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ВСТУП
Організації та господарські системи, які фун-

кціонують у ринковій економіці досягають цілей
за допомогою відповідного інструментарію, що в
теорії розвитку організацій, менеджменту розгля-
дається у статусі функцій, механізмів, методів.
Сегментація інструментів досягнення означених
цілей здійснюється у контексті господарського
менеджменту, однією із функцій якого є марке-
тинг. Маркетинг — самостійна підсистема із тра-
диціями, що має кожне підприємство. Від марке-
тингових технологій, якими володіє підприємство,
залежить як торговельна політика, так і потенційні
можливості охоплення ринку, а також доходність
бізнесу.

Ще кілька років тому стратегічний маркетинг
уявляли передусім як визначення загального на-
пряму діяльності фірми, орієнтованого на май-
бутнє і такого, що реагує на зміну зовнішніх умов.
Останнім часом науковцями основний наголос
робиться на формування орієнтованої на ринок
ефективної організаційної системи та системи уп-
равління і розподілення відповідно до цього ре-
сурсів управління. Інакше кажучи, зараз марке-
тингова стратегія розглядається як об'єднана си-
стема організації роботи всього підприємства. Те-
оретико-методологічні питання маркетингу та
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підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств відображені у працях вчених-еко-
номістів: В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, В.Н. Зимов-
ця, М.М. Ільчука, Д.Г. Карича, М.В. Калінчика,
П.К. Канінського, С.Р.Камілової, М.П. Коржинсь-
кого, Ф. Котлера, В.Я. Месель-Веселяка, Т.Л. Мо-
стенської, О.М. Могильного, М. Портера, Л. Ро-
зана, П.Т. Саблука, А. Сміта, В.М. Трегобчука,
О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. Але у біль-
шості праць наукові пошуки спрямовані на вивчен-
ня ринку без достатнього взаємозв'язку з форму-
ванням та розвитком маркетингових стратегій
підприємств

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— дослідити види маркетингових стратегій

підприємства;
— узагальнити методи оцінки конкурентної

позиції суб'єктів господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відправною точкою формування управлінської

і маркетингової стратегії є аналіз ринкового сере-
довища і прогноз подальшого розвитку ринку, що
включає: макро- і мікросегментацію, оцінку при-
вабливості обраних товарних ринків і їх сегментів,
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оцінку конкурентоспроможності і конкурентних
переваг фірми та її товарів на ринку. Далі безпо-
середньо розробляються стратегії в залежності від
організаційного рівня розробки. На рівні підприє-
мства в цілому формується загальна стратегія, що
відображає загальну стратегічну лінію розвитку і
комбінацію можливих його напрямів із врахуван-
ням наявних ринкових умов і можливостей фірми.
На ній грунтуються плани і програми маркетин-
гової діяльності. На рівні окремих напрямків діяль-
ності чи товарних підрозділів підприємства роз-
робляється стратегія розвитку даного напряму,
пов'язана з розробкою товарних пропозицій і роз-
поділом ресурсів за окремими товарами. По окре-
мих товарах формуються функціональні стратегії,
засновані на визначенні цільового сегмента і по-
зиціювання конкретного товару на ринку, з вико-
ристанням різних маркетингових засобів (ціна, ко-
мунікації).

Ключовим моментом при розробці маркетин-
гової стратегії фірми є аналіз внутрішнього і зов-
нішнього середовища. Аналіз внутрішнього сере-
довища дозволяє виявити можливості підприєм-
ства для реалізації стратегії; аналіз зовнішнього
середовища необхідний тому, що зміни в цьому
середовищі можуть спричинити як розширення
маркетингових можливостей, так і обмеження
сфери успішного маркетингу. Також у ході мар-
кетингового дослідження необхідно проаналізу-
вати відносини "споживач-товар", особливості
конкурентної боротьби на ринку даної галузі, стан
макросередовища, потенціал галузі в тому регіоні,
де фірма збирається діяти.

Досить широко визнаним підходом, що дозво-
ляє провести спільне вивчення зовнішнього і внут-
рішнього середовища є SWOT-аналіз. Крім того,
SWOT-аналіз дозволяє розробити перелік страте-
гічних дій, спрямованих на посилення конкурент-
них позицій підприємства і його розвиток. При
його проведенні спочатку виявляються слабкі і
сильні сторони (strength and weakness) — це фак-
тори внутрішнього середовища, що будуть сприя-
ти чи перешкоджати ефективній роботі фірми; а
також можливості і загрози (opoturnities і threats)
— фактори зовнішнього середовища, що допома-
гають чи перешкоджають розвитку й ефективно-
му функціонуванню підприємства.

