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Тема: СТРАТЕГІЧНИЙ І ТАКТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

Мета: визначити сутність стратегічного та тактичного маркетингу, їх 

основні відмінні ознаки та складові елементи 

Суть стратегічного маркетингу полягає у використанні маркетингових 

принципів організації виробничо-господарської діяльності на якісно більш 

високому рівні - розроблення і реалізація стратегії розвитку підприємства для 

досягнення довгострокових (5 -15 років), перспективних цілей. У зв’язку з цим 

коло маркетингових задач істотно розширюється. Якщо «класична» 

маркетингова теорія припускає деякий розподіл сфер впливу вищої ланки 

керівництва і маркетингових служб підприємства, використання стратегічного 

маркетингу передбачає маркетинговий підхід до вирішення всіх задач у рамках 

виробничо-господарської діяльності підприємства Основні категорії 

стратегічного маркетингу наведені в табл. 1. 

Таблиця  1 - Основні категорії стратегічного маркетингу 

Категорія Визначення Пояснення 

місія головне призначення 

існування підприємства 

її визначають на основі: потреб, 

споживачів, товарів, конкурентних 

переваг 

стратегічний 

господарський 

підрозділ 

виокремлена як певний вид 

ринкової діяльності зона 

бізнесу підприємства; може 

охоплювати: 

- підрозділ підприємства, 

- кілька товарних груп, 

- товар/товарну марку 

виділяють за параметрами: 

- певний вид товару, 

- специфічні потреби, які можна 

задовольнити, 

- група споживачів, 

- конкурентні переваги 

маркетингова 

ціль 

визначає основну мету 

маркетингової діяльності 

характеризуються: 

- ієрархічністю, 

- взаємоузгодженістю, 

- конкретністю, 

- реальністю, 

- можливістю трансформації 

портфель 

бізнесу 

підприємства 

сукупність усіх стратегічних 

підрозділів підприємства 

на основі зміцнення становища 

перспективних СГП, розформування 

неприбуткових та формування нових 
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СГП здійснюють управління портфелем 

бізнесу 

стратегія генеральна комплексна 

програма дій, яка визначає 

пріоритети проблем і 

ресурсів для досягнення 

основної мети 

спосіб, правила вибору цілей у 

конкретних, заздалегідь непередбачених 

ситуаціях і засобів для їх досягнення 

 

Таким чином, стратегічний маркетинг - вид маркетингової діяльності (або 

напрямок наукових досліджень), спрямованої на визначення адекватної умовам 

господарювання маркетингової стратегії підприємства. Така діяльність включає: 

- проведення маркетингового стратегічного аналізу; 

- формулювання ефективної місії підприємства; 

- визначення адекватних маркетингових стратегічних цілей; 

- розроблення стратегічного плану маркетингу підприємства; 

- розроблення альтернативних маркетингових стратегій підприємства та 

визначення заходів для їх досягнення; 

- маркетингову оцінку стратегічної діяльності підприємства. 

Основним завданням стратегічного маркетингу є формулювання адекватної 

стратегії, яка: 

- формується в умовах і з урахуванням непередбачуваності розвитку 

подій; 

- має бути пов’язана з майбутніми перспективами; 

- враховує поетапне розгортання діяльності, наявність проміжних цілей за 

кожним з етапів та пов’язує ці етапи і цілі єдиними підставами для 

ухвалення рішень; 

- враховує реальну наявність ресурсів і потенційні можливості їх 

одержання. 

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). 
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Рис. 1. Сутність підходів до визначення терміна «маркетингова стратегія»  

 

У процесі формування маркетингової стратегії обов’язково аналізують 

вхідні елементи (маркетингові цілі, зовнішні фактори, внутрішні можливості) та 

формулюють вихідні елементи (стратегічні рішення щодо маркетингу-мікс) (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Вхідні та вихідні елементи маркетингової стратегії 

 

Вхідні елементи - це ті фактори, аналіз яких передує розробленню 

маркетингових стратегій. 

