
 
Тема 5.2. 1 

 
 
 

Модуль 5 «Управління процессом маркетингу» 

Тема 5.2.:Стратегічний маркетинг. Взаємозв’язок маркетингової та 

корпоративної стратегії. 

Вид заняття: лекція  з використанням опорного конспекту у вигляді 

комп’ютерної презентації 

Навчальна мета: сформувати вміння: 

  Пояснювати, яким чином у маркетингу розподіляють обмежені ресурси. 

 Описувати три моделі планування маркетингу: загальні стратегії Портера, 

альтернативні методи нарощування прибутку і товарно-ринкові синергетичні 

ефекти. 

 Визначати, що необхідно для розроблення ефективного маркетингового 

плану і які питання виникають у зв’язку з цим. 

 Використовувати діаграму Ганта для планування послідовності робіт для 

завершення проекту у визначений термін. 

 Описувати кілька варіантів організації відділу маркетингу і зрозуміти роль 

менеджера продукту. 

 Знати, як аналіз збуту й рентабельності та маркетинговий аудит 

використовуються для оцінювання і контролю виконання програм маркетингу. 

 Характеризувати три організаційні рівні стратегії та розповідати, як вона 

співвідносяться один з одним і як впливають на маркетингову діяльність. 

 Описувати процес стратегічного маркетингу і три основні його фази: 

планування, впровадження, контроль. 

 Пояснювати, як організації шукають нові маркетингові можливості та 

вибирають цільові ринки.  

 Пояснювати, яким чином окремі складники маркетингу узгоджуються в 

його програмі. 

 Розповідати, як під час маркетингового контролю реальні результати 

порівнюються з плановими показниками, і як діяти у випадку відхилення від 

плану.   

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Аналіз складників збуту  Календарний план 

Аналіз рентабельності «Опікун» продукту або програми 

Групування за 

географічними регіонами 

Пункти частки ринку 

 

Групування за ринками   Стратегія диференціації 

Групування за товарними 

лініями 

Стратегія концентрації 

на витратах 

Групування за 

функціональними сферами 

Стратегія концентрації на диференціації 

Загальна бізнес-стратегія Стратегія лідерства 

за витратами 



 

Тема 5.2. 2 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Бенчмаркінг Маркетингова стратегія 

Бізнес-підрозділ  Маркетингова тактика  

Рівень бізнес-підрозділу  Місія  

Компетентність  Завдання  

Конкурентна перевага  Корпоративна культура  

Корпоративний рівень  Прибуток  

Функціональний рівень  Якість  

Корпоративні цілі  Ситуаційний аналіз  

Завдання  Процес стратегічного маркетингу  

Сегментація ринку  Якість  

Відносна частка ринку  SWOT-аналіз  

План маркетингу   

 

Зміст заняття  

1. Основи стратегічного маркетингу: результативність і розподіл 

маркетингових ресурсів (пошук і застосування результативних методів, 

розподіл маркетингових ресурсів із використанням функцій реакції – 

відгуку продажу).  

2. Процес стратегічного маркетингу. Фаза планування процесу стратегічного 

маркетингу (різноманітність планів маркетингу, вдосконалення планів 

маркетингу: пошук шляхів зростання). Фаза реалізації процесу 

стратегічного маркетингу (удосконалення реалізації програм маркетингу, 

організація маркетингу) Фаза контролю процесу стратегічного маркетингу 

(процес контролю стратегічного маркетингу, аналіз збуту, аналіз 

рентабельності та ROI-маркетинг). 

3. Рівні стратегій в організаціях (створення корпоративної стратегії, 

визначення корпоративних цілей, стратегія на рівні бізнес-підрозділу). 

4. Маркетингові та бізнес-плани (суть, ціль і аудиторії, найпоширеніші 

запитання представників зовнішніх аудиторій, мова і стиль викладу плану). 

Додаткові матеріали до лекції:  

- Новозеландська асоціація експортерів ківі протиставила втраті 

домінуючого положення на світовому ринку і падінню цін запуску 

преміум-бренда Zespri  

- Спіральна пружна самозатягувальна гайка: тріумф чи поразка ? 
- Бізнес-бачення General Electric  
- Маркетингові та бізнес-плани, направленні на різні аудиторії 
 

 Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: 

Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

Лінійні посади Функція реакції-відгуку продажу 

Нелінійні посади ROI-маркетинг 



 
Тема 5.2. 3 

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2009 ст.581- 607, ст.65- 82 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.262-282 

 

Завдання в інтернеті: 

1. Зверніться до товарної пропозиції українських книжкових інтернет-

магазинів: www.business-kniga.com.ua, www.bookshop.ua, www.bookstore.net.ua, 

www.books.lg.ua, www.uabooks.info, www.diamail.com.ua, www.bookzone.com.ua, 

www.bookclub.ua, www.lel.com.ua, www.books.dn.ua, www.ibook.com.ua, 

www.market.factor.ua, www.artvertep.dp.ua/shop/books, www.bookpost.com.ua, 

www.magazin.malorus.org. 

Визначте: 

- Цільовий сегмент споживачів цих інтернет-компаній. 

- Базові стратегії розвитку відповідно до матриці Майкла Портера. 

2. Порівняння визначень місій компаній 

Зайшовши на сайти українських телекомпаній, можна порівняти місії двох 

фірм. 

 1. Чим схожі місії цих двох компаній?  В чому вони різні? 

 a. Товарна місія. 

 b. Економічна місія.  

 c. Соціальна місія.  

Чим схожі місії цих організацій? 

В чому вони різні?  

2. Як ви вважаєте, яке визначення місії призведе до «тривалого, 

процвітаючого розвитку для нашого бізнесу та створення довготривалих 

ціннісних переваг продукту для  власників та персоналу»? 
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Тема 5.2. 4 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ  

Вступ  

КОНЦЕРН «СТІРОЛ» – ДІЯТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 

Відкрите акціонерне товариство «Концерн «Стірол» – одне з провідних 

хімікобіофармацевтичних підприємств України. У період трансформації 

економіки України на початку 90-х років ХХ століття концерн опинився у 

достатньо складних маркетингових умовах: практично повний розрив 

господарських зв’язків; гіперінфляційні процеси; низька платоспроможність 

контрагентів; нестабільність економіко-політичної ситуації; дефіцит товарів; 

значне навантаження соціального сектору. Сьогодні внаслідок довгострокового 

стратегічного планування та роботи над кадровим потенціалом концерн має у 

своєму роз порядженні висококваліфікованих маркетологів і фахівців-

проектувальників, здатних реалізувати найскладніші проекти. 

Стратегічний складник діяльності компанії – постійна реконструкція і 

модернізація виробництва. Кошти підприємства спрямовуються в основному на 

розвиток виробництва і випуск продукції. 

Лідерсво «Концерну «Стірол» передбачає, що він діє на випередження. 

Його працівники визначають амбітні цілі та реалізовують їх. Стратегія ведення 

бізнесу дала свої результати. На сьогодні Концерн «Стірол» – це 3% світового 

експорту аміаку і карбаміду, а також третя частина всеукраїнського виробництва 

мінеральних добрив. За цими цифрами – робота понад 6 000 співробітників 

компанії. У концерні постійно здійснюється розробка понад сотні інвестиційних 

проектів. Диверсифікація продукції, її висока якість і ведення активної 

маркетингової політики – це все, що сьогодні визначає успіх компанії. 

 

І. ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ: 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Керівники корпорацій і відділів маркетингу заклопотані постійними 

пошуками конкурентної переваги – унікальних позитивних якостей, що 

вирізняють компанію серед конкурентів. Визначивши ці переваги, керівники 

мають з’ясувати, яким чином їх можна використати найкраще. Ця робота 

враховує: 1) пошук і застосування результативних методів; 2) ефективний 

розподіл матеріальних ресурсів. 

А. Пошук і застосування результативних методів 

 Протягом п’яти років дослідники Норія, Джойс і Робертсон проводили 

ґрунтовний аналіз діяльності 160 компаній США і понад 200 інструментів та 

методів управління, зокрема: управління постачанням, управління відносинами зі 

споживачем CRM, використання мережі Інтранет. Результати показали, що 

окремо взяті інструменти й методи управління не мають прямого зв’язку з 

відмінними показниками виробничої діяльності цих компаній. Дослідники 

дійшли висновку, що чотири основні практичні методи ведення справ і 

управління – це «те, що працює на практиці»: стратегія, впровадження, культура і 

структура.  



 
Тема 5.2. 5 

В. Розподіл маркетингових ресурсів із використанням функції реакції-

відгуку продажу 

Функція реакції-відгуку продажу – це відношення витрат на маркетингові 

зусилля та отриманих маркетингових результатів.  

1. Максимізація додаткового доходу мінус додаткові витрати 
Економісти пропонують менеджерам метод найкращого розподілу ресурсів: 

спрямовувати маркетинг, виробничі та фінансові ресурси компанії на ті товари й 

ринки, які забезпечують найбільше перевищення додаткових доходів над 

додатковими витратами. Ця рекомендація узгоджується із маржинальним 

аналізом доходів і витрат. Цей принцип розподілу характерний для функції 

реакції-відгуку продажу. Графік функції реакції-відгуку продажу зображує 

ситуацію, коли із зростанням маркетингових витрат (які винесені на 

горизонтальну вісь) відповідно збільшується й річний обсяг продажу, що 

винесений на вертикальну вісь. Ця залежність виражається S-подібною кривою, 

яка доводить, що збільшення додаткових маркетингових витрат на 1 грошову 

одиницю дає набагато помітніший приріст продажу у середині відрізка кривої, 

ніж на його кінцях. 

2. Розподіл маркетингових ресурсів 

Концерн «Стірол», як і більшість компаній, проводить широкий аналіз із 

використанням пунктів частки ринку, що стали порівняльною базою ефективного 

розподілу ресурсів за різними товарними лініями в межах однієї компанії. Це 

допомагає дати відповідь на важливе запитання: «Які витрати необхідні для 

збільшення частки ринку ще на 1 (2, 5 чи 10) відсотковий пункт?» Для ухвалення 

рішень щодо розподілу ресурсів менеджер із маркетингу має оцінити: 1) частку 

ринку товару; 2) обсяг продажу, що відповідає кожній частці ринку; 3) внесок 

кожної частки ринку в накладні витрати й доходи (чи у валовий прибуток); 4) 

можливий результат від захоплення частки інших товарів у цій лінійці. 

3. Розподіл ресурсів і процес стратегічного маркетингу 

Для ефективного розподілу ресурсів під час стратегічного маркетингу 

компанія має перетворити маркетингову інформацію на маркетингові дії. Процес 

стратегічного маркетингу включає три фази: планування, реалізації та контролю. 

