ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.1

К. А. Левченко,
аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ:
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ
РИЗИКИ
K. Levchenko,
postXgraduate student, Kyiv National University of Economics, Kiev

MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET
OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS

У статті представлено порядок формування і реалізації маркетингової стратегії підприємств на ринX
ку промислової продукції, що передбачає планування та втілення на практиці маркетингового інструX
ментарію, вибір найбільш доцільної з існуючих альтернатив моделі стратегічної поведінки підприємства
на ринку. Актуалізовано значення врахування стратегічних ринкових ризиків. Визначено та оцінено
основні ризики ринку промислових товарів України, окреслено напрями дій щодо мінімізації потенційX
но негативного впливу вказаних ризиків на втілення маркетингової стратегії підприємств, що працюють
на цьому ринку.
The article presents the procedure for the formation and implementation of the marketing strategy of
enterprises in the industrial products market, which envisages the planning and implementation of marketing
tools in practice, the selection of the most appropriate existing model for the strategic behavior of an enterprise
on the market. The importance of accounting for strategic market risks has been updated. The main risks of the
industrial goods market of Ukraine are determined and assessed, directions of actions for minimization of
potentially negative influence of the specified risks on realization of marketing strategy of the enterprises working
in this market are outlined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищенню ефективності діяльності підприємств
на ринку промислових товарів України передує виділен
ня ознак їх розвитку [2]. Цими ознаками є зміни: кри
теріїв, які характеризують ефективність діяльності;
кількості напрямів вироблення і застосування ідей та
рішень щодо покращення діяльності; кількості розроб
лених і реалізованих ідей та рішень; ризиків, що впли
вають на реалізацію стратегічних планів розвитку [7; 12,
c. 65—67].
Водночас процес реалізації маркетингового інстру
ментарію розвитку підприємств на ринку промислових
товарів відрізняється від подібного процесу на ринку
товарів широкого вжитку [8, c. 175—176], а одним з основ
них завдань маркетингової стратегії як основної фор
ми втілення системи стратегічного маркетингового пла
нування є зменшення ризику прийняття помилкових
управлінських рішень.
За цих умов, актуальним є визначення найбільш
ефективної комбінації інструментів та заходів у межах
реалізованої маркетингової стратегії підприємств на
ринку промислових товарів України, а також порядку
формування та реалізації даної стратегії, що об'єктив
но є можливим на основі аналізу потенціалу та доціль
ності до реалізації планованих заходів, а також визна
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чення способів компенсації та мінімізації ризиків діяль
ності.
Саме тому характеристика та обгрунтування поряд
ку формування маркетингової стратегії підприємства на
ринку промислових товарів України, з урахуванням не
обхідності мінімізації стратегічних ризиків цього рин
ку є важливим напрямом висвітлення та розвитку нау
ковометодологічної бази стратегічного управління та
управління ризиками на рівні підприємства, яке реалі
зує промислову продукцію, з урахуванням його специ
фіки, що й обумовлює актуальність теми зазначеної
статті.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Процес та порядок формування ефективної марке
тингової стратегії на рівні підприємства є предметом
дослідження в роботах великої кількості дослідників з
різних країн світу. Відчутний внесок у розробку цієї про
блематики зробили праці таких вітчизняних та зарубі
жних вчених, як: Абрамішвілі Г., Азарян О.М., Акуліч
І.А., Ансофф І., Армстронг Г., Ассель Г., Маджаро С., Мак
Дональд М., Мескон М.Х., Мурашкін Н.В., Окландер
Т.О., Павленко А., Прауде В.Р., Сондерс Дж., Фатхут
дінов Р., Хассі Д., Хершген Х., Шорин В. та інші. Питан
ня підвищення ефективності маркетингової стратегії
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Теоретико-методологічне підґрунтя формування
маркетингової стратегії підприємств

