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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
 

 

УДК 339.138 

Берцун І.С. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ 

АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті показана суть поняття правління асортиментом. Автором 

аналізуються методи і підходи до управління асортиментом торгового 

підприємства, Відзначається, що в основних торгових форматах в першу чергу 

використовується маркетинговий підхід. 

Ключові слова:  управління асортиментом, формат торгового підприємства, 

формування асортименту, маркетинговий підхід, портрет покупця.   

Постанова проблеми – коригування існуючого асортименту будь-якого 

торгового підприємства здійснюється на рівні закупівлі товарів при формуванні 

пропозиції. Наразі доволі значна кількість підприємств не може ефективно 

вести асортиментну політику, через що деякі товари знаходяться у стані 

дефіциту, а інші – значно перевищують обсяги купівель споживачами. Саме 

тому, розгляд цієї теми є актуальним для вітчизняної економіки. 

Мета статті – Проаналізувати сучасні методи та підходи управління 

асортиментом торгового підприємства, виявити роль маркетингового підходу 

до формування товарного асортименту підприємств, розглянути класифікацію 

використання підходів на різних типах підприємств. 

Процес управління асортиментом вбирає в себе чотири функції 

менеджменту , а саме планування, організацію, мотивацію та контроль і, на 

основі цього, стає центральною ланкою в складній і багаторівневої ланцюжку 

змісту комерційної діяльності підприємства, від результатів якої залежить, який 

товар і в якому обсязі буде запропонований споживачеві. 
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Аналіз останніх джерел і публікацій. У руслі освітлення особливостей 

управління товарним асортиментом працювали такі вітчизняні та закордоні 

вчені, як Жданова Т. С., Качуріна І. М., Маслакова Н. Д., Несторишен І. В., 

Сумець О. М, Щербак В. Г. та інші. Теорія і практика управління асортиментом 

виділяє значну кількість форм, видів і методів управління асортиментом. 

Як видно з рис. 1, стратегічні методи діляться на методи аналізу ринкового 

середовища (показують загальний стан ринку, становище на ньому компанії, 

переваги і недоліки компанії, ризики та ін.), Методи формування стратегії 

управління асортиментом (спрямовані в першу чергу на тотожність обраної 

стратегії підприємства) і методи оптимізації стратегії управління асортиментом 

(дозволяють активно простежувати поточну ситуацію і на основі цього 

приймати ефективні рішення). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація методів управління асортиментом [3] 

 

Тактичні методи поділяються на методи визначення попиту (методи, що 

дозволяють відкрити завісу таємниць купівельної поведінки), методи 

економічного аналізу асортименту (методи, що дозволяють на основі 

розрахунків обчислити найбільш прибуткові товарні групи та ін.) і методи 

розробки плану продажів (методи, що дозволяють спрогнозувати розвиток 

поточної ситуації в потрібному напрямку). 

Методи управління товарним асортиментом 

Тактичні Стратегічні 

Визначення 
попиту  

Проведення 
економаналізу 

Програмування і 
оптимізація 

Формування 
стратегії 
управління 

Аналіз 
ринку  

Методи оптимізації 
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Розглянемо порівняльну характеристику даних методів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика методів управління товарним 

асортиментом підприємства [5] 

Метод  Переваги Недоліки 
Правило  
Парето  

Можна застосувати до будь-якої галузі і 
сфері діяльності. 
Не вимагає складних обчислень 

Не завжди є вірним 
співвідношення 80/20. 
Не всі компанії готові 
розподіляти ресурси таким 
чином 

SWOT- 
аналіз  
  

Дозволяє задіяти внутрішні ресурси 
компанії (сильні сторони). 
Дозволяє бачити повну картину ринку і 
місце компанії на ньому 

Не дає чітких відповідей, а в 
основному структурує 
інформацію. 
Кінцевий результат залежить від 
якості і повноти наявної 
інформації 

Матриця  
Ансоффа  

Наочність і простота застосування Однобічна орієнтація на 
зростання і обмеження в розрізі 
двох характеристик (продукт - 
ринок) 

Матриця 
BCG  

Наочність і простота застосування, а 
також розуміння самої матриці. 
Теоретична опрацювання взаємозв'язку 
між фінансовими надходженнями і 
аналізуються параметрами. Дозволяє 
поєднувати аналіз портфеля з моделлю 
життєвого циклу товару. 
Об'єктивність аналізованих параметрів 

Сильне спрощення ситуації, 
враховуються не всі фактори 
впливу. 
Відсутність обліку фінансового 
аспекту. Наявність припущень, 
не завжди відповідних 
реальності 

Матриця 
GE   

Модель дозволяє розглядати динаміку 
привабливості стратегічної зони бізнесу. 
Широкий стратегічний вибір 

Труднощі обліку ринкових 
відносин. 
Суб'єктивність оцінок позицій. 
Рекомендації мають занадто 
загальний характер 

ABC-аналіз  Простота і універсальність 
використання. 
Прозорість всіх етапів аналізу. 
Автоматизація процесу розрахунку. 
Дозволяє оптимізувати наявні ресурси 

Дозволяє групувати тільки за 
однією ознакою. 
Три групи (А, В і С) не завжди 
здатні якісно розділити дані 

XYZ-аналіз  Дозволяє розділити весь асортимент на 
групи в залежності від стабільності 
продажів. 
Дозволяє виявити і усунути основні 
причини, що впливають на стабільність і 
точність прогнозування продажів 

Не дозволяє забезпечити 
правильність висновків при 
побудові складного, слабо 
структурованого товарного 
асортименту 

 

У таблиці 2 можна побачити різні підходи до формування товарного 

асортименту підприємства. 
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Таблиця 2 – Особливості підходів до формування товарного 

асортименту підприємства 

Назва підходу  Характеристика 
Маркетинговий Спрямований на задоволення потреб 

споживачів 
Нормативний В основі лежить дотримання стандартів 

номенклатури асортименту 
Історичний Розглядає життєвий цикл підприємства 
Логістичний За основу взято обсяги та терміни руху 

товарів  
Конкурентний Формування асортименту здійснюється на 

основі дій конкурентів 
Фінансово-економічний Спеціалізується на розрахунку витрат 

підприємства 

 

Наявність різноманітних підходів дозволяє керівнику зробити вибір 

певного напряму в роботі з асортиментом. Кожен з методів має свої переваги і 

недоліки, які керівник повинен враховувати, щоб не зробити основних помилок 

при управлінні асортиментом. Важливо враховувати всілякі чинники як мікро-, 

так і макросередовища, що впливають на асортимент. 

Асортимент визначається форматом магазину на основі критеріїв розміру 

торгового залу, розташування магазину і цільової групи покупців. Залежно від 

спеціалізації торгового підприємства можна визначити підхід до управління 

асортиментом. Використання якогось одного підходу обмежує аналіз поточної 

ринкової ситуації і не дозволяє гнучко реагувати на запити споживачів. 

Залежно від формату маркетинговий підхід видозмінюється, тобто враховує 

характерні особливості спеціалізації торгового підприємства, проте маючи 

кінцеву мету - найбільш повне задоволення споживачів. Таким чином, 

управління асортиментом має відбуватися в залежності від портрета покупця, 

здатного і готового купувати товар в магазині даного формату і на продаж 

якому націлена маркетингова політика торгового підприємства. Маркетинговий 

підхід повинен варіюватися в залежності від формату,  Придбавати виразне 

напрямок роботи маркетингового відділу в залежності від пріоритетності 
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значущих чинників. Так, наприклад, для покупців дискаунтера значущим 

фактором є низька ціна, таким чином, саме на даному факторі повинен 

робитися акцент маркетинговим відділом. Ключова ланка при маркетинговому 

підході – орієнтація на клієнта , тобто здатність компанії створювати 

додатковий потік клієнтів і додатковий прибуток за рахунок глибокого 

розуміння і задоволення потреб клієнтів [6]. Тому необхідно провести 

дослідження методів управління асортиментом на основі орієнтації на клієнта в 

рамках маркетингового підходу. 

В рамках категорійного менеджменту використовується поняття 

категорії, яке дозволяє по-іншому поглянути на весь процес управління 

асортиментом. При цьому категорія повинна задовольняти таким критеріям,  

як [1]: 

1) функціональність - зрозумілість, логічність, зручність як для 

постачальників, так і для покупців; 

2) цілісність - можливість віднесення всіх типів продуктів до будь-якої 

категорії; 

3) гомогенність - у кожній категорії повинні бути необхідні і достатні 

ознаки для товару, щоб була можливість однозначного віднесення товару до 

даної категорії; 

4) стабільність - це основа категоризації в часі, в іншому випадку 

неможлива повноцінна робота з категоріями; 

5) керованість - категоріальне поділ товару повинно мати на меті 

підвищення ефективності управління асортиментом, внаслідок чого категорій 

має бути певна кількість, яке можна проаналізувати, співвідносити з наявною 

інформацією тощо. 

У таблиці 3 розглянуті особливості застосування методів управління 

асортиментом в залежності від формату торгового підприємства, що 

розглядається. 
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Таблиця 3 – Використання підходів управління асортиментом в 

залежності від формату торгового підприємства 

Формат  
магазину 

Характеристика  
асортименту  

Підхід до 
управління 
асортиментом

Причини застосування 
даного підходу 

Гіпермаркет   Широкий асортимент. 
Велика частка 
непродовольчих 
товарів (50-75%). 
Більш регламентована 
асортиментна матриця, 
наявність основних 
груп товарів 

Маркетинговий. 
Логістичний. 
історичний 

Дозволяє більш 
жорстко працювати з 
виробниками та 
дистриб'юторами при 
отриманні кращих 
закупівельних цін і 
маркетингових 
бюджетів. Дозволяє 
«знімати вершки» під 
час сезонних сплесків. 
Дозволяє наситити 
асортимент 
максимальною 
кількістю товарних 
груп 

Супермаркет  Широкий асортимент 
продуктів харчування 
та супутніх товарів, 
наявність товарів 
високого цінового 
сегмента і делікатесів. 
Розширена частка 
товарів категорії 
фреш. Наявність 
товарів власного 
виробництва 

Маркетинговий. 
Конкурентний. 
історичний 

Дозволяє виявляти 
незадоволений попит і 
сприяє його 
задоволенню. Дозволяє 
аналізувати поточну 
ринкову ситуацію і 
відповідати останнім 
тенденціям ринку. 
Дозволяє створювати 
ефективну пропозицію 
в моменти сплеску 
споживчого попиту 

Дискаунтер 
м’який  

Сильно обмежений 
асортимент. Невелика 
глибина асортименту. 
Більш широкий 
асортимент свіжих і 
заморожених продуктів 

Маркетинговий. 
Фінансово-
економічний. 
Конкурентний. 
історичний 

Дозволяє управляти 
магазином таким чином, 
щоб знизити витрати. 
Гнучке реагування на 
сезонні коливання і зміни 
життєвих циклів товарів. 
Орієнтація на прилеглих 
конкурентів 

Дискаунтер 
жорсткий  

Сильно обмежений 
асортимент: товари з 
високою оборотністю, 
товари повсякденного 
попиту і відносно 
недорогі товари. 
Невелика глибина 
асортименту. Фокус на 
бакалію 

Маркетинговий. 
Нормативний. 
Фінансово-
економічний  

Дозволяє формувати 
лояльність покупців за 
рахунок низької цінової 
політики і вибудовувати 
відносини на принципі 
винагороди. 
Регламентованість 
використовуваної площі і 
насиченості асортименту 
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У таблиці 4 показуються особливості формування категорії в залежності 

від торгового формату. 

Таблиця 4 – Особливості формування категорії в залежності від 

торгового формату підприємства 

Торговий 
формат 

Особливості формування 
категорії  

Результат 

Гіпермаркет  Те, навіщо покупець йде в 
магазин. Категорії виділяються 
на підставі таких показників, як 
товарооборот, оборотність. 
Категорії виділяються на основі 
життєвих циклів товарів, а 
також в залежності від впливу 
сезонності (ролей)  

Всі категорії товарів масового 
попиту: м'ясопродукти, яйця, 
молочна продукція, риба, бакалія, 
консерви, заморожені продукти та 
напівфабрикати, безалкогольні 
напої, алкоголь, тютюнові вироби, 
товари для гігієни - представлені 
більш широким асортиментом і 
різноманітними варіантами 
розфасовки. 
Додатково в лінійці продукції є 
товари для дому, побутова техніка, 
товари для дітей, супутні товари і 
т. Д. Асортимент непродовольчих 
товарів різноманітний, але по 
кожній окремо взятій категорії 
максимально вузьке в порівнянні 
зі спеціалізованими магазинами 

Супермаркет  Те, навіщо покупець йде в 
магазин. Категорії виділяються 
аналогічно конкурентам. 
Категорії виділяються на основі 
життєвих циклів товарів, а 
також в залежності від впливу 
сезонності (ролей) 

Покупцям пропонується широкий 
асортимент продовольчих товарів 
масового попиту з урахуванням 
сезонних змін, а також з 
урахуванням прилеглих 
конкурентів 

Дискаунтер  Те, навіщо покупець йде в 
магазин. Категорії виділяються 
в якості основних нормативів. 
Категорії виділяються на 
підставі таких показників, як 
виручка від продажів, оборот, 
маржа 

У магазині представлені товари 
першої необхідності, ті товари, які 
користуються найбільшим 
попитом і приносять велику 
виручку (згідно з аналізом), а 
також ті, які відповідають 
нормативам даного формату 

Як видно зі зведеної таблиці, визначення категорії при системі 

категорійного менеджменту є першочерговим завданням, яка лежить в основі 

подальших процесів функціонування торгового підприємства. 

Висновок. Підсумовуючи все, що було проаналізовано у статі можна 

зробити висновок, про те, що різні підходи та методи впливу на асортимент 
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товарів впливають на економічний розвиток підприємства. Важливо 

враховувати профіль підприємства для обрання оптимальної стратегії. 
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МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

У статті розглянуто особливості діяльності підприємства на основі 

маркетингової концепції. В сучасних умовах господарювання необхідною 

складовою успіху підприємства, зростання його конкурентоспроможності є 
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орієнтація на прийняття концепції маркетингу, яка встановлює перевагу 

ринкових вимог споживача над виробниками.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингова концепція, підприємство, споживач, 

ринок. 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей теоретичних і практичних 

засад формування та розвитку концепцій маркетингу, виявлення специфіку 

їхнього застосування відповідно до бізнес-орієнтацій, визначення тенденції 

бізнесу та можливості впровадження сучасного маркетингового інструментарію 

в діяльність вітчизняних підприємств.  

По своїй суті, концепція сучасного маркетингу  це нова підприємницька 

філософія, орієнтована на потреби і попит споживачів (клієнтів), побудована на 

інтегрованому маркетингу, націненому на забезпечення задоволення 

споживачів як основу для досягнення цілей підприємства. Маркетинг як 

філософія підприємництва відображає прихильність підприємства до теорії і 

практики суверенітету споживача. Підприємство виробляє те, що необхідно 

споживачеві, й отримує прибуток за рахунок якнайповнішого задоволення його 

потреб. 

Сучасний маркетинг  порівняно молода науково-прикладна дисципліна, 

яка формувалася поетапно впродовж десятиліть під впливом зміни умов 

функціонування ринку, а також інструментів, методів, принципів ведення 

господарської діяльності. 