На кожній фазі подаються підсумкові звітні документи: на фазі планування – 

плани (програми) маркетингу, що визначають цілі та стратегії комплексу 

маркетингу, призначені для досягнення цілей; на фазі реалізації – результати 

(меморандуми або комп’ютерні звіти), що описують підсумки реалізації планів); 

на фазі контролю – меморандуми або коригувальні дії, що складаються в ході 

порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. 

Концерн «Стірол» для розроблення стратегічного напряму маркетингу 

неодмінно складає план стратегічного ресурсного потенціалу компанії. 

Конкурентне становище компанії і продукції характеризує передумови 

досягнення головної мети в конкурентній боротьбі на ринку. Вони визначаються: 

стратегічним потенціалом компанії, тобто внутрішніми чинниками її 

конкурентоспроможності; сукупним впливом чинників макромаркетингового 

середовища. 



 

Тема 5.2. 6 

Конкурентну стратегію «Концерн «Стірол» вибирає залежно від двох 

основних чинників: 1) структури стратегічного потенціалу; 2) можливості 

розширення ресурсів компанії.  

Посилення лише одного складника стратегічного потенціалу не може істотно 

зміцнити конкурентні позиції компанії у галузі. Для цього необхідно всі 

взаємозалежні складники стратегічного потенціалу привести у відповідність до 

умов зовнішнього середовища компанії. Звідси виходить, що однією із 

найважливіших цілей управління виступає раціональний розподіл обмежених 

ресурсів компанії між складниками стратегічного потенціалу, тобто необхідно 

визначити, куди вигідніше спрямовувати ресурси, щоб забезпечити високий 

рівень конкурентної переваги.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Що показує S-подібна крива функції реакції-відгуку продажу? 

Відповідь: S-подібна крива функції реакції-відгуку продажу показує, що 

збільшення додаткових маркетингових витрат на 0,1 млн грн. (із 0,5 до 0,6 млн 

грн.) дає набагато помітніший приріст продажу у середині відрізка (12 млн грн.) 

кривої, ніж на його кінцях (зростання витрат з 0,4 до 0,5 млн грн. збільшує обсяг 

продажу на 10 млн грн., а зростання витрат з 0,7 до 0,8 млн грн. дає приріст 

обсягу продажу на 3 млн грн.). 

2. Назвіть основні звітні документи кожної фази процесу стратегічного 

маркетингу. 

Відповідь: на фазі планування процесу стратегічного маркетингу подаються 

плани (програми) маркетингу, що визначають цілі та стратегії комплексу 

маркетингу, призначені для досягнення цілей. На фазі реалізації процесу 

стратегічного маркетингу – результати (меморандуми або комп’ютерні звіти), що 

описують підсумки реалізації планів). На фазі контролю процесу стратегічного 

маркетингу – меморандуми або коригувальні дії, що складаються в ході 

порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. 

 

ІІ. ФАЗА ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Три аспекти процесу стратегічного маркетингу заслуговують на детальний 

розгляд: 1) різноманітність планів маркетингу; 2) моделі планування маркетингу, 

які довели свою ефективність; 3) деякі уроки планування та стратегії маркетингу. 

А. Різноманітність планів маркетингу 

Підсумком фази планування процесу стратегічного маркетингу звичайно 

стає маркетинговий план, що визначає напрям маркетингової діяльності. Єдиного 

методу його розроблення немає. Подібно до бізнес-планів, маркетингові 

розрізняються за тривалістю періоду планування, за метою та за аудиторією. 

Зупинимося на двох видах планів маркетингу: довгострокових і річних. 

Довгостроковим планом маркетингу визначається зміст маркетингової 

діяльності компанії на майбутнє від двох до п’яти років. Такі плани, як 

правило, подаються на затвердження вищому керівництву і раді 

директорів. 
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Річні плани маркетингу розробляють менеджери продукту, бренд-

менеджери або фахівці з маркетингу в компаніях, що випускають 

споживчі товари. Ці плани містять цілі й стратегії маркетингу щодо 

кожного товару, товарної лінії чи усієї компанії на один рік. Річне 

планування зазвичай починається із проведення детального 

маркетингового дослідження наявних споживачів продукції компанії й 

закінчується через 48 тижнів затвердженням плану генеральним 

директором підрозділу. 

В. Вдосконалення планування маркетингу: пошуки шляхів зростання 

Для компанії, яка має справу з великим асортиментом товарів, що 

конкурують на багатьох ринках, планування маркетингу – це складний процес. 

Існують три ефективні підходи, що можуть допомогти вищому керівництву й 

керівникам відділу маркетингу такої компанії ухвалити важливі рішення, які 

стосуються розподілу ресурсів: 1) бізнес-стратегії Портера; 2) методи 

нарощування прибутку; 3) товарно-ринкові синергетичні ефекти. 

1. Загальна бізнес-стратегія  

Загальна бізнес-стратегія – це стратегія досягнення конкурентних переваг, 

яку може застосовувати будь-яка компанія незалежно від товару, який вона 

виробляє, чи від галузі, в якій вона діє. 

2. Бізнес-стратегії Портера 

Хоча всі підходи ґрунтуються на бізнес-стратегіях, цей термін пов’язується 

звичайно з матри цею Майкла Портера. У стовпчиках цієї моделі подано дві 

можливості, які компанія може обрати, шукаючи конкурентну перевагу: 1) стати 

виробником із низькими витратами на тих ринках, де вона веде конкурентну 

боротьбу; 2) диференціювати себе, розвиваючи відмінності своїх товарних 

пропозицій чи програм маркетингу. У рядках зображено масштаби конкуренції: 

1) широкий цільовий ринок (конкуренція в багатьох ринкових сегментах); 2) 

вузький цільовий ринок (конкуренція в кількох чи в одному сегменті). Перетин 

стовпчиків і рядків дає чотири основні стратегії, кожна з яких може забезпечити 

компанії конкурентну перевагу серед подібних бізнес-одиниць у тій самій галузі 

промисловості. 

Стратегія лідерства за витратами потребує серйозної спрямованості на 

контроль за витратами і внаслідок цього – на зниження цін в широкому 

діапазоні сегментів ринку. 

Стратегія диференціації потребує використання інновацій і відмітних 

характеристик запропонованих товарів – підтримку іміджу 

торговельної марки, вищої якості, передової технології та кращого 

обслуговування для підвищення ціни на товари із спрямованістю на 

широкий діапазон сегментів ринку. Така стратегія дозволяє компанії 

підвищувати ціну на свій товар. 

Стратегія концентрації на витратах грунтується на контролі за 

витратами і, внаслідок цього, на зниженні цін у вузькому діапазоні 

сегментів ринку. 
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Стратегія концентрації на диференціації передбачає використання 

відмітних характеристик товарів компанії, щоб охопити один чи кілька 

сегментів ринку. 

3. Методи нарощування прибутку 

 Якщо компанія хоче збільшити свій прибуток, то може спробувати: 

1) збільшити доходи; 2) скоротити витрати; 3) зробити і те, і те водночас. 

 Стратегічна ціль щодо збільшення доходів може бути досягнута 

лише за допомогою одного з чотирьох методів: 

а. глибше проникнення на ринок (наявні ринки, наявні продукти). 

Торговельна марка Ceresit використовує таку стратегію, 

зосереджуючи зусилля на досягненні ринкового лідерства в 

кожній категорії; 

b. розвиток товару (наявні ринки, нові товари). Група «Норд» 

розробила нові моделі холодильників, доповнивши вже наявний 

набір, щоб успішно конкурувати з виробниками на українському 

ринку у своєму ціновому сегменті; 

с. розвиток ринку (нові ринки, наявні товари). Walt Disney 

розширила ринок, створивши «Діснейленд» у Флориді, а згодом – 

у Токіо і Парижі; 

d. диверсифікація (нові ринки, нові товари). Концерн «Стірол», на 

частку якого припадає 3% світового виробництва карбоміду, почав 

застосовувати таку стратегію. Він налагодив випуск будівельних 

матеріалів, фарб, барвників, лікарських препаратів тощо. 

 Стратегічні методи зниження витрат поділяються на дві категорії. До 

першої належать методи, що грунтуються на економії масштабу – за рахунок 

збільшення обсягу випуску продукції. Друга стратегія скорочення витрат 

передбачає просто пошук нових способів зниження витрат (економія у сфері 

маркетингу, НДД і проектування, виробництва і закупівель та ін.). 

4. Товарно-ринкові синергетичні ефекти 
 Під час розроблення корпоративних і маркетингових стратегій 

вирішальну роль відіграють маркетингові синергетичні ефекти та синергетичні 

ефекти в НДД і виробництві. Їх можна застосовувати як для зовнішніх 

синергетичних ефектів, що досягаються за рахунок злиття й поглинання, так і для 

внутрішніх, яких можна досягти додаванням нових товарів чи пошуком нових 

ринків. 

 Товарно-ринкова матриця дає змогу визначити компроміси, 

характерні для процесу стратегічного маркетингу. У товарно-ринковій матриці 

виділено п’ять можливих маркетингових стратегій: 

товарно-ринкова концентрація: компанія отримує прибуток від 

«концентрації зусиль» на одній виробничій лінії і одному сегменті ринку, але 

втрачає можливості значної синергії як у сфері маркетингу, так і НДД та 

виробництва; 

ринкова спеціалізація: компанія досягає синергії маркетингу за 

допомогою пропозиції повного асортименту товару, але НДД і виробництво 

мають значні складнощі під час розроблення і виробництва нових товарів; 
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товарна спеціалізація: компанія досягає синергетичного ефекту у сфері 

НДД і виробництва за рахунок економії від зростання масштабу 

виробництва, однак досягнення ринкового розподілу у різних сегментах 

ринку потребує значних витрат; 

селективна спеціалізація: компанія не досягає синергетичних ефектів 

ні у сфері маркетингу, ні у НДД і виробництві через унікальність товарно-

ринкових комбінацій; 

повне охоплення: компанія має найбільший потенціал досягти 

синергетичних ефектів у всіх сферах.  

С. Деякі уроки планування і стратегії маркетингу 

Застосування поданих вище методів – не автоматичний процес. Воно 

значною мірою передбачає врахування думок менеджерів. 

1. Принципи розроблення ефективного маркетингового плану 

Існує кілька положень, якими варто керуватися, розробляючи маркетингові 

плани: 

 установлювати досяжні цілі, що піддаються вимірюванню; 

 використовувати як основу плану факти та обгрунтовані 

припущення; 

 виробляти прості, але зрозумілі плани; 

 розробляти всеосяжні й реально здійсненні плани; 

 розробляти гнучкі плани, які можна контролювати. 