Основне призначення маркетингових стратегій полягає в тому, щоб 

взаємоузгодити цілі фірми з її можливостями, з вимогами споживачів, 

використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги 
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навколишнього середовища та цілі фірми). Вихідні елементи - це стратегічні 

рішення щодо комплексу маркетингу. 

Маркетингові стратегії деталізуються стосовно до елементів комплексу 

маркетингу.  

Стратегії в галузі ціноутворення можуть бути сформульовані наступним 

чином: встановлення ціни на продукт відповідно до його позиції на ринку; 

проведення різної цінової політики на різних ринках; формування цінової 

політики з урахуванням цінової політики конкурентів, рис. 3. 

 

Рис. 3. Класифікація цінових стратегій 

Щодо цін на нові товари-імітатори, аналоги яких вже існують на ринку, 

можуть бути використані різні стратегії щодо показників «ціна-якість» з 

урахуванням кон’юнктури конкретного ринку (табл. 2). У такій ситуації ціна 

слугує засобом позиціонування даного товару серед товарів конкурентів. 

Таблиця 2 - Стратегії вибору комбінацій показників «ціна-якість товару» 
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Товарна стратегія підприємства розробляється на перспективу і може 

включати три стратегічних напрямки покращення привабливості його товарного 

міксу (рис. 4). 

Можливість використання товарних стратегій в залежності від стадії 

життєвого циклу подано на рис. 9.5. 

 

Рис. 4. Товарні стратегії підприємства 

Маркетингова комунікаційна стратегія - це система напрямів дій 

підприємства щодо забезпечення його інформаційної присутності на ринку та 

формуванню довгострокових партнерських відносин з іншими ринковими 

суб’єктами в процесі створення і розподілу певних цінностей. 

Маркетинговій комунікаційній стратегії притаманні такі характерні риси: 

1) вона пов’язана з довгостроковим аспектом ринкової діяльності 

підприємства; 

2) є засобом реалізації маркетингових комунікаційних цілей підприємства, 

формується на підставі загальновиробничих і маркетингових цілей 

підприємства; 
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3) пов’язана з дослідженням маркетингового середовища, комунікаційної 

активності в ній ринкових суб’єктів, тому основою і необхідною умовою її 

формування є маркетинговий стратегічний аналіз, аналіз громадської думки, 

дослідження ставлення контактних аудиторій до діяльності підприємства та 

вивчення комунікаційної активності ринкових суб’єктів, що працюють на 

одному із суміжних ринках; 

4) маркетингова комунікаційна стратегія є складовою частиною процесу 

стратегічного планування маркетингових комунікацій, що є частиною 

маркетингового стратегічного планування, і тому вона повинна бути узгодженою 

як із завданнями підприємства, так і з загальнокорпоративної стратегією, і зі 

стратегіями нижчих стратегічних рівнів підприємства; 

5) є вектором ринкових дій підприємства. 

Організація ефективної співпраці з посередниками вимагає від фірми-

виробника визначитися, яку комунікаційну стратегію впливу на посередника 

варто обрати: проштовхування, залучення або комбіновану. 

Стратегія проштовхування передбачає спрямування зусиль фірми на 

заохочення посередників включити в асортимент товари фірми, створити 

необхідні товарні запаси, виділити в торгових залах підприємств роздрібної 

торгівлі найкращі місця і заохотити споживачів до купівлі товарів фірми, а саме: 

- надання права ексклюзивного збуту на певній території; 

- оптові знижки; 

- оплата витрат з гарантійного обслуговування; 

- надання рекламних матеріалів і зразків товарів 

- виділення коштів на стимулювання збуту; 

- поставка товарів за рахунок фірми; 

- навчання персоналу, конкурси з продажу. 

Найважливішими маркетинговими інструментами в цьому випадку стає 

особистий продаж і персональні контакти.  