Для оцінки конкурентної позиції компанії ви-
користовується методичний інструментарій під
назвою "бенчмаркінг". Під цим терміном мається
на увазі порівняльний аналіз ключових факторів
успіху аналізованого підприємства з його основ-
ними конкурентами. Інакше кажучи, це процеду-
ра управління конкурентним потенціалом фірми.
Як правило, порівняльний аналіз проводиться за
наступними параметрами: ринкова частка; якість
і ціна продукції; технологія виробництва; об-
івартість і рентабельність продукції, що випус-
кається; рівень продуктивності праці; обсяг про-
даж; канали збуту продукції і близькість до дже-
рел сировини; якість менеджерської команди; нові

продукти; співвідношення внутрішніх і світових
цін; репутація фірми; стратегії конкурентів і пла-
ни; дослідження конкурентоспроможності про-
дуктів і ефективності маркетингової діяльності.
Дане порівняння необхідне для визначення того,
до чого фірмі слід прагнути і що потрібно зміню-
вати. Результати SWOT-аналізу і бенчмаркінга
дозволяють провести повномасштабну і, що дуже
важливо, досить об'єктивну оцінку конкурентної
позиції компанії в галузі.

У ході дослідження важливим є аналіз взаємоз-
в'язку "споживач — товар", тобто вивчення спо-
живчої поведінки. Напрямами вивчення спожи-
вачів такі: відношення споживачів до компанії;
відношення до різних аспектів діяльності компанії
в розрізі окремих елементів комплексу маркетин-
гу; рівень задоволення запитів споживачів; наміри
споживачів; прийняття рішення про купівлю; по-
ведінка споживачів у процесі і після купівлі; мо-
тивація споживачів.

Також необхідно досліджувати відносини спо-
живачів до марок виробників-конкурентів. У за-
лежності від можливостей і загроз, потенціалу
фірми, а також стану конкурентного середовища
розробляється загальна стратегія розвитку фірми.
Вона може бути представлена одним типом стра-
тегії чи їх поєднанням. При цьому можна виділи-
ти кілька видів стратегій: стратегії росту, конку-
рентні стратегії, стратегії конкурентної переваги.

Найбільш поширені стратегії росту, що відоб-
ражають чотири різних підходи до росту фірми і
пов'язані зі зміною стану одного чи декількох на-
ступних елементів: продукт, ринок, галузь, стано-
вище фірми всередині галузі, технологія. Кожний
з цих елементів може знаходитися в одному з двох
станів   існуючому чи новому. До даного типу стра-
тегій відносяться наступні групи:

1. Стратегії концентрованого росту   пов'язані
зі зміною продукту і (чи) ринку, коли фірма нама-
гається поліпшити свій продукт чи почати вироб-
ляти новий, не змінюючи при цьому галузі, чи про-
водить пошук можливостей поліпшити своє ста-
новище на існуючому ринку або перейти на новий
ринок.

2. Стратегії інтегрованого poсту   пов'язані з
розширенням компанії шляхом приєднання нових
структур. При цьому змінюється становище фірми
всередині галузі.

3. Стратегії диверсифікованого росту   реалі-
зуються в тому випадку, якщо фірми далі не мо-
жуть розвиватися на даному ринку з даним про-
дуктом у рамках даної галузі.

4. Стратегії цілеспрямованого скорочення
реалізуються, коли фірма має потребу в перегру-
пуванні сил після тривалого періоду росту чи в
зв'язку з необхідністю підвищення ефективності,
коли спостерігаються спади і кардинальні зміни в
економіці, наприклад, структурна перебудова і т.п.
За визначених обставин, її застосування немож-
ливо уникнути, а іноді — це єдино можливі стра-
тегії відновлення бізнесу [5].



30
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2014

Другий тип стратегії — стратегія диференці-
ації. У цьому випадку фірма не прагне працювати
на всьому ринку з одним товаром, а працює на його
чітко визначеному сегменті, і вона повинна у своїх
намірах виходити з потреб не ринку в цілому, а
цілком визначених клієнтів. У цьому випадку
фірма може прагнути зниження витрат або про-
водить політику спеціалізації у виробництві про-
дукту. Можливе поєднання цих двох підходів. При
використанні даної стратегії повинен бути добре
розвинений маркетинг. Диференціація може набу-
вати різних форм: імідж марки, визнана техноло-
гічна досконалість, зовнішній вигляд, постпродаж-
ний сервіс.

