не тільки 

наука, але й мистецтво. 


