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Постановка проблеми. Трансформація економіки, яка має місце сьогодні в Україні, є 

багатоаспектною проблемою, що стосується всіх сфер діяльності підприємств незалежно від 

форм власності. Ринкова економіка в умовах підвищеного ступеня відкритості висуває ряд 

певних вимог до суб’єктів господарювання підприємств АПК. Зростання конкуренції на 

ринках споживчих товарів значно загострює боротьбу за покупця. У цій боротьбі центральну 

роль грає підвищення виробниками конкурентоспроможності своїх товарів. Проблема 

підвищення конкурентоспроможності продукції завжди хвилювала виробника, проте в 

сучасному постіндустріальному суспільстві ця проблема стоїть особливо гостро, і 

економічна криза лише підсилює значущість цієї проблеми. У цій ситуації виробник, 

орієнтований на кінцевого споживача, вимушений або використовувати вже відомі та 

ефективні маркетингові заходи, що добре зарекомендували себе, або вдаватися до 

інноваційних стратегічних маркетингових рішень. Інструментом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств є ефективно розроблена маркетингова стратегія. У 

сучасних умовах маркетингова стратегія підприємств набуває комплексного характеру, 

охоплюючи всі напрями їх діяльності і розраховується на довгостроковий період. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що розвиток конкурентоспроможності 

національних підприємств є неможливим, без розробки сучасних та послідовних 

маркетингових стратегій. Тому важливість пошуку нових підходів щодо формування, 

моделювання, алгоритмізації й оцінки маркетингових стратегій на підприємствах, є 

безперечною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведені дослідження передбачають 

розвиток існуючих наукових положень у сфері забезпечення конкурентоспроможності на 

засадах ефективно розроблених маркетингових стратегій, викладених у роботах таких 

зарубіжних вчених, як  І. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, Ф. Хайека, а також у працях 

вітчизняних вчених – В.І. Богачова, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, В.Г. Ткаченко,         

П.Т. Саблука, О.М. Шпичака та інших.  

Маркетингова стратегія конкуренції, як різновид маркетингових стратегій 

підприємства, є одним із засобів реалізації його маркетингових цілей і спрямована на 



визначення тих сильних сторін підприємства, за рахунок яких воно може успішно 

конкурувати на цільовому ринку та які здатні створити підприємству конкурентну перевагу. 

Слід відмітити, що в літературі на даний час недостатньо уваги приділено питанням 

суті, змісту та процесам формування маркетингових стратегій конкуренції. У більшості 

джерел взагалі ототожнюються поняття маркетингової конкурентної стратегії і 

маркетингової стратегії конкуренції [1; 4; 5; 9; 11; 13; 14; 15]. На нашу думку, відмінність в 

цих категоріях полягає в тому, що маркетингова конкурентна стратегія визначає 

конкурентну перевагу, яка дозволяє підприємству витримувати конкуренцію та отримувати 

перемогу в конкурентній боротьбі, а маркетингова стратегія конкуренції є більш вузькою 

категорією, яка визначає засоби досягнення та підтримки конкурентної переваги на 

маркетинговому функціональному рівні. 

Існує нескінченна безліч маркетингових стратегій. Причина цього – в різноманітності 

аспектів, з якими доводиться мати справу при зміні або захисті конкурентної позиції: за 

наявності великої кількості різних ринків і конкурентних умов. При цьому, очевидно, що 

підприємство може одночасно використовувати декілька маркетингових стратегій, кожна з 

яких стосується його певного виду діяльності. Такий стан речей дозволяє нам зробити 

висновок про те, що маркетингова стратегія існує на стратегічному рівні управління 

підприємством і охоплює всі аспекти його маркетингової діяльності. 

Таким чином, конкурентоспроможність – є основою ринкового успіху будь-якого 

підприємства, а вирішення проблеми конкурентоспроможності – це одне з його 

найскладніших завдань, яке вимагає узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх підрозділів при 

координуючій функції служби маркетингу, особливим напрямом діяльності підприємства є 

розробка стратегічних підходів до вирішення цієї проблеми [7, с. 141].  