2. Складнощі в плануванні та розробленні маркетингових стратегій: 

Плани можуть грунтуватися на незадовільних припущеннях щодо чинників 

макромаркетингового середовища. План компанії Western Union у США 

провалився тому, що він не відбивав вплив дерегулювання та дій конкурентів. 

Фахівці з розроблення планів можуть залишити поза увагою реальні потреби 

споживачів. Слоган «Найкращі складники, найкраща ціна» виводить із рівноваги 

керівників компанії Pizza Hut, тому що цей слоган мережі ресторанів Papa John’s 

International Pizza відображає пристрасне захоплення компанії деталями. А це 

призводить до того, що вона привласнює частку ринку значно більшої компанії 

Pizza Hut. 

На збір даних і письмове оформлення планів може бути витрачено надто 

багато часу. Компанія Westinghouse значно скоротила для своїх оперативних 

підрозділів обсяг інструкцій з рощроблення планів. 

У лінійних керівників найчастіше виникає відчуття, що вони виконують 

«чужі» плани. Енді Гроув, головний виконавчий директор корпорації Intel, якось 

зауважив, що відповідальність за стратегічне планування у корпорації 

передавалася фахівцям зі стратегічних планів. Такі стратегії не стосувалися того, 

чим вони насправді займалися. Вирішенням проблеми стало делегування 

більшого обсягу повноважень у сфері планування лінійним керівникам. 

3. Збалансоване узгодження вартісних і ціннісних показників у 

стратегічних маркетингових планах 

Вартісні показники дають змогу визначити внесок окремого підрозділу або 

стратегічної бізнес-одиниці у вартість акцій компанії чи в добробуд акціонерів. 
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Ціннісні показники, такі як етика, чесність, збереження навколишнього 

середовища, підтримка здоров’я й безпеки співробітників співвідносяться із 

загальними корпоративними цінностями: показниками зростання, прибутковості, 

обслуговування клієнтів та якості продукції. 

4. Використання синергії компанією «Концерн «Стірол» 

Окремі бізнес-підрозділи концерну «Стірол» у різний час дотримуються 

неоднакових стратегій для отримання синергетичних ефектів. 

«Стірол ПАК» виробляє упаковку для харчових продуктів та одноразовий 

посуд. Застосування новітніх маркетингових прийомів, таких як бенчмаркінг, 

мерчендайзинг тощо, дозволяє збільшити присутність на наявних сегментах 

ринку й підвищити обсяги продажу. «Стірол ПАК» використав стратегію 

глибшого проникнення на наявний ринок. 

«Стіролхімпобут» випустив новий тип фарби – ПС-160. Цей товар посідає 

значне місце на будівельному промисловому і споживчому ринку України. 

«Стіролхімпобут» використав стратегію розроблення товару. 

«Стірол ПАК» тривалий час виготовляє плити з пінного полістиролу ПСБС-

15. Для виходу на нові ринки Прибалтики, Росії, країн Східної Європи було 

освоєно устаткування компанії PSTI (США). «Стірол ПАК» використав стратегію 

розроблення ринку. 

«Стіролбіофарм» має 47 найменувань твердих і рідких лікарських форм 

різних фармакотерапевтичних груп, 40% продукції експортується за межі 

України. Це наочний приклад застосування стратегії диверсифікації – вихід з 

новим товаром на нові ринки. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Назвіть види маркетингових планів. 

Відповідь: подібно до бізнес-планів, маркетингові розрізняються за 

тривалістю періоду планування, за метою та за аудиторією. За тривалістю 

періоду планування маркетингові плани поділяються на довгострокові та річні. 

Довгостроковим планом маркетингу визначається зміст маркетингової діяльності 

компанії на майбутнє від двох до п’яти років. Такі плани, як правило, подаються 

на затвердження вищому керівництву і раді директорів. Річні плани маркетингу 

розробляють менеджери продукту, бренд-менеджери або фахівці з маркетингу в 

компаніях, що випускають споживчі товари. Ці плани містять цілі й стратегії 

маркетингу щодо кожного товару, товарної лінії чи усієї компанії на один рік.  

2. Опишіть чотири загальні стратегії бізнесу Маукла Портера. 

Відповідь: 1. Стратегія лідерства за витратами потребує серйозної 

спрямованості на контроль за витратами і внаслідок цього – на зниження цін в 

широкому діапазоні сегментів ринку. 2. Стратегія диференціації потребує 

використання інновацій і відмітних характеристик запропонованих товарів – 

підтримку іміджу торговельної марки, вищої якості, передової технології та 

кращого обслуговування для підвищення ціни на товари із спрямованістю на 

широкий діапазон сегментів ринку. Така стратегія дозволяє компанії 

підвищувати ціну на свій товар. 3. Стратегія концентрації на витратах 

грунтується на контролі за витратами і, внаслідок цього, на зниженні цін у 
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вузькому діапазоні сегментів ринку. 4. Стратегія концентрації на диференціації 

передбачає використання відмітних характеристик товарів компанії, щоб охопити 

один чи кілька сегментів ринку. 

3. Назвіть чотири можливі форми підвищення доходів компанії з 

урахуванням стратегій нарощування прибутку. 

Відповідь: 1. Глибше проникнення на ринок (наявні ринки, наявні продукти) 

– зосередження зусиль на досягненні ринкового лідерства в кожній категорії 

товарів на різних ринках. 2. Розвиток товару – розроблення нових товарів на 

наявних ринках. 3. Розвиток ринку – проникнення на нові ринки з існуючими 

товарами.    4. Диверсифікація – вихід на нові ринки з новими товарами. 

4. Як у межах товарно-ринкової матриці можна досягти: 1) маркетингових 

синергетичних ефектів; 2) синергетичних ефектів у сфері НДД і виробництва? 

Відповідь: 1) маркетингових синергетичних ефектів у межах товарно-

ринкової матриці можна досягти за допомогою використання: стратегії ринкової 

спеціалізації, тобто використання повного асортименту товару в одному сегменті 

ринку; стратегії повного охоплення – присутність в усіх сегментах ринку з 

повним асортиментом товару. 2) Синергетичних ефектів у сфері НДД і 

виробництва у межах товарно-ринкової матриці можна досягти за допомогою 

використання: стратегії товарної спеціалізації – присутність в усіх сегментах 

ринку з одним асортиментним рядом товару; стратегії повного охоплення – 

присутність в усіх сегментах ринку з повним асортиментом товару. 

 

 

 ФАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Успішні керівники, котрі відстежують процес виконання слабкого плану, по-

перше, спробують з’ясувати, в чому проблема: у плануванні та стратегії, у їхній 

реалізації, в тому та іншому водночас. Потім вони спробують вирішити 

проблему. Але дослідження показують, що успішні компанії відрізняються 

хорошими показниками як у сфері планування і стратегії, так і у сфері їх 

застосування і реалізації.  

А. Підвищення уваги до фази реалізації програм маркетингу 

У новому тисячолітті фаза реалізації процесу стратегічного маркетингу стала 

ключовим чинником успіху через передачу багатьох функцій планування від 

планувальників до лінійних керівників. Джек Велч із компанії General Еlесtrіс 

вирішив скоротити удвічі кількість менеджерів і рівнів між ним і виробництвом 

для прискорення процесу ухвалення рішень і їх реалізації. Багато компаній у 

всьому світі використовують такий підхід як взірець. 

 
ФАХОВИЙ ПОГЛЯД 

Сім стратегічних помилок стратегічного маркетингу 

 Помилка № 1. Більшу частину свого робочого часу менеджери компанії заклопотані 

вирішенням рутинних проблем. Вони добре розуміють терміни «бюджет», «проект», «ресурс» і 

водночас уникають термінів «ціль», «завдання», «результат». Отже, якщо відсутнє або не дове-

дене глобальне завдання компанії, то, як правило, не визначена і глобальна стратегія, в межах 

якої доцільно визначити завдання маркетингу. 

Мораль № 1. Наявність цілі наповнює суттю бізнес-існування. 
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 Помилка № 2. На практиці виникають дві крайності. Перша – це повне заперечення 

досвіду інших людей, бізнес-літератури і наукового підходу зокрема. «Інтуїтивні маркетологи» 

(назвемо їх так) довіряють лише власному чуттю і досвіду. Друга крайність – тотальне 

обожнювання книжкових знань і авторитетів. Такі «теоретичні маркетологи» захоплюються 

кожною значною ідеєю, що популярна в маркетинговому середовищі лише тому, що вона нова. 

Мораль № 2. У дев’яти випадках з десяти успіх полягає у використанні простих 

базових речей. 

 Помилка № 3. Іноді працівники переконані, що головне – не зупинятися, працювати, 

доки сили вистачить. Така ситуація нерідко трапляється в маркетинговій практиці, але 

професійно – це думати, а потім робити. 

Мораль № 3. За квапливість треба відчувати не гордість, а сором. 

Помилка № 4. У бізнесі мало отримати конкурентну перевагу, її потрібно утримувати і 

зробити стійкою. Важливо не просто проголосити: «Наше краще...», а бути впевненим, що наш 

сусід по бізнес-центру не скаже на ринку те саме. Вихід один – постійно і невтомно шукати 

відповідь на запитання: «Чому клієнти купуватимуть у мене? 

Мораль № 4. Без конкурентної переваги немає підприємницького щастя. 

 Помилка № 5. У маркетинговій практиці важливі скоординовані дії всіх підрозділів 

компанії від постачання і виробництва до дистриб’юції та мерчендайзингу. Нерідко виникає 

ситуація, коли рекламна кампанія в розпалі, споживач штурмує магазини, а товар не завезли, 

бо скінчилися кошти на перевізника. 

Мораль № 5. Збіг амбіцій і ресурсів - рідкість, яка повернеться сторицею. 

 Помилка № 6. Непідготовленість до успіху в умовах зростання українських ринків – 

суттєва проблема. Небезпека полягає в неготовності менеджменту до нової ситуації 

(нестабільної, некерованої, загрозливої). 

Мораль № 6. Готовність до успіху теж критична, як і готовність до невдачі. 

 Помилка № 7. Руйнівні наслідки цієї помилки спостерігаються багато років потому. 

Це – непослідовність. Мали місце випадки, коли за декілька років інтенсивної комунікації 

споживач отримував такий коктейль різновекторних повідомлень, що говорити про створення 

цілісного бренда можливо було лише в тому випадку, якщо він називається «хаос». Але 

наскільки руйнівна непослідовність, настільки звичайна послідовність може приносити 

дивовижні позитивні результати. 