конкурентних переваг підприєм
ства на ринку промислових то
варів, обгрунтовуючи оптималь
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ний варіант забезпечення досяг
нення цілей розвитку підприєм
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ства. В цьому контексті саме мар
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7. Формування плану реалізації стратегії підприємства на
товарів України дірваною" матеріальнотехніч
ринку промислових товарів України, переліку та термінів
ною базою, несприятливими
реалізації заходів у межах цієї стратегії
ціновими співвідношеннями на
промислову продукцію, головни
ми пріоритетами формування
маркетингової стратегії цих
РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
підприємств мають стати орієн
СТРАТЕГІЇ
тація на розуміння проблем рин
кової поведінки агентів, взаємо
відносин з ними, (зокрема, рин
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
кових тенденцій, основ форму
вання конкурентних переваг),
зростання продуктивності праці
КОРИГУВАННЯ ДІЙ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ ЗА
на підприємстві, внаслідок вдос
РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
коналення технічної та техноло
гічної бази; розширення ринків
Рис. 1. Порядок формування маркетингової стратегії підприємства на ринку
збуту і асортименту продукції,
промислових товарів України
що випускається. Саме на цій ос
вітчизняних підприємств в умовах впливу зовнішніх нові має розроблятись та реалізовуватись порядок фор
факторів висвітлюються в науковому доробку таких мування маркетингової стратегії підприємств, що діють
вчених: С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, І.З. Должан на ринку промислових товарів України. Порядок фор
ський, І.В. Дунаєва, Д.Н. Зайцев, С.М. Ілляшенко, мування такої стратегії доцільно представити у вигляді
Л.Р. Ісмагілова, П.А. Кадочніков, Н. Картер, А.П. Кірєєв, такої послідовності дій (рис. 1, розроблено автором).
А.Ф. Комілов, Ф. Котлер, Д.Ю. Крамськой, Н.В. Куден
Вирішальне значення для підготовки на вихідному
ко, Ж. Ламбен, П. Ліндерт, А.А. Мазаракі, Л.І. Михай етапі розробки маркетингової стратегії має оцінка мож
лова, М. Портер, С.І. Редько, О.П. Терехов, Р.А. Фат ливостей реалізації стратегії в умовах динамічних рин
худінов, Х. Ченері, Л.В. Шинкарук та інших.
кових змін. Визначення мети та базових передумов ство
Водночас суттєвого розвитку потребує розкриття рення стратегії передбачає, окрім власне формування
порядку формування маркетингової стратегії підприє мети та завдань стратегії створення творчої команди та
мства з урахування специфіки діяльності конкретної визначення відповідального за формування стратегії
сфери економіки.
менеджера, а також встановлення обмежувальних умов
(вартість розробки, терміни, обсяги тощо) стосовно
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
процесу формування стратегії.
Недостатній рівень розкриття та обгрунтування
Дослідження поточної ринкової ситуації передба
проблемних питань формування та реалізації маркетин чає аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел інформації,
гової стратегії підприємства на ринку промислових то з метою отримання необхідних даних та здійснення їх
варів України, з урахуванням специфіки такого ринку подальшої обробки в процесі: ідентифікації цільового
та сукупності ризиків, притаманних даному ринку, ви ринку; характеристики тенденцій пропозиції та попиту
значили мету та зміст цього дослідження.
на промислову продукцію, яку виробляє підприємство,
близьку за споживчими функціями або аналогічну про
МЕТА СТАТТІ
дукцію (товаризамінники); характеристики конкурен
Метою статті є характеристика та обгрунтування тних умов, діяльності конкурентів (ціни, обсяги реалі
порядку формування маркетингової стратегії підприє зації, асортимент продукції, результати діяльності
мства на ринку промислових товарів України, з ураху тощо); характеристики споживачів промислової про
ванням необхідності мінімізації стратегічних ризиків дукції (існуючих та потенційних); характеристика про
такого ринку.
понованої структури ринку промислової продукції.
У процесі визначення вихідних позицій підприємства
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
на ринку промислових товарів України головний акцент
ДОСЛІДЖЕННЯ
робиться на загальній, об'єктивній, критичній оцінці
Маркетингова стратегія задіює комплекс заходів, позицій підприємства за допомогою використання [11]:
спрямованих на формування та підтримання стійких SWOTаналізу; портфельних методів аналізу, наприк
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лад — матриці БКГ; інших методів та
наявність потенціалу
рівень ризику, властивий
інструментів. На цьому етапі здійснюєть
підприємства для реалізації певної
конкретному виду
ся ідентифікація проблем функціонуван
стратегічної поведінки
маркетингової стратегії
ня та розвитку підприємства, ролі
підприємства на ринку, шляхів, що потен
Рішення стосовно реалізації в
довгостроковій перспективі певного
ційно може привести до реалізації по
варіанту дій підприємства доцільно
ставлених цілей в довгостроковій перс
обґрунтовувати за результатами
пективі.
дослідження вираженості впливу на
процес та результати діяльності