Перший етап еволюції маркетингового управління можна назвати 

донауковим (4–3 тис. до н. є. – перша половина XIX ст.). – набули поширення 

окремі прототипи маркетингових інструментів, які називають зараз упаковкою, 

рекламою, стимулюванням продажу, особистими комунікаціями, 

ціноутворенням,  тобто в епоху первинного накопичення капіталу та в епоху 

переходу провідних країн до промислового капіталізму використовувалися 

окремі прийоми впливу на споживача. 

Другий етап еволюції маркетингового управління (друга по-

ловина XIX ст. – перша половина XX ст.) можна охарактеризувати як початок 



18 

формування і розвитку концепцій управління маркетингом суб’єкту . Імпульс 

цього розвитку – промислова революція в США, за якої відбувається 

трансформація підприємницької інтуїції, досвіду й здорового глузду у 

філософії бізнесу, в навчальну дисципліну, в концепцію управління.  До 

концепцій управління маркетингом суб’єкту можна зарахувати: виробничу, 

товарну, інтенсифікації комерційних зусиль. Об'єктом керівництва 

маркетингом є обсяг, структура і тимчасові рамки попиту. Так, при виробничій 

концепції увага концентрується на доступності товару для широкого кола 

споживачів, а при товарній – на поліпшенні споживацьких властивостей 

продукту. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль орієнтує організацію 

на використання достатніх зусиль із просування товарів на ринок.  

В цей час маркетинг розглядається практиками як: 

- управлінська концепція в межах відділу маркетингу, а не всієї 

організації; 

- функціональна інфраструктура, підпорядкована інтересам виробництва 

та збута, а не запитам цільового ринку; 

- управлінська концепція,  що  має  системний  інструментарій   здатний 

впливати на споживача і збільшувати його купівельні можливості.  

Діяльність підприємницьких суб’єктів за бізнес-орієнтацією організується 

з використанням активних методів збуту, просування, конкурентної боротьби 

на ринку для зростання обсягів продажів. Маркетинг виконує вторинну роль, 

яка зводиться до підтримування та стимулювання збуту і має витратний 

характер. Така бізнес-орієнтація використовує маркетинг у класичному вигляді 

та застосовується на більшості вітчизняних підприємств, що пояснюється 

екстенсивним розвитком ринку і відсутністю споживчої поведінки. У деяких 

секторах економіки бізнес-орієнтація Рroduct out залишиться і надалі, а саме це 

стосується неспеціалізованих і недиференційованих товарів. До бізнес-

орієнтації Рroduct out належать три концепції маркетингу, серед яких концепція 

удосконалення виробництва, удосконалення продукту та інтенсифікації 

комерційних зусиль. Кожна концепція не заперечує іншу, а може включати її як 
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частину. Згідно з концепцією вдосконалення виробництва зусилля 

підприємства спрямовуються на зниження ціни товару через економію на 

масштабах чи впровадження ефективних технологічних процесів. Переваги 

такої концепції для споживача визначаються зростанням розмірів реальних 

доходів, але обмежуються можливості вибору. У сучасній практиці 

вітчизняного бізнесу значна частина підприємств може працювати у межах цієї 

концепції без марочної політики та маркетингової підтримки (сировинна 

продукція, товари першої необхідності тощо). Основним принципом концепції 

удосконалення продукту є постійне підвищення рівня якості через 

концентрацію зусиль на функціональні особливості, якість, новизну та 

репутацію найкращого товару. Така концепція забезпечує споживачеві 

економію під час споживання (експлуатації) товару, а продуценту – зростання 

суми прибутку через націнку за якість. Продуктова концепція має ефективне 

застосування за умови невеликої значущості ціни для покупця, обслуговування 

незначної частки ринку, наявності відповідних ринкових сегментів. У 

вітчизняному бізнесі ця концепція розвивається в галузях харчової 

промисловості, швейній промисловості, виробництві побутової техніки тощо. 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль ґрунтується на забезпеченні 

легкодоступності товарів на ринку та стимулюванні споживача щодо 

здійснення купівлі. Споживачі економлять на часових і матеріальних ресурсах, 

а виробники стабілізують товарооборот. Зусилля продуцента зосереджуються 

на збуті та просуванні, а не на задоволенні запитів споживачів [2]. 

З огляду на те, що найбільш актуальною проблемою людства сьогодні є 

гармонійний розвиток цивілізації в аспекті сталого розвитку, доцільним є 

виділення глобальної концепції маркетингу сталого розвитку, яка 

базуватиметься на задоволенні потреб споживачів та виробників за 

одночасного піклування про суспільні потреби, включаючи боротьбу з 

хворобами, зближення націй, виважену технологізацію тощо, за активної участі 

держави. В аспекті такої концепції велике значення має держава, зокрема, вона 

має забезпечити балансу інтересів між громадянським суспільством і бізнесом; 

почати формувати поняття про сталий розвиток планети та згубність 
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необмежених потреб в умовах обмеженості ресурсів в учнів шкіл та молоді, 

формувати прогресивну філософію мінімалізму та дбайливого 

природокористування під час задоволення потреб в умах громадян; розробити 

державні програми підтримки підприємств, що здійснюють маркетингову 

діяльність, піклуючись про соціально-економічний розвиток, 

конкурентоспроможність країни, її екологічну та енергетичну безпеку; 

запропонувати податкові пільги для підприємств, які дотримуються етичних, 

екологічних та соціальних стандартів розвитку. Підприємство, що обирає 

концепцію маркетингу сталого розвитку, може: – ініціювати безкоштовні 

тренінгові курси з оволодіння навичками певних професій для 

малозабезпечених людей, що дасть їм можливість гідно існувати (тим самим 

підприємство здійснює свій внесок у досягнення мети сталого розвитку, яка 

полягає у подоланні бідності у всіх її проявах); – використовувати екологічно 

чисту сировину для виробництва продукції; організовувати спортивні заходи, 

марафони для працівників та усіх бажаючих (мета сталого розвитку полягає у 

забезпеченні здорового способу життя та сприянні благополуччю для всіх у 

будь-якому віці); – запропонувати універсальну модель сімейних та робочих 

обов’язків для жінок, що мають дітей (мета сталого розвитку полягає у 

забезпеченні гендерної рівності, розширенні прав і можливостей усіх жінок та 

дівчат); – запровадити систему економії енергії за рахунок впровадження 

генераторів сонячної енергії, використання енергії з відновлюваних джерел 

(мета сталого розвитку полягає у забезпеченні доступу до недорогих, надійних, 

стійких та сучасних джерел енергії для всіх); – здійснювати технічну 

модернізацію та інноваційну діяльність, особливо, що стосується секторів 

виробництва продукції з високою доданою вартістю (мета сталого розвитку 

полягає у сприянні поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню); – залучати на благодійних засадах до практики молодь, яка не 

працює, формуючи у неї цікавість до праці та бажання вчитись (мета сталого 

розвитку полягає у сприянні повній та продуктивній занятості); – сприяти 

скороченню відходів шляхом їх повторного використання або переробки; 

відображати інформацію про раціональне використання ресурсів у звітах про 
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роботу підприємств (мета сталого розвитку полягає у забезпеченні переходу до 

раціональних моделей споживання та виробництва) [3]. 

Таким чином, слід зазначити, що концепції маркетингу не протирічать  

одна одній, а доповнюють та можуть в певній мірі частково замінятись. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Тенденції розвитку мережі Інтернет та його 

технологій свідчать про активне використання цього засобу комунікацій для 

ефективної взаємодії між різними суб'єктами ринку. Мережа Інтернет дозволяє 

вирішувати різні бізнес-завдання: надання повноцінної інформації про 

діяльність компанії і доведення її до відома споживачів і партнерів; проведення 

рекламних кампаній; збір маркетингової інформації; створення нових 

інформаційних послуг для клієнтів і партнерів; залучення нових споживачів; 

формування купівельних переваг, організація Інтернет-торгівлі, підвищення 

впізнаваності бренду і ін. 

За останні роки було проведено безліч досліджень, які доводять низьку 

ефективність традиційної реклами організацій, що працюють в 

міжкорпоративному сегменті електронної комерції. Це вид діяльності, при 

якому дві компанії проводять бізнес-транзакції за допомогою мережі Інтернет. 

Така бізнес-модель носить назву «В2В», що є абревіатурою англійських слів 

«Business-to-Business» (бізнес для бізнесу). 

Метою даного дослідження є визначення специфіки впровадження 

ефективної рекламної кампанії підприємствами в мережі Інтернет з метою 

збільшення охопленості цільової аудиторії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах активної конкуренції, 

що складається в секторі ринку «В2В», організаціям довелося шукати нові 

канали просування своїх товарів і послуг. В ході емпіричних досліджень було 

виявлено, що сьогодні найбільш ефективним каналом просування товарів і 

послуг в даному секторі є мережа Інтернет, що дозволяє учасникам ринку - 

продавцям і покупцям - оперативно взаємодіяти один з одним. 

Для ефективного просування в середовищі Інтернет компаніям, що 

функціонує в секторі ринку «В2В», необхідно мати уявлення про види 

Інтернет-ресурсів, їх характеристики, функціональні можливості. 
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Для організацій, що працюють в міжкорпоративному сегменті електронної 

комерції, можна виділити специфічні Інтернет-ресурси, призначені для 

просування товарів і послуг цих організацій (рис.1). 

Рисунок 1 – Перелік популярних Інтернет-ресурсів для просування 

товарів і послуг різноманітних організацій 

На нашу думку, доцільно дослідити характеристику даних ресурсів. 

Отже, профільні Інтернет-ресурси - це великі багатогалузеві, галузеві та 

продуктові майданчика для оптової торгівлі, для тендерів, для закупівлі, які 

виступають як платформи для взаємодії учасників ринку [1]. 

На таких майданчиках можна розміщувати наступні види Інтернет-

реклами: медійну (банерну), контекстну, таргетингову, мобільну, вірусну 

рекламу і рекламу в електронних розсилках. Основні компанії сектора ринку 

«В2В» просувають товар саме таким стандартним методом, що дозволяє 

представити відразу весь спектр продукції, а кількість учасників на цьому 

ринку не обмежена.  

Яскравими прикладами таких майданчиків служать: провідний 

багатогалузевий портал оптової торгівлі ОПТ.UA (https://opt.com.ua), 

найбільший портал щодо тендерів та закупівель ZAKUPKI.PROM.UA 

(https://zakupki.prom.ua), В2В STORE (https://b2bstore.com.ua) і багато інших. 

Популярні Інтернет-ресурси

профільні сайти

бізнес-сайти 

пошукові 
системи  рекламні 

мережі 

Job-сайти

соціальні 
мережі 

дошки 
оголошень 

блогерство



24 

Аудиторія великих В2В-порталів представлена співробітниками 

промислових, торговельних, посередницьких організацій, керівниками і 

менеджерами відділів постачання і продажів, маркетингу і реклами, 

директорами компаній. 

Розміщуючи рекламу на таких порталах, рекламодавці можуть охопити 

значну частку цільової аудиторії. Крім цього, слід використовувати і галузеві 

ресурси. Їх потенціал із залучення цільових груп комунікацій нижче, ніж 

великих багатогалузевих майданчиків, однак зацікавленість залученої аудиторії 

в тематичної інформації набагато вище. Це можуть бути ресурси з торгівлі 

продукцією, сайти організацій і т.п. 

Реклама на профільних майданчиках, як правило, коштує відносно 

недорого [2]. Відвідуваність таких сайтів нижче, ніж великих В2В-порталів, але 

ціни нижчі, при цьому забезпечується потрапляння в потрібну цільову 

аудиторію. 

Розміщення реклами на бізнес-сайтах рекомендується рекламодавцям, які 

надають більш універсальні В2В-послуги, призначені для широкого кола осіб, - 

консалтинг, аутсорсинг, рекрутинг, юридичні послуги, реклама, зв'язок і IT, 

туризм і відпочинок, логістика та перевезення та багато інших [2]. 

На бізнес-сайтах недоцільно розміщувати рекламу виробників, що 

відносяться до певних галузевих ринків, так як забезпечити ефективність 

охоплення цільової аудиторії неможливо. Вартість реклами на сайтах такого 

типу висока [4]. Тому на етапі планування розміщення реклами необхідно 

оцінити ступінь відповідності майданчика аудиторії, вибрати в залежності від 

цілей рекламної кампанії ефективний вид Інтернет-реклами, передбачити 

тестовий період рекламної кампанії для оцінки ефективність ресурсу. 

Розміщення реклами в пошукових системах забезпечує контакт з тими 

користувачами, яким цікава ця тематика. В українському сегменті Інтернету 

великою популярністю користуються такі пошукові системи, як: Яндекс, 

Рамблер, Графічні оголошення Google AdWords, В2В STORE [3]. Пошуковими 

системами Яндекс, Рамблер медійно-контекстні банери показуються у 
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відповідь на введений в пошуковому рядку запит користувача. За допомогою 

складання списку запитів можна виділити цільову аудиторію, яка при цьому 

знаходиться в активному пошуку товарів і послуг. 

За даними пошукової системи Яндекс при налаштуванні географії показів 

банера, наприклад на Київ, при мінімальній кількості показів банера (50000) 

вартість розміщення буде складати від 10000 грн. [3]. 

За даними пошукової системи Рамблер вартість розміщення банера 

залежить від ставки по аукціону і купленої кількості показів банера і 

коливається від 2000 до 5000 грн. і вище [3]. 

Пошукова система RORER об'єднує в собі більше 100 популярних якісних 

майданчиків Інтернету і унікальну технологію показу реклами в контексті 

вмісту сторінки. Аналітики провели велику роботу з аналізу якості майданчиків 

і їх відповідності вимогам розміщення реклами. Такі поняття, як тематична 

приналежність, ранжування, внутрішній рейтинг, в даній системі представлені 

у вигляді певних індексів для кожного сайту, що дозволяє застосувати 

комплексний підхід до розміщення реклами у вигляді набору пакетів послуг. 

Найбільш популярним в даній системі є пакет «В2В», в якому реклама 

показується в контексті сторінок і сайтів, що належать тільки до тематики В2В-

сектора. Такий пакет з контекстної і медійної (банерної) реклами містить 

300000 показів банерів розміром 240х400 пікселів [2]. 

Медійна (банерна) реклама AdWords - це графічні (flash або gif) банери, які 

розміщуються на тематичних сторінках сайтів змістовної мережі Google. 

Місце розміщення можна налаштувати за ключовими словами, які будуть 

відповідати змісту сторінки сайту, що входить в мережу. Таким чином, при 

складанні списку ключових слів буде показуватися реклама на сайтах, 

відповідних тематик. 

Місце розміщення можна вибрати самостійно, вказавши сайти потрібної 

категорії або позначивши конкретні веб-адреси [4]. 

Безсумнівною перевагою розміщення реклами в Google AdWords є оплата 

реклами за кліки [2]. При старті рекламної кампанії рекомендується призначити 
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більш високу ставку, щоб накопичити ефективність показів банерів, а потім 

знижувати її. 

В системі можна розміщувати текстові блоки і банери з використанням 

контекстних технологій. Зміст контекстної реклами точно відповідає інтересу 

користувача, так як дозволяє виділити тільки представників потрібного сектора 

В2В. 