Приведений аналіз різних підходів зарубіжних і вітчизняних учених в області 

маркетингу свідчить про те, що в даний час ще не склалася чітка методика формування 

маркетингової стратегії конкуренції. Тим часом питання це є надзвичайно важливим, з 

методологічної точки зору, оскільки моделювання маркетингової стратегії є початковим 

моментом стратегічного планування організації. 

Формулювання мети статті.  Метою статті є визначення необхідності 

моделювання та алгоритмізації маркетингової стратегії конкуренції; формалізування та 

класифікації маркетингових стратегій; розгляд, обґрунтування та забезпечення їх ефективної 

реалізації на підприємствах АПК; визначення основних складових елементів алгоритму 

розробки маркетингової стратегії; розробка методичних засад моделювання та алгоритмізації 

маркетингової стратегії конкуренції. 

 



Основний матеріал дослідження. Проблеми моделювання та алгоритмізації 

маркетингової стратегії конкуренції в зарубіжній і вітчизняній науці знаходяться у стадії розробки. 

Наші дослідження показали, що їх слід формалізувати і класифікувати за: конкурентною 

боротьбою; цивілізованістю; іноваційністю та благородству; співпрацею; реконкурентністю; 

синхроноконкурентністю;  диверсифікацією; джампінгом і пенитрацією [15, с. 192]. 

При розробці маркетингової стратегії конкуренції, її обґрунтуванні та забезпечені 

ефективності реалізації, необхідне дотримання головного критерію оцінки діяльності по 

вибору стратегії – етичного та повноцінного задоволення потреб, запитів та інтересів 

споживача. За умови дотримання даного критерію підприємницька діяльність суб’єктів 

господарювання може бути прибутковою, етичною та такою, що динамічно розвивається. 

Розроблена та апробована (реальною практичною діяльністю) блок-схема алгоритму 

розробки маркетингової стратегії складається з 56 блоків, зокрема 39 постійних і 17 змінних 

(рис. 1). 

Всі блоки об’єднуються у 6 груп:  

1) аналізу системи маркетингу та його стратегій; 

2) вибору стратегії;  

3) розробки стратегії; 

4) оцінки стратегії;  

5) апробації стратегії; 

6) моделювання та програмування стратегії. 

Блоки аналізу системи маркетингу та її стратегій формалізують і моделюють 

аналітичну діяльність по виявленню позитивних напрямів і резервів маркетингової 

діяльності. 

При аналізі споживача встановлюються його менталітет, традиції, потреби, інтереси, 

національні та соціальні традиції, прихильності, економічні та інші можливості. Після цього 

виявляється, яким чином можливе задоволення його попиту. Проте, цей попит бажають 

задовольнити і конкуренти, тому вивчення діяльності, можливостей зростання маркетингового 

потенціалу, стратегічних напрямів діяльності конкурентів при всій його складності є важливим 

для прогнозування форм і видів конкуренції, встановлення місцезнаходження формування в 

цільовому сегменті ринку, стійкості його позиціонування. Оскільки точне прогнозування 

місцезнаходження свого формування в цільовому сегменті зумовлює правильність вибору 

стратегій діяльності та конкуренції. При аналізі слід найближче до реальності спрогнозувати 

характер зовнішнього середовища, вчасно елімінувати її дію або змоделювати еластичну 

адоптацію системи до дії зовнішнього середовища.  
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Рис. 1. Блок-схема розробки маркетингової стратегії конкуренції 
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Після проведення аналізу існуючої стратегії конкуренції та використовуючи 

результати проведеного дослідження, встановлюється можливість її використання за умови 

необхідного коректування або модифікації. Якщо така стратегія не може бути 

конкурентоспроможною й ефективною, то переходять до роботи з другою групою блоків. 

Діяльність по другій групі блоків, тобто вибору стратегій, починається з розробки концепції 

стратегії. При її розробці повинна бути перспективна програма бізнесу й прогноз 

функціонування системи маркетингу. 

В процесі вибору стратегії спочатку досліджується можливість використання стратегії 

конкурентної боротьби. Такий підхід до вибору стратегії формується з раніше проведеного 

аналізу стратегій, розвитку системи маркетингу та зростання потенціалу формування. В 

даному випадку дуже важливо глибоко досліджувати конкурентів, спрогнозувати їх стратегії 

та ефективність діяльності. 

