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Âèÿâëåíî ðîëü ³ çíà÷åííÿ àíàë³çó ìàðêåòèíãîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó
ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ï³äïðèºìñòâà ó
ìàêðîìàðêåòèíãó. Ðîçãëÿíóòî ñóòí³ñòü òà ñêëàäîâ³ åëåìåíòè
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìàðêåòèíãó,
çàïðîïîíîâàíî ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ äëÿ
îá´ðóíòóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü. Äîâåäåíî, ùî
ðåçóëüòàòè ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ êîíêðåòíîãî îá’ºêòà
ìàðêåòèíãó äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè â³äõèëåííÿ
ôàêòè÷íîãî ñòàíó â³ä âèçíà÷åíèõ îð³ºíòèð³â ó ðàìêàõ
ïðèéíÿòî¿ ïîë³òèêè é íà ö³é îñíîâ³ — ðîçðîáèòè çàõîäè, ùî
äîçâîëÿòü çä³éñíþâàòè êîðèãóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Çîêðåìà, ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâàíî îñíîâí³
íàïðÿìè ôîðìóâàííÿ êîíöåïö³¿ ñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè íà îñíîâ³
ðåçóëüòàò³â ìàêðîìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó. Ïåðñïåêòèâíèìè
äëÿ ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê º ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ
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ð³øåíü ÿê íà ð³âí³ îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ íà äåðæàâíîìó
ð³âí³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàêðîìàðêåòèíã, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ìàðêåòèíãó,
ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç, SWOT-àíàë³ç, ïîòåíö³àë ðîçâèòêó.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó åêîíîì³êè çðîñòàº âïëèâ íåâèçíà÷åíîñò³ íà
ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ ÿê íà ìàêðî-, òàê ³ íà ìàêðîð³âí³, ùî âèìàãàº
á³ëüø äåòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé òà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ
ñóá’ºêòàìè ðèíêîâèõ â³äíîñèí. Ïðèñòîñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ äî íåãàòèâíîãî âïëèâó
ôàêòîð³â òóðáóëåíòíîãî çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, º óìîâîþ
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ÿê åêîíîì³êè â ö³ëîìó, òàê ³ îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ.
Îòæå, äîñë³äæåííÿ âïëèâó íåâèçíà÷åíîñò³ íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü, ùî ïîðîäæóº íåñòàá³ëüí³ñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ðèíêîâèõ â³äíîñèí, º
àêòóàëüíîþ çàâäàííÿì, ÿêà ïîòðåáóº òåîðåòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ íàïðÿì³â ùîäî
ïîäîëàííÿ öüîãî íåãàòèâíîãî ÿâèùà.

Íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ
ð³çíîìàí³òíèì àñïåêòàì ðîçðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü,
äîäàòêîâèõ äîñë³äæåíü ïîòðåáóþòü ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ñòðóêòóðíî¿
ïîë³òèêè. Çîêðåìà íåäîñòàòíüî îïðàöüîâàíîþ çàëèøàºòüñÿ ìåòîäîëîã³ÿ
ìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó íà ìàêðîð³âí³, çàñòîñóâàííÿ ÿêî¿ äîçâîëèòü âèÿâëÿòè
íàïðÿìè óäîñêîíàëåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ï³äïðèºìñòâà.

Ìåòîþ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ
ìàðêåòèíãîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìåòîäîëîã³¿ ìàðêåòèíãó äëÿ ðîçðîáêè ³ ï³äòðèìêè
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ó ìàêðîìàðêåòèíãó.

Ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ º áàãàòîâåêòîðíîþ êàòåãîð³ºþ. Âîíà
çíàõîäèòüñÿ ï³ä âïëèâîì ðîçâèòêó ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñóêóïíîñò³ ÷èííèê³â
âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. ¯õ âïëèâ º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ
îïòèì³çàö³¿ ìàðêåòèíãó ï³äïðèºìñòâ íà çàñàäàõ ìàêðîìàðêåòèíãó.

Ìàêðîìàðêåòèíã º åêîíîì³÷íèì ³íñòðóìåíòîì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, ÿêèé
ñòâîðþº ñïðèÿòëèâå çîâí³øíº ñåðåäîâèùå ãîñïîäàðþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ [1].

Äëÿ âèð³âíþâàííÿ äèñáàëàíñó ì³æ åêîíîì³÷íèìè ñåêòîðàìè ïîòð³áí³
ñòðóêòóðí³ çì³íè â åêîíîì³ö³, îòæå, äåðæàâí³ îðãàíè çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ
òåõíîëîã³é âèçíà÷àþòü åêîíîì³÷í³ ïð³îðèòåòè, ïðèéìàþòü óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ
³ ðåàë³çóþòü â³äïîâ³äíèé ïëàí ìàðêåòèíãó. Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
àäàïòóâàòè äåôîðìîâàíó ñòðóêòóðó ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó äî ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà.

Ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íà ìàêðîð³âí³ ìàº
òàêå çíà÷åííÿ:

1) «ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó, öå — ìåõàí³çì åêîíîì³÷íî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ó
çãîðòàíí³ âèðîáíèöòâà îäíèõ ³ íàðîùóâàíí³ âèðîáíèöòâà ³íøèõ òîâàð³â. ̄ ¿ çíà÷åííÿ
ïîëÿãàº ó ãàðìîí³çàö³¿ ³íòåðåñ³â óñ³õ ñóá’ºêò³â ðèíêó, îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè
ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó;

2) ³ç ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó, êð³ì ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ
ñïîæèâàöüêèõ óïîäîáàíü, öå — ìåõàí³çì ñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðò³â ñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè, ôîðìóâàííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó ñòðóêòóð³ ð³çíèõ
ã³ëîê âëàäè;

3) ³äåîëîã³÷íà ðîëü ðåàë³çóºòüñÿ ó ñïðèÿíí³ ïîøèðåííþ ïåâíî¿ ³äåîëîã³¿;
4) îñâ³òíüî-âèõîâíà — ñïðèÿº ïîøèðåííþ íîâèõ çíàíü, ïðèùåïëþº

ð³çíîìàí³òí³ ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè;
5) ïñèõîëîã³÷íà ðîëü ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê,

ñàìîîö³íêè, õàðàêòåðó ðåàêö³¿, ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó» [1].