Перевагою системи є оплата розміщення реклами за кліками. Модель 

аукціонна, і у кожного ключового слова своя ціна [2]. 

Особливість розміщення реклами в рекламних мережах полягає в тому, що 

купуються не покази реклами на профільних майданчиках, а контакти з 

цільовою аудиторією. Використання доступних фокусувань дозволяє чітко 

потрапляти рекламним повідомленням в цільову аудиторію і суттєво економити 

бюджет. 

Конверсія (показник, який розраховується як відношення кількості 

відвідувачів сайту, що виконали будь яку активну дію при його відвідуванні, до 

загальної кількості тих, що заходили на сайт, і помножити на 100%) з такою 

рекламою в рази вище, ніж з традиційною рекламою. 

Схожа технологія є в Google AdWords і називається «ремаркетинг». Оплата 

реклами відбувається за кліки [3]. 

Job-сайти - це Інтернет майданчика з пошуку роботи та розміщення 

вакансій роботодавців. Переваги медійної (банерної), контекстної і 

таргетингової реклами на таких сайтах наступні: 

- високу довіру і лояльність аудиторії; 

- великий трафік щодо відвідуваності; 

- точна і достовірна інформація про аудиторію. 

Наприклад, на сайті RABOTA.ua є можливість точного розміщення 

реклами, націленої на міжкорпоративний сегмент електронної комерції [3]. 

На таких майданчиках передбачаються таргетинги по галузях (сферах 

діяльності): Маркетинг / Реклама / PR, Вищий менеджмент, Будівництво / 

Нерухомість, Закупівлі, Видобуток сировини та ін. Використання таких 

фокусувань дозволяє довести рекламне повідомлення до цільової аудиторії. 
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Соціальні мережі в даний час завоювали велику популярність в Інтернеті. 

Відвідувачі охоче вступають в групи не тільки для обміну особистими 

повідомленнями, але і для ведення спільних справ, обміну досвідом, 

розміщення публікацій тематичних матеріалів, наукових статей та ін. В 

Інтернеті соціальні мережі об'єднують користувачів за інтересами, 

захопленнями, формуються тематичні групи за професійними інтересами. 

Для В2В-сектора найбільший інтерес представляє соціальна мережа 

Facebook. Хоча мережа трохи здала позиції в порівнянні з аналогічним періодом 

2017 року. З моменту появи вона користується підвищеним попитом, тривалий 

час утримується на першій позиції в рейтингу (62,18%). Pinterst займає друге 

місце (16,12%) і активно почав набирати популярність, в першу чергу, завдяки 

своїй новій можливості пошуку оп картинкам. Третій рядок YouTube (8,71%) за 

останній рік випередив Twitter, який тепер на 4-му місці (8,17%). Вибирають 

його за міні-блоги. Тут є акаунти у багатьох відомих людей [4]. 

Дошки оголошень - це майданчики, призначені для заключення угод купівлі-

продажу товарів і послуг. Відвідувачі дошок оголошень знаходяться в активному 

пошуку, що дозволяє розраховувати на більш високі конверсії від реклами [3]. 

На таких великих сайтах, як OLX.ua, Prom.ua, RIA.ua та інші, організовані 

розділи «Товари і послуги для бізнесу». Реклама в даному розділі вже 

передбачає потрапляння в певну цільову аудиторію. 

Таким чином, розміщення реклами для В2В-сегмента на тому чи іншому 

Інтернет-ресурсі безпосередньо залежить від специфіки бізнесу, від 

поставлених завдань, від цільової аудиторії. 

В ході проведеного дослідження було визначено те, що для впровадження 

ефективної рекламної Інтернет-кампанії в сегменті В2В слід звертати увагу на 

наступне: 

 галузева спеціалізація і географічна дислокація бізнесу, тобто рекламні 

матеріали слід показувати тільки представникам корпоративного ринку певної 

галузі в обраному регіоні; 

 рекламний матеріал, який повинен бути націлений на співробітників 

компаній, які приймають рішення про закупівлю конкретної продукції: 
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керівників компаній, комерційних директорів, керівників відділів постачання, 

маркетинг-директорів тощо; 

 важливість застосування комплексного підходу, що полягає в поєднанні 

в рамках однієї рекламної кампанії ефективних інструментів Інтернет-реклами: 

банерної реклами, контекстної реклами, поштових розсилок, публікацій, 

спеціальних пропозицій, публікацій новин. Комплексний підхід дозволяє 

збільшити охоплення аудиторії і дає велику віддачу, ніж використання окремих 

інструментів Інтернет-реклами. 
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КОРПОРАТИВНА РЕПУТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

У статті розглянуто поняття «корпоративна репутація» та узагальнено 

погляди різних науковців щодо її суті, визначено її роль і місце в системі 

менеджменту організацій, ринкових відносин та підвищення 

конкурентоспроможності. Досліджено та узагальнено значення 

корпоративної репутації як інструменту ефективного управління 

підприємством. Визначено проблеми та перешкоди на шляху впровадження 

корпоративних правил та наголошено на потребі їх широкого впровадження. 
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конкурентоспроможність, корпоративне управління. 

Важливою умовою успішного функціонування будь–якого підприємства є 

розвиток персоналу. В сучасних умовах господарювання все більше компаній в 

якості потужного інструменту підвищення загального рівня іміджу 

підприємства починають використовувати корпоративну репутацію, яка 

регламентує поведінку працівників й дає можливість прогнозувати її реакцію в 

критичних ситуаціях. Питання корпоративної репутації є відносно новим та 

мало вивченим. Актуальність та важливість даного питання підтверджується 

тим, що ефективне управління персоналом передбачає тісну інтеграцію 

управлінських форм і методів з корпоративною культурою організації. І 

навпаки – важливою сферою управління культурою є кадрова система [1, с. 34]. 

В умовах формування ринкових відносин, посилення конкуренції, глобалізації 

та інтеграції України в ЄС, підприємства змушені постійно еволюціонувати й 

швидко реагувати на зміни. Рушійною силою в цих процесах виступає 

корпоративна репутація, яка об’єднує підприємство та персонал єдиною місією, 

єдиною філософією, стратегією розвитку, принципами, цінностями, 

традиціями, створює репутацію в діловому світі, формує імідж організації, 

підвищує її конкурентоспроможність і забезпечує конкурентну перевагу. 

Корпоративну репутацію як поняття та інструмент ефективного 

маркетингового менеджменту підприємства у своїх наукових працях 

розглядали такі вітчизняні й зарубіжні науковці, як Т. Алексєєв, В. Гаєвський, 

Ю. Давидов, Г. Дмитренко, В. Кравченко, М. Коул, Т. Кицак, А. Маслов,  

Б. Мільнер, В. Никіфоренко, М. Портер, Т. Пітерс, Г. Хаєт, С. Хенді, Г. Чайка, 

М. Чеплюк та ін. Проте потрібно зазначити, що питання корпоративної 

репутації у взаємозв’язку з її впливом на конкурентоспроможність підприємств, 

гармонізацію виробничих відносин поки що не отримали достатнього й 

системного аналізу в наукових дослідженнях. Проблема взаємодії конкуренції 

та корпоративної репутації до нашого часу є відкритою для розробки. 

Актуальність, соціальна значимість і недостатня наукова розробленість питань 

корпоративної репутації в плані її впливу на економічні показники, її висока 

теоретична та практична значущість визначали вибір теми й завдання статті. 
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При підготовці рейтингів компаній та формуванні уподобань інвесторів 

найбільшу роль традиційно продовжують відігравати складові саме 

економічного блоку (фінансовий стан, якість управління, виконання 

зобов’язань перед партнерами, корпоративна стратегія, потенціал зростання і 

розвитку). Однак у подальшому все більшого значення набуватимуть 

корпоративна культура, соціальні та екологічні аспекти. Все це повинно 

враховуватися при оцінюванні інвестиційної привабливості підприємств. 

Корпоративна репутація базується насамперед на відповідності існуючим 

правилам і стандартам. Обов’язковим є дотримання всіх законодавчо 

встановлених правил і норм (документів, ліцензій, виконання умов укладених 

угод). Ряд правил поведінки підприємства на ринку є добровільними. Вони 

вибудовуються на основі поваги до цільових груп, виконання взятих перед 

ними зобов’язань, дотримання певних стандартів, кодексів та інших 

рекомендаційних документів недержавних вітчизняних та міжнародних 

організацій. Хоча такі дії і пов’язані з додатковими витратами, але вони 

підвищують репутацію підприємства та зміцнюють його конкурентні позиції. 

Підприємства, які особливо дбають про свою репутацію проявляють також і 

самостійні ініціативи у сфері економічної, соціальної та екологічної політики.  

Таблиця 1– Параметри корпоративної репутації 

Фінансовий стан Корпоративна 
культура 

Якість товарів і 
послуг  

Якість менеджменту 

- виручка; 
- прибуток; 
- використання 
активів; 
- довгострокові 
інвестиції; 
- вартість брендів 

- виконання 
зобов’язань; 
- прозорість; 
- інформаційна 
відкритість; 
- ділова етика; 
- чесна конкуренція 

- задоволення 
споживачів 
якістю продуктів; 
- відповідність 
стандартам якості 

- розуміння стратегії; 
- перспективи бізнесу;
- відповідність бізнес-
процесів складності 
завдань; 
- репутація 
керівництва 

Інновації Управління 
персоналом 

Екологічна 
відповідальність 

Соціальні інвестиції 

- дослідження і 
розробки; 
- першість на ринку; 
- впровадження 
нових 
технологій; 
- здатність до змін 

- залучення 
професійних 
кадрів; 
- справедлива 
оплата праці; 
- турбота про 
персонал 

- уникнення 
забруднення 
води і атмосфери; 
- мінімізація рівня 
утворення відходів; 
- рекультивація 
земель, 
- інші

- підтримка місцевих 
громад і соціальних 
проектів; 
- дотримання прав 
людини; 
- інше 
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Експерти сходяться на думці, що хороша репутація робить компанію більш 

привабливою для інвесторів, підвищує її капіталізацію, дозволяє збільшити 

дохід, забезпечує більш сильні позиції при виході на нові ринки. В західних 

країнах турбота про корпоративну репутацію визнана одним з найбільш 

важливих завдань вищого керівництва компаній. Управління репутацією у 

вітчизняному бізнесі лише починає завойовувати центральні місця в системі 

управління, оскільки глобалізаційні процеси все більше актуалізують дану 

проблему [6, с.55].  

Деякі компанії вважають, що якщо вони ніколи не замислювалися про 

свою корпоративну репутацію, то її, стало бути, і не існує. Це поширена 

помилка дотепно прокоментував Генрі Форд, який заявив, що якщо компанія не 

займається своєю репутацією, то за неї це зроблять конкуренти [1,с. 41 ]. 

Іншими словами, думка про організації буде формуватися незалежно від чиєї-

небудь волі. Будь-яка дія, будь-яка комунікація, так чи інакше стосуються 

компанії, вносять свій внесок у стійкість розвитку організації.  

Стійкість розвитку організації - здатність зберігати позитивні тенденції 

змін в умовах нестійкості зовнішнього середовища, конкуренції, що 

загострюється і невизначеності ситуацій. 

Фінансова стійкість - здатність компанії ефективно функціонувати в 

умовах ринкового середовища, що досягається за допомогою взаємозалежних 

багатофакторних складових, які забезпечують розширений процес відтворення 

на науково-технічній основі [5, с. 97].  

Взаємодія всіх складових фінансової стійкості підтримується  

різними джерелами фінансових ресурсів, достатній обсяг яких  

дозволить своєчасно забезпечити розширене відтворення на інноваційній 

основі і, тим самим, сприятиме підвищенню фінансової стійкості і, отже, 

зміцненню ділової репутації компанії. Основні фактори стійкості можна 

згрупувати (рис.1). 
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Рисунок 1 - Основні фактори стійкості 

Об'єктивна і достовірна інформація про фінансову стійкість компанії і її 

ділової репутації визначається індикаторами, динаміка значень яких свідчить 

про зміни і тенденції в положенні компанії. В якості таких індикаторів можна 

використовувати: 

1) вартість чистих активів;

2) базову прибуток на акцію;

3) "розбавленого" прибуток на акцію;

4) відношення Р / Е;

5) ділову репутацію.

У створенні корпоративної репутації прямо або побічно бере участь ринок 

- зовнішній фактор по відношенню до фірми [3, с. 87]. З цієї причини виділяють 

дві складові корпоративної репутації: 

1) внутрішню, який характеризує конкретну компанію;

2) зовнішню, обумовлену ринком.

Першу складову характеризують внутрішні чинники - атмосфера всередині 

компанії, позитивне і негативне ставлення співробітників до керівників і 

політики компанії, яка виражається, перш за все, в ступені відданості 

співробітників своїй фірмі. 

Програми зі створення внутрішнього іміджу зміцнюють моральний настрій 

співробітників і їх відданість компанії. До програм, що впливає на внутрішній 

імідж, відносяться:  

- кадрова політика компанії; 

Фактори стійкості Інституційні Виробничі 

Платіжно-розрахункові Прибутковість 
фінансових 
інструментів 

Розрахунково-бухгалтерські 

Фінансовий ризик 
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- орієнтація і тренінги співробітників; 

- програми їх заохочення. 

Кадрова політика компанії включає в себе наступне: рівень заробітної 

плати, повноваження співробітника в тій чи іншій посаді, можливість 

просування по службовій драбині, премії та внутрішні комунікації [2, с. 65]. 

Орієнтація і тренінги персоналу - ключова ланка створення співробітники 

уявлення про компанію і її стандартах. Тренінги дають персоналу знання і 

мотивацію, необхідні для подання компанії перед покупцями. Орієнтація і 

тренінги персоналу визначають, наскільки ефективно співробітники 

встановлять емоційні зв'язки спочатку з компанією, а потім з покупцями, 

наскільки компетентно і професійно вони будуть виконувати свої обов'язки. 

І, нарешті, програми заохочення співробітників. Витрати на цей 

найефективніший спосіб створення високої мотивації і морального настрою 

окупають себе з лишком. Ці програми зачіпають основну емоційну потребу 

людини - прагнення до відчуття своєї значущості і потреба в схваленні з боку 

оточуючих. 

Успішно проведена політика компанії в області управління діловою 

репутацією дозволяє: зацікавити і зберегти (утримати) інвесторів, клієнтів, 

постачальників і кваліфікований персонал; підтримувати більш високу маржу; 

підтримувати вартість акцій; компаніям бути більш конкурентоспроможними 

тощо [4, с.25].  

З кожним роком все більше вітчизняних компаній активно приділяють 

увагу зовнішній і внутрішній політиці, запозичуючи зарубіжний досвід у галузі 

управління діловою репутацією. У внутрішню політику багатьох компаній 

увійшло таке поняття, як соціальна відповідальність, а також його практика, що 

сприяє виходу їх на більш високий рівень. Для українського бізнесу необхідно і 

далі проводити аналіз, запозичувати досвід відомих компаній, прагнути до 

досягнення більш високих результатів, передбачати і прагнути обійти негативні 

наслідки, виводячи свій бізнес на світовий рівень. Поглиблення теоретичних 

досліджень ділової репутації, її складових елементів, та факторів, що 

впливають на неї дозволить вдосконалити методику управління діловою 
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репутацією, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства та 

принесе йому значний комерційний ефект. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

В роботі розглянута маркетингова стратегія на регіональному рівні. Метою 

маркетингової стратегії регіону є розробка системи різнорівневих заходів та 

заходів, спрямованих на просування регіону всередині країни і за її межами з 

урахуванням всіх її особливостей і переваг. В статті показано процес 

формування системи управління регіональним маркетингом, а також 

охарактеризовано принципи, дотримання яких вимагає маркетинг регіону.  

