


 
Стратегія – визначення основних довгострокових 

цілей та завдань підприємства, затвердження курсу дій 

і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих 

цілей. 

Стратегія маркетингу – втілення комплексу 

домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу 

на тривалий період і відповідних рішень по вибору та 

агрегуванню засобів (інструментів) організації та 

здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ділової 

активності. 

Визначення 



 
 Який товар виводиться на ринок, в якому асортименті та за 

якими цінами? 

 На якого споживача (на який сегмент ринку) він 
розрахований та увагу яких споживачів може привернути? 

 Які умови необхідно створити для продажу товару на 
запланованому рівні? 

 Через які канали і в яких обсягах буде організовано 
постачання? 

 Яким має бути після продажне обслуговування і хто його 
буде здійснювати? 

 Яких економічних результатів очікують учасники ринку і 
які витрати для цього потрібні? 

Відповідає на питання: 



 
 конкурентна перевага та головні цілі діяльності 

підприємства 

 ринки потенційних товарів та послуг, що відповідають 

інтересам підприємства 

 товарний асортимент 

 розподіл власних та залучених ресурсів 

 взаємодія з ринками факторів виробництва 

 цінова політика 

 раннє визначення кризових тенденцій 

Правила та прийоми: 



 
1. Залежно від терміну реалізації: 

 довгострокові; 

 середньострокові; 

 короткострокові. 

2. Залежно від стратегії життєвого циклу товарів фірми: 

 на стадії впровадження товару на ринок; 

 на стадії росту; 

 на стадії насичення ринку; 

 на стадії спаду. 

 

Класифікація 

маркетингових стратегій 



 
3. За станом ринкового попиту: 

 стратегія стимулюючого маркетингу; 

 стратегія синхромаркетингу; 

 стратегія підтримуючого маркетингу; 

 стратегія ремаркетингу; 

 стратегія демаркетингу. 

4. Залежно від загальноекономічного стану фірми та її 
маркетингових спрямувань – 3 види базових маркетингових 
стратегій фірми: 

 стратегія виживання; 

 стратегія стабілізації; 

 стратегія росту. 



 
5. За елементами маркетингового комплексу: 

 товарна стратегія; 

 цінова стратегія; 

 стратегія товарного руху; 

 стратегія просування. 

6. За ознакою конкурентних переваг (за Портером): 

 стратегія цінового лідерства; 

 стратегія диференціації; 

 стратегія фокусування (концентрації). 

 



 
7. Залежно від конкурентного становища фірми та її 
маркетингових спрямувань: 

 стратегія ринкового лідера; 

 стратегія челенджерів; 

 стратегія послідовників; 

 стратегія ринкової ніші. 

8. Залежно від виду диференціації: 

 товарної диференціації; 

 сервісної диференціації; 

 іміджевої диференціації; 

 кадрової диференціації. 



 
Аналіз загрози появи продуктів-замінників; 

Аналіз загрози появи нових гравців; 

Аналіз ринкової влади постачальників; 

Аналіз ринкової влади споживачів; 

Аналіз рівня конкурентної боротьби. 

Porter five forces analysis 



 
 



 
маркетинговий інструмент, призначений для виявлення:  

 політичних (P - political),  

 економічних (E - economic),  

 соціальних (S - social),  

 технологічних (T - technological)  

 + Legal і Environmental 

аспектів зовнішнього середовища, які впливають на 

бізнес компанії. 

PEST/PESTLE-аналіз 