Â. Á. ÇÀÕÎÆÀÉ, Ã. À. ÁÐÀÒÓÑÜ

w
w

w
.u

n
z.

k
m

.u
a 

 Ó
í
³â

åð
ñè

òå
òñ

üê
³ 
í
àó

ê
îâ

³ 
çà

ï
è
ñê

è
, 
2
0
1
7
, 
¹

 6
1
, 
ñ.

 8
1
-9

2
.



83

Êîìïëåêñîì ìàêðîìàðêåòèíãó º íàá³ð êîíòðîëüîâàíèõ çì³ííèõ ôàêòîð³â,
ñóêóïí³ñòü ÿêèõ — ñòðóêòóðíà ïîë³òèêà, ïîäàòêîâà ïîë³òèêà, ñïðèÿííÿ ó
ôîðìóâàíí³ êàíàë³â ô³çè÷íîãî ðîçïîä³ëó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðîñóâàííÿ —
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî äëÿ ðîçðîáêè ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ìàðêåòèíãó.

Íàïðÿìàìè ðîçðîáêè ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü íà ð³âí³ ìàêðîìàðêåòèíãó çà
ðåçóëüòàòàìè ìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó º òàê³, ÿê: ñòàëèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê êðà¿íè, åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë íà ïðèêëàä³ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó,
æèòòºâèé ð³âåíü íàñåëåííÿ — éîãî äîõîäè òà âèòðàòè.

Ìåòîäîëîã³ÿ òà ìåòîäèêà ìàðêåòèíãó â³äîáðàæàþòüñÿ â êîíêðåòíèõ ïðîöåäóðàõ
ïåðåòâîðåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â ïðîöåñ³ îá´ðóíòóâàííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ
ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü. Îòæå, òåõíîëîã³þ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ìàðêåòèíãó (²ÀÇÌ) ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ºäí³ñòü éîãî ìåòîäè÷íîãî, îðãàí³çàö³éíîãî
òà ³íôîðìàö³éíîãî àñïåêò³â.

Âîíà îõîïëþº ñóêóïí³ñòü ³ êëàñèô³êàö³þ çàâäàíü ìàðêåòèíãó, ïîñë³äîâí³ñòü
¿õ âèð³øåííÿ ³ ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìàðêåòèíãîâèõ
ð³øåíü.

Ó òåõíîëîã³¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìàðêåòèíãó ²ÀÇÌ
óìîâíî âèîêðåìëþþòü çì³ñòîâíó é ôóíäàìåíòàëüíó ÷àñòèíè. Äî ïåðøî¿ ÷àñòèíè
íàëåæàòü ñèñòåìà çàâäàíü ìàðêåòèíãó òà ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê, ðîçïîä³ë çà ï³äñèñòåìàìè
ìàðêåòèíãó ç ôîðìóëþâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é, ïîáóäîâà ñèñòåìè ñòàòèñòè÷íèõ
ïîêàçíèê³â, ñêëàä ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ðîçêðèâàþòü çì³ñò ôóíêö³é ³ çàâäàíü
ìàðêåòèíãó â ëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ ¿õ âèêîíàííÿ. Îòæå, çì³ñòîâíà ÷àñòèíà ²ÀÇÌ
âèçíà÷àºòüñÿ ñóòí³ñòþ, ìåòîþ òà çàâäàííÿìè ìàðêåòèíãó, ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç
îñîáëèâîñòÿìè ä³þ÷îãî ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó, çàâäàííÿìè ³ ïåðñïåêòèâàìè
éîãî âäîñêîíàëåííÿ. Ó ö³é ÷àñòèí³ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü
âèð³øåííÿ çàâäàíü ìàðêåòèíãó íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó [2].

Äðóãó ÷àñòèíó òåõíîëîã³¿ ñòàíîâëÿòü âëàñíå ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè îá´ðóíòóâàííÿ
ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü, ÿê³ ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é ó ïðîöåñ³
ïðèéíÿòòÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü â³äïîâ³äíî äî ¿õíüîãî ñêëàäó é ëîã³÷íî¿
ïîñë³äîâíîñò³, ÿêà ïîÿñíþºòüñÿ â ïåðø³é ÷àñòèí³. Âîíà â³äîáðàæàºòüñÿ â êîíêðåòíèõ
ìåòîäèêàõ, ïðèéîìàõ ðîçðàõóíê³â ³ º ôîðìîþ çä³éñíåííÿ çì³ñòîâíî¿ ÷àñòèíè ²ÀÇÌ.

Ïðàêòèêà çàñâ³ä÷èëà äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òàêèõ îñíîâíèõ íàïðÿì³â ³
ìåòîä³â ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü, ÿê:

— îö³íþâàííÿ ïðîïîðö³éíîñò³ ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â ³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³;
— áàëàíñîâèé ìåòîä àíàë³çó;
— ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíå ìîäåëþâàííÿ;
— àíàë³ç ðÿä³â äèíàì³êè, ñòàòèñòè÷íå ïðîãíîçóâàííÿ;
— àíàë³ç âçàºìîçâ’ÿçê³â;
— ³íäåêñíèé ìåòîä àíàë³çó é îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè;
— êîìïëåêñíèé ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³;
— îö³íþâàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ êðèòåð³ÿì.
Ôóíäàìåíòàëüíà ÷àñòèíà ìàº â³äíîñíó ñàìîñò³éí³ñòü ³ â öèõ ìåæàõ

âèçíà÷àºòüñÿ ñïåöèô³÷íèìè âèìîãàìè äî êîíêðåòíîãî âèêîðèñòàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ
ìåòîä³â. Âèêîíàííÿ öèõ âèìîã äàº çìîãó ñòðóêòóðóâàòè ïðîöåñ ìàðêåòèíãó é
ðîçâ’ÿçóâàòè çàâäàííÿ ìàðêåòèíãó íà ôîðìàë³çîâàí³é îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íèìè
ìåòîäàìè [3].