Ключові слова: маркетингова стратегія, регіон, програма маркетингу, 

критерії, стратегічні напрямки, алгоритм розвитку, система управління, 

концепція маркетингу, ринок. 
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У сучасних умовах у світі та Україні склалася ситуація неоднорідності 

розвитку регіонів, яку обумовлюють нерівні ресурсні можливості, історична 

спадщина, географічне положення і т.д. Всі ці фактори впливають на специфіку 

виробництва продукції та послуг регіону, яке виражається у здатності 

формування тих чи інших цільових сегментів або ринків. У цих умовах велике 

значення набуває використання інструментарію маркетингу регіону, який 

здатний забезпечити більш ефективне використання продукту регіону, залучити 

необхідні регіону ресурси та ринки. 

Теоретичні основи і практичні аспекти запровадження  маркетингових 

стратегій знайшли своє відображення у працях зарубіжних і вітчизняних 

учених-економістів: Г. Асселя, Г. Багієва, Є. Бровка, В. Тарасевича, Ф. Котлера, 

Г. Амстронга, С. Гаркавенко, Н. Куденко, А. Тимоніна, О. Панкрухіна,  

Є. Уткіна та ін. Досить ґрунтовно досліджено маркетингові проблеми на 

мікрорівні у наукових працях таких українських вчених, як Балабанової Л.В., 

Бєлєнького П.Ю., Буняк Н.М., Войчака А.В.,  Гаркавенка С.С., Герасимчук З.В.,  

Долішнього М.І., Дубовик О.В., Кардаша В.Я., Козоріз М.А., Кредисова А.І., 

Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Кузьміна О.Є., Мороз Л.А., Павленка А.Ф., 

Решетілової Т.Б., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О., Чухрай Н.І., Шевченко 

Л.С. та інших. Водночас малодослідженими залишаються питання 

використання маркетингу на рівні регіону та формування маркетинової 

стратегії, завдяки якій регіон отримує тривалі конкурентні переваги.  

Метою статті є  аналіз існуючих підходів та розроблення авторських 

пропозицій щодо формування маркетингової  стратегії регіону, яка забезпечить  

підвищення його конкурентоспроможності. 

Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення дозволяє 

враховувати стан, динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює умови для 

пристосування регіонального виробництва до вимог ринку, сприяє формуванню 

сприятливого інвестиційного клімату. Необхідність використання маркетингу 

обумовлена і тим, що він сприяє розкриттю потенційних можливостей  

регіону.  
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Основою маркетингового підходу до управління є глибока і тривала 

прихильність до тієї філософії, що на першому місці завжди повинен 

знаходитися споживач. Маркетинг в якості управлінської реальності, 

безсумнівно, еволюціонує, і в цьому процесі вже можна виділити певні етапи. В 

даному контексті показано розвиток поглядів Ф. Котлера, загальновизнаного 

авторитета в цій галузі знань.  

Маркетинг регіону відповідно до сучасних підходів можна визначити як 

спосіб встановлення, створення, підтримки таких відносин з різними суб'єктами 

ринку, які забезпечували б вигідні позиції регіону відносно до ресурсів і 

цільовим ринкам, а також дозволяли досягати задоволення цілей учасників цих 

відносин. Таким чином, маркетинг регіону спрямований на виявлення потреб 

контрагентів регіону, узгодження цих інтересів з інтересами регіону і 

досягнення на цій основі конкурентного успіху і соціально-економічних цілей 

регіону. Щоб уявити маркетинг регіону як цілісну систему, необхідно виділити 

принципи маркетингу регіону, суб'єкти, об'єкти, цілі, елементи, методи, склад 

програми маркетингу (рис.1).  

В якості специфічних споживачів можна розглядати цільові іноземні ринки 

або вітчизняні ринки інших регіонів. Всі зазначені споживачі - фізичні та 

юридичні особи, витрачаючи гроші в регіоні, надають чинності 

мультиплікативного ефекту позитивний вплив на розвиток регіону.  

Як основні цілі (як безпосередні, так і допоміжні) регіонального 

маркетингу можуть виступати:  підвищення зайнятості, зростання доходів 

населення і якості життя, формування сприятливої демографічної структури, 

соціальний і культурний прогрес, збереження природного середовища та 

поліпшення екологічної обстановки;  вигідна для регіону реалізація ресурсного 

потенціалу;  підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону;  

залучення в регіон нових підприємств та інвесторів з інших регіонів і країн;  

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 

бізнесу; залучення в регіон нових споживачів для товарів і послуг; створення 

популярності і позитивного іміджу регіону в країні і за кордоном;  внутрішній 
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маркетинг, спрямований на створення корпоративної культури регіону, системи 

цінностей і самоідентифікації території, її жителів і господарюючих суб'єктів, 

розвиток соціального капіталу регіону. 

Рисунок 1 – Формування системи управління регіональним 

маркетингом 

Програма маркетингу буде різною для кожного регіону, але вона повинна 

включати наступні обов'язково присутні стратегічні напрямки: маркетинг 

інвестиційної привабливості території; маркетинг іміджу; маркетинг пам'яток; 

маркетинг інфраструктури; забезпечення підтримки з боку громадян, політиків, 

організацій, розвиток соціального капіталу регіону. 

Маркетингова стратегія розвитку регіону є складовою частиною 

регіональної стратегії, під якою розуміють загальний комплексний план 

розвитку регіону, спрямований на досягнення довгострокової мети, що включає 

напрямки, завдання, пріоритети розвитку території та комплекс відповідних 

заходів, дій та рішень [2].  

Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів, за 

допомогою яких організація намагається вирішити свої маркетингові завдання і 

яка складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціонування, 

маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи [3, с.129].

Принципи  

Маркетинова 
програма 

Об'єкти 
маркетингу 

Суб'єкти 
маркетингу 

методи Цілі  
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регіонального 
маркетингу 
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Н.М. Буняк пропонує розуміти під маркетинговою стратегією регіону 

сукупність напрямків діяльності регіону на цільових ринках і відповідність 

рішень стратегічного характеру, які складаються в розробці заходів 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіону на цільових 

ринках і інтегрального показника конкурентоспроможності регіону, а також в 

розробці механізмів та інструментів реалізації обраної стратегії [1].  

Маркетингова стратегія регіону - це підсистема стратегії його соціально-

економічного розвитку, вона повинна не просто сприяти досягненню 

поставлених в основній стратегії цілей, але і визначати їх, а головне - 

забезпечувати інтеграцію всіх напрямків стратегічного регулювання, від 

промислової політики до розвитку культури і спорту. Сенс стратегічного 

маркетингу будь-якої території «полягає в тому, щоб еволюціонувати 

паралельно з базовим ринком і ідентифікувати різні товарні ринки або 

сегменти, існуючі або потенційні, за допомогою аналізу всього що підлягає 

задоволенню потреб»[4 , с. 39 ] .

Отже, під маркетинговою стратегією регіону  пропонується розуміти 

всебічний комплексний план глобальних дій регіону, завдяки яким він досягає 

поставленої стратегічної мети. Метою маркетингової стратегії регіону є 

розробка системи різнорівневих заходів та заходів, спрямованих на просування 

регіону всередині країни і за її межами з урахуванням всіх його особливостей і 

переваг. У процесі формування маркетингової стратегії регіону вивчення 

маркетингових можливостей розвитку регіону займає найважливіше місце, 

оскільки саме дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища 

функціонування регіону дають можливість визначити потенціал регіону 

(трудовий, фінансовий, природно-ресурсний, виробничий) і виявити фактори, 

які зможуть забезпечити конкурентні переваги регіону серед інших регіонів.  

Маркетингова стратегія забезпечує перехід регіону  в більш привабливі 

для нього сегменти ринку та підвищення своєї значущості, 

конкурентоспроможності в цих сегментах. Традиційно виділяються чотири 
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великі групи стратегій, націлені на залучення і утримання відвідувачів і 

резидентів, розвиток виробництва чи експорту регіональних продуктів. Ці 

стратегії умовно можуть бути названі: маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури та маркетинг населення, персоналу. 

Жодна з них практично не може існувати в «чистому вигляді», ізольовано від 

інших, але кожна за певних умов може домінувати. 

Перераховані вище критерії носять загальний характер і не враховують 

конкретні сфери діяльності, туристичну орієнтацію, позитивний чи негативний 

імідж регіону. При визначенні здібностей і обмежень регіону необхідно 

враховувати конкретні сфери діяльності та інтереси в рамках запропонованих 

критеріїв. 

З метою виходу регіону на рівень макроекономічної системної 

конкурентоспроможності необхідно сформувати, постійно корегувати і 

реалізовувати маркетингову стратегію, алгоритм якої показаний на рис. 2.  

З рисунка видно, що маркетингова стратегія формується в рамках стратегії 

розвитку регіону з урахуванням зовнішнього середовища.  Алгоритм 

формування та реалізації маркетингової стратегії в регіоні включає в себе 

блоки: аналіз ринкової ситуації, постановка цілей та задач, формування 

стратегії, її реалізація і оцінка результатів. 

 Якщо мета не може бути досягнута наявними ресурсами, тоді необхідно 

проводити диверсифікацію видів діяльності та / або диференціацію товарів. 

Маркетингова стратегія спрямована на удосконалення всіх компонентів: товар, 

ціна і цінова політика, географія ринку і стимулювання збуту. 

Для впровадження маркетингової  стратегії розвитку необхідні значні 

зусилля, які пов'язані насамперед з формуванням інституціональних, 

організаційних, економічних і правових основ цивілізованого ринку стратегій 

розвитку. 
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Рисунок 2 – Алгоритм  розробки маркетингової стратегії  регіону 

ІІ ептап  
Постановка цілей і завдань 

- Визначення цілей та їх оцінка 
- Визначення завдань, що необхідні для досягнення кінцевої мети 

І етап  
  Аналіз ситуації 

- Аналіз ресурсів регіону 
- Аналіз ринку і оцінка найбільш привабливих для регіону сегментів 
- Визначення можливих загроз 
- Визначення сприятливих можливостей 
- Аналіз конкурентного середовища

ІV етап 
Реалізація стратегії та контроль 

‐ Виконання плану заходів 
‐ Контроль за досягненням запланованих цілей

ІІІ етап 
Розробка маркетингової стратегії 

‐ Визначення структури управління маркетингом регіону 
‐ Формування бренду регіону 
‐ Вибір сегменту ринку 
‐ Стимулювання збуту продукції 
‐ Географія ринків збуту 
‐ Розробка ефективної політики ціноутворення 
‐ Визначення джерел фінансування заходів 
‐ Забезпеченість трудовими ресурсами 
‐ Оцінка ризиків 

V етап 
Оцінка результатів 

- Оцінка ефективності стратегії на основі розроблених критеріїв 
- Оцінка ефективності стратегії  за допомогою моніторингу громадської 

думки 
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Однак ці зусилля не марні і обіцяють отримання великих вигод. В 

результаті використання концепції маркетингової стратегії регіону можна 

очікувати зміни статусу категорії «стратегія розвитку», а також створення 

міцного фундаменту відносин між суб'єктами в процесі здійснення 

товарообмінних операцій як в корпоративному секторі економіки, так і в сфері 

державного, регіонального та муніципального управління. 

Слід підкреслити, що вигоду від наявності у регіону ясної маркетингової 

стратегії  отримують не тільки ті, хто орієнтується на неї у своїй діяльності, а й 

представники інших регіонів, які беруть участь у реалізації стратегії. Оскільки 

вони можуть надати як позитивний, так і негативний вплив на хід реалізації 

стратегії, то в процесах формування та реалізації стратегії необхідно 

враховувати і їхні соціально-економічні інтереси.  

Отже, регіональний маркетинг представляється найбільш ефективною 

економічною формою вирішення протиріч між галузевим та регіональним 

початком, між центром і регіонами в управлінні модернізованої  економіки 

України.  

Конкретним інструментом регіонального маркетингу є план просування 

регіону - система дій, яка створює і підтримує конкурентні переваги регіону 

протягом тривалого часу.  

Маркетингова стратегія  здатна на рівні регіону збалансувати інтереси 

безлічі суб'єктів регіонального ринку, спроектувавши на них інтереси держави. 

Вона покликана також реалізовувати загальну спрямованість реформування 

економіки в регіоні з урахуванням його особливостей. 
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При здійсненні формування та подальшої реалізації логістичної стратегії 

підприємства вкрай важливо є сформувати збалансовану систему логістичного 

менеджмента. Українськими і закордонними науковцями досліджено різні 

підходи щодо тлумачення логістичного менеджменту, але сутність та його 

практичну значимість в повній мірі не розкрито. 

Метою дослідження в даній статті є визначення особливостей та принципів 

формування системи логістичного менеджменту на виробничому підприємстві і 

виокремлення основних засад логістичного управління в сучасних умовах. 

Вивченням питання формування та подальшого впровадження системи 

логістичного менеджменту займалися провідні науковці як в Україні так і за її 

межами. Із українських вчених першим використовує термін «логістичний 

менеджмент», Є.В. Крикавський - як менеджмент у логістичних системах на 

основі теорії логістики. На думку науковця, є доцільним поєднання логістики і 

менеджменту саме як «комплексної локалізованої системи управління 

матеріальними та інформаційними потоками» [2].  

Відомий науковець Окландер М.А. концентрує дослідження, в першу 

чергу, на функціях, які мають забезпечити в результаті управління системою 

логістики підприємства, зокрема на: розробці і подальшій реалізації стратегії 

логістики відповідно із ринковою стратегією підприємства; формуванні і 

розробці системи логістики відповідно до її концептуальних принципів і 

положеннь; координації взаємопов'язаних функцій керування підприємством; 

розв’язанні проблем специфіки та індивідуальності підприємства; 

комплексному та системному управлінні системою логістики підприємства із 

метою  максимальної раціоналізації потокових процесів [3]. 

Фролова Л.В. значну увагу надає саме критеріям, що є основою 

логістичного менеджменту: орієнтованість на оптимізацію основних параметрів  

логістичної системи як в цілому так і в окремих її ланок; безперервність та 

гнучкість; можлива всеситуаційність процесу логістичного управління; 

оперативність і, відповідно, доцільність [7]. 
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Бауерсокс Д. та Клосс Д. основну сутність логістичного менеджменту 

зазначають у формуванні та налагодженні наступних систем: управління 

матеріальними потоками; потоками незавершеного виробництва та запасів 

готової продукції, що  служили б надійною опорою для ділової стратегії 

конкретного суб'єкта господарювання в мінливих ринкових умовах [1]. 

Логістичний менеджмент доцільно розглядати саме як процес формування 

і реалізації системи управління. Дана система має об'єднати послідовність 

конкретних дій саме управлінського персоналу, відповідних функціональних 

ланок, зокрема, логістичних посередників та контрагентів у ході управління 

потоками протягом повного логістичного циклу «постачання-виробництво-

збут» у межах конкретної логістичної системи. 