Визначення ринкового сегменту, при
підприємства на ринку промислової
сутність підприємства на якому доцільна,
продукції наступних критеріїв:
дозволяє не лише ідентифікувати певний
сегмент ринку промислових товарів за
переваги від реалізації
величина витрат на реалізацію
продуктовим, географічним, демографі конкретного виду маркетингової
конкретного типу маркетингової
чним, ціновим та іншими критеріями, але
стратегічної поведінки відносно
стратегії і величина загального
інших
ефекту від неї
й окреслити способи реалізації стратегії,
притаманні певним сегментам відповідно
реальність виконання місії підприємства і досягнення його цілей завдяки реалізації
до досвіду успішної реалізації стратегіч
конкретного варіанту маркетигової стратегічної поведінки підприємства і час,
них планів, або методологічних засад
необхідний для отримання перших істотних ефектів від неї
віднесення стратегічних дій до конкрет
них ситуацій функціонування підприєм Рис. 2. Критерії формування варіантів стратегічної поведінки, доцільних
в умовах ринку промислових товарів України
ства на ринку.
Формування варіантів стратегічної
поведінки, доцільних в умовах ринку промислових то термінів реалізації заходів у межах цієї стратегії перед
варів України доцільно базувати на принциповій позиції бачає розробку плану дій з формування та розвитку
стосовно того, що успішна діяльність підприємства на конкурентних переваг, посилення конкурентних по
ринку промислової продукції можлива за умови повно зицій підприємства з чітко визначеними параметрами
цінного задіяння усієї сукупності взаємопов'язаних еко стратегічного розвитку, необхідними для досягнення
номічних механізмів, а також формування і реалізації певної стратегічної мети в конкурентному середовищі.
системи маркетингового інструментарію. Відсутність
Реалізація маркетингової стратегії як етап, що слі
або неналежне функціонування хоч би однієї ланки в дує за формуванням стратегії та передбачає безпосе
системі розвитку підприємства супроводжується нега реднє практичне втілення маркетингової стратегії, пе
тивними мікроекономічними змінами, деформаціями в редбачає впровадження у практику запланованих у ме
побудові виробничих стосунків, продуктивних сил тощо, жах стратегічного маркетингового плану заходів. Якщо
що зрештою впливає на конкурентоспроможність і маркетингова стратегія визначає загальні напрями та
динаміку розвитку підприємства. З огляду на це, варі базові принципи адаптації маркетингового потенціалу
анти стратегічної поведінки, доцільної в умовах ринку підприємства до умов середовища ринку промислових
промислових товарів України, слід обирати на основі товарів, то її практичне втілення відбувається за раху
аналізу наступних критеріїв (рис. 2, розроблено авто нок використання підприємствами відповідного марке
ром).
тингового комплексу.
Вибір оптимального варіанту реалізації маркетин
Контроль реалізації стратегії передбачає:
гової стратегії (конфігурації та змісту заходів у межах
1. Експертний та статистичний аналіз іміджу підпри
стратегії), з можливих альтернатив формування марке ємства та його продукції.
тингової стратегії може бути застосована будьяка, за
2. Порівняння обсягів витрачених ресурсів із запла
лежно від конкретних умов діяльності, можливостей і нованими обсягами в контексті досягнення конкретних
перспектив окремого підприємства, для якого розроб стратегічних цілей.
ляється стратегія.
3. Визначення частки ринку на етапах впроваджен
Найбільш доцільна для реалізації стратегія повин ня стратегії та динаміки її змін, встановлення відповід
на відповідати характеру змін зовнішнього середовища ності змін запланованим.
і можливостям самого підприємства пізнавати і усвідом
Зауваження та рекомендації за результатами конт
лювати зміст цих змін. Узагальнюючою характеристи ролю мають бути враховані через реалізовані на прак
кою цих умов виступає здатність керівництва та влас тиці коригуючі та стимулюючі дії, поряд з результата
ників підприємства розуміти причини і передбачати ми реалізації маркетингової стратегії [5]. Результати
зміни, які відбуваються в середовищі [3]. Саме тому мар аналізу служать основою для висновку щодо правиль
кетингова стратегія підприємства на ринку промисло ності вибору поточної моделі реалізації маркетингової
вих товарів має бути адекватною певному рівню прогно стратегії підприємства та коректності поставлених стра
зування цим підприємством майбутніх змін в її зовніш тегічних маркетингових цілей з урахуванням умов діяль
ньому середовищі. Схему вибору маркетингової стра ності підприємства, формування та обгрунтування ко
тегії підприємства на ринку промислової продукції з ригуючих дій на довгострокову перспективу, що стануть
наявних альтернатив представлено на рисунку 3.
основою оновленої, більш ефективної маркетингової
Така схема відображає складний взаємопов'язаний стратегії підприємства на ринку промислових товарів
комплекс стратегічних заходів, кожен з яких підко України.
ряється єдиній меті, а елементи стратегії можуть мати
Водночас важливим є врахування в процесі форму
як захисний, так і наступальний характер, що дозволяє вання та реалізації даної стратегії маркетингових ри
підприємству не лише вирішувати проблему виживан зиків ринку промислових товарів, що можуть реалізо