Ïðè öüîìó ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ó çâ’ÿçêó ç îá’ºêòèâíèìè (ñêëàäí³ñòü ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â) ³ ñóá’ºêòèâíèìè (äîñÿãíóòèé ð³âåíü ðîçâèòêó ñòàòèñòè÷íèõ
ìåòîä³â òà ìîäåëåé) ïðè÷èíàìè â òåõíîëîã³¿ ïðèéíÿòòÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü
ìàþòü ì³ñöå íåôîðìàë³çîâàí³ åâðèñòè÷í³ ð³øåííÿ ç ïðèòàìàííèìè ¿ì ïðîöåäóðàìè.
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Âèêîðèñòàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ ìåòîä³â ñòâîðþº óìîâè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ
ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü çà òàêèìè îñíîâíèìè íàïðÿìàìè:

1) ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ðîçïîä³ëó é
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â;

2) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ñîö³àëüíîãî é åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó â äèôåðåíö³éîâàíîìó ðîçïîä³ë³ íàñåëåííÿ çà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè
îçíàêàìè, ï³äïðèºìñòâ çà ñòðóêòóðíî-âèäîâèìè îçíàêàìè òîùî;

3) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ íà îñíîâ³ ðåãóëþâàííÿ
ïðîïîðö³éíîñò³ ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â ³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³; äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
ìîíîïîë³çìó;

4) ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â,
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà îñíîâ³ àíàë³çó êîí’þíêòóðè ðèíêó;

5) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ³íòåíñèô³êàö³¿ íà îñíîâ³
ðåãóëþâàííÿ äèíàì³êè åôåêòó é âèòðàò;

6) ðåãóëþâàííÿ äèíàì³êè îáñÿãó åôåêòó ç óðàõóâàííÿì äèíàì³êè ðåñóðñ³â
òà åôåêòèâíîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ;

7) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ îö³íþâàííÿ
é ðåãóëþâàííÿ ðèçèê³â ³ êðèçîâèõ ñèòóàö³é;

8) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ íà îñíîâ³ îö³íþâàííÿ é
ðåãóëþâàííÿ áàëàíñîâèõ çâ’ÿçê³â, ó òîìó ÷èñë³ ì³æðåã³îíàëüíèõ, ì³æ ñåêòîðàìè
åêîíîì³êè, âíóòð³øíüîô³ðìîâèõ òîùî;

9) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ îö³íþâàííÿ
é ðåãóëþâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðåã³îí³, ãàëóçåé, âèä³â ä³ÿëüíîñò³,
ï³äïðèºìñòâ òîùî;

10) çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äîòðèìàííÿ íîðìàòèâ³â òà êðèòåð³¿â íà îñíîâ³
îö³íþâàííÿ ¿õ âèêîíàííÿ;

11) ï³äâèùåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³
ñòàòèñòè÷íîãî, ó òîìó ÷èñë³ ïðåâåíòèâíîãî ïðîãíîçóâàííÿ.

Îá´ðóíòîâóþ÷è ìàðêåòèíãîâ³ ð³øåííÿ, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî äëÿ îêðåìèõ
ôóíêö³é ìàðêåòèíãó âàæêî âèðîáèòè ÷³òê³ é îäíîçíà÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ òà ïðàâèëà,
òîìó ùî âîíè íåð³äêî ôîðìóëþþòüñÿ â óìîâàõ íåäîñòàòíüî¿ òà âèêðèâëåíî¿
³íôîðìàö³¿.

Ñë³ä òàêîæ ìàòè íà óâàç³, ùî ìàðêåòîëîã îäíî÷àñíî ä³º ÿê ó ðåàëüíèõ óìîâàõ,
òàê ³ â óìîâàõ ïåâíîþ ì³ðîþ øòó÷íîãî ñâ³òó ìîäåëåé, ñèìâîë³â, öèôð òîùî. À ö³
ìîäåë³ íå çàâæäè ñïðîìîæí³ âðàõóâàòè ìîòèâàö³éíî-ö³ëüîâó ñïðÿìîâàí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³.

Äîñë³äæåííÿ òàêî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ º âàæëèâèì äîïîâíåííÿì ðåçóëüòàò³â
ê³ëüê³ñíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ îö³íêè ÿâèù ³ ïðîöåñ³â. Ðîçðîáëåííÿ ñèñòåìè
ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü ç óðàõóâàííÿì çà ðåçóëüòàò³â ìàðêåòèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó çä³éñíþºòüñÿ çà îêðåìèìè íàïðÿìàìè
ðîçâèòêó.

Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü äåðæàâè º çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ïðîïîðö³éíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ äèíàì³êîþ
ñèñòåìè òà ¿¿ ï³äñèñòåì.

Çì³ñò îñíîâíèõ êðèòåð³¿â ñòàëîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè ïîëÿãàº ó òàêîìó:
— ñòàëèé ðîçâèòîê ñèñòåìè ôîðìóºòüñÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó âñ³õ ¿¿ êîìïîíåíò³â

(ï³äñèñòåì) çà â³äñóòíîñò³ ì³æ íèìè ñóïåðå÷íîñòåé (íåñóì³ñíîñò³). Òàê, çðîñòàííÿ
âèðîáíèöòâà íå ïîâèííî ñóïðîâîäæóâàòèñÿ çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ;

— íåçì³íí³ñòü íàïðÿì³â ðîçâèòêó îêðåìèõ ï³äñèñòåì, ùî ñòîñóºòüñÿ òåíäåíö³¿
çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà, æèòòºâîãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ, îáîðîíîçäàòíîñò³ òîùî;

Â. Á. ÇÀÕÎÆÀÉ, Ã. À. ÁÐÀÒÓÑÜ
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— çáàëàíñîâàí³ñòü îêðåìèõ êîìïîíåíò³â ñòàëîãî ðîçâèòêó ç ìåòîþ
íåäîïóùåííÿ ðóéíàö³¿ ñèñòåìè, çáåðåæåííÿ ¿¿ ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî;

— çáåðåæåííÿ ñòàëîñò³ ð³âíîâàãè ñèñòåìè çà óìîâè íåãàòèâíèõ çîâí³øí³õ
âïëèâ³â;

— çáàëàíñîâàí³ñòü óñ³º¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, íàÿâí³ñòü
âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ³ âçàºìîóçãîäæåíèõ ïðîïîðö³é ì³æ åêîíîì³÷íîþ òà ñîö³àëüíîþ
ï³äñèñòåìàìè â óñ³õ ñôåðàõ, ãàëóçÿõ, íà âñ³õ ðèíêàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíèé
ðîçâèòîê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ìàêðîñèñòåì;