Якщо ж стратегія конкурентної боротьби не може бути ефективною, то зосереджують 

стратегічну увагу на підвищенні конкурентоспроможності системи маркетингу через 

проведення стратегій: підвищення цивілізованості; інноваційності та благонадійності; 

співпраці; реконкурентності; синхроноконкуренції; джампингу та пенітрації. 

Так, при розробці першої з вищеперелічених стратегій можна ввести різні форми 

ознайомлення споживачів з процесом виробництва, інноваційно раціоналізувати систему та процес 

маркетингу, наблизити місце продажів до споживача, використовувати різні методи представлення 

продукції споживачеві (дегустації, сюрпризні продажі, перевірка якості продукції, тощо). Одними з 

напрямів даної стратегії є посилення інноваційного вирішення проблем і підвищення культури 

маркетингу та менеджменту. В даний час прийнята значна кількість міжнародних кодексів по 

бізнесовій особливо маркетинговій діяльності, тому їх використання підвищить цивілізованість та 

благонадійність бізнесу. Особливо заслуговує уваги розробка та використання в кожному 

бізнесовому формуванні нравствено-етичного кодексу підприємця, котрий можна конкретизувати 

до маркетолога, менеджера, підприємця. Все це підвищить конкурентоспроможність формування, 

системи маркетингу та діяльності маркетологів, бізнесменів. 

При розробці стратегії співпраці заслуговують на увагу міжнародна кооперація та 

інтеграція. Тим паче, зараз вже все це закріплено в законодавчих актах. Форми тут можуть 

бути різноманітні, і завдання розробників – кваліфіковано скоректувати зростання 

конкурентоспроможності формування шляхом співпраці [9, с. 135]. 

Реконкурентність та синхроноконкурентність формування і системи маркетингу повинні 

бути постійними ланками маркетингової тактики і тоді в практичній діяльності не доведеться дані 

підходи зводити в стратегічні напрями. У реальному маркетинговому житті вибір цих стратегій 

свідчить про незадовільну діяльність бизнесного колективу, і перш за все – його керівництва. 



У практичній діяльності іноді трапляється, що система бізнесу з погляду виробничо-

підприємницької діяльності конкурентоспроможна, навіть ефективна, але на даному етапі 

ринкової кон’юнктури товар не може бути реалізований в цільовому сегменті або  його 

реалізація не приносить бажаного результату. У цій ситуації може використовуватися 

стратегія джампингу та пенітрації (jumping and penetration), тобто товар вводиться в 

ідентичний або неідентичний сегмент іншого ринку, де він успішно реалізується. Причому 

важливо чітко визначити час стійкого позиціонування товару. Якщо це час тривалий або 

взагалі постійний, то можна вибрати цю маркетингову стратегію в загальній бізнесовій 

стратегії конкуренції [11, с. 10]. 

Коли стратегія визначена, вона ретельно розробляється, моделюється, 

диференціюється, програмується, інтегрується та формалізується в цілісну єдність. 

Після вибору та оформлення стратегії вона починає оцінюватися. Для цього до складу 

оцінюючих експертів разом з тими, хто розробляв стратегію, запрошують вчених і фахівців, 

які не приймали участі в розробці. Оцінка проводиться за допомогою критеріїв: 

здійсненності; цілісності; сприйнятливості до ринкової кон’юнктури, інноваціям і 

інтелектуальному сервісу; адаптованості та еластичності; конкурентоспроможності; 

ефективності. Наступна група блоків формалізує діяльність по апробації стратегії 

імітаційним і евристичним моделюванням, а також в обов’язковому порядку конкретною 

практичною діяльністю. На завершальному етапі розробки маркетингової стратегії 

конкуренції вона формалізується, моделюється, програмується і відповідним чином 

оформлюється. При моделюванні та програмуванні стратегії конкуренції розробляються 

прогнози, моделі, плани та програми діяльності, що реалізовуються всередині формування, у 

взаємодії з партнерами, постачальниками, дилерами, дистриб’юторами, а також на ринку. 