ня, але і реалізувати перспективи розвитку.
вуватись у випадку виникнення несприятливих змін у
На думку автора, найбільш відповідними, виходячи внутрішньому та зовнішньому середовищі.
з умов діяльності саме підприємств на вітчизняному рин
З огляду на те, що управління ризиками ринку про
ку промислових товарів можуть бути моделі ринкової мислових товарів України — це сукупність прийомів і
поведінки, орієнтовані значною мірою на відстеження методів, заходів, спрямованих на визнання; оцінку та
ситуації на ринку і адаптації діяльності підприємства на контроль ризику [10], а також контроль за вжитими дія
підставі зміни цієї ситуації, виходячи з середньої перед ми, з метою зниження ризику та захист від наслідків
бачуваності змін зовнішнього середовища.
його втілення, ідентифікація ризиків ринку промисло
Формування плану реалізації стратегії підприємства вих товарів України є важливою з огляду на можливості
на ринку промислових товарів України, переліку та підбору конфігурації необхідного набору інструментів
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бірки величина генеральної дисперсії в
розрахунках не розглядається [6]. Для
визначення можливих меж помилки
було використано критерій Стьюдента
Передбачуваність зовнішнього для вибірки з 50 експертів.
Аналіз рівня Аналіз здатності
Аналіз
Так, для вибірки з 50ти експертів з
середовища
стабільності
тенденцій
підприємства
коефіцієнтом довіри 2 можна говорити
Готовність керівництва (в першу про те, що характеристика стратегічних
змін у
зовнішнього
прогнозувати
чергу) та співробітників
внутрішньому
зміни у
середовища
ризиків ринку промислових товарів Ук
підприємства до кардинальних раїни може бути здійснена з вірогідні
ринковому
середовищі
стратегічних змін
середовищі
стю 95,4%, що є цілком достатнім для
репрезентативного та статистично об
Масштаби діяльності
грунтованого дослідження. Результати
Оцінка ступеня прогнозованості змін у
підприємства
дослідження представлено на рисунку 4.
внутрішньому та зовнішньому середовищі
Результати порівняння значення t із
Наявний ресурсний потенціал
значенням критерія Стьюдента дають
Визначення можливості використання на
Рівень централізації управління можливість стверджувати, що дослід
підприємстві стратегічних альтернатив
ження проводилось якісно і оцінка ду
Орієнтація маркетингових дій на мок опитуваних стосовно предмету дос
конкретний об’єкт
лідження цілком може бути використа
ною для формування статистичного вис
Вибір моделі маркетингової стратегії підприємства на ринку промислових товарів новку.
з наявних альтернатив
Дослідження показало, що в цілому
вплив стратегічних ризиків ринку про
Рис. 3. Вибір маркетингової стратегії підприємства на ринку промислової мислових товарів України можна оціню
продукції з наявних альтернатив
вати як досить відчутний. Найбільший
потенціал негативного впливу на діяль
управління, заходів, рішень для мінімізації та макси ність та розвиток промислових підприємств країни в
мально можливого захисту від впливу цих ризиків.
довгостроковій перспективі мають такі ризики, як:
Управління ризиками ринку промислових товарів
1) ймовірність виходу на ринок нових конкурентів
дозволяє певною мірою прогнозувати ризикові події, (середньозважена оцінка 3,94);
контролювати їх, вживати заходів до виключення або
2) моральне та фізичне застарівання наявних техно
зниження негативних наслідків настання цих подій. З логій (середньозважена оцінка 3,84);
огляду на це, завданнями управління ризиками ринку
3) зміна потреб і смаків споживачів (середньозваже
промислових товарів є:
на оцінка 3,78);
— виявлення областей підвищеного ризику на рин
4) економічна криза в країні (середньозважена
ку промислових товарів;
оцінка 3,74);
— оцінка ступеня ризику на ринку промислових то
5) посилення позицій імпортованої конкуруючої
варів;
продукції на вітчизняному ринку (середньозважена
— аналіз прийнятності такого рівня ризику на рин оцінка 3,74).
ку промислових товарів для конкретного підприємства;
Вказані ризики можна вважати більш вираженими
— розробка заходів попередження або зниження з огляду на те, що оцінка їх впливу на діяльність під
ризику на ринку промислових товарів;
приємств на ринку промислових товарів Україні в дов
— вжиття заходів для максимально можливого гостроковій перспективі вища за середню (3,69). Водно
відшкодування заподіяного збитку у випадку реалізації час особливе значення при формуванні висновків за ре
ризикової події.
зультатами оцінки та особливо виражений довгостро
Автором проведено опитування серед 50ти керів ковий вплив на розвиток ринку промислових товарів
ників та провідних фахівців підприємств України, що країни мають ризики, що отримали найвищу оцінку сту
функціонують на ринку промислових товарів України. пеня їх вираженості (1—3 з наведеного вище переліку).
Опитування передбачало оцінку респондентами за п'я
Саме ці стратегічні ризики змушують підприємства
тибальною системою прогресивним способом. При формувати стратегію подальшого розширення внут
оцінці результатів малої випадкової безповторної ви рішніх ринків збуту, підтримання позицій на зовнішніх
Вибір маркетингової стратегії підприємства на ринку промислової продукції з
наявних альтернатив

