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ВСтУП

Світові глобалізаційні процеси, прискорення технічного й техноло-
гічного зростання, високі темпи розвитку національних ринків і заго-
стрення конкурентної боротьби висувають високі вимоги до страте-
гічного маркетингу. Питання підвищення ефективності стратегічного 
маркетингу є актуальним для керівників підприємств, від його вирішення 
залежить їх конкурентний статус та перспективи розвитку. Адже, тільки 
стратегічний маркетинг в змозі передбачити і «створити» майбутнє, він є 
найсучаснішим дієвим інструментом конкурентної боротьби.

У стратегії підприємств в умовах сучасних ринків маркетингова 
складова набуває пріоритетного значення. Стратегія орієнтована на 
реалізацію довгострокових цілей. Вона визначає загальний напрям 
дій, основну лінію поведінки підприємства на ринку, з одного боку, та 
конкретні принципи й механізми дій щодо його реалізації, з іншого. 
Підприємство, що прагне бути конкурентоспроможним, повинно мати 
чітку стратегію розвитку. Ці завдання повністю вирішує стратегічний 
маркетинг.

Стратегічний маркетинг відіграє вирішальне значення в успіху 
економічної діяльності. Доказом цього є компанії, які досягли трива-
лого успіху в умовах жорсткої конкуренції завдяки застосуванню різних 
стратегій: товарних, цінових, конкурентних, портфельних, стратегій 
охоплення ринку, позиціювання тощо. Спроможність досягнути конку-
рентної переваги і зберегти її значною мірою залежить від ефективності 
маркетингової стратегії.

Стратегічний маркетинг слід розглядати в таких аспектах:
• концептуально – як довгострокова орієнтація на споживача;
• у просторі – як перша стадія життєвого циклу об’єктів;
• в часі – як перша загальна функція управління.
Стратегічний маркетинг як наука та навчальна дисципліна базується 

на основних положеннях сучасної економічної теорії, а також тісно 
пов’язаний з теорією менеджменту, маркетингу, психологією, мікро- та 
макроекономікою, економічним аналізом.
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Навчальний посібник містить 11 структурованих тем. Після кожної 
теми наводяться контрольні питання для самоперевірки, завдання, 
ключові поняття і перелік рекомендованої літератури. Така структура 
посібника сприятиме кращому засвоєнню знань, формуватиме в читачів 
системне мислення щодо управління підприємствами на засадах страте-
гічного маркетингу.


