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Тема: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ  

Мета:  визначення елементів концепції позиціонування та огляд можливих 

стратегій 

Концепція позиціонування з огляду на конкурентів та цільові сегменти 

Сегментацію можна в цілому визначити як поділ суб'єктів, що утворюють 

ринок, на підгрупи. При цьому кожна група характеризується гомогенною 

(однорідною) потребою, а між собою всі ці розрізнятимуться за своїми 

гетерогенними (різноманітними) потребами.  

Сегментація ринку є наймогутнішою зброєю в арсеналі маркетологів, 

вимагає від компанії проведення ґрунтовних ринкових досліджень, метою яких 

є визначення реального рівня гомогенності попиту. 

Головна функція сегментації - це вироблення стратегії на основі аналізу 

структури ринку; цю стратегію називають позиціонуванням. Розрізняють два 

основних типи позиціонування, рис. 1. 

 

Рис. 1. Основні типи позиціонування 

Для ринку з гомогенними потребами компанія може обрати стратегію 

недиференційованого маркетингу. З іншого боку, для ринку, попит на якому не 

є гомогенним, компанія може вибрати одну з двох наступних стратегій. Це 

називають "маркетингом множинного позиціонування" або "диференційованим 

маркетингом". До стратегії "концентрованого маркетингу" вдаються багато 

організацій сфери культури. Умови, які мають враховуватися при визначенні 

сегментів: 

Типи позиціонування

індивідуалізація продукту, тобто 
визначення позиції продукту компанії 

по відношенню до продукту 
конкурентів

пов'язаний з принципом сегментації, 
щоб запропонувати споживачам 
певного сегмента продукт, який 

найповніше відповідає їхнім 
потребам
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1) реакція на маркетингові заходи (нинішні чи потенційні); 

2) кількість сегментів має бути достатньою для вироблення корпоративних 

стратегій; 

3) сегмент має виражатися кількісно; 

4) сегмент має бути прибутковим; 

5) сегмент має лишатися відносно стабільним протягом певного часу. 

Сегментація означає різні способи поділу ринку з мстою групування 

неоднакових реакцій споживачів на маркетингові заходи. Існує п'ять головних 

компонентів сегментації ринку: дихотомія, тобто розподіл на дві частини - 

покупець / не покупець; частота покупок; відданість певній марці продукту; 

задоволення; переваги у виборі певної марки (продукту). 

Окреслення сегмента на основі існуючих розбіжностей у попиті - це 

важливий крок в ході сегментації. 

Дескриптор - це змінна, яка є суттєвою характеристикою сегмента; вони 

допомагають охарактеризувати сегменти й визначити їх кількісно. Дескриптори 

можна об'єднати в кілька груп: географічні, соціодемографічні; психографічні та 

ті, що стосуються очікуваних споживачами вигід. 

Дескриптори на основі вигід, пов'язані з очікуваними вигодами, найкраще з 

усіх характеризують купівельну поведінку споживачів, чому на тому самому 

ринку існують різні показники попиту. Це означає, що ринок можна поділити на 

стільки сегментів, скільки існує вигід чи комбінацій вигід, яких прагнуть 

споживачі, та допомагає сформулювати концепцію позиціонування на ринку. 

Концепція позиціонування включає також аналіз методів сегментації: 

1. Апріорна сегментація. Використовуючи дані, зібрані на першій стадії, 

менеджер з маркетингу визначає, чи існує на ринку сегменти і чи можуть вони 

бути описані на основі обраних змінних. 

2. Кластерна сегментація. Багатовимірні методи, такі як кластерний аналіз 

чи аналіз відповідностей, застосовуються для визначення груп (групування). 
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Вперше теорія позиціонування була сформульована авторами в книзі 

«Позиціонування. Битва за розуми» (Positioning: The Battle for Your Mind), що 

вийшла в США в 1980 р.  

Концепція позиціонування на сьогодні - одна з найбільш поширених 

маркетингових теорій. Ще одна книга, «Нове позиціонування» (The New 

Positioning), має пряме відношення до теорії позиціонування, написана Джеком 

Траутом спільно зі Стівом Ривкином в 1995 р. 