Третій тип розробки стратегії пов'язаний із
спеціалізацією у виробництві продукції. У цьому
випадку фірма, щоб стати лідером у виробництві
своєї продукції, повинна проводити високоспеці-
алізоване виробництво і маркетинг. Покупці ви-
бирають дану марку навіть за досить високої ціни.
Підприємства, що реалізують цей тип стратегії,
повинні мати високий потенціал для проведення
НДР, мати висококласних дизайнерів, систему за-
безпечення високої якості продукції, а також раз-
винену систему маркетингу. Ціль даної стратегії
— повніше ніж конкуренти задовольняти потреби
обраного цільового сегмента ринку. Така страте-
гія може спиратися як на диференціацію, так і на
лідерство по витратах, або і на те і на інше, але
тільки в рамках цільового сегмента ринку. Стра-
тегія спеціалізації дозволяє домогтися високої ча-
стки ринку в цільовому сегменті, але завжди при-
зводить до малої частки ринку в цілому.

Важливим критерієм, за яким можуть бути кла-
сифіковані стратегії, є частка ринку. Виходячи із
цього виділяють чотири типи конкурентних стра-
тегій [4]. 1. Стратегії лідера. Фірма-лідер ринку
товару займає домінуючу позицію, причому це
визнають і її конкуренти. 2. Стратегії "кидаючого
виклик" — характерні для фірм, що не займають
домінуючої позиції. Ця стратегія дає тим більший
ефект, чим більшою часткою ринку володіє лідер,
оскільки для нього прийняття зниженої ціни оз-
начає дуже великі втрати; фірма, що "кидає вик-
лик", втратить значно менше, особливо якщо вона
невелика. 3. Стратегії "той, що іде за лідером".
"Той, що іде за лідером"   це конкурент із невели-
кою часткою ринку, що вибирає адаптивне повод-
ження, узгоджуючи свої рішення з рішеннями кон-
курентів. 4. Стратегії фахівця. Фахівець цікавить-
ся тільки одним чи декількома сегментами, а не
ринком у цілому. Його ціль — стати великою ри-
бою в маленькій річці. Щоб ніша, на яку націлився
фахівець була рентабельною, вона повинна мати
достатній потенціал прибутку, мати потенціал ро-
сту, бути малопривабливою для конкурентів,
відповідати специфічним можливостям фірми,
мати стійкий бар'єр входу.

Наведені типи маркетингових стратегій збіга-
ються із стратегіями менеджменту, тому що грун-
туються на маркетингових дослідженнях і визна-

чають загальні напрями розвитку фірми. Стратег-
ічний маркетинг має на увазі методи систематич-
ного аналізу потреб і розробки концепцій ефек-
тивних товарів і послуг, що дозволяють забезпе-
чити стійку конкурентну перевагу, і містить у собі
маркетингові дослідження ринку (споживачів,
конкурентів та ін.), сегментування ринку, дифе-
ренціацію попиту і позиціювання товару. Таким
чином, стратегія маркетингу заснована на сегмен-
тації, диференціації і позиціюванні. Вона спрямо-
вана на пошук конкурентної переваги фірми на
ринку і розробку такого комплексу маркетингу
(marketing-mix), що дозволив би реалізувати цю
конкурентну перевагу.

Сегментація — це поділ ринку на групи спо-
живачів з подібними потребами. Вона дозволяє
здійснювати систематичний аналіз потреб і роз-
робляти ефективні асортиментні концепції товарів
і послуг, що забезпечують конкурентні переваги
підприємства на ринку. Виділяють макросегмен-
тацію, завдання якої полягає в ідентифікації рин-
ку товарів, тобто визначенні товарних і територі-
альних границь; і мікросегментацію, ціль якої по-
лягає у виявленні всередині кожного сегмента спо-
живачів для детальнішого аналізу їхніх потреб.
Сегментування ринку проводиться за певними оз-
наками. До таких ознак відносяться: географічні,
соціально-демографічні, психографічні, поведін-
кові. Визначення ознак, за якими оцінюються
об'єкти у вибірці, залежить від умов роботи
підприємства і є творчим завданням дослідника.

Виділені в процесі дослідження сегменти вима-
гають подальшої оцінки їхньої привабливості. Саме
на основі цієї оцінки організації розробляють стра-
тегії маркетингу, спрямовані на позиціювання то-
варів, а також на розробку цільової маркетингової
програми, орієнтованої на обрані сегменти. Оцін-
ка сегментів проводиться за визначеними критері-
ями, до яких можна віднести [3]: 1. Розмір сегмента
і швидкість його зміни. 2. Структурну привабливість
сегмента. Визначається рівнем конкуренції, мож-
ливістю заміни продукту на принципово новий, що
буде задовольняти ті ж потреби, силою позицій
покупців і силою позиції постачальників комплек-
туючих і ресурсів (сировини) стосовно розглянутої
організації, конкурентноздатністю розглянутих
продуктів на цих сегментах. 3. Цілі і ресурси орга-
нізації, що освоює сегмент.