Ключовими принципами, що суттєво відрізняє логістичний менеджмент 

від класичного є: координація дій усіх ланок логістичної системи; системність 

та комплексність; впровадження ефективної інформаційної бази; інтеграційний 

зв'язок; адаптованість  (табл.1). 

Таблиця 1 - Принципи логістичного менеджменту і формування 

механізму логістичного забезпечення підприємства [5, 6] 

Принцип логістичного менеджменту Принцип формування ефективного 
логістичного забезпечення 

Системність Аналіз підприємства як складної логістичної 
системи 

Інтеграційний зв'язок Безперервність загального господарського 
циклу 

Комплексність Горизонтальна інтеграція організаційно
структури підприємства 

Впровадження ефективної інформаційної 
бази 

Впровадження корпоративної інформаційної 
системи 

Адаптованість Розгляд усіх процесів як потокових 
Координація дій усіх ланок логістичної 
системи 

Оптимізація та автоматизація основних бізнес
процесів 

В ході формування системи логістичного менеджменту слід памятати, що 

це також персонал, що керує певними логістичними процесами на 

підприємстві: 

- вищий управлінський персонал – top management; 
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- середній управлінський персонал – middle management (supervisors); 

- управлінський персонал нижчої ланки служби логістики фірми – lower 

management[5]. 

Логістичний менеджмент виробничого підприємства насамперед має 

виконувати наступні завдання: 

1) формування та подальший розвиток логістичної системи;

2) розробка логістичної стратегії підприємства та безперебійне управління

процесом її подальшої реалізації у поєднанні із загальною стратегією 

підприємства; 

3) управління та контроль логістичною системою підприємства із метою

систематизації, гармонізації та раціоналізації потокових процесів [6]. 

Одним із ключових завдань логістичного менеджменту на виробничому 

підприємстві є ресурсне забезпечення, що передбачає ефективне управління 

матеріальними потоками. 

Метою ресурсного забезпечення підприємства з використанням положень 

та принципів логістичного менеджменту є: 

- вчасне та безперебійне забезпечення споживачів потрібними видами 

ресурсів у належній якості і кількості, 

- використання прогресивних логістичних технологій щодо організації 

матеріального потоку; 

- використання сучасних інформаційні технології в галузі планування, 

нормування, обліку і контролю витрат ресурсів; 

- систематичний аналіз показників ефективності використання ресурсів і 

пошук резервів щодо їх підвищення, 

- постійне навчання персоналу новітнім прогресивним технологіям, 

моделям і інструментам економного і, відповідно, ефективного використання 

ресурсів; 

- підвищення продуктивності праці та, як наслідок зменшення тривалості 

виробничого циклу, для забезпечення ритмічності та повного використання 

вторинних ресурсів. 
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Одним із елементів системи логістичного менеджменту виробничого 

підприємства є логістика постачання – це діяльність, що стосується управління 

й забезпечення необхідними матеріалами саме фази виробництва. Для 

реалізації основних завдань логістики постачання на виробничому підприємстві 

має бути розроблена стратегія постачання, що повинна мати на меті інтеграцію 

усіх зусиль, ресурсів та інформації. Реалізується дана стратегія у наступних 

формах як маркетинговий підхід до постачання та спільна оперативна 

діяльність і концепційне партнерство (табл. 2). 

Основні відмінності класичного та логістичного форм управлянні 

полягають саме в тривалості таких етапів:  

а) часу на формулювання відповідно до визначеного алгоритму 

замовлення ; 

б) часу для відправлення замовлення постачальнику; 

в) часу на виконання постачальником замовлення ; 

г) часу доставки готової продукції. 

Здійснення принципів логістики на даному етапі є основою ефективності 

подальшого функціонування всієї логістичної системи, так як постачання є 

входом у логістичну систему. Слід зазначити, що комплексність  можна досягти 

у логістиці через координацію наступних видів робіт: формування логістичної 

інфраструктури; інформаційний обмін; транспортування; управління запасами; 

складське господарство. 

Основне завдання логістики постачання націлене на те, щоб  

підприємство в ході виробничо-господарської діяльності отримало необхідні 

щодо якості та кількості: матеріали, сировину, товари та послуги у конкретний 

час та місце, від надійного постачальника, із належним сервісом, вигідною 

ціною. 
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Таблиця 2 – Порівняння класичного та логістичного управління 

постачанням 

№ Основні процеси 
МТЗ 

Класичне управління Логістичне управління 

1 Визначення 
потреб у 
матеріалах і 
розмір партії 

Закупівля ресурсів 
крупнішими партіями із 
меншою частотою 
постачання 

Закупівля ресурсів партіями 
відповідними оптимальному 
розміру замовлення із врахуванням 
потреби і мінімальних витрат 

2 Обрання  
постачальника 

Багато постачальників, і 
тому аналізується: якість, 
ціна, умови та організація 
постачання 

Довгострокові партнерські 
відносини із постачальником: що 
сприяє відсутності браку, 
максимально висока якість та  
надійність поставок 

3 Обрання форми 
контракту 

Короткострокова форма із 
подальшою можливістю 
розриву через підвищення 
ціни на матеріали 

Партнерська довгострокова формаі 
з можливістю корегування окремих 
умов за конкретних обставин 

4 Вибір транспорту 
та способу 
транспортування 

Забезпечення максимально 
низької ціни на транспорт і 
надійність постачання  

Частота, обсяги та графік поставок 
економічно обґрунтовані саме 
замовником матеріалів 

5 Організація 
контролю 

Виконує замовник 
матеріалів 

За рахунок ефективного управління 
зведено до мінімуму  

6 Порядок 
оформлення 
документів 

На узгодження і 
затвердження зміни розміру 
замовлення чи дати 
постачання великі затрати 
часу  

За рахунок ефективного управління 
інформаційними потоками та 
стабільними відносинами зведено 
до мінімуму  

7 Умови 
транспортування 
та пакування 

Пакування зручне як для 
відправника так і для 
перевізника  

Використання тари, стандартної, 
незначних розмірів, що містить 
точну кількість матеріалів та їх 
характеристику 

Для досягнення кінцевої мето в логістиці постачання виділяють наступні 

типові рішення: реалізація матеріальних потреб за джерелами надходження; 

планування матеріальної потреби; подальша реалізація матеріальних потреб; 

регулювання основних параметрів матеріального потоку починаючи від 

джерела постачання і до першого робочого місця у сфері виробництва.для 

максимального виріщення даних завдань здійснюють оптимізаціювиробничої 

програми – це мінімізація двох складових витрат: витрат запасів виробництва 

та витрат переналагоджування виробництва. 

Однією з умов системи логістичного менеджменту на виробничому 

підприємстві є застосування дистрибуції – діяльність, що спрямована на 
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отримання прибутку. Вона направлена на дві ключові сфери дії: маркетингу та 

логістики. Сфера дії маркетингу включає наступне: вид, кількість, структура, 

учасники каналу та ринкова інфраструктура. До сфери логістики належить: 

обслуговування замовлень транспортування утримання запасів [5]. 

В ході виробничо-господарської діяльності підприємства є ризик 

виникнення наступних питань оптимізації дистрибуції: 

- скільки потрібно пунктів поставки, якої вони мають бути величини та в 

яких місцях розташовані; 

- чи є потреба у використанні сторонні організації для стабільної роботи 

дистрибуційної системи; 

- який термін поставки, враховуючи співвідношення витрат та доходів, 

слід вважати найбільш сприятливим; 

- які з доступних транспортних засобів найбільш вигідні та як їх краще 

використати; 

- якою має бути упаковка та тара із врахуванням умов фізичного розподілу. 

Найбільш поширеними логістичними питаннями, що виникають у політиці 

запасів  та дистрибуції є: запаси готової продукції мають бути?; якого рівня 

потрібно формувати запаси?; який асортимент має бути в запасі?; доцільність 

керування рівнем запасів; які моделі варто застосовувати в управлінні  запасами 

збуту?; межі, що в оптимізації системи управління запасами слід обирати?; 

визначитись із критеріями оптимізації. 

Отже, використовуючи управлінські процеси міжфункціональної й 

міжорганізаційної логістичної координації, система логістичного менеджменту 

направлена на координацію дії служб та структурних підрозділів підприємства 

та його контрагентів з метою досягнення концептуальної мети. 

Керівництво будь-якого підприємства несе відповідальність, насамперед, 

за довгострокове планування та реалізацію політики, крім того, відповідає  за 

координацію і контроль певних дій у межах організації. У таких структурних 

об'єднаннях як конгломерат, холдинг, консорціум фірми  є повністю автономні 

щодо прийняття оперативних рішень та підконтрольні основній компанії лише 
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в питаннях що стосуються коштів. Керівництво конкретної економічної 

одиниці визначає як виконувати обов'язки.  
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У даній статті розкривається актуальність формування лояльності 

споживачів туристичних послуг як суб'єктів раціональних взаємин на 

туристичному ринку. Доведено, що в умовах стагнації лояльність споживачів є 

гарантом економічної стабільності підприємства. 

Метою дослідження є уточнення поняття споживчої лояльності, а також 

визначення методів ефективного управління лояльністю споживачів. 

В даний час  відбувається становлення нового світового економічного 

порядку. З багатьох причин показниками  соціально-економічного розвитку 

стали глобальні зміни, які супроводжуються гіперконкуренцією, розвитком 

руху товарів, послуг, факторів виробництва на основі інформаційних 

технологій, постіндустріальними принципами суспільного розвитку, 

формуванням суспільства споживання, що обумовлено новим типом 

споживача, ключовою характеристикою якого є прагнення до вибіркового 

споживання. 

Наведені тенденції відображуються і на розвитку національного 

туристичного ринку. Зокрема, зростає частка споживачів, які, обираючи 

туристичне агенство, керуються не стільки послугами рекламних оголошень чи 

особистого спілкування з менеджерами, скільки відгуками туристів, які 

перевірили рівень і якість пропонованих підприємствами туристичних послуг 

на собі. У цьому контексті слід зазначити, що інфляційні процеси, погіршення 

платоспроможності населення, коливання цінової політики на турпослуги, 

споживча інертність потенційних туристів до існуючих видів туристичних 

продуктів неминуче загострює конкурентну боротьбу серед вітчизняних 

туристичних агенств за «свого» споживача. 

Саме тому управлінська концепція туристичних компаній повинна 

полягати в  тому, що центральним елементом їх діяльності є споживач, який 

незалежний у своєму виборі. 

Отже, цілком очевидно, що окрім максимізації доходів від реалізації 

туристичних послуг, збільшення обсягів їх продажів, заробітної плати та інших 

кількісних показників, актуальним для туристичних компаній є формування  

лояльних споживачів як суб'єктів раціональних взаємин. 
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 Наукові дослідження різних аспектів споживчої лояльності розкриті у 

працях закордонних та вітчизняних вчених, а саме: Д. Аакера, С. Авдєєва,  

С. Бутчера, І. Аренкова, Н. Вудкока, П. Гембла, Т. Герпотта, П. Дойля,  

В. Кеворкова, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Г. Лі, І. Малькової, Ф. Райхельда,  

М. Стоуна, П. Темпорала, С. Хозингтона, К. Ховарда, Л. Шульгіної та ін. 

Проведені дослідження свідчать про науковий інтерес до дослідження 

процесу формування лояльних споживачів. Незважаючи на достатню кількість 

наукових праць, слід вказати на неповність та дискусійність теоретичних і 

методичних розробок щодо використання їхніх результатів у практиці 

управління цим процесом у туристичних компаніях. Це ускладнює розробку та 

застосування маркетингових інструментів для формування стійких сегментів 

лояльних споживачів. 

Тому актуальність наукових досліджень за цим напрямом пов’язано з 

визначенням базових факторів та показників для оцінки споживчої лояльності. 

Виходячи з наведених аргументів метою цієї статті є дослідження особливостей 

формування та методів управління споживчою лояльністю на туристичному 

ринку. 

Складні соціально-економічні умови існування туристичних компаній  

загострюють проблеми ринкової невизначеності, спричиняють нові 

господарські ризики та скорочують часові горизонти планування. 

На сьогодні для підприємств є дуже важливим орієнтація та формування 

тривалих взаємовідносин між виробником і споживачем туристичних послуг, 

які розвиваються і еволюціонують. Крім того, найважливішою властивістю 

сучасного споживача є його  здатність   самостійно обирати засоби досягнення 

цілей щодо задоволення власних споживчих потреб. У цьому розумінні 

відтворювальний цикл руху комплексу туристичних послуг завершує 

споживання туристичної послуги, яка трактується, як процес, що: 

– спрямований на задоволення різноманітних потреб туристів;

– характеризується взаємозалежністю і взаємодоповненням окремих

товарів і послуг, обумовлених комплексним характером туристичного 

продукту. 
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На цих аспектах наголошують аналітики Всесвітньої туристичної 

організації, виділяючи три головні функції управління в туризмі [1]: 

– встановлення контактів з потенційними туристами з метою переконання

їх у тому, що передбачуване місце відпочинку та існуючі там заклади 

обслуговування, визначні пам’ятки й очікувані вигоди повністю відповідають 

тому, чого бажають отримати споживачі; 

– розвиток туристичної пропозиції (припускає проектування нововведень,

які зможуть забезпечити нові можливості для збуту туристичного продукту. У 

свою чергу подібні нововведення повинні відповідати потребам потенційних 

туристів); 

– контроль за рівнем задоволення туристів (передбачає аналіз результатів

діяльності щодо просування туристичних продуктів на ринок і перевірку того, 

наскільки ці результати відображають повне й успішне використання 

можливостей, що є у сфері туризму). 

Зрозуміло, що  поєднання цих об’єктивних аспектів розвитку туризму в 

управлінні дозволить суб’єкту господарювання сформувати основу для його 

раціональних економічних дій, що має забезпечити тривалість взаємовідносин 

зі споживачами туристичних послуг. 

Отже, в умовах стагнації лояльність споживача є гарантом економічної 

стабільності будь-якого підприємства. Сформувати коло лояльних споживачів 

можна лише за умови наявності різноманітних пропозиції. 

Водночас вітчизняні туристичні компанії повною мірою не 

використовують можливості диференціації і пропонують однотипні туристичні 

послуги. Про це свідчать результати вибіркового опитування туристів і 

одноденних відвідувачів, які через кожні два роки проводить Державний 

комітет статистики України. 

Недосконалість ринку туристичних послуг, яка виявляється у 

нерозвиненості туристичної пропозиції, обмеженій можливості використання 

туристичних ресурсів, одночасно підсилює значущість розробки заходів щодо 

підвищення лояльності споживачів, орієнтованих на сучасного 
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платоспроможного споживача. Актуальність наведеної думки базується на 

тому, що активізація економічного розвитку туризму пов’язана з необхідністю 

постійного вибору напряму економічного зростання. 

У загальноекономічному сенсі напрямок економічного зростання 

вважається ефективним, коли у результаті вжитих заходів  відбувається 

підвищення ступеня задоволення потреб хоч б одного споживача [2]. 

