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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

 

 

3.1. Загальні положення 

 

Дослідження загальних умов ринку – це складний багатоступінчатий 

процес. При проведенні таких досліджень використовуються різні 

методи, серед яких можна виділити прогнозування окремих тенденцій 

і подій та аналіз сценаріїв. 

В умовах ринкової економіки транспортне підприємство може 

реалізовувати тільки ті послуги, які користуються попитом у 

споживачів, влаштовують їх за ціною, терміном виконання, комплексу 

супутніх додаткових послуг, забезпечує якісне та своєчасне виконання 

основних транспортних послуг. 

Щоб продати свої послуги, підприємство має знати, які з них 

будуть мати збут, які вимоги висуває споживач до тієї чи іншої 

послуги, яка насиченість ринку перевізників-конкурентів. Усіма цими 

питаннями маркетингової інформації займається служба (відділ, група) 

маркетингу транспортного підприємства.  

Основними напрямками роботи маркетингових служб є: аналіз 

ринків збуту, дослідження конкуренції і загальних умов збутової 

діяльності. 

 

3.2. Принципи дослідження ринку транспортних послуг у 

регіоні 

 

Поява в республіці підприємств з різним статусом (транспортних, 

транспортно-експедиційних, комерційно-посередницьких та ін.), що 

належать до різних форм власності (державної, акціонерної, приватної, 

змішаної та ін.), створює умови для утворення і функціонування ринку 

транспортних послуг, який стає об’єктом дослідження. Мета дослідження 

ринку транспортних, експедиторських, посередницьких і комплексних 

послуг полягає у виробленні стратегії маркетингу та пошуку шляхів її 
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реалізації. Основне її завдання – визначення потенційних споживачів 

комплексу транспортних і супутніх послуг (КТіСП). 

Вивчення ринку має дати відповіді на питання про те, на яких 

ринках, у якій кількості і на яких умовах можуть бути реалізовані 

надані транспортним підприємством послуги (тобто виявити найбільш 

відповідні для нього ринки КТіСП, відповідні провізним можливостям 

і сегментації ринку). 

Вивчення ринку залежно від потужності транспортного підприємства 

та номенклатури, що передбачає КТіСП, може проводитися постійно або 

періодично, включати внутрішній (у межах міста, області, республіки) 

і зовнішні ринки. Вивчення ринку проводиться окремо по підприємствам-

споживачам КТіСП і наданню послуг населенню. В ході вивчення 

повинен бути визначений потенційний розмір ринку на основі його 

сегментації.  

 

3.3. Дослідження загальних умов збутової діяльності 

 

Маркетингові дослідження на етапах аналізу ринку і аналізу 

конкуренції обмежені відносно вузькими рамками того ринку, на якому 

виступає транспортне підприємство, і частково суміжним з ним ринком.  

Однак ухвалення стратегічних рішень у галузі маркетингу неможливе 

без всебічного знання загальних умов транспортної діяльності в 

регіоні, країні, на зовнішніх ринках.  

Ці умови виявляються в ряді випадків вирішальною обставиною 

при ухваленні рішення про впровадження на той чи інший ринок, 

розширення або звуження ринкової частки транспортному підприємству. 

У практиці маркетингу дослідження загальних умов збуту обмежуються 

групами таких проблем, як: 

– розвиток технології перевізних процесів у тій мірі, в якій вона 

може впливати на ринок збуту послуг даного підприємства, 

економічного розвитку в національному та міжнародному масштабах; 

– вплив державної політики, міжнародного становища, а також 

проблем демографічного, соціального і культурно-етнічного характеру. 

Справа в тому, що технологічні зрушення можуть у тривалій 

перспективі стати головною причиною докорінної перебудови галузі в 

цілому і, зокрема, транспортного підприємства, або послужити 

передумовою для експансії підприємства на суміжні ринки.  

Основні завдання, що стоять перед підприємством в області аналізу 

технології, зводяться до визначення тенденцій розвитку виробничо-

технічної бази, рухомого складу, матеріально-технічного забезпечення, 

перспектив розвитку технічних нововведень у суміжних областях 
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транспортної інфраструктури (авіація, залізничний, водний, трубо-

провідний транспорт) і прогнозуванню можливого впливу цих 

нововведень на ринок збуту послуг підприємства.  

Головна складність тут полягає в оцінці впливу технічних 

нововведень на суміжних видах транспорту та у виробничих процесах 

підприємств клієнтів. 