Стратегія залучення передбачає зосередження основних комунікаційних 

зусиль на кінцевих споживачах з метою створення їх позитивного ставлення до 
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товару і марки для того, щоб споживач сам вимагав цей товар у посередника, 

заохочуючи його цим до торгівлі цією маркою, а саме: 

- реклама товару або марки; 

- надання безкоштовних товарів; 

- купони, які дають право повернення частини грошей. 

Метою комунікації в цьому випадку є формування стабільного попиту і 

лояльності споживачів до торгової марки. Це необхідно для того, щоб товар 

«втягувався» ринком і споживачі вимагали від посередників наявності товару в 

продажу. Для цього основну частину комунікаційного бюджету виробник 

повинен витрачати на рекламу в засобах масової інформації (залежить від 

сегмента), стимулювання споживачів і прямий маркетинг, спрямований на 

завоювання прихильності споживача. Якщо така політика виявиться успішною, 

виробник зможе впливати на учасників каналу збуту, спонукаючи їх 

реалізовувати товар, що користується попитом. 

Ключова мета стратегії залучення, таким чином, полягає в нейтралізації 

ринкової сили посередника, здатного заблокувати доступ до ринку. 

Для реалізації стратегії залучення потрібні великі фінансові ресурси. Кошти 

необхідні, в першу чергу, на оплату іміджевих рекламних кампаній, які являють 

собою постійні накладні витрати. При використанні стратегії проштовхування 

витрати пропорційні обсягу продажів, і тому не так обтяжують кампанію, 

особливо, якщо мова йде про маленьку фірму. 

По суті, стратегію залучення слід розглядати як програму довгострокових 

інвестицій. Фірма прагне до створення ділової репутації або марочного капіталу. 

Позитивний імідж бренду - це актив для фірми, а також кращий аргумент, що 

дозволяє отримати підтримку посередників. 

На практиці обидві стратегії комунікації використовуються одночасно. 

Важко уявити собі ситуацію, коли фірма не використовувала б стимулів для 

мотивації посередників. У міру накопичення маркетингового досвіду орієнтовані 

на ринок компанії все більше схиляються до активного брендингу і стратегіям 

залучення. Цьому сприяють і постійне подорожчання особистих продажів. 
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Комбінована стратегія передбачає використання обох стратегій, при цьому 

виникає питання, як саме розподілити ресурси для реалізації стратегії залучення 

та стратегії проштовхування. По-перше, це залежить від цілей: стратегія 

проштовхування, як зазначалося, має на меті спонукати посередників займатися 

певною торговою маркою і є ефективною у разі, якщо виділити значні кошти на 

рекламу в засобах масової інформації для фірми на даному етапі нереально. 

Вибір комунікаційної стратегії залежить від товару: виробники товарів 

промислового призначення віддають перевагу стратегії проштовхування, а 

виробники відомих марок споживчих товарів -стратегії залучення. При цьому 

недостатня увага до формування лояльності посередників може мати для фірми 

сумні наслідки (наприклад, зниження проміжних рекламних зусиль). 

Вибравши оптимальний канал розподілу і стратегію впливу на 

посередників, слід визначитися, з якими з них конкретно буде працювати фірма, 

як їх мотивувати, оцінювати. 

Стратегія розподілу товару включає розробку планово-управлінських 

рішень про тип каналу розподілу, його структуру, масштаб, інтенсивність, 

модифікації, контроль та ефективність каналу. Управління розподілом - це 

комплекс рішень щодо вибору каналу збуту, їх поєднанню з урахуванням 

намічених цілей бізнесу. 

Стратегія просування - це комплекс заходів на плановій основі по 

результативному впливу на покупця. Головна мета просування - створити 

стійкий попит на продукцію організації. 

Стратегія просування, як правило, передбачає: 

- формування попиту; 

- дизайн системи просування; 

- маркетингову логістику; 

- форми реалізації товару; 

- стимулювання збуту. 

Відмінності застосування стратегій розподілу подано у табл. 3. 
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Таблиця 3 - Характеристика стратегій розподілу товару 

Стратегія розподілу Характеристика товару 

інтенсивний розподіл - компанія 

прагне до максимального 

збільшення кількості торгових 

точок.  

