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Анотація 

 Розглянуто сутність поняття «маркетингова стратегія», обґрунтовано необхідність її розробки та 

виведено авторське визначення сутності поняття «маркетингова стратегія». 
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 Abstract 

 The essence of the concept of «marketing strategy», the necessity of developing and printed copyright 

defining the essence of the concept of «marketing strategy». 
 Keywords: strategy, marketing strategy, especially marketing strategy. 

 

Вступ 

 

У сучасних умовах української економіки кожне підприємство намагається максимізувати 

свої прибутки та сприяти ефективній маркетинговій діяльності. Тому, на даний момент, є дуже 

важливим вибір правильної маркетингової стратегії для підприємства. Зокрема, йому необхідно 

знати, як дослідити ринкові можливості, як провести відбір цільових ринків, як розробити 

ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. 

Розроблення стратегії підприємства здійснюється в умовах невизначеності. Зовнішнє середовище 

характеризується нестійкістю дії чинників, що вимушують організацію змінюватися. Маркетингова 

стратегія є системою дій підприємства, при якій внутрішнє середовище врівноважується із зовнішнім. 

 

Результати дослідження 

 

 У процесі формування стратегії управління підприємством створюється підсистема 

функціональних стратегій, які розробляються щодо визначальних напрямків діяльності підприємства. 

До основних функціональних стратегій, що розробляються як окремі блоки в рамках головної стра- 

тегічної концепції, належать фінансова, маркетингова, виробнича, стратегія управління персоналом 

та ін. Реалізація функціональної маркетингової стратегії спрямована на створення комплексу конку- 

рентних переваг й ефективне використання підприємством можливостей з боку ринку для до- 

сягнення його стратегічної мети [1]. Надзвичайно важливе місце в маркетинговому стратегічному 

управлінні діяльністю підприємства посідає його маркетингова стратегія, яка формує ринкові 

стратегічні орієнтири [2].  

 Різноманіття підходів до визначення маркетингової стратегії обумовлене глибиною самого 

терміна «стратегія» та масштабами його використання. В економічній літературі (як зарубіжній, так і 

вітчизняній) відсутня єдність поглядів щодо сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства. 

Можна виділити ряд підходів до визначення маркетингової стратегії (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сутність підходів до визначення терміну «маркетингова стратегія підприємства» 
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 Питанням дослідження сутності поняття «маркетингова стратегія» займалися такі іноземні та 

вітчизняні вчені як: Алфьоров А.В.[3], Хассі Д.[4], Г. Ассель [5], Ф. Котлер[6], Ж.Ж. Ламбен [7] та 

багато інших.  

 Так, згідно з думкою Алфьорова А.В.[3], маркетингова стратегія – це вибір цільового ринку, 

конкурентної позиції і розробка ефективної програми заходів маркетингу для досягнення та 

обслуговування обраного ринку. 

 Д. Хассі[4]  прибічник зведення складу і змісту маркетингової стратегії до чотирьох елементів 

комплексу маркетингу – товару, ціни, збуту і просування, які «необхідно брати до уваги під час 

роздумів над маркетинговими стратегіями для продуктів і послуг». Розглядаючи зміст маркетингової 

стратегії, автор поступово оцінює маркетингові товарні, цінові, збутові стратегії та стратегії 

просування. Такої ж думки дотримується і М. Мак-Дональд. 

 Г. Ассель[5]  визначає маркетингову стратегію як «основний метод компанії впливати на 

покупців і спонукати їх до купівлі» і також виділяє та розглядає такі види маркетингових стратегій, 

які не пов’язані з впливом на споживачів фірми, що свідчить про непослідовність у підході щодо 

інструментів маркетингу.  

 Ф. Котлер[6]  визначає маркетингову стратегію як логічну схема маркетингових заходів, за 

допомогою якої компанія сподівається виконати свої маркетингові завдання.    

 Ж.Ж. Ламбен[7]  у підручнику «Стратегічний маркетинг» визначає зміст маркетингової 

стратегії як складового елемента стратегічного плану маркетингу. На його думку, маркетингова 

стратегія повинна вміщувати такі елементи, як визначення одного або декількох цільових сегментів, 

позиціонування відносно пріоритетних конкурентів, вимоги щодо асортименту товарів, канали збуту, 

ціни і умови продажу, торговий персонал, його завдання і організація, реклама і стимулювання збуту, 

післяпродажне обслуговування, гарантії, послуги, дослідження ринків. 

 Проаналізувавши поняття, можна зробити висновок, що маркетингова стратегія є основним 

довгостроковим планом маркетингової діяльності підприємства, спрямованим на вибір цільових 

сегментів споживачів. Вона об'єднує елементи комплексу маркетингу, ґрунтуючись на яких 

підприємство здійснює свої ефективні маркетингові заходи, спрямовані на досягнення маркетингових 

цілей.  

 Таким чином, на основі дослідження даного питання, можна виділити основні особливості 

маркетингової стратегії підприємства.  

 По-перше, у ході реалізації маркетингової стратегії за основу беруться потреби споживача.  

 По-друге, поняття стратегії треба співвідносити з поняттям розвитку. Немає стратегії без 

розвитку. У цьому відношенні стратегія є сукупністю змін, що визначають життєстійкість 

підприємства і збільшують ймовірність його виживання в умовах мінливого середовища.  

 По-третє, поняття стратегії невіддільне від поняття мети, яка у розвитку виступає в якості 

головного орієнтиру розвитку, відображає тенденції зміни інтересів.  

 По-четверте, поняття стратегії неможливо відокремити від поняття прогнозування. Стратегія 

виступає як результат осмисленого й аналітичного, точніше сказати, наукового передбачення 

майбутнього, реальностей його досягнення, розуміння необхідного.  

 По-п'яте, поняття стратегії невіддільне і від поняття "місія", яка характеризує призначення 

фірми та її роль у загальних тенденціях розвитку людини.  

 Спираючись на виділені елементи, слід визначити поняття "маркетингова стратегія", а на 

основі узагальнення існуючих трактувань можна запропонувати авторське визначення.  

 Так, маркетингова стратегія – це певна сукупність маркетингових інструментів, на основі 

яких розробляється ефективна політика просування товарів, послуг до споживачів, яка є основним 

довгостроковим планом маркетингу компанії, спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів.  

   

Висновки 

 

 Для успішного функціонування підприємства в сучасних умовах необхідна правильно 

розроблена та ефективна стратегія маркетингу. Але, для того, щоб правильно її розробити, необхідно 

дати правильне трактування поняттю «маркетингова стратегія». Лише розробка конкретного плану 

заходів дозволить вітчизняним підприємствам закріпитися на ринку та бути достатньо 

конкурентоспроможними. 
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