Аналіз загальноекономічної ситуації включає цілий ряд аспектів, 

зокрема, загальногосподарської кон’юнктури, кредитно-фінансового 

становища республіки (регіону), інвестиційного клімату, валютно-

фінансових умов, міжнародного ринку та ін. Основне завдання тут – 

виявити загальноекономічні фактори, які можуть вплинути на умови 

збуту послуг на ринку.  

Мета аналізу політичних факторів (державної політики, міжнародного 

становища) – визначити вплив державних законодавчих змін на 

виробничо-збутову діяльність, прогнозувати ефект зовнішньоекономічних 

подій на зміну перспектив розвитку внутрішнього і зовнішніх ринків.  

Аналіз культурних або демографічних факторів повинен виявити 

зрушення в структурі споживання, стилі життя населення в цілому і 

його окремих демографічних груп з метою передбачити розвиток 

нових видів і зникнення традиційних потреб, простежити можливий 

вплив таких змін на структуру виробництва і збуту послуг. 

 

3.4. Аналіз ринків збуту 

 

Основна його мета полягає у виявленні найбільш важливих і 

перспективних ринків збуту послуг, їх структури і потенційної 

ємності, визначенні можливостей і шляхів реалізації послуг, ступені 

наявної і потенційної конкуренції тощо. 

Будь-яке підприємство, яке працює на внутрішньому або 

зовнішньому ринках, повинне здійснювати дослідження, збір та 

обробку даних (вручну або за допомогою персональних комп’ютерів) з 

вивченням споживачів послуг та їх мотивації, наявних і можливих 

послуг, сегментації ринку і прогнозу його кон’юнктури. 

Джерелом необхідної інформації про ринок є планові статистичні 

органи різних рівнів управління, підприємства-користувачі транспортними 

послугами, конкуренти (наявні і потенційні), банки, де здійснюються 

грошові операції, дані про зареєстровані об’єкти комерційно-господарської 

діяльності (кооперативи, фірми, малі підприємства тощо), статистичні 

довідники і збірники. 

На основі отриманих даних дійшли висновків щодо основних 

тенденцій на ринку і прогноз подальших перспектив збуту. Всебічне 
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знання споживачів послуг – одна з головних вимог управлінського 

маркетингу, який включає диференціацію структури потреб послуг за 

їх видами, виявлення незадоволених потреб, аналіз мотивів переваги 

споживачів тих чи інших послуг. 

Основна група факторів, що визначає попит споживачів на 

послуги, – це економічні чинники і характер організації виконання 

послуг (ритмічність, своєчасність, безпека, комфорт тощо; перевезення 

пасажирів і вантажів). 

Розглянуті вище чинники мотивації попиту споживачів послуг 

належать до найбільш істотних, але не вичерпують усієї розмаїтості 

форм і мотивів ринкової поведінки споживачів цих послуг. Додаткову 

роль грає низка критеріїв, починаючи з юридичних та політичних 

тенденцій і закінчуючи особистісним мотивуванням керівництва 

підприємства-споживача послуг або пасажира. Облік інтересів клієнтів 

часто не тільки сприяє виявленню нових видів послуг, а й дозволяє 

отримати готові шляхи їх задоволення. Одним із найбільш простих і 

результативних підходів є сегментація ринку, яка заснована на 

застосуванні різних критеріїв поділу споживачів на групи, які 

висувають різні за якістю та обсягами попит на різні види послуг  

Сегментація ринку послуг володіє цілим рядом особливостей 

порівняно з сегментацією ринку предметів споживання. Основна її 

характерна риса – це відносно обмежене число найважливіших ознак 

сегментації. 

До першої групи ознак сегментації споживачів належать виробничо-

економічні: галузь, до якої належить підприємство-споживач; техно-

логічний процес, застосовуваний на цьому підприємстві; розмір 

підприємства-споживача і економічний регіон, до якого воно 

відноситься. 

Друга група ознак відноситься до специфіки організації надання 

послуг, особливостям запитів споживачів: 

– наявність специфічних проблем у споживачів у сфері отримання 

транспортних послуг, наприклад, швидкості надання послуг, сезонності, 

особливих вимог до її здійснення: охорона в дорозі, експедирування, 

забезпечення безпечного транспортування небезпечного вантажу 

тощо; 

– фактори, що враховуються споживачем в оплаті послуг (умови 

оплати, методи розрахунків та ін.); 

– форми взаємовідносин з підприємством-пред’явником послуг 

(довгострокова основа, разове надання послуг тощо). 