Приклади: Coca-Cola, Mars, 

P&G,виробники і дистриб’ютори 

сувенірів  

властиво для виробників недорогих товарів, товарів 

повсякденного попиту та товарів імпульсивних 

покупок 

ексклюзивний розподіл - розподіл 

обмежується до дуже невеликого 

числа посередників з правами 

ексклюзиву на певну територію. 

Приклади: Grinder’s, автомобілі 

дорогих марок, надскладна техніка 

характерно для товарів класу преміум, надскладної 

техніки і предметів розкоші; жорсткий контроль 

над посередниками з боку виробника; високий 

рівень сервісу; орієнтація на створення і 

збереження бездоганного іміджу 

селективний розподіл - охоплення 

достатнє і в той же час обмежене, 

що дозволяє працювати тільки з 

кваліфікованими дилерами.  

Приклади: виробники дорогого 

алкоголю, Parker і т.д. 

характерно для продажу товарів підвищеної 

цінності; компанія-виробник працює з обмеженою 

кількістю посередників на стандартних 

взаємовигідних умовах 

 

Вибір стратегії розподілу визначається трьома критеріями, а саме: ступенем 

охоплення ринку тим чи іншим каналом, рівнем контролю організації над 

каналом і рівнем витрат. 

Завдання тактичного маркетингу стосується вибраних цільових ринків і 

передбачають: 

- вивчення ринку та обгрунтування рішень щодо виробництва певних 

товарів і надання послуг; 

- розробку маркетингового комплексу, до якого входять тактичні 

маркетингові заходи товарної, цінової, комунікаційної політики та 

політики розподілу; 

- розробку бюджету маркетингу; 

- реалізацію плану маркетингу та його контроль. 

На відміну від стратегічного маркетингу, націленого на реалізацію 

середньо- (на 2-5 років) та довгострокової політики фірми, тактичний маркетинг 

передбачає короткострокове планування (до 2-х років). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

АТ "Мікромашина" випускає 3 основних види продукції: електрофени, 

електрокофемолки, електробритви. На підставі даних, які представлені у таблиці 

1:  

а) побудувати матрицю БКГ;  

б) охарактеризувати ринкові позиції кожного СГП і підприємства в цілому;  

в) за допомогою рекомендацій матриці БКГ розробити стратегії діяльності 

для кожного СГП підприємства;  

г) сформувати збалансований стратегічний набір для підприємства в цілому.  

Таблиця 1 – Характеристика продажу АТ "Мікромашина", тис. шт.  

 

Хід рішення: 

Матриця БКГ будується на основі двох параметрів: темпу приросту ринку і 

відносної частки підприємства на ринку.  

Темп приросту ринку (Тпр ) визначається за формулою:  
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Розрахунок параметрів матриці БКГ занести у табл. 2.  

Таблиця 2 – Допоміжна таблиця для побудови матриці БКГ  

Вид продукції Темп приросту 

ринку, % 

Відносна частка 

ринку АТ 

"Мікромашина" 

Частка продукції 

у портфелі 

фен    

кавомолка    

бритва    

 

На підставі даних табл. 2 будується матриця БКГ (рис. 1): 



Маркетингова діяльність 

Максютенко І.Є. 

 

Рис. 1. Матриця БКГ «зростання-частка ринку» 

− по горизонтальній осі матриці відкладається відносна частка ринку, при 

цьому середній рівень відповідає 1.0, що означає рівність ринкових часток 

підприємства і лідера ринку;  

− по вертикальній осі відкладається темп приросту ринку. Рубіж між 

високою і низькою швидкістю росту встановлюється на основі галузевого 

аналізу, але як досить розповсюджені розглядаються темпи приросту на рівні 10 

% у рік;  

− розміри (діаметри) кіл відповідають частці кожного продукту (СГП) в 

обсязі продажу підприємства. 

Визначається збалансований стратегічний набір для підприємства. 

 