— åôåêòèâíà ñòðóêòóðíî-³íâåñòèö³éíà ïîë³òèêà;
— ïåðåâàæíèé ðîçâèòîê çà ðàõóíîê ³ííîâàö³éíèõ ÷èííèê³â, îáóìîâëåíèé,

ãîëîâíèì ÷èíîì, íàóêîâî-òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì;
— â³äòâîðþâàí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ÿê áàçà ïîë³ïøåííÿ ñòàíó

íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çáåðåæåííÿ ëþäñòâà.
Âàæëèâèì ìàêðîìàðêåòèíãó º êîíêðåòèçàö³ÿ ìåòè íà îñíîâ³ àíàë³çó

ôàêòè÷íîãî ñòàíó ñîö³àëüíîãî òà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, âèÿâëåííÿ äèñïðîïîðö³¿,
êðèçîâèõ ÿâèù òîùî [4]. Äëÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè âàæëèâèì ìîìåíòîì º ïîäîëàííÿ
äåôîðìîâàíèõ ñòðóêòóð øëÿõîì:

— ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè, ïàðàìåòðè ÿêî¿
âèçíà÷àþòüñÿ âíóòð³øí³ìè ³íòåðåñàìè ñàìîñò³éíî¿ Óêðà¿íè, íà â³äì³íó â³ä ïëàíîâî¿
åêîíîì³êè ÷àñ³â ñîö³àë³çìó, êîëè âîíà áóëà ï³äñèñòåìîþ, ïàðàìåòðè ÿêî¿
âèçíà÷àëèñÿ çàãàëüíîñîþçíèìè ³íòåðåñàìè;

— ïåðåáóäîâè íååôåêòèâíî¿ âèòðàòíî¿ ñòðóêòóðè åêîíîì³êè, äå îñíîâíó
÷àñòêó ñòàíîâèëè ìàòåð³àëîì³ñòê³, åíåðãîì³ñòê³, ïàëèâîì³ñòê³, åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷í³
âèäè ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàñòàð³ëèìè òåõíîëîã³ÿìè òà íàäì³ðíîþ ïîòðåáîþ â
êàï³òàëîâêëàäåííÿõ çà íåçíà÷íî¿ ÷àñòêè ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèõ ñåêòîð³â åêîíîì³êè;

— ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ñòðóêòóðè ÂÂÏ ó íàïðÿìêó çá³ëüøåííÿ äîõîä³â
íàñåëåííÿ ÿê ÷èííèêà ï³äâèùåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîãî ïîïèòó;

— çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðåñèâíèõ çì³í ó ñòðóêòóð³ ôîðì âëàñíîñò³ ç ìåòîþ
ñòâîðåííÿ ïðîøàðêó åôåêòèâíèõ âëàñíèê³â;

— çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ô³íàíñîâèõ, êðåäèòíèõ,
ñòðàõîâèõ ³ ôîíäîâèõ ðèíê³â;

— ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó çîâí³øíüîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, ó òîìó
÷èñë³ â ïëàò³æíîìó áàëàíñ³, ñòðóêòóð³ åêñïîðòó òà ³ìïîðòó, çîêðåìà çíèæåííÿ
÷àñòêè åíåðãåòè÷íîãî ³ìïîðòó é ï³äâèùåííÿ ÷àñòêè ³ìïîðòó ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é
òà îáëàäíàííÿ; ïîäîëàííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ â³äêðèòîñò³ åêîíîì³êè çà ðàõóíîê
çíèæåííÿ ÷àñòêè åêñïîðòó ó ÂÂÏ, ùî çìåíøèòü âïëèâ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â íà
åêîíîì³êó Óêðà¿íè òîùî.

Ó òàáë. 1 íàâåäåíî íàïðÿìè êîíöåïö³¿ ñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó íà
îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà ð³âí³
ìàêðîìàðêåòèíãó.

Âàæëèâèì íàïðÿìîì îá´ðóíòóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü íà ð³âí³
ìàêðîìàðêåòèíãó çà ðåçóëüòàòàìè ìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó º äîñë³äæåííÿ ïîòåíö³àëó
ðîçâèòêó. Ïîòåíö³àë — öå ìîæëèâîñò³, íàÿâí³ ñèëè, çàñîáè, ùî ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³. Â³äïîâ³äíî åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë — öå åêîíîì³÷í³ ìîæëèâîñò³, ÿê³
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äåðæàâîþ, âèäîì ä³ÿëüíîñò³, ï³äïðèºìñòâîì äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïåâíèõ ïîòðåá.
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Òàáëèöÿ 1

Ðîçðîáêà íàïðÿì³â êîíöåïö³¿ ñòðóêòóðíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó íà îñíîâ³
ðåçóëüòàò³â ìàðêåòèíãîâîãî àíàë³çó íà ìàêðîð³âí³

Ïðèì³òêà: [3, ñ. 223].

Íà ð³âí³ ìàêðîìàðêåòèíãó âèð³çíÿþòü òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê åêîíîì³÷íèé
ïîòåíö³àë, âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë, ðèíêîâèé ïîòåíö³àë, åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë òîùî.
Íà ð³âí³ îêðåìèõ ñóá’ºêò³â ìàðêåòèíãó ö³ êàòåãîð³¿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Òàê, ïîòåíö³àë
ï³äïðèºìñòâà îõîïëþº âèðîáíè÷èé, åêñïîðòíèé, ðèíêîâèé ïîòåíö³àëè, ùî äàº
ìîæëèâ³ñòü âèîêðåìèòè ¿õíþ ñóòí³ñòü ³ ñêëàñòè ïðîãðàìó ñòàòèñòè÷íîãî
äîñë³äæåííÿ. Öÿ ïðîãðàìà çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, âèçíà÷àºòüñÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ. Îñòàííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷àº ïîë³òèêó
ãîñïîäàðþâàííÿ ³ â³äîáðàæàºòüñÿ åêîíîì³÷íèìè íîðìàìè.