Третя група ознак – це особисті характеристики осіб, що представляють 

підприємство-клієнта (схильність до ухвалення самостійних рішень, у 
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тому числі навіть ризикованих, підхід до вибору підприємства-

пред’явника послуг, особисті взаємини тощо). 

Після того як виділені сегменти ринку, необхідно зробити ретельний 

аналіз кожного з них, оцінити потенціал збуту послуг окремих 

сегментів і виконати прогнозні розрахунки. Це забезпечить обґрунтований 

вибір найбільш прийнятного сегмента. 

Аналіз послуг розрізняє розробку і впровадження нових видів 

послуг, що дають споживачеві очікувану якість, допомагає виявити 

найбільш привабливі властивості здійснювання і розробки послуг. 

Необхідно вивчати переваги послуг як своїх, так і конкурентів, 

реакції споживача на нові послуги, досліджувати потреби в 

обслуговуванні, вимоги до термінів виконання послуг за групами 

клієнтів (споживачів). 

Споживчі оцінки послуг як з точки зору їх якості, так і вартості 

мають стратегічне значення для розширення наявних видів послуг та 

розробки нових. Вихід на ринок з новими і удосконаленими послугами – 

запорука зростання і виживання транспортного підприємства в 

жорсткій конкурентній боротьбі. 

Підприємства, які першим запропонували новий вид послуг, 

протягом якогось часу володіють усім ринком і можуть налагодити 

вигідний збут цих послуг, перш ніж у справу втрутяться конкуренти. 

Підприємство, налагоджене на збут однієї і тієї ж послуги одними і 

тими ж старими методами, навряд чи виживе. 

Виявлене при аналізі ринку падіння попиту на який-небудь вид 

послуг на певному сегменті ринку вимагає негайного вивчення причин 

цього явища. Маркетинг послуг, що знаходяться у фазі падіння 

попиту, часто дає позитивні результати. При цьому застосовуються 

такі методи, як розширення ринкової частки за рахунок ослаблення 

конкуренції в суміжних сегментах, використання методів скорочення 

витрат, зниження тарифів, впровадження нових варіантів послуг, 

орієнтація на довгострокові договірні відносини, купівля активу 

конкурентів для приєднання їх ринків. 

 

3.5. Дослідження конкуренції 

 

В умовах розвитку ринкової системи, різкого падіння загального 
обсягу перевезень зростає конкуренція на транспортному ринку. 
Створюється динамічне конкурентне середовище, в рамках якого 

окремі види транспорту борються за залучення вантажів. У зв’язку з 
невизначеністю функціонування ринкового середовища для різних 
видів транспорту важливого значення набуває прогнозування майбутніх 
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ситуацій. Моделі прогнозу повинні з можливою більш високою 

часткою ймовірності ідентифікувати ті позиції, які буде посідати той 
чи інший вид транспорту, і якими потенційними можливостями він 
володіє, щоб посісти гідне (в окремих видах діяльності, можливо, 

домінуюче) місце на транспортному ринку. 
В силу яскраво вираженої динаміки перехідних процесів, які 

протікають в економіці країни, побудова достовірних прогнозних 

моделей ринкового середовища являє собою нелегку задачу. З таких 
моделей можна витягти корисну і надійну інформацію лише при 
відносно близькому горизонті прогнозування, скажімо, що не перевищує 
один-два роки. Подібна інформація представляє безперечний 

практичний інтерес для конкуруючих видів транспорту при плануванні 
їх стратегічних дій на ринку транспортної продукції. 

Отже, основна мета рішення даної задачі – спробувати 

побудувати кілька простих моделей функціонування конкурентного 
середовища транспортного ринку, які схожі з процесами конкуренції. 

Виділимо два етапи побудови моделей. 

На першому, попередньому, етапі формуються основні показники 
якості конкуруючих видів транспорту, оцінюється їх перевага відносно 
один одного, а потім для кожного показника будується рейтингова 
шкала, що висловлює думку споживача транспорту. Оцінки кожного 

виду транспорту і якісні показники представляються у вигляді матриць. 
На закінчення здійснюється аналіз цих матриць і побудова для 
кожного виду транспорту вагову функцію, що представляють собою 

своєрідні інтегральні показники якості. Таким чином, виходить безліч 
інтегральних показників, якими оцінюються переваги суб’єктів 
конкурентного середовища. 