Чітке позиціонування компанії дозволяє виділити власний товар на тлі 

конкурентів, а також вказати споживачам свої основні переваги. Грамотне 

позиціонування - це найкоротша дорога до цільової аудиторії. Проте слід 

розуміти, що позиціонування - це те, що думає про товар споживач, а не те, про 

що мріє власник компанії, його провідний маркетолог або рекламіст.  

Позиціонування може обігравати такі якості продукту, як: висока якість, 

краще обслуговування, низька ціна, безпека, довговічність, надійність, престиж, 

простота використання (актуально в техніці), зручність, стиль, протиставлення 

конкуренту тощо.  

Наприклад, компанія Bentley асоціюється у всіх із словом "розкіш". Так і є. 

Даний автомобіль розрахований на багатих людей, які звикли отримувати 

максимум від кожної хвилини свого життя. А ось компанія Volvo позиціонує свої 

автомобілі як найбезпечніші. Не дивно, що вони користуються особливою 

популярністю у сімейних людей. 

Філіп Котлер, ґрунтуючись на працях Зла Раїса та Джека Траута, виділяє 

наступні види позиціонування: 

1) Атрибутивне позиціонування досить поширено, але далеко не для всіх 

продуктів його можливо використовувати. Необхідно знайти гідний атрибут, що 

дозволяє спроектувати позитивну реакцію споживачів. Наприклад, атрибут 

"найстаріше вино із Франції" стає гідним аргументом для просування певної 

марки французького вина. Мова йде про усталене ставлення споживача до 

категорії - французьке вино. Німеччина славиться високою якістю виробленої 

техніки, тому при просуванні, наприклад, побутової техніки гідним слоганом 
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стає "Якість з Німеччини", який одночасно атрибутує бренд. До мінусів такого 

позиціонування можна віднести те, що воно не показує безпосередньо переваги 

даного товару над конкурентами. 

2) Позиціонування переваг, мабуть, найбільш поширений вид 

позиціонування в оремо жорстко конкурентному світі. Кожен хвалить свій товар, 

але необхідно розуміти, що це не завжди працює і не завжди виправдано. 

Наприклад, стверджувати, що це найкращий комп'ютер, кращий телефон або 

кращий автомобіль - мабуть, нерозумно. Для одних це буде дійсно кращий 

автомобіль або комп'ютер, а інший оцінює достоїнства за зовсім іншою шкалою. 

Тому завжди краще звертати увагу на якісь менш абстрактні властивості. 

Наприклад, компанія Volvo, як вже було сказано вище, позиціонує свої 

автомобілі як найбезпечніші і це підтверджує фактичними даними тестувань. 

Автомобілі BMW обіграють своє головне достоїнство - зручність 

водіння. Duracell представляють себе на ринку як батарейки, які довго 

працюють. 

3) Позиціонування товару з точки зору його застосування 

використовується при просуванні продуктів різного роду. Наприклад, виробники 

одного з брендів крему заявляють, що це найбільш діючий засіб для 

розгладження зморшок. Виробники пральних порошків по-різному 

позиціонують різні бренди. Одні рекламуються як кращий засіб для видалення 

плям, інші - здатні зберегти білизну, треті - освіжать і збережуть колір. При 

просуванні готових продуктів, як правило, підкреслюється простота 

користування. 

4) Користувальницьке позиціонування припускає, що компанія позиціонує 

свій продукт для певної цільової групи. Наприклад, операційна 

система Linux розрахована на ІТ-професіоналів, а телефон Jitterburg - для 

пенсіонерів, яким складно розібратися з важкої багатофункціональною 

технікою. Таке позиціонування досить сильно. Наприклад, до цих пір багато 

користувачів персональних комп'ютерів вважають, що комп'ютери Apple 
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Macintosh найкраще підходять для дизайнерів та фотографів. Це вже давно не 

так, але ідея продовжує залишатися у свідомості багатьох споживачів. 

5) Конкурентне позиціонування протиставляє себе конкурентам. Можна 

згадати досить велика кількість прикладів. Напій 7Up позиціонував себе як не 

Кола. Компанія з прокату автомобілів Avis протиставила себе лідера 

американського ринку Hertz: "Ми другі в прокаті автомобілів, тому й 

намагаємося більше". Квас "Нікола" сьогодні відмінно підійшов зі своїм 

позиціонуванням "не Пий-Колу!" 