Мораль № 7. Послідовність у маркетингу неможливо переоцінити. 

 

В. Удосконалення реалізації програм маркетингу 

Для ефективної реалізації всіх планів маркетингу необхідні як досконалі 

управлінські навички, так і ефективні методи управління. На основі цього було 

вироблено низку принципів, що сприяють реалізації програм маркетингу. 

1. Роз’яснюйте цілі та методи їхнього досягнення. Всі співробітники 

компанії Рара John’s (від засновника Джона Шнаттера до приймальників 

замовлень телефоном і менеджерів) чітко уявляють ціль компанії. 

2. Знайдіть «опікуна» програми. Ефективні програми майже завжди 

підтримує «опікун» продукту чи програми, здатний і готовий скоротити 

бюрократичні процедури і просунути продукт чи програму. Адмірал ВМФ США 

Грейс Мюррей Хопер винайшов не лише мову програмування СОBОL, а й слово 

bug (жучок), що означає: будь-який збій комп’ютера чи комп’ютерної програми. 

3. Заохочуйте успішну реалізацію програм. Коли окремий співробітник чи 

колектив знає, що їх винагородять за досягнення цілі компанії, у них з’являється 

стимул забезпечити успішну реалізацію програми, бо в цьому успіхові буде його 

особиста участь і внесок. 
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4. Реалізовуйте конкретні дії та уникайте «паралічу від аналізу». 
«Параліч від аналізу» виникає тоді, коли замість виконання конкретних дій для 

вирішення проблеми її піддають надмірному аналізу. Підрозділ Skunk Works 

корпорації Lockheed Aircraft здобув легендарну репутацію завдяки вмінню навіть 

за мізерного бюджету досягати в найкоротші терміни дивовижних технічних 

результатів за рахунок командної роботи.  

5. Щоб «оголити» всі аспекти проблеми, стимулюйте відкрите 

обговорення. Успіх найчастіше залежить від сприятливої робочої атмосфери, що 

налаштовує співробітників відверто, без остраху висловлювати думки, своє 

бачення проблеми. Цей підхід полягає в тому, щоб вирішити проблему 

колективними зусиллями, не марнуючи час на пошуки винного. Щоб заохочувати 

вільне обговорення можливих методів зниження витрат, кожен співробітник 

компанії Saturn корпорації General Моtоrs проходить курс підготовки, що триває 

від 100 до 750 годин і містить аналіз балансових звітів. 

6. Визначення конкретних завдань, обов’язків і термінів їхнього 

виконання. Для успішної реалізації плану необхідно, щоб працівники знали 

завдання, за виконання яких вони відповідальні, а також граничні терміни 

їхнього виконання. Для ефективної реалізації тисяч різних завдань, пов’язаних зі 

створенням орбітального супутника, аерокосмічне відділення корпорації Boeing 

зазвичай скликає щотижневі наради, де обговорюють хід виконання програми. 

Підсумком їх стає календарний план, – перспективний документ, що визначає 

цільові вказівки і сприяє виконанню поставлених завдань у встановлений термін. 

 Календарні плани – перспективні документи, що визначають цільові 

вказівки і сприяють виконанню поставлених завдань у встановлений 

термін. 

 Календарний план проведення виробничих і маркетингових заходів 

можна успішно скласти за допомогою графіка Ганта – це метод, 

розроблений Генрі Гантом, що показує, яким чином одночасне 

виконання кількох завдань дозволяє завершити завдання вчасно.  

С. Організація маркетингу 

Для реалізації маркетингових планів компанії потрібно створити 

організаційну структуру маркетингу. У зв’язку з цим виникають дві основні 

проблеми: 1) треба зрозуміти, як взаємозалежні лінійні та нелінійні посади; 2) 

варто усвідомити, яку роль відіграє менеджер продукту та менеджер з 

маркетингу. 

1. Лінійний і нелінійний персонал та структурна організація компанії 

 Менеджери на лінійних посадах уповноважені та відповідальні 

віддавати розпорядження співробітникам, що звітують перед ними. 

 Люди на нелінійних посадах можуть давати поради співробітникам 

на лінійних посадах, але вони не віддають безпосередніх наказів. 

 Більшість маркетингових компаній у межах своєї організації 

групують підрозділи на основі товарних ліній, функціональних сфер, 

географічних регіонів чи ринків: 

групування за товарними лініями – кожен підрозділ відповідає за 

визначені групи товарів у межах товарних ліній; 
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групування за функціональними сферами – групування за сферами, 

що становлять окремі відділення чи види діяльності в межах компанії 

(виробництво, маркетинг і фінанси тощо); 

групування за географічними регіонами – поділ територій продажу 

відповідно до географічного розташування. Кожен директор зі збуту має в 

підпорядкуванні місцевих менеджерів, які звітують перед ним. Вони, у 

свою чергу, мають у підпорядкуванні районних менеджерів, які звітують 

перед ними, на найнижчому рівні перебувають торговельні представники 

на місцях; 

групування за ринками – використання окремих споживчих 

сегментів ринку, наприклад, банківська справа, охорона здоров’я чи 

виробництво. Якщо цей метод організації поєднується із групуванням 

товарів, то утворюється матрична організація. 

 Менеджер категорії (менеджер із маркетингу і т. ін.) несе фінансову 

відповідальність за весь асортимент товарів та намагається зменшити 

можливість негативного впливу однієї торговельної марки на іншу в 

одній категорії продукту.  

2. Роль менеджера продукту 

 Менеджери продукту (бренд-менеджери) – очолюють продуктову 

чи марочну групу, розробляють, збувають та контролюють 

реалізацію річних і довгострокових планів щодо товарів, за які вони 

відповідають. Переваги: виступають радниками із призначених 

продуктів, відповідають за прибуток і збитки виробництва цих 

продуктів. Недоліки – у них порівняно мало прямих повноважень. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Чим обумовлена важливість залучення лінійних керівників до 

планування? 

Відповідь: лінійні керівники уповноважені та відповідальні віддавати 

розпорядження співробітникам, що звітують перед ними. Їх важливо залучати до 

планування для того, щоб зменшити можливість негативного впливу однієї 

торговельної марки на іншу в одній категорії продукту. 

2. Яка роль і значення «опікуна» програми? 

Відповідь: «опікуни» продукту чи програми майже завжди підтримують 

ефективні програми. Вони здатні і готові скоротити бюрократичні процедури і 

просунути продукт чи програму. Такі люди вміють маневрувати між питаннями 

широкомасштабної стратегії і дрібними специфічними питаннями, вони 

переборюють організаційні перешкоди. 

3. Поясніть, яка різниця між послідовними й паралельними завданнями в 

діаграмі Ганта. 

Відповідь: послідовні завдання в діаграмі Ганта пов’язані за часом та їх 

виконання проходить декілька етапів: 1) визначення основних завдань; 2) 

встановлення термінів виконання; 3) організація роботи для виконання завдання 

у визначений строк; 4) розподіл обов’язків між виконавцями. При виконанні 

паралельних завдань обов’язки розмежовуються між виконавцями, які 
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зосереджуються на одному аспекті, однак при цьому виконуються водночас 

спільно для заощадження часу.  

 

 ФАЗА КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Сутність контролю полягає в порівнянні досягнутих результатів із цілями, 

наміченими в маркетинговому плані, з метою вживання потрібних заходів 

управління. 

А. Процес контролю стратегічного маркетингу 

 

 Ідеальна ситуація передбачає кількісні цілі, викладені у маркетингових 

планах на фазі планування, досягнені завдяки маркетинговим діям і 

виміряні як результат на фазі контролю. Менеджер із маркетингу 

використовує метод управління відхиленнями. 

 Метод управління відхиленнями означає виявлення результатів, які 

відходять від запланованих, для визначення їхніх причин і реалізації 

нових дій.  

 Результати вимірювань. Сьогодні фахівці з маркетингу вимірюють не 

тільки фінансові показники, такі як дохід від продажу і прибуток, а й 

маркетингові показники: задоволеність покупців, період від початку 

розроблення виробу до виходу його на ринок і мотивацію працівників. 

В. Аналіз збуту 

 Вирішальне значення для контролю за виконанням програм маркетингу 

має аналіз збуту, що використовує торговельні звіти компанії для 

порівняння одержаних результатів із запланованими та визначення 

сильних і слабких сторін. 

 Усі змінні параметри, що застосовуються для сегментації ринку, можуть 

бути використані й у аналізі складників збуту (аналізі мікропродажу), 

що дозволяє відстежувати зв’язок доходів від продажу з їхніми 

джерелами, зокрема певними продуктами, регіонами збуту чи 

споживачами.  

С. Аналіз рентабельності та ROI-маркетинг 

 Аналіз рентабельності – це засіб контролю над програмами маркетингу, 

що використовує рентабельність продуктів компанії, споживчих груп, 

збутових територій, каналів розподілу й обсягу замовлення. 

 ROI-маркетинг (маркетинг рентабельності інвестованого капіталу) 
використовується з метою одержання докладних даних для виконання 

аналізу рентабельності. Це – застосування сучасних технологій 

вимірювання й одночасне планування організаційного процесу, щоб 

зрозуміти, визначити й оптимізувати витрати маркетингу.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  
1. У чому відмінність між лінійними й нелінійними посадами в межах 

структурної організації маркетингу? 
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Відповідь: менеджери на лінійних посадах уповноважені та відповідальні 

віддавати розпорядження співробітникам, що звітують перед ними. Люди на 

нелінійних посадах можуть давати поради співробітникам на лінійних посадах, 

але вони не віддають безпосередніх наказів. 

2. Назвіть чотири найпоширеніші типи структурної організації відділу 

маркетингу. 

Відповідь: 1) групування за товарними лініями – кожен підрозділ 

відповідає за визначені групи товарів у межах товарних ліній. 2) Групування за 

функціональними сферами – групування за сферами, що становлять окремі 

відділення чи види діяльності в межах компанії (виробництво, маркетинг і 

фінанси тощо). 3) Групування за географічними регіонами – поділ територій 

продажу відповідно до географічного розташування. 4) Групування за ринками 

– використання окремих споживчих сегментів ринку, наприклад, банківська 

справа, охорона здоров’я чи виробництво. Якщо цей метод організації 

поєднується із групуванням товарів, то утворюється матрична організація. 

3. Які два складники процесу стратегічного маркетингу порівнюють між 

собою для здійснення контролю виконання програми маркетингу? 