Локальні показники якості, такі як «доставка точно в строк», 
доступність, універсальність, надійність, економічність, створюють 
своєрідні «канали тяжіння» в конкурентному середовищі вантажо-
відправників до окремих видів транспорту. За допомогою безлічі 

якісних показників, інтегрованих в узагальнені показники, у 
споживача транспортної продукції створюється первісне уявлення про 
вибір способу перевезення. 

На другому етапі з урахуванням результатів першого етапу будується 
модель конкурентного середовища, в якій суперники виступають як якісь 
учасники гри з метою залучення до сфери своєї дії найбільшої кількості 

вантажу та отримання максимального економічного ефекту. Доведено, 
що вирішення таких завдань успішно здійснюється за допомогою 
теорії ігор. 

Крім системи тарифів на перевезення, конкурентоспроможність 

транспортного підприємства визначається ще такими факторами, як 
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кількість пропонованих перевезень і супутніх послуг, з одного боку, і 

витратами – з іншого. 

Додатковими чинниками, від яких залежить конкурентоспро-

можність підприємств, є: безпека виконання перевезень, регулярність 

виконання КТіСП, наявність оперативної інформації, швидкість 

реакції на запити споживачів, сприйнятливість до нових ідей 

(технічний прогрес, новаторство). 

Вивчення конкурентів здійснюється в три етапи: 

– виявлення діючих і потенційних конкурентів; 

– аналіз показників їх діяльності; 

– виявлення сильних і слабких сторін конкурентів. 

На першому етапі досліджень виконується класифікація конкуруючих 

транспортних підприємств з урахуванням застосовуваної ними 

ринкової стратегії, яка передбачає виділення трьох груп конкурентів. 

Перша група конкурентів – це транспортні (транспортно-

експедиційні) підприємства, схильні до ринкової експансії і діючі на 

географічно суміжних ринках. До них можна віднести підприємства 

сусідніх областей, міст, районів, а також автотранспорт різних 

відомств і автотранспортні кооперативи. 

Другу групу конкурентів можна умовно розділити на дві підгрупи. 

До першої з них можна віднести транспортні підприємства, що 

дотримуються у своїй діяльності виробничої концепції маркетингу, 

тобто ті, які мають стабільний ринок і виконують перевезення за 

стабільними маршрутами з високими техніко-експлуатаційними 

показниками, що дозволяє їм підтримувати стабільний рівень цін на ці 

перевезення. Друга підгрупа конкурентів – це транспортні підприємства, 

що орієнтують свою діяльність на надання клієнтурі таких послуг, які 

за якістю їх надання перевершують свої аналоги і продаються за 

вищими цінами (за рахунок підвищення собівартості). 

До третьої групи конкурентів можна віднести транспортні 

підприємства, що використовують передові перевізні технології 

(контейнерні перевезення, пакетні, перевезення з використанням 

обмінних напівпричепів тощо). 

Другий етап дослідження конкурентів на ринку КТіСП – це аналіз 

показників їх діяльності, тому що без поглибленого аналізу 

особливостей і характеру стратегії конкурентів неможна оцінити їх 

можливі дії на ринку. 

При виявленні на третьому етапі досліджень слабких і сильних 

сторін діяльності конкурентів треба сконцентрувати результати аналізу 

всіх аспектів діяльності конкурентів та сформулювати висновки щодо 

можливих способів протистояння їм. Оцінка слабких і сильних сторін 
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діяльності транспортного підприємства проводиться за схемою, що 

включає в себе наступні аспекти: фінансові, управлінські, технологічні, 

пов’язані з рекламою послуг, що надаються, вивченням запитів 

клієнтури тощо. 

Збір даних про діяльність конкурентів здійснюється в рамках 

загальної системи збору інформації про виробничо-господарську 

діяльність свого транспортного підприємства, споживачів і конкурентів 

на ринку збуту послуг. 

Джерелами інформації про діяльність конкурентів є: рекламні 

проспекти, виставки, ярмарки, щорічні звіти, огляди в комерційній 

періодиці, матеріали конференцій. Крім зазначених матеріалів, дослідження 

діяльності конкурентів повинне спиратися на оперативні джерела 

даних, у тому числі і на відомості, отримані від споживачів, з бірж, від 

експертів з ринку, відомості з державних правових та економічних 

установ. Важливий метод отримання даних про конкурентів – це 

опитування споживачів, співробітників підприємств-конкурентів. 

Дослідження конкуренції на ринках в рамках першого етапу 

проводиться насамперед на основі одного з двох підходів. 