6) Позиціонування категорії використовується, як правило, коли мова йде 

про впровадження на ринок нових товарів. В основі його лежить прив'язка до 

вже відомого, узгодженість з наявним знанням. Наприклад, перші автомобілі 

рекламувалися як "карета без коня". Так було зрозуміло для споживача, так він 

пізнавав і приймав абсолютно новий продукт. 

7) Позиціонування на підставі якості і престижу зазвичай використовують 

товари класу "люкс". Наприклад, парфуми Chanel № 5 або дорогі годинники, 

прикраси тощо. Завжди є люди, готові платити за престиж, за володіння 

найкращим і найдорожчим у своїй категорії. Такі компанії не повинні 

розпорошуватися і надавати більш дешеві аналоги, так як це може смертельно 

вплинути на їх імідж. 

8) В рамках цінового позиціонування існує кілька варіантів. Найбільш 

якісні товари можуть продаватися за високою ціною, і на цьому робиться упор в 

позиціонуванні даних товарів. Середня цінова група-товари, які пропонуються 

споживачеві як гідну якість за розумну ціну. Існують пропозиції низької ціни, 

але яка передбачає певне зниження якості послуг. Наприклад, па борту 

бюджетних авіакомпаній пасажирам не пропонують безкоштовний обід. 

Однією з важливих особливостей позиціонування є виразність і чіткість 

представлених аргументів. 

В іншому випадку у свідомості споживача не залишиться нічого, і ми 

будемо говорити про просто погано зробленої рекламі, а не про конструюванні 

сприйняття. Досить поширеною помилкою вважається ситуація, коли компанії, 
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які займаються виробництвом товарів класу "люкс", випускали менш дорогі 

продукти під своєю маркою і позбавлялися клієнтів, які купували дорогі товари. 

Відбувалося це тому, що в очах споживачів, налаштованих на престижні товари, 

падав престиж бренду. Тому в разі роботи на різні цінові сегменти компанії, як 

правило, створюють нові бренди. 
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Стратегії позиціювання 

Обравши конкретний сегмент, фірма має визначити для себе, як проникнути 

на нього й здобути конкурентні переваги. Перед цим потрібно дослідити позиції 

всіх наявних на ринку конкурентів і визначити своє місце на ринку. 

Позиціювання товару - комплекс заходів, завдяки яким у свідомості 

цільових споживачів даний товар по відношенню до товарів-конкурентів займає 

власне відмінне від інших та вигідне для компанії місце. 

Позиціювання товару - комплекс маркетингових елементів, за допомогою 

яких споживачів необхідно переконати, що даний товар створений спеціально 

для них, і що він може бути ідентифікований з їх ідеалом. 

Позиціювання товару - забезпечення товару, що не викликає сумніву, чітко 

відмінного від інших, бажаного місця на ринку та у свідомості споживачів. 

Отже, у найбільш загальному випадку позиціювання - це оптимальне 

розміщення товару у ринковому просторі, тобто визначення позиції товару 

фірми на ринку. 

Позиціювання являє собою два взаємопов'язаних процеси: 

1) робота зі свідомістю потенційних споживачів; 

2) робота з товаром. 

Перша дає змогу оцінити, як реально споживач сприймає товар. Друга - яких 

дій необхідно вжити, щоб даний товар посів відповідне місце серед товарів-

конкурентів, з числа яких споживачі роблять свій вибір. 

Позиція товару - місце, яке цей товар посідає у свідомості покупців 

порівняно з аналогічними конкурентними товарами. Формування певної чітко 

визначеної позиції товару повинно мати керований фірмою характер. 

Позиціювання само по собі не має сенсу, якщо воно не пов'язано із 

сегментацією ринку; і навпаки, сегментація недоцільна, якщо вона не 

закінчується позиціюванням. Тому позиціювання й сегментація виступають як 

два боки одного процесу. 

Позиціювання товару - комплекс маркетингових заходів, завдяки яким 

споживачі ідентифікують цей товар порівняно з товарами-конкурентами. 
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Особливе місце в цьому процесі посідає комунікаційна політика, метою якої є 

створення певного іміджу марки. 