Конкретно у формуванні розробляються програми підвищення задоволення потреб, 

попиту, вимог і інтересів споживачів за рахунок росту конкурентоспроможності товару, його 

корисності та якості шляхом модернізації, поліпшення товарного забезпечення, 

інноваційного та інтелектуального сервісу. Одночасно проектується реконкурентність, 

синхроноконкурентність, впровадження наукових досягнень і передового досвіду в 

організацію і функціонування системи маркетингу. 

При визначенні стратегії взаємодії встановлюються планомірність, взаємопідтримка 

усіх ланок формалізованого або неформалізованого комплексу. В цілому, повинні бути 

забезпечені єдність, цілісність і конкурентоспроможність комплексу. Стратегія поведінки 

формування на ринку програмується у формі стабільності та домінування в цільовому 

сегменті формування та його товарів, товарних, інфратоварних, маркетингових, культурних, 

іміджевих прогноз-планів або програм. 

У всіх стратегіях і субстратегіях виділяються стратегічні напрями по підвищенню 

духовності, культури, естетики та соціальної психології маркетингової діяльності, 

задоволення потреб, попиту, запитів та інтересів споживачів. 

Викладені нами методичні аспекти формування маркетингової стратегії можна 

спрощено представити у вигляді послідовних взаємопов’язаних дій, які схематично 

зображені на рисунку 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель формування маркетингової стратегії підприємства 
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У загальному вигляді на наш погляд, процес формування маркетингової стратегії  

повинен бути таким: визначення, формування стратегічного підрозділу – описати ту сферу 

підприємства, для якої створюється стратегічний план маркетингу та записати її 

призначення, а також визначити, які з товарів і ринків підрозділу представляють інтерес; 

провести маркетинговий стратегічний аналіз – оцінити поточну позицію товарів і ринків; 

спрогнозувати – визначити майбутню позицію товарів і ринків як основу для встановлення 

цілей; встановити цілі та стратегії – для підрозділу підприємства на основі зібраної, 

проаналізованої та узагальненої інформації; сформулювати стратегію – визначити основні 

напрями розвитку і відповідну лінію поведінки. Кожна стратегія повинна бути, 

конкретизована в маркетинговому плані. Використовуючи запропонований нами алгоритм, 

підприємства мають можливість самостійно розробляти моделі стратегічного розвитку, які й 

лежатимуть в основі формування маркетингової конкурентної стратегії. 

Висновки та пропозиції. На сьогодняшній день питання моделювання та 

алгоритмізації мало висвітлені в науковій літературі та практично не застосовуються в 

практичній діяльності підприємств. Нами був розроблений та запропонований алгоритм 

маркетингової конкурентної стратегії, що складається з 56 блоків, зокрема 39 постійних і 17 

змінних. Дана блок-схема дозволяє поетапно пройти кожен з етапів розробки стратегії: 

проаналізувати – вибрати – оцінити – змоделювати маркетингову стратегію. При цьому, у 

разі неможливості виконання (переходу) до наступного етапу алгоритму, зберігається 

можливість повернутися до попереднього етапу або кроку, де необхідно внести корективи до 

стратегії. У загальному вигляді, на наш погляд, процес формування маркетингової стратегії 

повинен бути таким: визначення, формування стратегічного підрозділу – описати ту сферу 

підприємства, для якої створюється стратегічний план маркетингу та записати її 

призначення, а також визначити, які з товарів і ринків підрозділу представляють інтерес; 

провести маркетинговий стратегічний аналіз – оцінити поточну позицію товарів і ринків; 

спрогнозувати – визначити майбутню позицію товарів і ринків як основу для встановлення 

цілей; встановити цілі та стратегії – для підрозділу підприємства на основі зібраної, 

проаналізованої та узагальненої інформації; сформулювати стратегію – визначити основні 

напрями розвитку та відповідну лінію поведінки – розробити маркетинг-план – 

конкретизувати маркетингову конкурентну стратегію. 

 

 

 

 



Література 

1. Алексунин В. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / В. А. Алексунин. – М. : 

Дашков и К, 2005. – 716 с. 

2. Буркинский А. В. Конкурентоспособность продукции и предприятия / А. В. Буркинский, 

Е. В. Лазарева, И. Н. Агеева. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины. – 2002. – 132 с. 

3. Бурцева Т. В. Маркетинговый анализ потенциальных возможностей предприятия /           

Т. В. Бурцева // Маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 26–35. 