Перший підхід пов’язаний з оцінкою потреб у послугах, що 

задовольняються на ринку основними конкурентами. Ціль – згрупувати 

конкуруючі транспортні підприємства відповідно до типу потреб у 

послугах. При цьому виділяються наступні основні групи транспортних 

підприємств-конкурентів: 

– пропонують аналогічний вид послуг на тих же ринках; 

– орієнтуються на задоволенні всього комплексу послуг, що 

надаються нашим підприємством; 

– спеціалізуються на задоволенні окремих послуг у певних 

сегментах ринку; 

– планують вихід на ринок з аналогічною продукцією; 

– обслуговують інші ринки з аналогічними послугами, вихід 

яких на даний ринок є імовірним; 

– виконують послуги-замінники, здатні витіснити дані послуги 

на ринку. 

Другий підхід орієнтується на класифікацію конкурентів відповідно 

до типів застосовуваної ними ринкової стратегії. Виявлення конкурентів 

за другим підходом на базі угруповань за типом стратегії є методом, в 

основі якого лежить угруповання конкурентів відповідно до аспектів 

їх орієнтаці у виробничо-збутовій діяльності. До таких аспектів 

відносяться стратегії у сфері: 

– економіки на ринку (зростання збуту послуг або підтримання 

їх на досягнутому рівні); 
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– нової політики і політики якості послуг; 

– технології перевізних процесів. 
З досвіду зарубіжних підприємств більшість їх закріплюється за 

одним з типів стратегії, а перехід із однієї стратегічної групи в іншу 
вельми ускладнений з різних причин економічного, фінансового або 
технологічного порядку. 

В умовах розвиненої конкуренції на ринку послуг аналізу 
показників діяльності, цілей і стратегії конкурентів надається виняткова 
роль. Без поглибленого аналізу особливостей і характеру стратегії 

конкуруючих транспортних підприємств неможливо оцінити їх 
можливі дії на ринку збуту послуг. 

Прогноз поведінки конкурентів ґрунтується на обліку розміру, 
темпів зростання і прибутковості підприємств-конкурентів, мотивів і 

цілей виробничої і побутової політики, поточної і попередньої стратегії 
збуту, структури витрат на виробництво, організації виробництва, 
збуту послуг та рівня управлінської діяльності. 

На основі аналізу зазначених чинників формуються висновки щодо 
слабких та сильних сторін стратегії конкурентів. Однак не всі фактори 
поведінки конкурентів на ринку можуть бути всебічно проаналізовані. 

Особливі труднощі представляє дослідження структури витрат конкурента. 
У цій області можуть бути отримані наступні приблизні дані: 

– чисельність і структура рухомого складу; 
– чисельність зайнятих працівників; 

– структура прямих і накладних витрат; 
– чисельність і структура клієнтури, що обслуговується; 
– обсяг збуту послуг, їх структура, рентабельність, вартість 

послуг, що надаються. 
Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів є кінцевим 

підсумком маркетингових досліджень конкуренції на ринку, в якому 

концентрується результат аналізу всіх аспектів виробництва послуг, 
фінансів, збуту, стратегії конкурентів і формуються висновки щодо 
можливих способів протистояння їм. 

Ступінь деталізації аналізу сильних і слабких сторін залежить від 

отримання відповідної інформації і ступеня «небезпеки» розглянутого 
конкурента. 

Оцінка конкуренції здійснюється за наступними аспектами: 

– технічні нововведення (здатність розробки та впровадження 
нових послуг); 

– рівень технології перевізних процесів; 
– виробництво (структура, кількість та характеристика рухомого 

складу, потужність ремонтної бази, мотивація працівників та їх 
взаємини з адміністрацією, відносини власності); 
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– кількісний і професійний склад працівників; 

– фінанси (доходи від збуту послуг, здатність і схильність 

використовувати кредит, фінансування з бюджетних джерел, здатність 

і схильність використовувати акціонерний капітал); 

– управління (якість управління на всіх рівнях, структура 

системи управління підприємством, оперативне управління перевізним 

процесом); 

– збут послуг (кількість та склад послуг, якість послуг, значення 

запитів споживачів); 

– споживачі (склад і чисельність споживачів у конкурента, що 

обслуговують сегменти, прихильність споживачів до даного підприємства-

конкурента). 

Всебічний аналіз наведених характеристик діяльності конкурентів і 

виявлення їх сильних і слабких сторін дозволяє підприємству, що 

проводить маркетингові дослідження, зробити висновки щодо можливих 

варіантів виходу на новий ринок або подальшого розширення ринкової 

частки на існуючому ринку. 