Процедура позиціювання містить декілька етапів: 

1. Вибір критеріїв позиціювання, тобто ті ознаки, за якими цільовий ринок 

розрізняє конкурентні товари. 

2. Уся сукупність виявлених ознак поділяється на дві категорії, тобто 

виділяються дві найголовніші ознаки, котрі уособлюють решту показників. Дуже 

часто основними обираються "якість" і "ціна" в різних модифікаціях. 

3. Будується система координат, на осях якої відкладаються обрані ознаки. 

4. У побудованій системі знаходиться місце товару фірми й конкурентних 

товарів. Позиція товарів у схемі визначається через сприйняття споживачами 

конкурентних товарів. 

5. Перепозиціювання. 

Основна мета стратегії позиціювання полягає в тому, щоб виробити 

прихильність споживача до товару фірми через визначення позитивних 

відмінностей цього товару від товарів конкурентів. 

Існують такі стратегії позиціювання: 

1) позиціювання за показниками якості - наприклад, зубну пасту "Крест", 

яка тривалий час була ринковим лідером, фірма "Проктер енд Гембл" позиціонує 

як "протикарієсну зубну пасту", цим вона робить наголос на основному якісному 

показнику цієї зубної пасти - запобіганні карієсу; 

2) позиціювання за співвідношенням "ціна-якість" - сутність цієї стратегії 

полягає в знаходженні оптимального поєднання цих показників і доведення його 

до свідомості споживача. Наприклад: "Європейська якість за українськими 

цінами", "Найкращі ціни на кращі кондиціонери" (фірма "Фокстрот"), "Відмінне 

поєднання дизайну, ціни та якості" (магазин "Інтер'єр"); 

3) позиціювання на основі порівняння товару фірми з товарами 

конкурентів - дана стратегія реалізується в порівняльній рекламі. Наприклад: 

"Пральний порошок "Аріель" випере вашу білизну краще, ніж звичайний 

порошок"; 
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4) позиціювання за сферою застосування - наприклад, "Рейд" - найкращий 

засіб проти тарганів"; 

5) позиціювання за відмінними особливостями споживача, якому 

пропонується товар. Наприклад: "Молоде покоління обирає "Пепсі"; 

6) позиціювання за різновидом товару, який пропонується у продаж; 

7) позиціювання на низькій ціні - ця стратегія застосовується багатьма 

фірмами, які діють у різних сферах бізнесу. Наприклад: "Київський банк 

"Інтеграл" - це кредити фізичним особам під мінімальні відсотки", "Меблі за 

найнижчими цінами" (магазин "Флеш"); 

8) позиціювання на сервісному обслуговуванні - фірми, які продають 

товари довгострокового вжитку, роблять наголос на "доставку, установлення, 

гарантії"; 

9) позиціювання на позитивних особливостях технології; 

10) позиціювання на іміджі - стратегія позиціювання спирається на вже 

набуту фірмою репутацію серед споживачів. Наприклад, фірма "Проктер енд 

Гембл" підкреслює, що її товари - це "якість, яка викликає довіру". 

За кількістю ознак, на яких заснована стратегія позиціювання, розрізняють 

стратегії позиціювання за однією, двома та трьома ознаками. 

Стратегія позиціювання за однією ознакою привертає увагу споживача до 

однієї, домінуючої ознаки: "Крест" - протикарієсна зубна паста", "Дірол захищає 

ваші зуби з ранку до вечора". 

Стратегія позиціювання за двома ознаками застосовується тоді, коли існує 

велика конкуренція за домінуючою ознакою. Наприклад: жувальна гумка 

"Орбіт" - це "приємний смак та захист від карієсу", "Тік-так" - це "море свіжості 

і всього дві калорії". 

Стратегія позиціювання за трьома ознаками привертає увагу споживача до 

трьох показників товару. Наприклад, зубна паста "Аквафреш" позиціонується як 

"антикарієсна, що забезпечує свіжий подих та білосніжну посмішку". 



Маркетинг  

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Дослідження свідчать, якщо позиціювання здійснюється більше, ніж за 

трьома ознаками, то воно є неефективним, оскільки не відкладається у свідомості 

споживача. 