Відповідь: для здійснення контролю виконання програми маркетингу 

порівнюють між собою результати, отримані у процесі реалізації програми 

стратегічного маркетингу, заплановані кількісні цілі, викладені у маркетингових 

планах в процесі планування. 

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ   

 
  НОВОЗЕЛАНДСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКСПОРТЕРІВ КІВІ ПРОТИСТАВИЛА ВТРАТІ 

ДОМІНУЮЧОГО ПОЛОЖЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ І ПАДІННЮ ЦІН 

ЗАПУСКУ ПРЕМІУМ-БРЕНДА ZESPRI 

Торгувати екзотичними фруктами нелегко. Зазвичай 

це доволі делікатний і такий, що швидко псується, товар, 

який вирощують за тисячі кілометрів від тих місць, де він 

поступає у роздрібний продаж. Крім того, культури, що 

порівняно нещодавно введені у господарський обіг, не 

передбачають такого різноманіття сортів, як, наприклад, 

яблука чи груші, тому продукція різних постачальників 

практично однакова як за зовнішнім виглядом, так і за 

смаком.  

Коли на початку 90-х років ХХ століття Нова 

Зеландія, яка за 30 років до цього вперше вивела плоди ківі на світовий ринок та дала їм назву 

на честь свого національного символу – невеличкої нелітаючої пташки, що за своїм виглядом 

нагадує плод ківі, почала програвати конкурентам, здатним вирощувати більше фруктів і 

продавати їх дешевше, Новозеландська асоціація експортерів ківі запустила національний 

бренд ківі під назвою Zespri. Він повинен був символізувати новозеландські коріння цього 

фрукту та відрізняти його в очах споживачів від небрендованих плодів, що постачалися з 

інших країн.  

Численні рекламні кампанії з 

просування нового бренда поряд із 

застосуванням інтегрованих систем 

управління якістю, дозволили 

Новозеландській асоціації експортерів 
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ківі зберегти монополію на продаж ківі за межами Нової зеландії. 

У своїй маркетинговій політиці Zespri орієнтується виключно на кінцевого споживача, 

привертаючи його увагу за  допомогою реклами та промоакцій. Втім, рекламою та 

промоакціями Zespri не обмежилася. У 1998 році новозеландським селекціонерам вдалося 

отримати новий різновид ківі – із золотисто-жовтою м’якоттю та більш солодким смаком, ніж 

звичайні зелені ківі. Новому сорту дали назву Zespri Gold. А у 2005 році з’явився ще один 

різновид ківі – з червоно-рожевою м’якоттю. 

Окрім реклами Zespri активно популяризує та укріплює імідж ківі як не лише смачного, 

але й виключно корисного фрукту. Щорічно Zespri витрачає на рекламу і маркетинг близько 50 

млн дол., проте, за словами генерального директора компанії Тіма Гудакра, ці витрати 

окупаються.  

 

  СПІРАЛЬНА ПРУЖНА САМОЗАТЯГУВАЛЬНА ГАЙКА: ТРІУМФ ЧИ ПОРАЗКА? 

Захист нарізних з’єднань від саморозкручування є одним із найважливіших завдань, що 

стоять перед творцями нової техніки. У процесі вібрації конструкції, при перепадах 

температури чи при роботі в агресивному середовищі в нарізному з’єднанні виникає момент, 

що крутить і сприяє обертанню гайки. Якщо цей момент, що крутить, перевищує момент сил 

тертя, що крутить, відбувається процес саморозкручування. Для запобігання 

саморозкручуванню нарізного з’єднання застосовують різні типи шайб або гайок. Наявні 

конструкції мають ряд недоліків: відсутність ефекту самозатягування, неповний контакт 

нарізної частини гайки з робочою частиною болта, одновиткові гайки не розраховані на великі 

навантаження, значне збільшення вартості з’єднання у зв’язку із застосуванням шайб 

(наприклад, шайби Гровера). 

Найбільш масштабні і проблемні умови застосування нарізних з’єднань спостерігається 

на залізниці. Процес самовідкручування приносить багато проблем у стикових з’єднаннях 

рейкового транспорту. Мільйони кілометрів залізниць потребують постійного обслуговування: 

контролю та підтягування гайок стикових рейкових з’єднань. 

Для ліквідації зазначених проблем фахівці ТОВ «ТД «Агропромимпекс-2000» винайшли 

та виготовили спіральну пружну самозатягувальну гайку. Даний виріб відноситься до сфери 

роз’ємних з’єднань відповідних вузлів деталей машин, що працюють в умовах вібрацій і 

граничних навантажень, у яких різьблення є основним механізмом, що забезпечує 

працездатність з’єднання. Використання нової гайки спрощує конструкцію з’єднання, 

підвищує надійність нарізного з’єднання, що працює в умовах великих навантажень і вібрації з 

ефектом самозатягування. Наявність спеціального ключа виключає вірогідність розкрадання 

деталей залізничного полотна. Застосування нової гайки принесе технологічний, економічний 

ефект та ефект від експлуатації. 

Нещодавно на українській залізниці почали замінювати старі рейки на безстикові, 

вироблені за зарубіжними розробками, які не потребують таких гайок. Отже, ТОВ «ТД 

«Агропромимпекс-2000» понесе втрати. 

 

 

РІВНІ СТРАТЕГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

СОЛОДКІ СТРАТЕГІЇ 

 Представлені на ринку кондитерські вироби корпорації ROSHEN 

виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного 

високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, 

використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що 

застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних 

переваг продукції Roshen. Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN 

забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та 

відповідних досліджень.  Розробкою технологій та запуском високоякісних 
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кондитерських виробів займаються спеціалісти,  які пройшли атестацію та 

навчання у спеціалізованих іноземних центрах.  

 За час діяльності корпорація досягла значних успіхів у розвитку і 

виробництві високоякісної кондитерської продукції. І сьогодні кондитерська 

корпорація  ROSHEN продовжує динамічний розвиток, з'являються нові 

кваліфіковані спеціалісти, модернізується обладнання, розробляються нові 

продукти, розширюється дистриб'юторська мережа. 

ROSHEN – єдина українська кондитерська корпорація, що потрапила до 

рейтингу Топ-500 найкрупніших компаній Центральної та Східної Європи.  

 FINANCIAL TIMES Special report опублікував результати Топ-500 

найкрупніших компаній Центральної та Східної Європи. Згідно з даними 

FINANCIAL TIMES корпорація ROSHEN – єдина українська кондитерська 

компанія, яка увійшла до даного списку.  

 Кондитерська корпорація  ROSHEN у 2008 році надала допомогу найбільш 

потерпілим від повені населеним пунктам Коломийського району Івано-

франківської області  України. На суму в розмірі 500 мільйонів гривень 

корпорація закупила нові холодильники. Команда співробітників-

волонтерів побували в Коломиї, звідки розвезили холодильники по 17 селам 

(Замулинці, Сопів, Печеніжин, Слобода, Шипорівці, Товмачик, Іванівці, 

Тростянка, Пилипи, Кропивище, Матеївці, Корнич, Воскресинці, Нижній та 

Верхній Вербіж, Залуччя, Ганів) (http://roshen.com/ua/news/corporation/view/328). 

 

 

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІВНІ СТРАТЕГІЇ 

 А. Сучасні організації: типи, рівні та команди 

Існують різні типи організацій та рівнів в них. 

 1. Типи організацій. 

 Комерційна компанія – це приватна організація, яка обслуговує своїх 

споживачів з метою одержання прибутку. 

 Прибутком є: 

  винагорода комерційної компанії за ризик, який вона бере на 

себе, пропонуючи продукт для продажу; 

  кошти, які залишаються після того, як від сумарного прибутку 

відняли сумарні витрати фірми. 

 в. Некомерційна організація – це недержавна організація, яка 

обслуговує своїх споживачів, але отримання прибутку не є метою організації. 

 2. Рівні організації та їх взаємозв’язок з маркетингом.  
 Корпоративний рівень, на якому вище керівництво визначає 

загальну стратегію для всієї організації і створює цінності для її акціонерів. 

  У великих корпораціях управляють групами різних видів 

бізнесу, які називаються стратегічні бізнес-підрозділи (СБП), бізнес-одиниці 

(БО), стратегічні господарські підрозділи (СГП). 

  Цей рівень створює цінності для акціонерів через 

результативність фондів та прибутковість. 

http://roshen.com/ua/news/corporation/view/330
http://roshen.com/ua/news/corporation/view/330
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 Бізнес-підрозділ – це підрозділ організації, який реалізує асортимент 

споріднених продуктів певній групі клієнтів.  

  Рівень бізнес-підрозділу – це рівень, на якому визначається 

стратегія стосовно продуктів і ринків для використання можливостей створення 

додаткової вартості. 

  Для невеликих фірм з єдиним напрямом бізнесу корпоративний 

рівень і рівень бізнес-підрозділу можуть збігатися. 

 Функціональний рівень, на якому групи спеціалістів фактично 

створюють додаткову вартість для організації. 

  Термін відділ відноситься до таких спеціалізованих функцій, як 

маркетинг, фінанси, виробничий.  

  На функціональному рівні стратегічний напрям стає більш 

конкретним та визначеним.  

 Роль маркетингу полягає у підтримці організації сфокусованою на 

збільшенні споживчої цінності. 

 3. Де все відбувається: функціональні області та міжфункціональні 

команди. 

 Маркетологи виконують свою роботу у співпраці з іншими 

функціональними спеціалістами в організації. 

 Міжфункціональні команди складаються з невеликої кількості 

фахівців різних підрозділів організації, які спільно відповідають за виконання 

узгодженої  сукупності цілей. 

Б. Створення корпоративної стратегії 

  Це коли їх корпоративне бачення, місія, організаційна культура і цілі 

об’єднуються. 

  Корпоративним баченням і місією займаються корпоративний рівень 

та рівень бізнес-підрозділів; організаційна культура і цілі мають відношення до 

всіх трьох рівнів. 

 1. Корпоративне бачення. Організації існують для того, щоб 

виконувати щось для когось. Але з часом їхнє призначення може стати нечітким. 

 Організація повинна поставити наступні складні запитання: 

  Що є нашим бізнесом? 

  Хто наші споживачі? 

  Які пропозиції ми повинні продавати, щоб надати споживчу цінність? 

 Основна рекомендація для визначення корпоративного бачення  

компанії: спробуйте зрозуміти людей, яких обслуговує організація і цінність, яку 

отримують цільові сегменти. Успішні підприємства  завжди зосереджуються на 

задоволенні потреб споживачів. 