Результати статистичного 
дослідження 

Напрями розроблення маркетингових рішень відповідно 
до результатів статистичного дослідження 

Аналіз варіації доходів і витрат 
населення 

Об’єктивна оцінка рівня доходів і витрат за різними групами 
населення та районами дасть можливість розробити виважену 
систему заходів соціального захисту та визначити загальний 
курс соціально-економічного розвитку країни з акцентом на 
виправленні соціальної нерівності в суспільстві. 

Аналіз динаміки доходів і витрат 
населення 

На основі оцінки інтенсивності та тенденцій зміни доходів і 
витрат населення, урахування інфляційних процесів в 
економіці та чинників економічного зростання розробка 
заходів державного регулювання кількісного та якісного 
рівня задоволення потреб населення з метою підвищення 
його рівня життя. 

Аналіз взаємозв’язків доходів і 
витрат населення між собою та 
сукупністю інших чинників 

Урахування результатів маркетингового аналізу 
взаємозв’язків обсягів доходів і витрат населення під час 
розроблення заходів державного регулювання рівня життя 
населення та досягнення державної мети — підвищення рівня 
життя населення на основі зростання реальних доходів 
населення та поліпшення якості життя населення через 
підвищення рівня задоволення потреб. 

Аналіз диференціації доходів і 
витрат населення 

Урахування результатів маркетингового аналізу 
диференціації доходів і витрат населення у процесі 
розроблення соціально-економічних програм розвитку країни 
та розроблення заходів державного регулювання 
пропорційності розподілу доходів і витрат за групами 
населення; розроблення заходів, спрямованих на зменшення 
соціальної диференціації населення в суспільстві. 

Індексний аналіз рівня споживання 
населенням матеріальних благ і 
послуг 

Інформація про вплив на динаміку рівня споживання зміни 
його в окремих групах населення та в регіональному 
розподілі дасть можливість розробити заходи щодо 
підвищення ефективності структурної соціально-економічної 
політики держави, ефективності адресної допомоги 
регіонального спрямування бюджетних коштів на соціальний 
захист населення. 

Факторний аналіз загального фонду 
споживання та середнього рівня 
споживання населенням 
матеріальних благ і послуг на душу 
населення 

Отримані результати факторного аналізу дають змогу 
оцінити фактичний рівень і розробити заходи щодо 
підвищення рівня інтенсифікації процесів, що формують 
рівень життя населення, зокрема підвищення загального рівня 
задоволення потреб населення через зростання середнього 
рівня споживання населенням матеріальних благ і послуг на 
душу населення. 

Â. Á. ÇÀÕÎÆÀÉ, Ã. À. ÁÐÀÒÓÑÜ
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Ðåçóëüòàòè ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ êîíêðåòíîãî îá’ºêòà ìàðêåòèíãó äàþòü
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè â³äõèëåííÿ ôàêòè÷íîãî ñòàíó â³ä âèçíà÷åíî¿ ïîë³òèêè ³ íà
ö³é îñíîâ³ — ñïîñîáè êîðèãóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îáðàíîþ
ïîë³òèêîþ.

Äëÿ ïðèêëàäó ìîæíà âçÿòè åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë. Éîãî àêòóàëüí³ñòü
âèçíà÷àºòüñÿ ïîòðåáàìè ðèíêîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ¿¿
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ñêëàäîâî¿, âõîäæåííÿì â³ò÷èçíÿíîãî ãîñïîäàðñüêîãî
êîìïëåêñó äî ãëîáàëüíîãî ðèíêó ç ìåòîþ ïîñ³äàííÿ ã³äíîãî ì³ñöÿ â ì³æíàðîäí³é
ñèñòåì³. Âèð³øóºòüñÿ çàâäàííÿ ðîçâèòêó åêñïîðòó ÿê äîâãîñòðîêîâîãî òà äèíàì³÷íîãî
ïðîöåñó äëÿ çì³öíåííÿ ïîçèö³é íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ [2; 3].

Ïð³îðèòåòè ïîâèíí³ íàäàâàòèñÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì íà çîâí³øíüîìó
ðèíêó âèäàì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äïðèºìñòâàì ñóá’ºêòàì
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Åêñïîðò º ñòàá³ë³çóþ÷èì ÷èííèêîì, ÿêèé ñïðèÿº
ðîçâ’ÿçàííþ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.

Íà îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó äàºòüñÿ
õàðàêòåðèñòèêà:

— ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ âíóòð³øí³ì ñïîæèâàííÿì òà åêñïîðòîì ïðîäóêö³¿;
— îñîáëèâîñòåé òîâàðíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ ñòðóêòóðè åêñïîðòó;
— êîí’þíêòóðè ñâ³òîâîãî ðèíêó;
— ïðîòåêö³îí³ñòñüêî¿ ïîë³òèêè â êðà¿íàõ-åêñïîðòåðàõ;
— çàñòîñóâàííÿ àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â;
— êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ åêñïîðòó íà ð³âí³ êðà¿íè, ðåã³îí³â, ï³äïðèºìñòâ,

òîâàðíî¿ ñòðóêòóðè;
— âïëèâó íà äèíàì³êó îáñÿãó åêñïîðòó ô³çè÷íîãî îáñÿãó òà ö³í, ðåçåðâ³â

ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó.
Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â, ÿê:
1) ñòðóêòóðà âèðîáëåíî¿ òà ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿;
2) ñòðóêòóðà çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî ðèíê³â;
3) ð³âåíü ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿;
4) ðåñóðñè âèðîáíèöòâà;
5) åêñïîðòí³ êâîòè;
6) ö³íè íà âíóòð³øíüîìó òà çîâí³øíüîìó ðèíêàõ;
7) ñêëàä çîâí³øíüîãî ðèíêó, â òîìó ÷èñë³ ïðèâàáëèâîãî;
8) åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó;
9) ðåçåðâè âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé;
10) îáñÿã ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèé äëÿ çàâàíòàæåííÿ íåâèêîðèñòàíèõ âèðîáíè÷èõ

ïîòóæíîñòåé;
11) îáîðîòí³ñòü îá³ãîâèõ êîøò³â;
12) æèòòºâèé öèêë åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿.
Ðåçóëüòàòè ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ º áàçîþ ðîçðîáëåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ

çàõîä³â ùîäî åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
— âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ³ ñòðóêòóðè âèðîáíèöòâà é ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ç