Найпоширеніші помилки під час застосування стратегії позиціювання - це 

надмірне, недостатнє, змішане та сумнівне позиціювання. 

Надмірне позиціювання означає, що поза увагою споживача залишилися 

деякі важливі якості товару або сегменти ринку. Це призводить до звуження 

уявлення споживачів про товари фірми. Наприклад, якщо фірма позиціонує 

престижний імідж, вона має усвідомлювати, що товарний асортимент за 

низькими цінами залишається поза увагою споживача. 

Недостатнє позиціювання виникає в тому разі, коли споживач не виділяє 

нічого особливого в товарі фірми серед товарів конкурентів, тобто фірма не 

виконала основного завдання позиціювання - не визначила місце свого товару 

серед аналогів. Така ситуація може скластися в результаті впровадження 

стратегії позиціювання більше ніж за трьома ознаками. 

Змішане позиціювання виникає в разі частих змін стратегії позиціювання, 

унаслідок чого у споживача складається конфузний імідж товару. 

Сумнівне позиціювання виникає в разі невмілого поєднання елементів 

маркетингового комплексу під час позиціювання. 

Наприклад: "Ми пропонуємо товари з найвищою якістю за найнижчими 

цінами" - типовий девіз сумнівного позиціювання, оскільки протиставлено 

елементи "товар" і "ціна" комплексу маркетингових засобів. Адже навіть не 

маркетолог усвідомлює, що висока якість несумісна з низькою ціною (у кращому 

разі це буде середній рівень ціни). Виникає сумнів: або якість не така вже висока, 

або ціни не настільки вже низькі. Наслідком сумнівного позиціювання є недовіра 

споживача до фірми, яка може призвести до створення її негативного іміджу. 

Таким чином, розроблена стратегія позиціювання обов'язково має 

узгоджуватися з комплексом маркетингових засобів фірми в цілому та з 

окремими його елементами - товарами, ціною, збутом та просуванням. 
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Невідповідність навіть одного з елементів маркетингового комплексу 

проголошеній стратегії позиціювання може призвести до її ринкового провалу. 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Кластерна сегментація це а) змінна, яка є суттєвою характеристикою сегмента; вони 

допомагають охарактеризувати сегменти й визначити їх 

кількісно 

2. Дескриптор це б) схема, в якій за ознаками диференціації визначено 

місце позиційованого товару та позиції основних 

конкурентів 

3. Схема позиціювання це  в) забезпечення товарові чітко відокремленого від інших 

товарів місця на ринку та у свідомості цільових 

споживачів 

4. Позиціювання це  г) вузьку специфічну групу споживачів через 

спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на 

задоволення потреб саме цього сегмента 

5. Концентрований 

маркетинг орієнтований на 

д) охоплення декількох сегментів ринку й розроблення 

для кожного з них окремого комплексу маркетингу 

6. Товарно-

диференційований маркетинг 

передбачає 

е) процесі ринкового агрегування, тобто розглядає ринок 

як єдину однорідну сукупність споживачів та передбачає 

розробку єдиного стандартизованого комплексу 

маркетингу для всіх потенційних споживачів даного 

товару 

7. Недиференційований 

маркетинг базується на 

ж) той ринковий сегмент, на який фірма орієнтує свою 

діяльність 

8. Цільовий сегмент це з) навіть у межах одного ринку не всі споживачі рівні; так 

20% постійних покупців спроможні забезпечити фірмі 

80% продажу товарів. На решту 20% нереалізованих 

товарів поширюється така сама закономірність 

9. Закон Паретто передбачає и) сукупність споживачів, які однаково реагують на 

запропонований фірмою набір стимулів маркетингу 

10. Сегмент ринку це к) розподіл споживачів на групи на основі різниці в 

потребах, характеристиках чи поведінці й розробка для 

кожної з цих груп окремого комплексу маркетингу 

11. Сегментація ринку це л) здійснення маркетингової діяльності підприємства з 

обов'язковим виділенням окремих груп споживачів у 

межах загального ринку, вибором цільових сегментів та 

позиціюванням товару в сегменті 

12. SТР - маркетинг 

передбачає 

м) багатовимірні методи, такі як кластерний аналіз чи 

аналіз відповідностей, застосовуються для визначення 

груп (групування) 

 