Досліджуючи зв’язок між задоволеністю споживачів, їх лояльністю і 

доходами компаній, С. Хойзингтон та Е. Науманн дійшли висновку, що 

первинним імпульсом до формування лояльного або нелояльного ставлення до 

підприємств є уявлення про те, наскільки ефективні її взаємовідносини зі 

споживачами. На основі цього формується загальне враження споживача щодо 

взаємовідносин з підприємством. Якщо воно позитивне, споживач починає 

поводитися відносно компанії лояльно, що сприятливо впливає на її фінансові 

показники [3]. Однак важливим є необхідність мати об’єктивну інформацію 

щодо процесів виробництва і реалізації туристичних послуг, а також 

відтворення ресурсів і умов функціонування для задоволення потреб 

споживачів. 

З урахуванням цих позицій Л. Шульгіна підкреслює, що заходи з 

розширення кола постійних споживачів і зміцнення їх лояльності до 

туристичних підприємств повинні мати цілком конкретний характер. 

Зважаючи на комплексність туристичних продуктів, негативне ставлення 

до нього може сформуватися під впливом будь-якої його складової. Саме тому 

важливо визначити, який саме елемент потребує першочергового 

доопрацювання [5].  

Результати дослідження особливостей формування лояльності споживачів 

у туристичній сфері дають підставу вважати, що одним із основних важелів її 

розвитку є Інтернет-ресурси. І це закономірний процес. Адже туристичний 

бізнес є інформаційнонасиченим, оскільки ефект масштабу від використання 

Інтернет-ресурсів виявляється не тільки у традиційній формі – у  пропозиціях, 

але й у попиті на туристичну послугу. Одним із найважливіших інструментів 
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щодо формування лояльності споживачів є віртуальний маркетинг, який 

трактується як система знань про пропозицію товару та послуги на ринку на 

основі інформаційних технологій, що інтегрують маркетингову діяльність у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. 

Таким чином, конструктивність процесу управління споживчою 

лояльністю є вагомим компонентом системи управління туристичними 

компаніями.  

Аналіз економічних досліджень у даній сфері послуг показує, що коли 

йдеться про вдосконалення лояльного ставлення споживачів до  туристичнї 

компанії, то особлива увага надається питанням навколишнього середовища, 

ринку, конкурентам, клієнтам тощо, коли основні зусилля управління в 

індустрії туризму повинні бути спрямовані на її персонал [6]. 

Персонал туристичних підприємств є найважливішою складовою 

кінцевого продукту, одним з основних ресурсів конкурентних переваг 

організації, відповідно, якість обслуговування в туристичних компаніях 

залежить від майстерності й свідомості працівників. Таким чином, ефективне 

управління людьми перетворюється на одну з найважливіших функцій 

підприємства з надання туристичних послуг – функцію управління персоналом. 

Важливою особливістю туристичного товару, що відрізняє його від 

промислових товарів, є широка участь людей у виробничому процесі. 

Людський чинник має сильний вплив на його неоднорідність і якість. 

Для підтримки якості обслуговування та лояльного ставлення споживачів 

багато туристичних компаній розробляють стандарти обслуговування – 

комплекс  правил обслуговування туристів, які покликані гарантувати високий 

рівень якості для всіх операцій. Мета управління персоналом у туризмі полягає 

в тому, щоб змотивувати менеджерів на надання клієнтам якісного 

обслуговування, яке буде задовольняти усі  їхні потреби. А це неможливо без 

відповідної координації дій персоналу, мотивації і формування корпоративної 

культури, що підвищує лояльність споживачів до туристичної фірми. 
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Складна економічна ситуація та гостра конкурентна боротьба між 

організаціями туристичної індустрії ставлять до  керівників нові вимоги щодо 

здійснення кадрової політики туристичних компаній, уміння організувати, 

згуртувати, мобілізувати та надихнути колектив на ефективну роботу. 

Формування команди, яка злагоджено працює, – це один із визначальних 

чинників підвищення конкурентоспроможності туристичної компанії, її 

ефективності в умовах ринку. 

Резюмуючи вищезазначені результати досліджень формування лояльності 

споживачів на туристичному ринку, слід зауважити, що подальші дослідження 

у цьому напрямі повинні бути спрямовані на розроблення методів здійснення 

сегментного аналізу особистісних характеристик постійних клієнтів, які 

збираються у клієнтській базі туристичної компанії. Це надасть змогу 

спрогнозувати стереотипи їх споживчої поведінки, які доцільно враховувати 

при формуванні туристичних послуг. Маючи інформацію про ідентифікаційні 

дані (особистісні характеристики) постійних споживачів, які впливають на 

вибір туру та їх платоспроможність як визначального чинника щодо придбання 

різних видів турпродуктів, є можливість прогнозувати їх споживчу лояльність. 

У ситуації перенасичення туристичного ринку, використання сегментного 

аналізу з урахуванням поведінкових стереотипів постійних споживачів 

дозволить з більшою достовірністю ухвалювати рішення щодо управління 

лояльністю споживачів туристичних продуктів. 
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маркетингового управління діяльністю вітчизняного підприємства на 

міжнародних ринках. 

В Україні в сучасних умовах господарювання все більше компаній 

здійснюють господарську діяльність на міжнародних ринках з метою 

уникнення повної фінансової залежності від особливостей циклічного розвитку 
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вітчизняного ринку, але також розглядають міжнародну діяльність 

підприємства як стратегію свого розвитку, тобто як етап у розвитку найчастіше 

успішно функціонуючого на даний момент підприємства. 

В сучасних умовах, коли соціально-економічна ситуація дуже швидко 

змінюється, не можна жити сьогоднішнім днем і чекати, коли почнуть 

скорочуватися можливості росту компанії на її основному ринку. Необхідно 

заздалегідь передбачити таку ситуацію та вжити зустрічних заходів. Тому, 

важливим питанням для будь-якого вітчизняного підприємства, що здійснює 

господарську діяльність в країнах з ринковими умовами є ефективність 

маркетингового управління його діяльністю, а саме, методичний 

інструментарій щодо формування і реалізації комплексу засобів впливу на 

підприємство у його взаємозв’язку з мікро- та макросередовищем з метою 

забезпечення максимального прибутку, за якого задоволення  

попиту споживачів на вітчизняному та зарубіжних ринках є фактором 

досягнення мети. 

На сьогоднішній день проблемам маркетингового управління  діяльністю 

підприємств присвячено багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених. Серед них, необхідно виділити роботи Ансофф І., Войчак А.В., Діксон 

П., Друкер П., Котлер Ф., Левітт Т., Портер М., Скібіцький О.М., в яких 

відображений вагомий внесок у розвиток концепцій маркетингового управління 

діяльністю підприємств. Проте деякі аспекти маркетингового управління 

діяльністю вітчизняних підприємств на міжнародних ринках залишаються 

невирішеними. Аналіз наукових праць підтверджує актуальність і важливість 

дослідження згаданої проблеми і пошуку шляхів її вирішення. 

Метою дослідження є розробка методичного інструментарію побудови 

системи маркетингового управління маркетинговою діяльністю вітчизняних 

підприємств на міжнародних ринках. 

Завданням маркетингового управління діяльністю вітчизняного 

підприємства на міжнародних ринках є вибір оптимальної стратегії виходу 

підприємства на нові ринки та адекватних засобів реалізації цієї стратегії. 
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Маркетингове управління діяльністю вітчизняного підприємства на 

міжнародних ринках передбачає побудову відповідної системи збору 

інформації, дослідження зарубіжних ринків, планування, виконання та 

контроль маркетингової програми, оцінку ризику та прибутків, ефективності 

маркетингових рішень, розробку маркетингової стратегії підприємства, яка дає 

змогу отримувати максимальний ефект за раціональних мінімальних витрат на 

маркетинг. 

Основні етапи процесу маркетингового управління діяльністю 

вітчизняного підприємства на міжнародних ринках представлені  

на рис. 1 [1,   с. 52]. 

Такий підхід до структуризації процесу маркетингового управління 

діяльністю вітчизняних підприємств на міжнародних ринках є досить  

гнучким і дає змогу суб’єктам підприємництва у своїй практичній діяльності 

цілком самостійно визначати послідовність етапів виходу на міжнародний 

ринок. 

Механізм управління маркетинговою діяльностю підприємства базується 

на визначеній методології як сукупності принципів і методів управління, 

Вибір цільових ринків  

Позиціонування товару на вітчизняному та зарубіжних ринках 

Розробка маркетингової стратегії підприємства

Розробка маркетингових програм

Реалізація маркетингових заходів

Контроль маркетингової діяльності вітчизняного підприємства 

Аналіз ринкових можливостей вітчизняного підприємства на 
внутрішньому і зовнішньому ринках 

Рисунок 1 – Етапи процесу маркетингового управління діяльністю 

вітчизняних підприємств на міжнародних ринках [1, c.52] 
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забезпечує соціально-економічний ефект через формування та  

реалізацію маркетингової концепції. Методологія у своєму складі  

охоплює знання про явище та процес його формування, структуровані зв’язки, 

напрями розвитку, принципи формування (здійснення), методи вивчення та 

впливу.  

У теперішній час теорія орієнтована насамперед на розробку практичних 

рекомендацій, а практичні проблеми вирішуються із застосуванням 

теоретичних положень, які для доведення їх концептуальності розробляються у 

вигляді схем з відображенням прикладних зв’язків.  

Концепцію процесу маркетингового управління діяльністю вітчизняного 

підприємства на міжнародних ринках представлено на рис. 2. 

Алгоритм реалізації концепції маркетингового управління діяльністю 

вітчизняного підприємства на міжнародних ринках містить такі етапи:  

1) встановлення цілей системи (корпорація, місто, регіон), в умовах якої

здійснює діяльність суб’єкт господарювання з використанням господарських 

відносин, включаючи зв’язки виробничо-технічного та соціально-економічного 

характеру;  

2) пошук та формулювання маркетингових цілей вітчизняного

підприємства в процесі діяльності на міжнародних ринках;  

3) розробка способів адаптації управління до зазначених цілей;

4) конкретизація засобів досягнення цілей.

Основним призначенням процесу маркетингового управління діяльності 

суб’єкта господарювання на міжнародних ринках як об’єкта  

контролю та аналізу стає підтримка й координація процесів планування, обліку, 

контролю та аналізу з метою визначення стану впровадження  

проектів і необхідності регулювання й інформаційного забезпечення 

зазначених процесів.  
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Рисунок 2 – Концепція маркетингового управління діяльністю 

вітчизняного підприємства на міжнародних ринках  [1, ст. 54] 

Процеси планування, контролю, аналізу та регулювання діяльності 

підприємства на міжнародних ринках утворюють замкнений цикл (рис. 3). 

Побудова комплексної системи маркетингового управління діяльністю 

вітчизняних підприємств на міжнародних ринках призначена вирішити 

проблеми координації планово-контрольної діяльності: 

− пріоритетність оперативного планування над стратегічним, при його 

недостатній структурованості та інтенсивності, 

Цілі суб’єкта господарювання 

Рішення щодо маркетингової діяльності як стратегії розвитку за 
результатами контролю та аналізу стратегічного потенціалу 

Мета маркетингової діяльності  вітчизняного підприємства 

Управління маркетинговою діяльністю вітчизняного 
підприємства (включаючи функції контролю та аналізу) 

Механізм маркетингового управління діяльністю вітчизняного підприємства 

Принципи маркетингової діяльності вітчизняного підприємства 

Підсистема розробки заходів 
маркетингової діяльності вітчизняного 

підприємства  

Підсистема реалізації заходів 
маркетингової діяльності вітчизняного 

підприємства 

Методологія контролю та аналізу маркетингової діяльності вітчизняного підприємства 

Підсистема оцінки за результатами контролю 
та аналізу стану досягнення цілей від 
впровадження заходів маркетингової 
діяльності вітчизняного підприємства, 

прийняття управлінських рішень 

Методики 



61 

− недостатність деталізації планів стосовно визначених цілей та 

проектованих заходів, 

− не забезпечується комплексний підхід до систем планування та 

здійснення контролю,  

− нерегулярність у здійсненні контролю та коригування планів 

відповідно до змін у середовищі,  

− не забезпечується формування інформаційної бази для планування, 

допускається використання суб’єктивних оцінок,  

− недоліки у забезпеченні об’єктивності формування планів, пов’язані із 

неврахуванням знань лінійних керівників [2, cт. 256]. 

 

 

Рисунок 3 – Блок-схема процесу маркетингового управління діяльністю 

вітчизняного підприємства на міжнародних ринках  [7, ст. 75] 

Планування в маркетингу засноване на системному аналізі, прогнозуванні 

ринкових тенденцій, оцінці ресурсів, коштів, необхідних для реалізації 

планованої послідовності дій, маркетингових заходів. 

Планування маркетингової діяльності підприємства на міжнародних 

ринках може бути стратегічним, розрахованим на довготривалу перспективу 

розвитку компанії, і оперативним, призначеним для розв'язку короткострокових 

завдань компанії, наприклад протягом року [3, cт. 61]. 
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Маркетингові плани відіграють важливу роль у плануванні бізнес-

діяльності підприємства на міжнародних ринках, яка може бути організована за 

допомогою різних підходів. Одним з таких підходів є так званий «кільцевий» 

принцип. 

Організація маркетингової діяльності підприємства на міжнародних 

ринках за «кільцевим» принципом (рис. 4) складається з наступних основних 

етапів: ситуаційного аналізу, маркетингового синтезу, стратегічного 

планування, оперативного (тактичного) планування, маркетингового  

контролю [4, cт. 151].  

Рисунок 4 – Організація маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках за «кільцевим» принципом [4, с. 160] 

На етапі ситуаційного аналізу оцінюється стан компанії, вплив 

зовнішнього середовища, аналіз і прогнозування можливих ситуацій, подій, 

факторів, що впливають на еволюцію компанії, її комерційну, маркетингову 

діяльність на міжнародних ринках. 

При маркетинговому синтезі відбувається визначення та оцінка цілей, 

прийняття розв'язків для стратегічного планування. При стратегічному 

плануванні відбувається вибір стратегій: яка стратегія є найкращою і чому, як 

потрібно діяти для реалізації цієї стратегії  та досягнення цілей. При 

оперативному плануванні розробляється оперативний план дій для здійснення 
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маркетингової програми на рік, потім цей оперативний план, побудований на 

основі стратегічного планування, реалізується на практиці при веденні поточної 

комерційної, маркетингової діяльності компанії на міжнародних ринках. При 

маркетинговому контролі відбувається збір і оцінка вихідних даних, які 

дозволяють ухвалювати рішення щодо необхідності ситуаційного аналізу. 

В основі планування та контролю маркетингової діяльності підприємства і 

умовах диверсифікації за «кільцевим» принципом лежить та ж основна 

послідовність дій, схема «зворотного зв'язку», яка застосовується при 

організації маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках за 

«кільцевим» принципом (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Планування і контроль маркетингової діяльності 

підприємства на міжнародних ринках за «кільцевим» принципом [4, с. 175] 
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Фактично це той самий підхід, але застосовуваний на різних рівнях: на 

рівні управління компанією та організацією маркетингової діяльності в цілому 

та на операційному рівні - рівні планування і контролю маркетингової 

діяльності підприємства на міжнародних ринках. Формулюючи методичні 

принципи та перераховуючи способи організації системи маркетингового 

управління діяльністю вітчизняних підприємств на міжнародних ринках, ми 

також будемо посилатися на досвід західних компаній, враховуючи при цьому 

специфіку вітчизняних підприємств і поточну економічну ситуацію [5, с. 97]. 