óðàõóâàííÿì ðåçåðâó âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ï³äïðèºìñòâ çà óìîâè âïðîâàäæåííÿ
ó âèðîáíè÷èé ïðîöåñ çàõîä³â ùîäî ìîäåðí³çàö³¿, ðåîðãàí³çàö³¿, ðåêîíñòðóêö³¿;

— ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó âäîñêîíàëåííÿì
àñîðòèìåíòíî¿ ñòðóêòóðè âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿, çîêðåìà, çàâäÿêè ï³äâèùåííþ
÷àñòêè ïðîäóêö³¿ ê³íöåâîãî ñïîæèâàííÿ, äèâåðñèô³êàö³¿ çîâí³øí³õ ðèíê³â çáóòó,
çíèæåííþ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿;

— îö³íêà òà ïðîãíîçóâàííÿ êîí’þíêòóðè ðèíêó, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïî îêðåìèõ êðà¿íàõ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç òàêèìè
÷èííèêàìè, ÿê ñòðóêòóðà åêîíîì³êè, ð³âåíü ³íôëÿö³¿, çîâí³øí³é áîðã, òîðãîâåëüíèé

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÈÉÍßÒÒß ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÕ Ð²ØÅÍÜ
Ó ÌÀÊÐÎÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÀÍÀË²ÇÓ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
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áàëàíñ, ïîë³òè÷íà ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñîö³àëüíà ð³âíîâàãà, ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè,
ñïðÿìîâàí³ñòü ó ì³æíàðîäí³é ïîë³òèö³, òî÷í³ñòü ó âèêîíàíí³ ïëàòåæ³â, ãàðàíò³¿,
ÿê³ íàäàþòüñÿ ïðàâîâîþ ñèñòåìîþ òîùî;

— óðàõóâàííÿ åêñïîðòíèõ êâîò òà àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â.
Ðåçóëüòàòè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó äîñë³äæóþòüñÿ çà îêðåìèìè ïàðàìåòðàìè

ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ðåçóëüòàòè àíàë³çó æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿ º áàçîþ çàõîä³â,
äåòàë³çîâàíèõ çà ñòàä³ÿìè æèòòºâîãî öèêëó (âïðîâàäæåííÿ, çðîñòàííÿ òîùî) ³
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîíèêíåííÿ íà ðèíîê, çàêð³ïëåííÿ íà íüîìó, çàáåçïå÷åííÿ
ë³äåðñòâà, ï³äâèùåííÿ ÷àñòêè â îá³ãó; ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ òîâàð³â ³ ñåðâ³ñó, ö³íîâîãî ñòèìóëþâàííÿ, âèâ÷åííÿ ïîâåä³íêè,
ïîïèòó, çàëó÷åííÿ íîâèõ ñïîæèâà÷³â, ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïîñåðåäíèê³â, ðåêëàìè,
ï³äâèùåííÿ ðåïóòàö³¿ òîðãîâî¿ ìàðêè, ñòâîðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
êîíêóðåíò³â, ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â òîùî.

Íàïðÿìè ðîçðîáëåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü ùîäî âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿
æèòòºâîãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ — éîãî äîõîä³â ³ âèòðàò ïîäàíî ó òàáë. 2. Âèð³øåííÿ
çàâäàíü ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç³ ñòâîðåííÿì
ñåðåäîâèùà çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿, çì³öíåííÿì êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñóá’ºêò³â
ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ öüîãî º ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèï³â
ñòðàòåã³÷íîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Îñòàííº ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ä³ÿëüí³ñòü, ùî
´ðóíòóºòüñÿ íà ñòðàòåã³÷í³é îð³ºíòàö³¿, ñïðÿìîâàí³é íà äîñÿãíåííÿ ö³ëüîâèõ
îð³ºíòèð³â ó ïåðñïåêòèâ³, çàáåçïå÷åíí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, ñò³éêîñò³
êîíêóðåíòíèõ ïîçèö³é òà äîâãîñòðîêîâîìó óñï³õó.

Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäîëîã³¿ ²ÀÇÌ íåîáõ³äíå äëÿ âèðîáëåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ
àëüòåðíàòèâ ³ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é, ôîðìóâàííÿ àíàë³òè÷íî¿ áàçè äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü ³ âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â ðîçâèòêó â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿
åêîíîì³êè.

Öå äàº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïåðñïåêòèâíèì ç ïîãëÿäó ìåòîäîëîã³¿ ñòàòèñòè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ðîçâèòêó
ìàðêåòèíãó â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè, ùî ìàº âèð³øàëüíå
çíà÷åííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³.

Ïåðåäóìîâîþ öüîãî º çä³éñíåííÿ ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó äëÿ âèçíà÷åííÿ
ñòðóêòóðíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â åëåìåíò³â ñòðàòåã³÷íîãî ìàðêåòèíãó, ä³àãíîñòèêè ñòàíó
â êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³ òà âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ìîæëèâîñòåé âñòàíîâëåíèõ
ñòðàòåã³÷íèì çàâäàííÿì; ðåàë³çàö³ÿ ïðîãíîçíî-ñòðàòåã³÷íîãî ï³äõîäó äî ïëàíóâàííÿ
ðîçâèòêó â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³ ðèíêó.

Äëÿ ðîçðîáëåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü ùîäî ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ñèòóàö³é
îñòàíí³ êëàñèô³êóþòü çà òàêèìè îçíàêàìè:

1) ð³âåíü âèíèêíåííÿ (ñâ³òîâ³, äåðæàâí³, ðåã³îíàëüí³, ãàëóçåâ³, ï³äïðèºìñòâ);
2) ñôåðà âèíèêíåííÿ (ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³, àäì³í³ñòðàòèâíî-çàêîíîäàâ÷³,

âèðîáíè÷³, êîìåðö³éí³, ô³íàíñîâ³, ïðèðîäíî-åêîëîã³÷í³, äåìîãðàô³÷í³ òîùî);
3) ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ (ìîæëèâîñò³ ïðîãíîçóâàííÿ, ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿

(ò³, ùî ðåàë³çîâàí³, àáî íå ðåàë³çîâàí³), âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà ìàðêåòèíãó
(ðóéíóº ïîâí³ñòþ, ÷àñòêîâî àáî íå âïëèâàº), íàÿâí³ñòü ð³øåíü ùîäî àíòèêðèçîâîãî
óïðàâë³ííÿ).