Залежність результатів діяльності
від розвитку внутрішнього ринку
Економічна криза в країні

Зміна потреб і смаків споживачів

3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

Моральне та фізичне застарівання
наявних технологій

Ймовірність виходу на ринок нових
конкурентів

Посилення позицій імпортованої
конкуруючої продукції на
вітчизняному ринку
Зростання вартості сировини та
матеріалів

Залежність від сезонних коливань на
внутрішньому ринку

Збільшення продажів товарівзамінників промислової продукції
Коливання валютних курсів

Рис. 4. Середньозважені значення оцінки впливу стратегічних ризиків ринку промислових товарів України на діяльність
наявних на ньому підприємств в довгостроковій перспективі
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ринках, технологічного переоснащення, покращення
6. Калинина В.Н. Математическая статистика: учеб.
асортименту та формування нових продуктових груп то для техникумов. — 2е изд., стер. / В.Н. Калинина,
варів, цікавих сучасному споживачеві.
В.Ф. Панкин. — М.: Высш. шк., 1998.
7. Капаруліна І.М. Розвиток підприємства: концеп
ВИСНОВОК
ція і технологія дослідження: монографія / І.М. Капа
Проведене дослідження дозволяє зробити висно руліна. — К.: ЛіраК, 2015. — 432 с.
вок про необхідність формування маркетингової стра
8. Колодій Г.С. Врахування особливостей маркетин
тегії підприємств на ринку промислових товарів Украї гової діяльності при розробці маркетингових програм
ни, виходячи з їх поточних ринкових позицій, перспек промислових підприємств / Г.С. Колодій; Бюлетень
тив продукту відносно його споживання конкретними Міжнародного Нобелівського економічного форуму. —
групами споживачів, виробничих та маркетингових 2011. — № 1 (4). — С. 173—177.
можливостей. Порядок формування такої стратегії,
9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг / Н.В. Ку
розроблений, базуючись на стратегічному підході в денко; вид. 2ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 152 с.
організації бізнесу як найбільш прийнятному та ефек
10. Кузьмін О.Є. Формування та функціонування
тивному, що реалізує основні довгострокові цілі вітчиз управлінських систем на засадах урахування фактора
няних підприємств в сучасних умовах, представлено в ризику / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Актуальні
цій статті.
проблеми економіки. — К.: Національна академія управ
Для виходу на ринок та утриманню позицій на ньо ління. — 2003. — № 10. — С. 128—142.
му за допомогою обгрунтованої та реалізованої марке
11. Нечаев В.П. Промисловий маркетинг: навч.ме
тингової стратегії, важливо мати чітко окреслені, зро тод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /
зумілі стратегічні цілі та чіткий план, механізми, інстру В.П. Нечаев. — Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009. — 185 с.
менти щодо втілення цих цілей, максимально викорис
12. Черкасова В.А. Влияние стратегических рисков
товуючи свої ринкові позиції, зв'язки, фінансові мож на финансовые результаты компании / В.А. Черкасова,
ливості, орієнтуючись в першу чергу на розширення А.А. Батенкова // Корпоративные финансы. — 2007. —
масштабів діяльності, приділяючи достатню увагу тех № 3. — С. 64—76.
нологічному переозброєнню виробництва, створенню
якісної, затребуваної споживачем продукції.
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