На основі аналізу вітчизняних і закордонних джерел, у яких описуються 

конкретні приклади маркетингової діяльності підприємства на міжнародних 

ринках та надається аналіз їх наслідків, сформуємо комплекс методичних 

принципів, якими повинні користуватися вітчизняні підприємства на 

міжнародних ринках, здійснюючи вибір оптимальної стратегії виходу на них. 

Цей комплекс складається із трьох груп принципів (рис.1.6). 

Рисунок 6 – Комплекс методичних принципів маркетингове управління 

діяльністю на міжнародних ринках бізнес-діяльності підприємства [6, с.116] 

Розглянемо характеристику принципів організації маркетингового 

управління підприємством на міжнародних ринках (табл.1). 

Таблиця 1 – Принципи організації маркетингового управління 
підприємством на міжнародних ринках 

Принципи Характеристика 
Принцип коректування 
завдань підприємства та 
зміни їх пріоритетів  

Завдання формуються з урахуванням стану внутрішнього та 
зовнішнього маркетингового середовища 

Принцип концентрації 
зусиль  

Обмеження основних сфер діяльності до трьох-чотирьох, 
концентрація зусиль на більш привабливих зарубіжних 
ринках 

Принципи організації маркетингового управління підприємством на 
міжнародних ринках  

Принципи організації управління виробництвом 

Принципи інформатизації управління підприємством 
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Продовження таблиці 1 
Принцип економії та 
раціональних витрат 
ресурсів  

Припускає зосередження уваги на зарубіжних ринках з 
низькими витратами виходу на них 

Принцип зміцнення 
лідируючих позицій  

Активізація зусиль переважно в тих ринках збуту, де фірма 
має сильні позиції порівняно із конкурентами 

Принцип мінімізації зусиль  Проникнення на нові ринки за допомогою купівлі нових 
підприємств, що вигідніше ніж вихід на нові ринки збуту  

Принцип високої 
технологічності 
виробництва 

Припускає відсутність виробництв із інтенсивним 
використанням людських ресурсів 

Принцип відсікання зайвого  Реалізується за допомогою продажу збиткових підрозділів 
Принцип підвищення 
організаційно-економічної 
самостійності підрозділів 
підприємства на 
міжнародних ринках  

Припускає зниження централізації управління (обмеження 
контролю сферами фінансів, обліку, планування, права, 
стратегією купівлі підприємств) і відповідно надання 
автономії окремим підрозділам 

Принцип централізації 
контролю стратегічних 
завдань підприємства  

В певних ситуаціях пов'язаний із контролем над розподілом і 
використанням капіталу для того, щоб відповідальні 
менеджери філій не змогли використовувати засоби фірми у 
своїх інтересах 

Принцип особистої 
мотивації  

Реалізується у формі заохочення керівників відповідно до 
досягнутих успіхів 

Принцип безпеки 
підприємства  

Потреба в забезпеченні безпеки підприємства виходить на 
перше місце за значимістю завдань 

Уміння планувати та контролювати маркетингову діяльність підприємства 

на міжнародних ринках, відповідні доходи та витрати є необхідною умовою 

успіху бізнес-діяльності. Під плануванням і контролем у маркетинговій 

діяльності підприємства на міжнародних ринках варто розуміти контроль над 

виконанням маркетингових річних планів, контроль прибутковості і 

стратегічний контроль.Контроль над виконанням маркетингових річних планів 

на міжнародних ринках представляє собою спостереження за реалізацією 

конкретних дій за маркетинговим планом, маркетингових заходів. Це 

передбачає аналіз і контроль певних параметрів, що характеризують діяльність 

з досягнення маркетингових річних планів, наприклад зіставлення планового та 

фактичного обсягів продажу, аналіз частки компанії на вітчизняних та 

зарубіжних ринках. Ці показники розраховуються та аналізуються на 

регулярній основі, зазвичай щомісяця, щокварталу. Наприкінці фінансового 

року відбувається підведення загальних результатів за рік.  
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Метою контролю маркетингової діяльності підприємства на міжнародних 

ринках є виявлення потенційних відхилень від установлених планових 

показників безпосередньо перед початком або у процесі діяльності 

підприємства. Заключний контроль ставить за мету зіставлення реально 

досягнутих результатів із визначеними плановими та бажаними показниками, а 

також встановлення та аналіз відхилень, що виявлені системою планування і 

контролю у процесі маркетингової діяльності підприємства на міжнародних 

ринках.  

Об’єктом контролю маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках є: 

– питання, що виникають при забезпеченні досягнення визначених цілей

виходу на міжнародні ринки,  

– показники (їх відхилення), які характеризують стан досягнення

результатів маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках,  

– моделі та методи планування, котрі забезпечують достовірність стану на

визначені періоди часу [7, с. 78]. 

Контроль прибутковості маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках передбачає контроль над бюджетом маркетингових 

програм, проектів, розрахунки всіх витрат на маркетингову діяльність, 

порівняння цих витрат із прибутком підприємства, обсягом продажу, інші 

економічні розрахунки, необхідні для прийняття річного маркетингового плану 

та стратегічних рішень у маркетинговій діяльності підприємства. Контроль 

прибутковості має на увазі також оцінку рентабельності товарів, аналіз 

асортиментів товарів, рентабельність діяльності компанії на ринкових 

сегментах, каналах збуту. Співвідношення між обсягом продажу компанії на 

вітчизняному та зарубіжних ринках та витратами на маркетинг показує 

ефективність маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках. 

Стратегічний контроль маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках передбачає контроль за виконанням стратегічних рішень,  

контроль ефективності маркетингового управління діяльністю підприємства на 

міжнародних ринках [8, с. 98]. 
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Бюджет маркетингових програм планується на основі очікуваних витрат на 

маркетингові заходи і, як правило, виділяється виходячи з фінансових 

можливостей підприємства, поточного і прогнозованого обсягу продажу, 

прибутків підприємства. Контроль бюджету, що виділяється на реалізацію 

маркетингових програм, є невід'ємною частиною фінансового контролю за 

маркетинговою діяльністю на міжнародних ринках. 

На думку Ф. Котлера, контроль маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках включає [9, с. 351]: 

− аналіз виконання плану прибутку; 

− аналіз частки, що займає компанія на вітчизняних та зарубіжних ринках; 

− аналіз прибутковості продажу товарів на сегментах вітчизняних та 

зарубіжних ринків; 

− контроль співвідношення між обсягом продажу і маркетинговими 

витратами; 

− аналіз ефективності заходів щодо просування товарів на  вітчизняні та 

зарубіжні ринки; 

− контроль над рівнем витрат на міжнародну рекламу. 

Планування та контроль маркетингової діяльності підприємства на 

міжнародних ринках є однією з основних областей управлінської діяльності, 

тому що забезпечує довгостроковий розвиток компанії, контроль доходів і 

маркетингових витрат підприємства, успішну реалізацію маркетингової 

програми підприємства.  

Звідси слідує, що ефективність процесу маркетингового управління 

діяльністю підприємства на міжнародних ринках варто визначати показниками, 

які характеризують стан досягнення результатів маркетингової діяльності 

підприємства і розраховуються за результатами контролю та аналізу стану 

досягнення цілей від впровадження бізнес-проектів на міжнародних ринках, 

прийняття управлінських рішень. 
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Розглянуто основні концептуальні підходи щодо визначення економічної 

сутності науково-інноваційного потенціалу підприємства.  

Ключові слова: інноваційний процес, стратегічне планування підприємства, 

інноваційний процес. 

Глобалізаційні процеси та економічна криза в сучасних ринкових умовах 

актуалізують необхідність розробки і впровадження нових підходів до ведення 

ринкової діяльності та формування нової парадигми маркетингу. В сучасній 

маркетинг виступає як визначальний напрям успішного управління 

підприємством, включаючи цілі, стратегії і функції, що забезпечують 

стратегічну орієнтацію підприємства та її реалізацію на конкурентному ринку. 

Значення маркетингу з кожним днем зростає, оскільки відносини між 

суб'єктами на ринку постійно ускладнюються, стають більш мобільними і 

суперечливими. Враховуючи, що ринкова система господарювання в Україні 

обумовлена зміною форм і методів управління економікою підприємства, існує 

реальна потреба визначення місця і ролі підприємства в розвитку суспільного 

виробництва. 

На сучасному етапі обов’язковою умовою забезпечення стабільного 

економічного зростання України виступає активізація інвестиційних процесів, 

повна модернізація технологічної бази національного виробництва, 

впровадження сучасних технологій у виробництво [1]. Всебічне удосконалення 

систем управління, організації виробництва, праці, фінансування, маркетингу 

та збуту зумовлює безперервне загострення конкуренції на внутрішньому і 

зовнішніх ринках, ускладнення споживчих вимог покупців, глобалізацію 

економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу. За таких 

умов інноваційна діяльність стає безперервним процесом формування гнучкого 

і сприйнятливого до будь-яких змін внутрішнього середовища підприємства, 

забезпечення якісно нового рівня організації господарської діяльності  

Головним завданням статті є визначення вимог і оцінка процесів побудови 

ефективного маркетингового стратегічного плану.  
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Головною метою є обґрунтування методів і принципів стратегічного 

планування на вітчизняних підприємствах, а також розробка рекомендацій 

щодо стратегічного планування маркетингової діяльності підприємств. 

Проблему стратегічного маркетингового планування досліджували чимало 

науковців у своїх працях, серед них провідними є: Г. Ассель, Є.П. Голубков, 

А.П. Дурович, Ф. Котлер, А.П. Панкрухин, А.А. Старостіна, В.П. Федя, Т.М. 

Черняховський, І. Ансофф, Б.Карлоф [3, 5] та ін. Однак в сучасних умовах 

швидко мінливого середовища керівники підприємств не завжди звертають 

достатньої уваги на вдосконалення процесу маркетингового планування з 

метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, що саме і зумовило 

вибір напрямку дослідження. 

Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного 

менеджменту, що вирішує широкий спектр питань планування і реалізації 

інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності 

організації на ринку, виробництві або соціальній сфері підприємства 

(організації). 

Слід зазначити, що будь-які стратегічні кроки організації мають 

інноваційний характер, оскільки так чи інакше ґрунтуються на нововведеннях в 

економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах. Так, стратегія 

розвитку організації передбачає забезпечення сталих темпів її зростання та 

функціонування в перспективі й основується на використанні науково-

технічних досягнень у сфері техніки, організації, технології, управлінні, тобто 

на комплексі інновацій. 

Проте з метою планування інноваційних процесів доцільно стратегії 

інновацій розглядати окремо. Стратегія нововведень (інноваційна політика) 

передбачає об’єднання цілей технічної, технологічної, організаційної політики 

та політики капіталовкладень і спрямована на впровадження нових технологій, 

видів продукції, послуг, методів управління. У цьому розумінні стратегічне 

управління інноваціями орієнтується на досягнення майбутніх результатів 

безпосередньо через інноваційний процес. 
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Єдиної стратегії для всіх організацій не існує. Кожна організація 

(підприємство, компанія, фірма) навіть однієї галузі унікальна, тому і 

визначення її стратегії також оригінальне, бо залежить від позиції підприємства 

на ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, поведінки конкурента, стану 

економіки, соціального середовища і багатьох інших факторів. Є різні підходи 

до встановлення стратегоутворюючих факторів та цільової функції щодо них, 

яка і визначає тип стратегії [2]. 

Як елемент системи інноваційного менеджменту стратегічне планування 

являє собою більш-менш самостійну підсистему, яка охоплює сукупність 

спеціальних інструментів, правил, структурних органів, інформаційних потоків 

і процесів, спрямованих на підготовку і виконання планів. 

Стратегічне планування можна розглядати як систему дій і рішень, що 

приймаються на верхньому ієрархічному рівні управління з метою розробки 

стратегічного плану на певну перспективу, який містить конкретні кроки з 

реалізації стратегічних цілей і завдань організації. Процес стратегічного 

планування спирається на результати виконання попередніх стадій 

інноваційного менеджменту - аналізу та прогнозування інноваційного розвитку 

підприємства. 

Найважливіші принципи стратегічного планування такі: 

- адаптація інноваційного підприємства до зовнішнього середовища; 

- стабільність, що забезпечує правильний вибір напрямку розвитку науки 

як внутрішнього компонента виробництва, а також ринків збуту продукції; 

- обґрунтованість ринку; 

- селективність, виділення ключових факторів, проблем і завдань певних 

стратегічних зон господарювання (сегментів ринку), що дозволяє визначати 

пріоритетні напрями розвитку організації; 

- варіантність планових розрахунків з погляду досягнення цілей 

організації, постійної конкурентоспроможності, фінансового забезпечення та 

інших критеріїв; 

- комплексність розробок стратегії. 
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Планування як процес передбачає розробку комплексу заходів, які 

визначають послідовність кроків у досягненні конкретних цілей з урахуванням 

можливостей найефективнішого використання ресурсів як кожним виробничим 

підрозділом, так і всією організацією загалом. Тому процес планування 

потребує забезпечення взаємодії між окремими структурними підрозділами 

підприємства, включаючи увесь технологічний ланцюжок: наукові дослідження 

і розробки, виробництво і збут. 

Стратегічне інноваційне планування принципово відрізняється від інших 

видів планування, які мають місце в управлінні, таких як оперативне, тактичне і 

довгострокове. Ця відмінність полягає в спрямуванні вектора планування. 

Традиційно вектор планування спрямований з минулого (теперішнього) у 

майбутнє. Стратегічне планування передбачає побудову вектора аналізу і 

прийняття управлінських інноваційних рішень з майбутнього у сьогодення. 

Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується для 

переходу організації від того, якою вона є зараз, до того, якою вона хоче бути. 

При цьому розроблюються нові можливості підприємства (організації), 

наприклад, зміна профілю підприємства, радикальна зміна технології, 

розширення виробничих потужностей через створення нових підприємств у 

різних регіонах країни чи світу тощо. 

У загальному вигляді стратегічне планування - це процес прийняття 

рішення стосовно того: «Що робити? Коли робити? Хто це буде робити? Якими 

методами, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей?». Стратегічні 

завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких спрямована інноваційна 

діяльність, наприклад, розробка нового виду продукції (стратегічне завдання), 

яке в майбутньому забезпечить конкурентну перевагу (стратегічна ціль). 

Отже, стратегічне планування полягає у визначенні і поданні через 

систему стратегічних цілей, завдань і курсу дій, картини бажаного стану 

підприємства в майбутньому. 