Äîêëàäíèé ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç äàº çìîãó îá´ðóíòóâàòè îö³íêó ñòàíó
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà ¿õ îá’ºäíàíü, íàïðèêëàä, êîíöåðíó, â òîìó ÷èñë³ ñóòíîñò³
òà äèíàì³êè êðèçîâèõ ñèòóàö³é (ðèñ. 1), çä³éñíèòè àíàë³ç ïðè÷èí êðèçîâîãî ñòàíó
òà çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè (ðèñ. 2).

Â. Á. ÇÀÕÎÆÀÉ, Ã. À. ÁÐÀÒÓÑÜ
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Òàáëèöÿ 2

Íàïðÿìè ðîçðîáêè ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü ùîäî äîõîä³â ³ âèòðàò íàñåëåííÿ

Ïðèì³òêà: [3, ñ. 223].

Результати статистичного 
дослідження 

Напрями розроблення маркетингових рішень відповідно 
до результатів статистичного дослідження 

Аналіз варіації доходів і витрат 
населення 

Об’єктивна оцінка рівня доходів і витрат за різними групами 
населення та районами дасть можливість розробити виважену 
систему заходів соціального захисту та визначити загальний 
курс соціально-економічного розвитку країни з акцентом на 
виправленні соціальної нерівності в суспільстві. 

Аналіз динаміки доходів і витрат 
населення 

На основі оцінки інтенсивності та тенденцій зміни доходів і 
витрат населення, урахування інфляційних процесів в 
економіці та чинників економічного зростання розробка 
заходів державного регулювання кількісного та якісного 
рівня задоволення потреб населення з метою підвищення 
його рівня життя. 

Аналіз взаємозв’язків доходів і 
витрат населення між собою та 
сукупністю інших чинників 

Урахування результатів маркетингового аналізу 
взаємозв’язків обсягів доходів і витрат населення під час 
розроблення заходів державного регулювання рівня життя 
населення та досягнення державної мети — підвищення рівня 
життя населення на основі зростання реальних доходів 
населення та поліпшення якості життя населення через 
підвищення рівня задоволення потреб. 

Аналіз диференціації доходів і 
витрат населення 

Урахування результатів маркетингового аналізу 
диференціації доходів і витрат населення у процесі 
розроблення соціально-економічних програм розвитку країни 
та розроблення заходів державного регулювання 
пропорційності розподілу доходів і витрат за групами 
населення; розроблення заходів, спрямованих на зменшення 
соціальної диференціації населення в суспільстві. 

Індексний аналіз рівня споживання 
населенням матеріальних благ і 
послуг 

Інформація про вплив на динаміку рівня споживання зміни 
його в окремих групах населення та в регіональному 
розподілі дасть можливість розробити заходи щодо 
підвищення ефективності структурної соціально-економічної 
політики держави, ефективності адресної допомоги 
регіонального спрямування бюджетних коштів на соціальний 
захист населення. 

Факторний аналіз загального фонду 
споживання та середнього рівня 
споживання населенням 
матеріальних благ і послуг на душу 
населення 

Отримані результати факторного аналізу дають змогу 
оцінити фактичний рівень і розробити заходи щодо 
підвищення рівня інтенсифікації процесів, що формують 
рівень життя населення, зокрема підвищення загального рівня 
задоволення потреб населення через зростання середнього 
рівня споживання населенням матеріальних благ і послуг на 
душу населення. 
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Ðèñ. 1. Ìàòðèöÿ ÑÎÔÒ-àíàë³çó

Äæåðåëî: [3, ñ. 232].

Ïðè ïðîâåäåíí³ ìàðêåòèíãîâèé àíàë³çó ïðè÷èí êðèçè òà ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ
ì³ñöü íåîáõ³äíî îð³ºíòóâàòèñÿ íà òàê³ âèìîãè, ÿê:

1. Ïîâíîòà âðàõóâàííÿ â ñàíàö³éí³é êîíöåïö³¿ âñ³õ ïðè÷èí òà ôàêò³â, ÿê³
ïðèçâåëè äî êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿.

2. Ïðàâèëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ³äåíòèô³êàö³¿ ïðè÷èí êðèçè.
3. Òðèâàë³ñòü ÷èííèê³â êðèçè.
4. Âèä ³ ôàçà ô³íàíñîâî¿ êðèçè.
5. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ ïðè÷èí êðèçè.
6. ×èííèêè, ÿê³ ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî âïëèíóëè íà ê³íöåâ³ ïîêàçíèêè

ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ.
7. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ «ñèëüíèõ» ³ «ñëàáêèõ» ì³ñöü ó ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ.
8. ÑÎÔÒ-àíàë³ç (SOFT-analysis) — àíàë³ç ñèëüíèõ (Strength) òà ñëàáêèõ

(Failure) ì³ñöü, à òàêîæ øàíñ³â (Opportunity) òà ðèçèê³â (Threat).
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîíêðåòíèé ïåðåë³ê ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í ï³äïðèºìñòâ, à

òàêîæ çàãðîç òà ìîæëèâîñòåé ñêëàäåíî, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ì³æ íèìè çâ’ÿçêè,
îòæå, ñêëàäàºòüñÿ ìàòðèöÿ SWOT (ðèñ. 2).

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ë³çàö³¿ êåð³âíèöòâó íåîáõ³äíî íåéòðàë³çóâàòè
íåãàòèâíèé âïëèâ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â, ùî çàâàæàþòü åôåêòèâí³é
ä³ÿëüíîñò³.