 У знаменитій статті гарвардського професора Теодора Левіта 

(Маркетингова короткозорість) йдеться про те, що організації не повинні дуже 

вузько визначати їхнє корпоративне бачення і споживчий фокус. Деякі приклади: 

  Залізниці відносяться до  “транспортного” бізнесу, а не до 

залізничного бізнесу. 
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  Disney відноситься до галузі розваг, а не до кінопромисловості 

або галузі парків відпочинку. 

 2. Місія. В процесі усвідомлення свого корпоративного бачення, 

організація може встановити місію, яка є визначенням можливостей організації, її 

споживачів, ринків збуту, продуктів, технологіій і цінностей. 

 Визначення місії є взаємозамінним з терміном “візія” і містить тему, 

яка  надихає на лояльність працівників,  споживачів, постачальників, акціонерів. 

 Відомі визначення місій: 

Квазар Мікро: “Завжди на крок попереду”. 

«Nestlé Україна»: “Якість продуктів, якість життя”. 

Верес: “Родина "ВЕРЕС" Смакує по- домашньому”.  

 3. Організаційна культура 
 Організації  повинні підтримувати відносини з усіма своїми 

зацікавленими особами, до яких відносяться люди, яких турбує, що робить 

компанія і як добре вона це робить. Зацікавлені особи включають службовців, 

власників, членів правління, постачальників, дистриб’юторів, профсоюзи, місцеві 

громади і споживачів. 

 Організаційна культура є набором цінностей, ідей і положень, які 

вивчаються і поширюються серед членів організації. Вона існує на 

корпоративному, організаційному і функціональному рівнях. 

4. Цілі або завдання (використовуються як взаємозамінні терміни) 

трансформують місію в цільові рівні ефективності, яких потрібно досягти у 

конкретні терміни. Цілі свідчать наскільки добре планується виконання місії. 

Цілі існують на корпоративному рівні, рівні бізнес-підрозділів та 

функціональному рівні. Усі цілі нижчого рівня повинні сприяти досягненню 

цілей наступного, вищого рівня. 

 Комерційні компанії переслідують різноманітні типи цілей: 

  Одержання прибутку.  Відповідно до класичної економічної 

теорії, фірма прагне отримати найвищій дохід (прибуток)  та віддачу на 

інвестований капітал. 

  Обсяг продажу (в грошових одиницях або одиницях кількісно в 

одиницях фізичного виміру). Фірма може прийняти рішення підтримувати чи 

збільшувати обсяги продажу, навіть якщо прибуток і не досягне максимального 

значення. 

  Фірма може прийняти рішення, підтримувати чи збільшувати 

свою частку ринку, яка є відношенням обсягів продажів фірми до  загальних 

обсягів продажу всіх фірм у галузі, включаючи дану фірму. 

  Якість. Фірма може акцентувати увагу на високій якості. 

  Задоволення споживачів. Організація існує тому, що є 

споживачі. Можна контролювати чи задоволені вони через опитування або 

розгляд скарг та побажань. 

  Добробут робітників. Фірма має усвідомлювати важливу роль, 

яку відіграють працівники (персонал) у її добробуті, і брати на себе 

відповідальність за хороші кар’єрні можливості та умови праці працівників. 
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  Соціальна відповідальність. Фірма може прагнути збалансувати 

суперечливі цілі споживачів, працівників та акціонерів для сприяння добробуту 

всіх цих груп, навіть за рахунок втрати прибутків. 
 

ЕТИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Глобальна дилема: як досягти стабільного розвитку 

Щоб мати “стабільний розвиток” кожна країна шукає ідеальний баланс між потребами  

сучасного покоління за рахунок майбутніх поколінь. Іноді досягнення прибутку для фірми і 

економічного розвитку країни спричиняє створення робочих місць у галузях, що дуже 

забруднюють зовнішнє середовище: створюють загрозу погіршення екологічних умов. Усунення 

всіх небажаних явищ та їх наслідків мають здійснювати майбутні покоління, що може призвести 

до катастроф.   

Прикладом є Східна Європа і країни колишнього Радянського Союзу. Більше третини 

домогосподарств у багатьох з цих країн мають доходи нижче прожиткового мінімуму, але ці 

країни також отримали у спадок забруднене повітря і мертві річки завдяки 70 рокам 

комуністичного правління. Дилема: що важливіше – робочі місця чи навколишнє середовище? 

Що повинні робити фірми, які хочуть увійти на ці нові, зростаючі ринки. Яким буде вплив на 

майбутні покоління? Яким чином змусити і державу, і бізнес дотримуватись безпечності у 

виробництві продуктів?     

 

Некомерційні організації також мають цілі: 

  Приватні організації намагаються ефективно обслуговувати споживачів. 

  Державні організації намагаються добре обслуговувати суспільство 

(населення, громадян країни). 

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ 

Визначення стратегічних напрямів дозволяє відповісти на два запитання: 

  Де ми зараз? 

  Куди ми хочемо рухатись? 

 А. Подивись навколо: де ми зараз? 

Відповідь організації на запитання, де вона зараз знаходиться, передбачає 

визначення та вивчення її споживачів, компетенцій і конкурентів. 

  Підходи для оцінки “де ми зараз?” включають SWOT-аналіз (у цьому 

розділі) і «сканування» зовнішнього середовища.  

  Обидва ці підходи використовуються на всіх трьох організаційних 

рівнях. 

 1. Споживачі. Стратегічні напрями повинні зосереджуватися на 

потребах споживачів і створювати реальну цінність і вигоди для теперішніх і 

потенційних споживачів. 

  Корпорація  ROSHEN безумовно гарантує, що її продукція 

орієнтована на своїх споживачів. 

 2. Компетенції. “Що ми робимо краще за усіх?” – запитання, що 

визначає існуючі та потенційні можливості організації. Властивості (здатності)  

підприємства є поєднання компетенцій  і процесів.  

  Компетенція – сукупність навичок та вмінь підприємства, що 

дозволяють запропонувати покупцям виняткову цінність. Компетенції – це 

особливі можливості організації, включаючи вміння, технології і ресурси, що 

відрізняють її від інших організацій. 
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  Конкурентна перевага – це унікальна сильна сторона 

порівняно з конкурентами, часто базується на якості, часі, вартості або 

інноваціях. 

  Стратегія, яку організації можуть розробити – розвивати 

компетенцію у комплексному управлінні якістю (TQM), що включає: 

Поліпшення якості тих властивостей і характеристик продукту, які 

впливають на його здатність задовольнити потреби споживачів.   

Скорочення продуктових циклів через бенчмаркінг – вивчення, як хтось 

робить щось краще, ніж ваша фірма, з тим, щоб копіювати або обійти 

конкурентів через вдосконалення різноманітних процесів фірми. 

 3. Конкуренти.   Глобально, кордони між конкуруючими сегментами 

все більш розмивчасті. У міжвидовій конкуренції роздрібна фірма може 

конкурувати з дуже несхожими типами роздрібних торгових точок і їх сайтами 

для тих самих брендів. Наприклад:   

  Корпорація  ROSHEN  почала свою діяльність, як виробник і 

продавець солодощів в Україні. 

  Корпорація  ROSHEN зараз конкурує не тільки з іншими 

продавцями кондитерських виробів в Україні, але і з постачальниками подібної 

продукції з інших країн світу. 

                  Збут продукції корпорації ROSHEN відбувається завдяки 

власній дистрибуторській мережі, привабленню потенційних посередників через 

насичення сайту корпорації.    

 Б. Стратегії росту: куди ми хочемо рухатись? 

  Знання того, де організація знаходиться зараз, дає можливість 

менеджерам встановити напрям для фірми і розподілити ресурси для руху в 

цьому напрямі. 

  Є два методи, які допомагають у прийнятті цього рішення: (1) аналіз 

бізнес-портфеля; (2) товарно-ринковий аналіз. 

 1. Аналіз бізнес-портфеля. 

  Аналіз бізнес-портфеля Бостонської консультаційної групи 

(Boston Consulting Group’s – BCG, БКГ) використовує для аналізу кількісні 

показники, що характеризують діяльність стратегічних бізнес-одиниць фірми і 

показники зростання ринку (рис. 2-3). 

 Цей аналіз БКГ також можна застосовувати для асортиментних 

груп, окремих продуктів або для торгової марки. 

 Бостонська консультаційна група – це відома фірма з консалтингу 

в галузі менеджменту. Багато великих американських фірм використовували в тій 

чи іншій формі аналіз бізнес-портфеля за допомогою матриці БКГ.  

  Фірма, яка використовує аналіз бізнес-портфеля, визначає 

становище кожного із своїх стратегічних бізнес-підрозділів за допомогою 

матриці “зростання ринку – частка (відносна) ринку”. 

Вертикальна вісь характеризує темпи зростання ринку, це річний показник 

зростання конкретного ринку чи галузі, в якій дані стратегічні бізнес-підрозділи 

конкурують. 
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Горизонтальна вісь характеризує відносну частку ринку, що визначається як 

відношення продажів стратегічного бізнес-підрозділу до обсягів продажу фірми 

основного найбільшого конкурента у галузі. 

Площі кругів у матриці “зростання ринку – частка  ринку” пропорційні 

відповідним річним обсягам продажу стратегічних бізнес-підрозділів. 

Матриця БКГ має назви бізнес-підрозділів у чотирьох квадрантах, залежно 

від обсягу коштів, який вони приносять або забирають у фірми: 

Дійні корови (лівий нижній квадрант) – це стратегічні бізнес-підрозділи, які 

мають домінуючу частку повільно зростаючого ринку. 

 Приносять велику суму коштів за дуже вигідні інвестиції у стратегічний 

бізнес-підрозділ.  

  Тому залишок коштів повертається у головну компанію, яка їх 

перерозподіляє та інвестує в інші стратегічні бізнес-підрозділи. 

Зірки (лівий верхній квадрант) – це стратегічні бізнес-підрозділи, які 

займають велику частку інтенсивно зростаючого ринку і потребують додаткових 

коштів для фінансування їх майбутнього росту. Кошти спрямовуються на 

інтенсифікацію маркетингових заходів з метою утримання конкурентних переваг. 

 Знаки питання або важкі діти (правий верхній квадрант) – це стратегічні 

бізнес-підрозділи, які займають невелику частку швидко зростаючих ринків. 

 Вони потребують багато коштів для того, щоб утримувати або збільшувати 

частку ринку. 

 Керівництво компанії має обирати, у які стратегічні бізнес-підрозділи 

робити інвестиції, а діяльність яких згортати.  

Собаки (правий нижній квадрант) – це стратегічні бізнес-підрозділи з малою 

часткою повільно зростаючого ринку. 

