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- пропозиція в натуральній формі або стимулювання 
"натурою" (премії, зразки товару); 

- активна пропозиція (конкурси покупців, ігри, лотереї). 
Стимулювання продажів має свої переваги та недоліки, які 

наведено у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Переваги та недоліки стимулювання продажів 

Переваги Недоліки 
- Можливість швидкого впливу на 
поведінку споживача; 
- Гарантоване збільшення обсягів 
продажу товарів; 
- Можливість оцінки ефективності 
заходів, що проводяться; 
- Чутливість усіх категорій 
споживачів до заходів, що 
проводяться; 
- Можливість швидкої підготовки у 
стислі строки. 

- Не сприяє формування постійного 
кола споживачів певної торгової 
марки, переключаючи їх увагу з 
одного продукту на інший; 
- Переносить увагу споживачів з 
якості товару, його марки до ціни на 
нього; 
- Сприяє відстрочці покупки до 
проведення наступної акції; 
- Діє на короткостроковій основі; 
- Іноді вимагає значних затрат на 
проведення. 

 
Отже, порівняно з рекламою стимулювання збуту більшою мірою 

спонукає до купівлі. Стимулювання збуту на стабільному ринку не 
сприяє появі нових покупців здебільшого тому, що постійні покупці 
переважно не реагують на подібні методи з боку постачальників-
конкурентів.  

Можна зробити висновок, що засоби стимулювання збуту доцільно 
використовувати компаніям, що мають невелику частку ринку, 
оскільки їх витрати на рекламу незрівнянні з аналогічними витратами 
лідерів. Першим важко боротися за місце в роздрібній мережі, адже 
вони не пропонують пільг продавцям і не заохочують споживачів. 
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Отримання якомога більшого прибутку при найбільш менших 
витратах – головна мета будь-якого торгового підприємства. Для 
стійкого розвитку торговим підприємствам необхідно постійно 
контролювати свої позиції на ринку, стежити за конкурентним 
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середовищем, впроваджувати всі можливі новинки в своїй галузі і 
вибудовувати маркетингову політику і багато іншого. Все це можна 
назвати розробкою стратегії розвитку підприємства.  

Сьогодні, в умовах жорсткої конкурентної боротьби, як ніколи 
постає проблема перебудови українських торгівельних підприємств на 
основі стратегічного управління. Необхідно дослідження внутрішнього і 
зовнішнього середовища підприємства, аналіз діючих стратегій. 
Рішення проблеми подальшого розвитку можливо при розробці стратегії 
сталого розвитку підприємства [1, 2]. 

Для стратегічного управління характерно перебіг наступних 
етапів: 

- формування місії і цілей; 
- вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища; 
- конкретизації стратегії; 
- реалізація стратегії; 
- адаптація стратегії; 
- корекція стратегії. 
У маркетинговому стратегічному аналізі при формуванні 

маркетингових стратегій часто використовується матричний метод, 
який полягає в побудові матриць. Найбільш відомі з них наведена в 
табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Хронологія найбільш відомих матриць, які 

застосовуються в стратегічному маркетингу при формуванні 
маркетингових стратегій 

Рік 
виникнення 

Різновиди матриць 

1960 Матриця SWOT - аналізу 
1962 «Сітка управління» Блейка-Мортона 
1965 Матриця И. Ансоффа «товар-ринок» 
1968 Матриця Бостонскої консультативнїй групи 
1970 Матриця Дженерал Електрик – МакКінзі 
1975 Матриця Shell 
1980 Матриця А.Д. Літтла 
1980 Матрия конкурентних стратегій М.Портера 
1981 Нова матриця БКГ 
1984 Матриці Г. Дэя, П. МакНейма, А. Хекса и Н. Меджлафа 
1985 Матриця Браунлая-Барта 
1986 Матриця Д. Монієсона 
1987 Матриця Хофера-Шенделя 
1989 Матрия Р. Спида 
1990 Матриця управляючих політик М. МакДональда 
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Мета використання всіх цих матриць однакова: визначити 
конкурентний стан стратегічних господарських підрозділів та стратегій 
їх стійкого розвитку. 

Матриці використовуються при формуванні маркетингових 
стратегій на всіх рівнях стратегічної піраміди підприємства – на 
загальнокорпоративному рівні, рівні стратегічних господарських 
підрозділів і на господарському рівні. На кожному з цих рівнів матриці 
сприяють виконанню певних завдань.  

Маркетингова стратегія змушує організацію оцінювати свої сильні 
і слабкі сторони з погляду конкурентів, можливості і загрози в 
навколишньому середовищі. Знання різноманітних маркетингових 
стратегій підприємств та вміння їх ефективно формулювати і 
застосовувати в практичній діяльності дозволить підвищити 
ефективність маркетингової діяльності підприємства. 
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МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС 
 
Маркетинг як економічний процес забезпечує контакт виробника 

і споживача, сприяє раціональній орієнтації суспільного виробництва 
та відтворення, забезпечує ефективність обмінів між учасниками на 
ринку. З огляду на сучасну наукову думку, можна зазначити такі 
тенденції розвитку маркетингу: 

- для ненасичених ринків є характерним маркетинг, 