Прийнявши рішення про вибір цільових рин-
кових сегментів, а також напрями диференціації,
підприємство переходить до позиціювання товарів
і послуг в обраних сегментах. Позиціювання виз-
начає характер сприйняття товарів цільовими сег-
ментами. Його можна визначити як розробку і
створення іміджу товару таким чином, щоб він зай-
няв у свідомості покупця гідне місце, що відріз-
няється від становища конкурентів. Таким чином,
позиціювання з одного боку пов'язано із створен-
ням бренда. З іншого воно торкається різних на-
прямків комплексу маркетингу: товарного, ціно-
вого, сервісного та розробки рекламних заходів.
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При позиціюванні необхідно звернути увагу на
ті характеристики і їх поєднання, що найбільш
важливі для споживача. Це може бути ціна, якість
товару, престиж фірми та ін. При визначенні по-
зицій товару на ринку, коли розглянутих аргу-
ментів багато використовується метод побудови
карт позиціювання. Найбільш часто використову-
ють карту за параметрами "ціна-якість". При цьо-
му фірма вибирає своє розташування на карті, ви-
ходячи з позицій на даному ринку фірм-конку-
рентів, і вибір обгрунтовується прагненням зайня-
ти таке місце на цільовому ринку, де менша кон-
курентна боротьба. Також може розглядатися
карта сприйняття з безліччю атрибутів найбільш
важливих для споживачів [1]. Таким чином, карта
позиціювання дає змогу узагальнити безліч атри-
бутів, вибрати найбільш оптимальний варіант по-
зиціювання і визначити властивості товарів, що
вигідно відрізняють їх від товарів конкурентів, на
які необхідно зробити акцент у рекламі при ство-
ренні бренда.

Використовуючи інформацію, одержану за
допомогою карти позиціювання, компанія може
розробити стратегії позиціювання з урахуванням
стратегій, використовуваних конкурентами: пози-
ціювання за атрибутом; позиціювання за перева-
гою; позиціювання за використанням/застосуван-
ням; позиціювання за споживачми; позиціювання
за конкурентами; позиціювання за категорією про-
дукту; позиціювання за співвідношенням ціна/
якість [2]. Іноді застосовуються відразу кілька
стратегій. Таким чином, у процесах і методах сег-
ментації, диференціації і позиціювання найбільш
яскраво відбивають особливості концепції марке-
тингу, тому що зумовлені специфікою поведінки і
потреб індивідуальних споживачів та спрямовані
на пошук і вибір аргументів, за допомогою яких
підприємство впливає на споживачів і формує кон-
курентні переваги своїх товарів. Далі починається
процес операційного маркетингу, що грунтується
на обраній стратегічній орієнтації підприємства і
товару. Тобто підприємство може зайнятися де-
тальним проробленням комплексу маркетингу
marketing-mix, що включає розробку товару, ціно-
вої політики, а також стратегій просування. При
цьому комплекс маркетингу повинен розробляти-
ся з урахуванням інтересів і потреб того сегмента,
на який орієнтується фірма.

ВИСНОВОК
Отже, розробка маркетингової стратегії пе-

редбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього се-
редовища і закінчується аналізом ефективності
прийнятих рішень. Причому на останній стадії не-
обхідно довідатися не просто наскільки заплано-
вані дії виконані точно, коректно й у термін, а й
те, наскільки ці дії обрані правильно для досягнен-
ня поставленої мети. Вибираючи стратегію, керів-
ництво зіштовхується з трьома основними питан-
нями, пов'язаними з становищем фірми на ринку:
який бізнес припинити, який бізнес продовжити,

у який бізнес перейти. Це значить, що стратегія
зосереджує увагу на тому, що організація робить
і чого не робить, що більш і що менш важливо в
нинішній діяльності підприємства.

Крім того, яких би стратегій не дотримувала-
ся компанія, вона повинна уміти швидко реагува-
ти на зміни ринкової ситуацієї і перебудовувати
свою стратегічну спрямованість. Тому в процесі
розвитку стратегічного маркетингового плануван-
ня створене велике число методів і моделей роз-
робки стратегій маркетингу. Тобто, методи доз-
воляють вибрати правильний напрям стратегічно-
го розвитку. Використовуються як формальні ме-
тоди, так і неформальні, засновані на творчому,
інтуїтивному підході.
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