 Вони можуть давати достатній обсяг коштів для підтримання свого 

існування, але не мають шансів стати більш серйозним джерелом прибутку для 

фірми. 

 Керівництво повинне зберігати “собак” з конкурентних міркувань  та до 

тих пір, поки вони мають міцні (технологічні) взаємозв’язки з іншими 

стратегічними бізнес-підрозділами або потенційну можливість створення 

стратегічних альянсів. 

 Керівництво часто приймає рішення про роль своїх стратегічних бізнес-

підрозділів в майбутньому, а також про вкладання або забирання з них коштів. В 

результаті, для кожного стратегічного бізнес-підрозділу можна використати 

чотири альтернативні стратегії: 

Будівництво. Вкладання коштів у знаки питання, щоб збільшити їх частку 

ринку і перетворити їх на зірки. 

Підтримання. Інвестування таких обсягів коштів у дійні корови, щоб 

утримувати частку ринку на її теперішньому рівні.   

Збирати врожай. Забирати кошти у дійних корів у короткостроковому 

періоді, навіть якщо вони можуть втратити частку ринку і стати собаками у 

довгостроковому періоді. 
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Ліквідація. Згортання собак, забираючи у них кошти, або взагалі продаж 

цих бізнес-підрозділів, щоб отримати кошти для розвитку інших стратегічних 

бізнес-підрозділів. 

Аналіз бізнес-портфеля змушує фірму розмістити кожен із своїх 

стратегічних бізнес-підрозділів у матриці “зростання ринку – частка  ринку”, яка 

допомагає зрозуміти, які стратегічні бізнес-підрозділи будуть у майбутньому 

джерелами коштів та які маркетингові стратегії необхідно впроваджувати. 

Недоліками є те, що часто дуже важко дістати потрібну інформацію і 

включити інформацію про конкурентів з метою аналізу бізнес-портфеля. 

 2. Товарно-ринковий аналіз. 

Фірми також розглядають можливості росту з точки зору ринків і товарів. 

Для будь-якого товару є існуючий ринок (існуючі споживачі) і новий ринок 

(потенційні споживачі). 

Для будь-якого ринку є існуючий товар (який існуючі покупці зараз 

споживають) і новий товар (щось, що можна  розробити і покупці будуть 

споживати). 

 Це дає в результаті чотири товарно-ринкові стратегії (рис. 2-6): 

Більш глибоке проникнення на ринок. Включає в себе маркетингову 

стратегію щодо збільшення продажів існуючих товарів на існуючих ринках.  

  Ніяких змін не передбачається в основній асортиментній групі або 

ринку, що обслуговується. Збільшення продажів існуючим споживачам можливе 

або за рахунок продажу більшої кількості товару завдяки кращому 

стимулюванню і дистрибуції, або за рахунок продажу тієї ж самої кількості 

товару за вищою ціною.  

 Розвиток  ринку. Включає в себе продаж існуючих товарів на 

нових ринках (наприклад, географічно). 

  Приклад: продажі існуючих товарів корпорації  ROSHEN  

споживачам Брунею. Їхні доходи збільшуються, але вони недостатньо обізнані з 

брендом ROSHEN. 

  Це ризиковано, оскільки ROSHEN може нічого не знати про 

споживачів Брунею. 

Розвиток продукту. Включає продаж нового товару на існуючих ринках. 

  Приклад: компанія ROSHEN могла б зміцнити свій бренд за 

допомогою продажу свого власного бренду дитячого одягу ROSHEN.  

  Це ризиковано, оскільки споживачі можуть не побачити чіткого 

зв’язку між компанією, що спеціалізується на солодощах і дитячим одягом.  

Диверсифікація (проникнення в інші галузі). Включає розробку нових 

товарів та їх продаж на нових ринках. 

  Приклад: продаж дитячого одягу бренду ROSHEN в Білорусії. 

  Це потенційно дуже ризикована стратегія, оскільки компанія не має 

попереднього досвіду роботи ні з цим товаром, ні на цьому ринку.  

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

  Після того, як організація визначила, де вона знаходиться, і в якому 

напрямку хоче рухатись, виникають інші запитання: 
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Як нам розподілити ресурси, щоб дістатися туди, куди ми хочемо рухатись? 

Як нам перетворити наші плани в дії? 

Наскільки наші результати відповідають нашим планам, і чи потребують 

відхилення розробки нових планів і дій?  

  Цей підхід використовується в результаті:  

Залучення в процес стратегічного маркетингу, за допомогою чого 

організація розподіляє ресурси свого комплексу маркетингу для охоплення 

цільових ринків. Цей процес поділений на три фаза: планування, реалізація і 

контроль. 

Розробки плану маркетингу, який є путівником для діяльності організації у 

сфері маркетингу для заданого періоду часу, наприклад, на один рік чи п’ять 

років. 

  А. Процес стратегічного маркетингу: етап планування  

Етап планування складається з трьох кроків: 

 1. Крок 1: Ситуаційний (SWOT) аналіз. 

  Ситуаційний аналіз включає оцінку того, де фірма або товар 

знаходились нещодавно, де вони зараз, які головні принципи планів організації і 

зовнішні фактори і тенденції, які на них впливають. 

  Короткий запис ситуаційного аналізу – SWOT-аналіз,  

скорочення, яке описує оцінку організації зсередини: Strengths – сильні сторони, 

Weaknesses – слабкі сторони та зовнішні:  Opportunities – можливості,  Threats – 

загрози. 

SWOT (і ситуаційний) аналіз можна зробити для цілої організації або для 

бізнес-підрозділу, для асортиментної групи або для конкретного продукту. 

SWOT-аналіз базується на вивченні чотирьох аспектів: на першому кроці 

етапу планування і формує фундамент, на якому фірма будує свою програму 

маркетингу: 

  Виявлення тенденцій у галузі, в якій працює фірма. 

  Аналіз конкурентів фірми. 

  Оцінка фірмою самої себе. 

  Вивчення існуючих і потенційних клієнтів фірми. 

Таблиця SWOT-аналізу для компанії ROSHEN має чотири клітинки,  

сформовані з комбінацій зовнішніх факторів в порівнянні з внутрішніми (рядки) і 

позитивних факторів в порівнянні з негативними (стовпчики). Вона резюмує 

сильні, слабкі сторони, можливості та загрози фірми. 

SWOT-аналіз допомагає фірмі виявити стратегічні фактори у цих чотирьох 

клітинках, які можуть впливати на фірму. 

SWOT-аналіз перетворює результати в конкретні дії, і це допомагає фірмі 

зростати і досягати успіхів.  

SWOT-аналіз ROSHEN пропонує наступне: 

Ґрунтуватися на перевагах. Шукати ефективний збут для існуючих брендів 

продуктів.   

Виправляти недоліки. Наймати досвідчених менеджерів з інших фірм, що 

займаються споживчими товарами, щоб стимулювати зростання продажів.  
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Використовувати можливості. Розробити нову продуктову лінію печива з 

низьким вмістом жирів для реагування на запити споживачів, які піклуються про 

своє здоров’я.  

Уникати загроз. Зосередитись на найменш ризикованих міжнародних 

ринках, таких як Білорусія, Литва. 

 2. Крок 2: Продуктово-ринкове фокусування і постановка цілей  

  Розробка програми маркетингу включає визначення того, які 

товари будуть направлені на яких споживачів. 

  Це рішення часто ґрунтується на сегментації ринку, яка 

включає об’єднання потенційних покупців у групи, або сегменти, які: (1) мають 

спільні потреби; (2) будуть подібно реагувати на певні маркетингові дії. 

  Постановка цілей включає постановку вимірюваних 

маркетингових цілей, які можуть бути досягнуті за декілька років для програми 

маркетингу.  

Такі цілі можуть відрізнятись, залежно від рівня, якого стосується 

маркетинг. 

  Знаходження відмітних характеристик. Відмітні характеристики – 

це ті характеристики товару, які роблять його кращим за товари конкурентів.  

  Позиціювання товару.  

 3. Крок 3: Програма маркетингу. 

  Цей етап планування передбачає розробку комплексу 

маркетингу і бюджету маркетингової програми. 

Основні вимоги до програми маркетингу: 

- Розроблення прогнозів збуту. 

- Бюджет, ухвалений вищим керівництвом. 

В.Процес стратегічного маркетингу: етап реалізації. 

Другий етап процесу стратегічного маркетингу, що включає виконання 

маркетингового плану, має чотири складові. 

1.Отримання ресурсів. Для досягнення успіху менеджер з маркетингу, 

повинен отримати необхідні людські та фінансові ресурси. 

2.Організація маркетингової роботи. Маркетингова програма потребує 

чіткої організації маркетингової роботи з її втілення та реалізації маркетингового 

плану. 

3.Складання графіків. Ефективна реалізація плану вимагає визначення 

цілей, граничних термінів, а також визначення і проходження всіх важливих 

етапів. 

4.Виконання маркетингової програми. Ефективне виконання 

маркетингового плану вимагає посиленої уваги до деталей як щодо 

маркетингових стратегій, так і до тактики. 

Маркетингова стратегія – спосіб досягнення маркетингової мети, яка 

зазвичай характеризується цільовим ринком та маркетинговою програмою для її 

досягнення та значним горизонтом планування. 

Маркетингова тактика – щоденне прийняття необхідних операційних 

рішень, необхідних для досягнення успіху маркетингової стратегії. 

.С. Процес стратегічного маркетингу: етап контролю. 
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  Етап контролю в процесі стратегічного маркетингу спрямований на 

те, щоб маркетинговий план реалізовувався в необхідному за задумом напряму. 

  Маркетолог має зосередитись на двох ключових моментах: 

 1. Порівняння результатів з планами для визначення 

відхилень. Це дасть змогу виявити розриви (пробіли) в плані: різниця між 

проекцією шляху досягнення нової мети та проекцією результатів. 

Кінцевою метою маркетингової програми є “заповнення” пробілів плану. 

Хороша або погана діяльність може вплинути на обсяги продажу, які будуть 

значно більшими або меншими від запланованих рівнів, і що потребує прийняття 

певних рішень з боку менеджерів. 

2.Заходи стосовно відхилень.  Залежно від напрямку відхилення фірма 

може: 

Використати позитивне відхилення в своїх інтересах. Якщо результати 

набагато кращі, ніж заплановані, менеджери знаходять шляхи використання 

ситуації на свою користь. Наприклад, Kodak може співпрацювати з місцевою 

фірмою в Індії чи Китаї з метою виробництва фотоапаратів та плівок. 