Сильні сторони 
Кваліфікований інженерно-технічний персонал. 
Низькі витрати на заробітну плату. 
Наявність власних виробничих споруд. 
Прихід молодих та енергійних працівників 
фінансових служб 

Слабкі сторони 
Інертність та зловживання керівництва 
підприємства. 
Крадіжки на виробництві. 
Застарілий асортимент продукції. 
Висока енергомісткість продукції. 
Неефективна діяльність служби збуту 

Додаткові шанси: 
Ринок сформований в основному за рахунок 
імпорту. 
Державою провадяться протекціоністські заходи, 
спрямовані на захист вітчизняного виробника. 
Іноземні інвестори проявляють значний інтерес до 
галузі, до якої належить підприємство 

Ризики: 
Криміногенні ризики. 
Інфляційний ризик — знецінення реальної вартості 
капіталу. 
Ризик неплатоспроможності чи банкрутства 
контрагентів. 
Ризик зміни податкового законодавства та 
накладання фінансових санкцій 

Â. Á. ÇÀÕÎÆÀÉ, Ã. À. ÁÐÀÒÓÑÜ
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Ðèñ. 2. Ìàòðèöÿ SWOT äëÿ ï³äïðèºìñòâ

Äæåðåëî: [3, ñ. 233].

Äëÿ ïðèéíÿòòÿ ðàö³îíàëüíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü íà ð³âí³ ì³êðî òà
ìàêðîìàðêåòèíãó âàæëèâî ïðîâîäèòè ñèñòåìàòè÷íèé àíàë³ç ³ ìàêñèìàëüíî òî÷íå
ïðîãíîçóâàííÿ äèíàì³êè íèçêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â; à çä³éñíèòè
öå ìîæíà ò³ëüêè íà áàç³ ðåãóëÿðíî¿ àíàë³òè÷íî¿ ³ ïðîãíîçíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì
öüîãî, â êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà º âíóòð³øí³ çàãðîçè, ÿê³ îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü
ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ìàêðîð³âí³. Äëÿ òîãî, ùîá
äîâ³äàòèñÿ, ÿê³ ñïðèÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ â³äêðèâàº ðèíîê ³ ÿê³ çàãðîçè ï³äñòåð³ãàþòü
ï³äïðèºìñòâî, íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíå â³äñòåæåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà.

Îòæå, ìîâà éäå ïðî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ÿê íà ð³âí³ îêðåìèõ
ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³. ² öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ö³º¿ ñèñòåìè ïîâèííà
ñòàòè ñèñòåìà ìàðêåòèíãó.

Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Îêëàíäåð Ì. À. Ìàêðîìàðêåòèíã: ìàðêåòèíã â ñåêòîð³ çàãàëüíîãî äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ // Ìàðêåòèíã â Óêðà¿í³. 2003. ¹ 6. Ñ. 31–37.

2. Ñòàòèñòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ìàðêåòèíãó/ [Â. Á. Çàõîæàé, Ë. Â. Ðîìàíîâà,
Í. À. Ãîëîâà÷ òà ³í.] ; çà íàóê. ðåä. Â. Á. Çàõîæàÿ. Ê. : Ïåðñîíàë, 2015. 400 ñ.

 Можливості Загрози 
Спрямованість політики 
держави на розвиток 
ринкових відносин. 
Середній рівень 
конкуренції 
Заінтересованість 
іноземних партнерів у 
працівників. 
Можливість виходу на 
зовнішній ринок. 
Зростання ринку 

Складності при залученні 
фінансових ресурсів. 
Спад виробництва 
Неплатежі. 
Високі податки. 
Зниження курсу 
національної валюти. 
Нестабільність у 
суспільстві 

Сильні сторони 

Поле СіМ Поле СіЗ 

Можливість розширення 
потужностей. 
Можливість виробляти продукцію 
на рівні світових стандартів. 
Цінові переваги. 
Хороша інтелектуальна база для 
НІОКР 
Слабкі сторони 

Поле СлМ Поле СлЗ 

Підприємство не має достатніх 
інвестиційних можливостей. 
Застаріле обладнання. 
Недостатність обігових коштів. 
Відсутність чіткої мети та стратегії 
розвитку підприємства. 
Низькій рівень маркетингових 
досліджень. 
Плинність персоналу 
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Çàõîæàé Â. Á., Áðàòóñü À. À. Îñîáåííîñòè ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
â ìàêðîìàðêåòèíãå íà îñíîâå àíàëèçà ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè

Âûÿâëåíà ðîëü è çíà÷åíèå àíàëèçà ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè â ïðîöåññå
ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïðåäïðèÿòèÿ â ìàêðîìàðêåòèíãå. Ðàññìîòðåíû
ñóùíîñòü è ñîñòàâëÿþùèå ýëåìåíòû èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìàðêåòèíãà, ïðåäëîæåíî ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû îáðàáîòêè èíôîðìàöèè äëÿ
îáîñíîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ðåøåíèé. Äîêàçàíî, ÷òî ðåçóëüòàòû ñòàòèñòè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ êîíêðåòíîãî îáúåêòà ìàðêåòèíãà ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü îòêëîíåíèÿ
ôàêòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îò îïðåäåëåííûõ îðèåíòèðîâ â ðàìêàõ ïðèíÿòîé ïîëèòèêè
è íà ýòîé îñíîâå — ðàçðàáîòàòü ìåðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò îñóùåñòâëÿòü êîððåêòèðîâêó
äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Â ÷àñòíîñòè, â ñòàòüå îáîñíîâàíû
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíöåïöèè ñòðóêòóðíîé ïîëèòèêè íà îñíîâå
ðåçóëüòàòîâ ìàêðîìàðêåòèíãîâîãî àíàëèçà. Ïåðñïåêòèâíûìè äëÿ äàëüíåéøèõ
èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé êàê íà óðîâíå îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé,
òàê è íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàêðîìàðêåòèíã, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìàðêåòèíãà, ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç, SWOT-àíàëèç, ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ.

Zakhozhai, V. B.; Bratus, H. A. Features of Management Decision-Making in Macro
marketing based on the Analysis of Marketing Information

The article revealed the role and importance of marketing information analysis in the
decision-making of enterprise in macro marketing. The essence and components of information-
analytical support of marketing have been considered, statistical methods of processing
information to justify marketing decisions have been proposed. It is proved that the results of
statistical research of specific marketing object enable to determine deviations of the actual
state of definite benchmarks adopted under the policy and on this basis — to develop
measures that allow for adjustment work to achieve this goal. In particular, the basic directions
of formation of the concept of structural policy on the basis of macro marketing analysis are
grounded the article. Promising for further research is the creation of information and
analytical support of decision-making at the level of individual companies and at national level.

Keywords: macro marketing, information-analytical support of marketing, statistical
analysis, SWOT- analysis, development potential.
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