4. Гавриленко В. Н. Маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізації /                  

В. Н. Гавриленко // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 10–13. 
5. Глазов М. М. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика / М. М. Глазов,                      

И. П. Фирова. – СПб. : Изд-во РГГМУ, 2004. – 235 с. 
6. Заблодська І. В. Регіональна промислова політика: питання теорії та практики : моногр. / 

І. В. Заблодська. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 344 с. 

7. Канінський М. П. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

на основі маркетингу / М. П. Канінський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 141–144. 

8. Конкуренція та її вплив на діяльність аграрних підприємств : матеріали ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. [„Економіка підприємництва: проблеми теорії та практики”] (Донецьк, 2004 

р.) – Донецьк : Наука і освіта, 2004. – Т. І. – С. 83–84. 
9. Морщенок Т. С. Внедрение системы стратегического маркетинга на предприятии /           

Т. С. Морщенок // Академічний огляд. – 2006. – №1. – С. 135–138.  

10. Продовольственная безопасность Украины: состояние, механизм обеспечения, проблемы 

: [моногр.] / [Ткаченко В. Г., Богачев В. И. и др.]. – Луганск : Книж. світ, 2004. – 152 с. 

11. Решетникова И. Л. Социально-экономическая эффективность маркетинговых 

мероприятий / И. Л. Решетникова // Маркетинг: теория и практика. / Збірник наукових 

праць Східноукраїнського національного університету. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2006. – 

№ 9. – С. 146–153. 

12. Решетникова И. Л. Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных 

предприятиях : [моногр.] / Решетникова И. Л. – Луганск : Изд-во Восточноукр гос. ун-та, 

1998. – 270 с. 

13. Саблук П. Т. Що треба знати про маркетинг? / Саблук П. Т., Худолій Л. М.,             

Рибінцев В. О. – К. : ІАЕ УААН, 1995. – 85 с. 

14.  Ткаченко В. Г. Основы маркетинговой деятельности фирмы : учеб. пособие /        

Ткаченко В. Г., Брагинец Н. В., Богачев В. И. – Луганск : Книж. світ, 2000. – 236 с. 

15. Франчук И. А. Маркетинговая стратегия конкуренции: моделирование, алгоритмизация и 

квантификация выбора / И. А. Франчук // Маркетинг. – 2007. – №2. – С. 192–199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 339.138.009.12:519.876.2 

Деркачова В.В. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

В статті визначено необхідність моделювання та алгоритмізації маркетингової стратегії 

конкуренції; формалізовано та класифіковано маркетингові стратегії; розглянуто, 

обґрунтовано та забезпечено ефективність їх реалізації на підприємствах АПК; визначено 

основні складові елементи алгоритму розробки маркетингової стратегії; розроблено 

методичні засади моделювання та алгоритмізації маркетингової стратегії конкуренції. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, конкуренція, конкурентоспроможність, 

маркетингова діяльність, конкурентна боротьба. 

 

 

 

УДК 339.138.009.12:519.876.2 

Деркачева В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ 

В статье определена необходимость моделирования и алгоритмизации маркетинговой 

стратегии конкуренции; формализированы и классифицированы маркетинговые стратегии; 

рассмотрена, обоснована и обеспечена эффективность их реализации на предприятиях АПК; 

определены основные составляющие элементы алгоритма разработки маркетинговой 

стратегии; разработаны методические основы моделирования и алгоритмизации 

маркетинговой стратегии конкуренции. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, конкуренция, 

конкурентоспособность, маркетинговая деятельность, конкурентная борьба. 

 

 

UDK 339.138.009.12:519.876.2 

Derkachova V.V. MODELLING AND ALGORIHTMIZATION OF COMPETITION 

MARKETING STRATEGY 

The necessity of modelling and algorithmization of competition marketing strategy is defined in this 

article; marketing strategy are formalized and classified; efficiency of their realization at enterprises 

of agro-industrial complex is examined, grounded and provided; the main constituents of the 

marketing strategy elaboration algorithm are defined; the methodical basis of modelling and 

algorithmization of competition marketing strategy is developed. 

Keywords: marketing, marketing strategy, competition, competitiveness, marketing activity, 

competitive struggle.  

 

 

 