Коригування негативних відхилень. Якщо виконання плану не виправдало 

бажаних сподівань, менеджерам необхідно відкоригувати дії.  Наприклад, якщо 

індійські та китайські споживачі вирішать купувати більше цифрових 

фотоапаратів, схоже, що Кodak змушений буде співпрацювати з різними фірмами 

в цих країнах. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Що таке фаза контролю процесу стратегічного маркетингу? 

Відповідь: цей етап спрямований на те, щоб маркетинговий план 

реалізовувався в необхідному за задумом напряму. 

 2. Яким чином визначення цілей для маркетингової програми під час 

етапу планування пов’язане з етапом контролю в процесі стратегічного 

маркетингу? 

Відповідь: цілі етапу планування використовуються для порівняння з 

фактичними результатами на етапі контролю. 

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ   
  БІЗНЕС-БАЧЕННЯ GENERAL ELECTRIC 

Компанія General Electric (GE) за допомогою консультантів McKinsey & Company 

популяризувала свій підхід до планування бізнес-портфелю тим, що називають по-різному: 

стратегічна матриця бізнес-планування, оцінка “ринкової привабливості-позиції бізнесу”, 

матриця багатофакторного портфельного аналізу та стратегія стоп-сигналу. Для простоти, ми 

будемо називати все це бізнес-баченням. 

  Необхідна інформація.  Бізнес-бачення GE допускає, що існує дві основні 

сукупності факторів, які визначають майбутній потенціал стратегічного бізнес-підрозділу 

(СПБ): 

 1. Фактори попиту або те, що GE називає змінними “довгострокової  привабливості 

галузі”. 

 2. Фактори пропозиції або те, що GE називає змінними “потужності 

бізнесу/конкурентної позиції”. 
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  Створення матриці. Для складання матриці GE зобразила фактори 

привабливості галузі на веритикальній осі та фактори потужності конкурентної позиції на 

горизонтальній осі. 

1. Вісь привабливості галузі поділяється довільно на три частини – високий, середній та 

низький ступінь привабливості. Наступні ключові фактори впливають на привабливість 

ринку: 

  Обсяг ринку. 

  Темпи зростання ринку. 

  Розмір прибутку. 

  Кількість конкурентів. 

  Сезонність та циклічнісить попиту. 

  Технологічні вимоги. 

2. Кожен з цих факторів оцінюють окремо і об’єднують в загальну оцінку ринкової 

привабливості, а також використовують для розташування позиції СБП на вертикальній 

осі. 

3. Вісь потужності конкурентної позиції також ділиться на три частини, які відповідають 

сильній, середній та слабкій позиціям. Багато окремих факторів були визначені, таких 

що мають вплив на конкурентну позицію підприємства на певному ринку. В загальному 

випадку конкурентна позиція підприємства або бізнес-потужність визначається: 

  Відносною часткою ринку в галузі та в ключових сегментах. 

  Темпами зростання частки ринку в галузі та в ключових сегментах. 

  Маркетинговим досвідом. 

  Досвід в дослідженнях, розробці та виробництві. 

  Підвищенням якості продукції. 

  Витратами на одиницю. 

4.  Ці та інші фактори оцінюють окремо, об’єднують в загальну оцінку ринкової 

привабливості, а також використовують для розташування позиції СБП на вертикальній осі. 

5.  Матриця  має такий вигляд GE: 

Конкурентоспроможність/  

Привабливість ринку  
Висока Середня Низька 

Висока                           
  

  

Середня                         

Низька                           

    

  Використання в маркетинговому плануванні. Круги представляють СБП 

підприємства. Кожен круг пропорційний обсягу ринку (продажі в галузі), на якому кожен СБП 

конкурує. Сегменти в кожному крузі у вигляді пирога – частка ринку кожного СБП на ринку. 

  Сильні та слабкі сторони. 

1. Основними сильними сторонами матриці GE є те, що це змушує підприємство до: 

  Оцінювання кожного з СПБ по відношенню до факторів попиту, які створюють 

ринкову привабливість та факторів пропозиції, які створюють їхню конкурентну позицію. 

  Співвідношення даних факторів з обсягом та часткою ринку з метою визначення, де 

підприємству необхідно розмістити та забрати свої ресурси. 

 2. Слабкі сторони методу пов’язані з необхідністю спрощення ситуації для СБП з метою 

можливості розміщення їх позиції на матриці по відношенню до: 
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  Вибору специфічних факторів для їх використання в аналізі. 

  Вибору ступеня важливості (ваги) для цих факторів з метою визначення індексу, який 

дасть можливість розміщення кожного СБП на кожній осі. 

  Мотивації персоналу, який працює в СБП, що потрапив на червону стрічку в матриці і 

який може стати кандидатом для ліквідації. 

Джерела:  

Дерек Ф. Ейбл та Джон С. Хаммонд. «Стратегічне маркетингове планування». – Еnglewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979. С. 211-227. 

Коттлер Філіп. «Маркетинговий менеджмент». – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. – 

Вид. 7. – С. 41-44. 

Роджер A. Керін, Vijay Mahajan, and P. Rajan Varadarajan, «Сучасні перспективи стратегічного 

маркетингового планування». – Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1990. С. 72-77. 

  МАРКЕТИНГОВІ ТА БІЗНЕС-ПЛАНИ, НАПРАВЛЕННІ НА РІЗНІ АУДИТОРІЇ 

Маркетингові плани – засоби, за допомогою яких організація намагається реалізувати 

свій процес стратегічного маркетингу. Як описано в Додатку A, який показує приклад 

маркетингового плану, переглянемо два ключових терміна: 

  Маркетинговий план. Мережевий графік маркетингової діяльності організації на певний 

період часу у майбутньому, наприклад, на один або п’ять років. 

  Бізнес-план.  Мережевий графік роботи окремої організації на певний період часу у 

майбутньому як, наприклад, на один або п’ять років.  

Не існує “спільної для всіх” структури ні для маркетингового, ні для бізнес-плану.  

Скоріше, вони відрізняються залежно від таких факторів, як період часу, галузь, а також розмір 

і тип підприємства. Елементи в маркетинговому плані та бізнес-плані також дуже залежать від 

того: (1) на яку аудиторію розрахований та (2) з якою метою складається: 

 1.Маркетинговий або бізнес-план для внутрішньої аудиторії: 

  намагється визначити напрямок для майбутньої діяльності та передається всім 

працівникам на підприємстві, які повинні втілювати план або на кого він матиме вплив; 

  часто має обґрунтування запиту фінансових ресурсів. 

 

 2.Якщо план орієнтований на зовнішню аудиторію, таку як: компанії-партнери, банки, 

венчурні компанії, потенційні інвестори – з метою збільшення капіталу, він має додаткову 

функцію важливого документу щодо продажу: 

  Включає елементи, такі як: стратегічний план/орієнтир, організація та біографії ключових 

особистостей, що може рідко зустрічатись у внутрішньому плані. 

  Містить фінансову інформацію, яка відображається в додатку та є набагато детальнішою 

в тому випадку, коли план створений для залучення капіталу та коли потенційним інвесторам 

розповідають, яким чином вони зможуть повернути кошти, отримавши прибуток з їх 

інвестицій. 

  Рідко містить план на випадок непердбачуваних обставин, який зазвичай може бути в 

розділі оцінки та контролю. 

Як показує порівняння маркетингового та бізнес планів, часто елементи відрізняються.  

Ключовою розбіжністю міжмаркетинговим та бізнес-планом є те, що бізнес-план містить 

деталі щодо НДДКР, операційної або виробничої діяльності підприємства. 

   Для виробничого бізнесу, маркетинговий план – це 60-70 % бізнес-плану. Для малих 

підприємств, що займаються роздрібною торгівлею, маркетинговий та бізнес- плани майже 

ідентичні. 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

 

1. Зверніться до товарної пропозиції українських книжкових інтернет-

магазинів: www.business-kniga.com.ua, www.bookshop.ua, www.bookstore.net.ua, 

www.books.lg.ua, www.uabooks.info, www.diamail.com.ua, www.bookzone.com.ua, 

http://www.business-kniga.com.ua/
http://www.bookshop.ua/
http://www.bookstore.net.ua/
http://www.books.lg.ua/
http://www.uabooks.info/
http://www.diamail.com.ua/
http://www.bookzone.com.ua/


 

Тема 5.2. 30 

www.bookclub.ua, www.lel.com.ua, www.books.dn.ua, www.ibook.com.ua, 

www.market.factor.ua, www.artvertep.dp.ua/shop/books, www.bookpost.com.ua, 

www.magazin.malorus.org. 

Визначте: 

-  Цільовий сегмент споживачів цих інтернет-компаній. 

Відповідь: більшість з цього ряду книжкових інтернет-магазинів спрямовані 

на широке коло споживачів та пропонують книги для всієї родини 

(www.bookshop.ua, www.books.lg.ua,  www.bookclub.ua, www.lel.com.ua, 

www.books.dn.ua, www.ibook.com.ua, http://www.artvertep.dp.ua/shop/books, 

www.bookpost.com.ua). Проте є й такі, що спрямовані тільки на окремі групи 

споживачів. Так, наприклад, книжковий інтернет-магазин www.business-

kniga.com.ua пропонує книги лише бізнес-спрямованості, www.bookstore.net.ua – 

навчальну літературу, www.diamail.com.ua – комп’ютерні книги та книги з 

бізнесу, www.bookzone.com.ua – ділову та іншу спеціальну літературу, 

www.market.factor.ua – навчальну та бізнес-літературу.  

-  Базові стратегії розвитку відповідно до матриці Майкла Портера. 

Відповідь: книжкові інтернет-магазини www.bookshop.ua, www.books.lg.ua, 

www.lel.com.ua, www.books.dn.ua, www.ibook.com.ua, 

http://www.artvertep.dp.ua/shop/books, www.bookpost.com.ua дотримуються 

стратегії лідерства за витратами, пропонуючи товари широкому цільовому колу 

споживачів. Завдяки значним обсягам продажу вони зменшують постійні витрати 

та знижують ціни в широкому діапазоні сенментів ринку. Книжковий інтернет-

магазин www.bookclub.ua дотримується стратегії диференціації, використовуючи 

інноваційні способи продажу товарів (можливість вступу до книжкового клубу) 

та спрямовуючись на широкий діапазон сегментів ринку (книги для всієї родини). 

Інтернет-магазини www.business-kniga.com.ua, www.bookstore.net.ua, 

www.diamail.com.ua, www.bookzone.com.ua, www.market.factor.ua 

використовують стратегію концентрації на витратах, пропонуючи обмежений 

асортимент товарів (навчальна література, бізнес-література тощо) більш 

вузькому колу споживачів (бізнесменам, школярам, студентам і т. ін.). 
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