 

3.6. Прогнозування окремих тенденцій і подій 

 

Це найбільш простий метод дослідження умов збуту послуг, суть 

якого полягає у виявленні ролі зрушень у технології, економіці тощо. 

Для прогнозування використовуються дані опитувань, методи 

екстраполяції, експертні оцінки. У ряді випадків простежується 

перехресний вплив обраних факторів один на одного та їх загальний 

вплив на ринок збуту. 

Основний недолік цього виду досліджень загальних умов збуту – 

його концентрація на окремих довільно вибраних подіях. 

Аналіз сценаріїв допомагає комплексно досліджувати загальні 

умови збуту. Зазвичай розробляються кілька сценаріїв і оцінюється 

ймовірність реалізації кожного з них. 

Дослідження у сфері маркетингу можуть бути розділені на дві 

основні категорії: епізодичні та постійні (систематичні). 

Епізодичні дослідження проводяться за такими етапами: 

– обґрунтування необхідності проведення дослідження; 

– аналіз факторів, що зумовлюють цю необхідність; 

– точне формулювання мети дослідження; 

– визначення необхідних видів вихідних даних, організація їх 

збору, методів обробки та аналізу; 

– збір даних (складання плану вибіркового обстеження, 

отримання даних з вторинних джерел інформації, таких, як публікації 
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у пресі і звітність підприємств, а також з первинних джерел на місцях 

за допомогою особистих опитувань, за телефоном і розсилання 

поштою анкет); 

– систематизація та аналіз даних, інтерпретація результатів, 

формування висновків і рекомендацій; 

– підготовка звіту, що містить результати досліджень. 

Систематичні дослідження охоплюють три останні етапи. Вони 

мають істотне значення, оскільки підприємство повинно оперативно 

змінювати комерційну політику на основі всебічного знання ринку. 

Систематичний збір даних не вимагає складання детального плану 

досліджень кожного разу. 

При проведенні епізодичних досліджень необхідно обґрунтування 

потреби аналізу, формулювання проблеми і мети дослідження. Бажано 

визначити кілька пропозицій-питань. Їх точне формулювання повинне 

містити вказівку на те, які види інформації потрібні. 

Частина необхідних даних зазвичай є у відповідних службах 

транспортного підприємства. Саме тому потрібний збір відсутніх 

даних і аналітичне зіставлення їх із уже наявними. Для складання 

плану дослідження потрібно вивчити основні аспекти проблеми на 

основі аналізу вузького кола джерел та архіву підприємства, опитати 

керівництво та працівників відповідних служб підприємства. Іноді 

дану інформацію можна виявити при побіжному вивченні друкованих 

матеріалів. Отримані дані дозволяють остаточно сформулювати завдання. 

Після цього можна розробити детальний план із зазначенням видів 

необхідної інформації, джерел її отримання та програму дослідження. 

План має включати почасовий графік проведення програми дослідження. 

Сюди ж повинні входити: оплата отримання комерційної інформації; 

витрати на проведення опитувань споживачів та осіб, пов’язаних з 

діяльністю конкурентів, на розсилку поштових анкет; відрядні та 

телефонні витрати. 

Збір даних є найбільш трудомістким і дорогим етапом дослідження 

маркетингу. Основний акцент має бути зроблений на вивчення 

друкованих матеріалів, звітів та інших доступних і порівняно дешевих 

джерел. При недостатності отриманих даних може бути використана 

комерційна інформація дослідницьких центрів та спеціалізованих 

організацій. 

Безпосереднє опитування споживачів послуг та осіб, пов’язаних з 

діяльністю підприємств конкурентів, – найбільш дорогий спосіб збору 

даних. Він у деяких випадках може бути замінений дешевшим – 

розсилкою анкет і опитувань телефоном. Останні два способи дають 

менш точну інформацію. Саме тому вибір місця збору інформації має 
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бути обґрунтований як з точки зору витрат, так і з точки зору 

корисності та достовірності одержуваних даних. 

Зібрані дані аналізуються, оцінюються і інтерпретуються з метою 

отримання найбільш результативної інформації. Аналітична робота 

має значну трудомісткість, тому більшу її частину необхідно 

обробляти за допомогою комп’ютера. 

Результати виконаних досліджень передаються керівництву 

транспортного підприємства для ухвалення остаточного рішення щодо 

вибору стратегії і тактики виробничо-господарської і збутової 

діяльності з метою завоювання належного місця на ринках збуту 

послуг та розробки плану заходів на певний період. 

 

 