Стратегічне планування порівняно з іншими його видами має певні 

переваги: 
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- заохочує (змушує) керівників усіх рівнів мислити стратегічно, 

перспективно; 

- здійснює цільову орієнтацію всіх учасників на досягнення генеральної 

мети, спрямованої в майбутнє, на спільну розробку і виконання будь-якого 

інноваційного проекту чи програми розвитку організації в цілому; 

- веде до чіткої координації зусиль управлінської ланки на різних рівнях 

організаційної структури; 

- координація здійснюється як попереднє узгодження дій у підготовці 

планів і як узгоджена реакція на перешкоди і проблеми, що виникають під час 

виконання планів; 

- змушує керівництво організації чітко визначати завдання кожного 

структурного підрозділу, як і особисті щодо здійснення стратегічних цілей; 

- веде до встановлення показників діяльності організації як об'єктивної 

бази для ефективного контролю. Плани визначають бажаний і необхідний стан 

функціонування підприємства як системи на певний період. Порівняння 

фактичних значень параметрів із запланованими дає змогу оцінити діяльність 

організації, динаміку руху до досягнення поставлених стратегічних цілей; 

- сприяє посиленню взаємозв'язків і комунікацій між усіма ланками 

інноваційного управління, між спеціалістами та керівниками, які обіймають 

різні посади в організаційній структурі, розподілу відповідальності за 

майбутню діяльність фірми; 

- сприяє інформаційному забезпеченню учасників інноваційного процесу; 

плани містять для кожного учасника важливу інформацію стосовно цілей, 

прогнозів, ресурсів, строків і адміністративних умов здійснення інноваційних 

процесів; 

- змушує керівництво організації чітко реалізовувати функцію мотивації 

учасників інноваційної діяльності; успішне виконання стратегічних завдань і 

планів є об'єктом особливого стимулювання й основою для взаємних 

розрахунків, що створює умови для продуктивної діяльності всіх учасників; 
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- стратегічне планування - це єдиний засіб формального прогнозування 

майбутніх проблем і можливостей, яке забезпечує вищому керівництву 

спроможність створення планів на тривалий строк і дає основу для зниження 

ризику в прийнятті рішень стосовно майбутнього. 

Разом з перевагами стратегічне планування має й недоліки, серед яких 

важливими є такі: 

- стратегічне планування не дає детального опису майбутнього, його 

результат - якісне описування стану, до якого має прагнути фірма у 

майбутньому, яку позицію повинна займати на ринку, щоб забезпечити 

конкурентоспроможність, у яких напрямах вести наукові дослідження; 

- стратегічне планування поки що не має чіткого алгоритму розробки і 

реалізації плану; 

- стратегічне планування часто пов'язане з недостатністю інформації для 

обґрунтування стратегічних рішень, що може призвести до завищування 

очікувань від нововведень; 

- процес стратегічного планування потребує значних витрат ресурсів і часу 

порівняно з традиційним плануванням [4]. 

Інноваційна стратегія належить до рівня функціональних стратегій. Це 

означає, що вона разом з маркетинговою, виробничою, фінансовою стратегіями 

підприємство являє собою субстратегію загальної стратегії бізнесу. При цьому 

для деяких агресивних інноваційних підприємств стратегія в сфері інновацій є 

найбільш значимим елементом корпоративної стратегії. У кожному разі 

інноваційна стратегія підприємства повинна бути органічно пов'язана зі 

стратегією бізнесу та орієнтована на реалізацію загальних стратегічних цілей і 

принципів в інноваційній сфері. 

Інноваційна діяльність стає безперервним процесом формування гнучкого і 

сприйнятливого до будь-яких змін внутрішнього середовища підприємства, 

забезпечення якісно нового рівня організації господарської діяльності. 

Неодмінною умовою виконання зазначеного завдання є всебічне, повне та 

збалансоване планування інноваційного процесу відповідно до сучасних вимог 

забезпечення структурно-інноваційних трансформацій вітчизняної економіки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Висвітлено фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю 

організації, а також проаналізовано фірмовий стиль як засіб комунікації, за 
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допомогою якого фірма може впливати на покупця, і як засіб для створення 

іміджу компанії. 

Ключові слова: фірмові константи, фірмовий стиль, імідж компанії, торговий 

знак, логотип, слоган, фірмовий блок, фірмовий колір, фірмовий комплект 

шрифтів,cловесний торговий знак. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день все більше і більше компаній, 

фірм та підприємств турбуються про візуальну та змістову наповненість своїх 

товарів та послуг. Адже на світовому ринку це стало одним з головних аспектів 

у просуванні своєї діяльності. Все більш стає популярним створення власного 

стилю, ідеї, яка б відрізняла їх від конкурентів та виділялася на тлі іншої 

продукції. Тому одним з ключових моментів у створенні образу компанії 

займає фірмовий стиль. Актуальність теми обумовлена тим, що на 

сьогоднішній день на ринку існує безліч різних підприємств, а отже високий 

рівень конкуренції. Тому виникає потреба у постійному діючому та 

ефективному власному фірмовому стилі, який буде індивідуальним і 

зацікавлюватиме потенційних клієнтів. Завдяки так званим фірмовим 

константам підприємство матиме свою особливість, унікальність і можливість 

виділитися на тлі конкурентів, що забезпечить йому популярність і впізнання 

на ринку. 

Уявлення про бренд і його роль в компанії розвивали і конкретизували 

Франц-Рудольф Еш, Жан-Ноель Капферер, Д. Аакер, Же.-Н. Капферер,  

Т. Нільсон, Е. Райс, Д. Траут, К. Келлер та інші вчені. Дослідженню брендингу 

присвятили свої роботи такі відомі спеціалісти в галузі маркетингу, як, зокрема, 

Ф. Котлер, Л. Де Чернатоні, Т. Левітт. З вітчизняних авторів слід назвати таких, 

як І.О. Шелеп, І.Б. Попов. Також варто відзначити таких авторів, як Віктор 

Тамберг і Андрій Бад’їн, російських консультантів з брендингу 

Метою роботи є показати, що стратегія позиціонування бренду на ринку 

реалізується через створення позитивного іміджу, який здатен виводити 

значення бренду на якісно новий рівень та забезпечує створення стійкої 

стратегічної конкурентної переваги підприємства. 
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Виклад основного матеріалу. Фірмовий стиль – це набір візуальних 

постійних, які служать для створення впізнаваного образу компанії, товару або 

послуги. [7, c. 150]. За визначенням Н. С. Добробабенко «фірмовий стиль – це 

набір колірних, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних 

елементів (констант), що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів 

(послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього 

оформлення. А також сукупність прийомів (колірних, графічних, акустичних, 

пластичних, відео), які забезпечують єдність всім виробам фірми і рекламним 

заходам. покращують запам’ятовування і сприйняття покупцями, партнерами, 

незалежними спостерігачами не тільки товарів фірми, але і всієї її діяльності; а 

також дозволяють протиставляти свої товари і діяльність товарам і діяльності 

конкурентів» [2, c. 16]. Необхідно відзначити, що у всіх випадках фірмовий 

стиль в ідеалі виконує такі основні функції: 1. Ідентифікація. За його 

допомогою привертається увага клієнта до фірми, переду¬сім завдяки 

своєрідності дизайну фірмової символіки, своєрідності символіки торговельної 

марки чи марки послуг, і стимулюється споживацький інтерес.  2. Формує 

позитивний імідж компанії. 3. Допомагає знайти споживача, формує його 

позитивне ставлення до компанії та продукції. Якщо споживач одного разу 

переконався в якості продукції (послуг), то це довіра буде в значній мірі 

поширюватися на всю іншу продукцію фірми. Крім того, наявність фірмового 

стилю само по собі викликає довіру. 4. Вказує суспільству на стабільність, 

тривалість, роботи компанії. 5. Наявність фірмового стилю позитивно впливає 

на рівень культури праці та обслуговування персоналу фірми, формує 

корпоративну відданість і гордість працівників. 6. Завдяки йому підвищується 

ефективність рекламної діяльності, у даному випадку буде потрібною менша 

кількість повторних рекламних подань, сприяє будівництву сильного бренду. 

До того ж наявність фірмового стилю значно підвищує ефективність реклами. 

Крім цього, всі об’єкти, що містять елементи фірмового стилю фірми, самі є 

рекламою [10]. Якщо в організації гармонійний, грамотний фірмовий стиль, то 

він обов’язково викличе довіру, а це важливий фактор для здійснення 
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головного в бізнесі співробітництва. За Р. Нельсоном фірмовий стиль має бути 

таким: 1. Фірмовий стиль повинен запам’ятовуватися. З цієї причини логотип 

має бути простим, щоб клієнти могли легко його запам’ятати, і істотно 

відрізнятися від інших логотипів, щоб його можна було виділити серед 

конкурентів. 2. Фірмовий стиль повинен легко упізнаватися. Елементи 

фірмового стилю повинні асоціюватися саме з даною компанією. 3. Фірмовий 

стиль повинен бути масштабним. Зображення логотипу може бути дуже 

маленьким, наприклад, для виготовлення візитних карток, або дуже великим 

для зовнішньої реклами [6, c. 5]. Фірмовий стиль включає в себе як постійні, 

незмінні складові іміджу, так і елементи, які можуть та повинні змінюватись. 

Основні константи фірмового стилю – це постійні елементи, які роблять фірму 

відомою за різних умов та у будь–яких ситуаціях. Наведемо найбільш 

розповсюджені складові фірмового стилю: словесний товарний знак; графічний 

товарний знак; кольорова гама; фірмовий шрифт, фірмовий блок; схема 

верстки; формати видань; слоган; аудіообраз фірми тощо. Ці елементи повинні 

гарантувати найбільший обсяг комбінації і бути гнучкими на стільки, щоб їх 

можна було пристосувати до мінливих вимог. І головне, вони повинні 

створювати однакове враження у всьому різноманітті їх застосування в 

рекламних засобах. Безумовно, найсильнішим візуальним засобом, що формує 

образ фірми, є торговий знак (знак обслуговування), тому розробці та 

використанню торгового знаку в системі фірмового стилю слід приділяти 

особливу увагу. Торговий знак повинен відповідати високим естетичним 

вимогам і рівню сучасної графіки, в той же час він повинен бути простим для 

сприйняття, а також в зображенні і вживанні, тобто повинен легко 

поєднуватися з текстом і іншими елементами оформлення [8]. Торговий знак 

представляє собою зареєстровані в установленому порядку образотворчі, 

словесні, об’ємні, звукові позначення або їх комбінації, які використовуються 

власником товарного знака для ідентифікації своїх товарів [8, с. 208]. 

Словесний торговий знак – це назва фірми (словосполучення). Відмінні функції 

словесного знака полягають в його словесній конструкції, тобто в поєднанні 
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букв. Тут важливо враховувати, що комбінація букв словесного знака повинна 

утворювати саме слово, а не бути просто невимовним їх поєднанням. 

Словесний торговий знак – найпоширеніший тип торгових знаків. Графічний 

торговий знак – символьне умовне позначення, що належить організації (за 

умови його реєстрації), виконане в певній графічній манері, незвичайним, 

таким, що запам’ятовується шрифтом. Наприклад, характерні три лінії як 

товарний знак компанії Adidas, що виробляє спортивний інвентар; стилізована 

тура, вписана в овал, – АвтоВАЗ тощо [10, c. 62–64]. Фірмовий шрифтовий 

напис (логотип) – оригінальне накреслення або скороченого найменування 

фірми, групи, продуктів даної фірми, або одного конкретного продукту. Як 

правило, логотип складається з 4–8 букв. Приблизно п’ять товарні знаки з 

кожних шести реєструються саме у формі логотипа [3, c. 307]. Слоган – це 

коротка, але ємка рекламна фраза, рекламний девіз, який описує основну 

конкурентну перевагу товару або послуги; це коротка пропозиція або 

словосполука, що несе в собі основну рекламну інформацію. На відміну від 

зображувального рекламного символу фірми, слоган є і візуальним, і 

аудіообразом, що надає йому виняткову значимість як елементу іміджу або 

рекламного засобу. Фірмовий блок представляє собою традиційне, часто 

вживане поєднання декількох елементів фірмового стилю. Найчастіше - це 

образотворчий ТЗ (Товарна емблема) і логотип. Так, фірмовий блок "Traham 

Travel" ("бюро туризму Грехена ") стилізований під друк, яку зазвичай ставлять 

при отриманні візи або перетині кордону. У кожного, хто коли-небудь тримав у 

руках паспорт, відразу виникають асоціації з пригодами і новими враженнями. 

У фірмовий блок можуть входити всі перераховані елементи або тільки деякі з 

них. Фірмовий блок зручно використовувати в багатьох випадках: від 

оформлення фірмових бланків до оформлення упаковки продукції. Фірмовий 

колір. Разом з графічними символами для позначення різних груп товарів або 

підрозділів фірми може використовуватися фірмова кольорова гамма. При 

цьому застосування різних кольорів полегшує сприйняття інформації, підсилює 

емоційну дію на покупців і споживачів товарів. Класичними прикладами 
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ототожнення кольору і фірми можуть служити: – оранжевий і білий колір – 

фірма Fanta; – червоний і білий колір – фірма Bud. Фірмовий комплект 

шрифтів. Як і колірна гамма, важливе значення для формування фірмового 

стилю має використання спеціального комплекту шрифтів. Такі шрифти 

застосовуються для зображення товарного знаку та інших фірмових 

найменувань, а також окремих композицій, що визначають або підкреслюють 

достовірність товарів, що запропоновано [1]. Перелік інших фірмових констант 

безперервно зростає, включаючи такі екзотичні елементи, як фірмовий прапор, 

фірмовий гімн, корпоративна легенда («байка») і багато іншого. Як фірмові 

константи також виступають рекламний символ фірми, схеми верстки, розміри 

рекламних оголошень, різні емблеми фірми, представлення ілюстрацій, аудіо 

образ фірми та інші елементи, використання яких суворо регламентується 

книгою бренду чи корпоративним кодексом компанії. Фірма може розробити 

оригінальні піктограми – абстрактні графічні символи, що позначають товарні 

групи, розміщення служб і іншу інформацію (наприклад, в фірмовому 

підприємстві роздрібної торгівлі). Деякі елементи діяльності фірми, в тому 

числі у сфері комунікацій, які характеризуються постійністю, відіграють 

настільки важливу роль у формуванні її образу, що можуть бути віднесені до 

елементів фірмового стилю. Серед таких констант різні емблеми фірми, які не 

отримали в силу будь–яких причин правовий захист і не є товарними знаками. 

Елементами фірмового стилю також можна назвати фірмові особливості 

дизайну [3, c. 309]. Не менш важливим для створення чи удосконалення 

фірмового стилю компанії, за твердженням В. П. Кубко, є також символічний 

блок, що містить обряди, символи, міфи, легенди, героїчні особистості 

організації, які в досить образній і лаконічній формі відображають найбільш 

сильні, значимі сторони культури компанії і її найважливіші орієнтири  

[4, c. 35]. Саме завдяки ефективному фірмовому стилю, позитивному іміджу 

формується сильна корпоративна культура будь-якої компанії. Таким чином, 

ефективність і продуктивність фірмового стилю залежить від правильного і 

доцільного поєднання його фірмових констант. Фірмовий стиль виступає 
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своєрідною комунікацією, завдяки якій потенційний покупець дізнається про 

послугу, і яка може вплинути на покупця при купівлі товару. Фірмові 

константи сприяють впізнанню товарів або послуг компанії, відповідно 

збільшуючи їх популярність та попит. 

Отже можна зробити наступні висновки із проведеного дослідження. На 

сучасному етапі розвитку брендів в умовах глобалізації ринку необхідно чітко 

та послідовно дотримуватись набутого позитивного іміджу, статусу бренда, а 

також здійснювати заходи для виправлення негативного іміджу чи репутації. 

Для цього необхідно: 1) слідувати встановленій стратегії розвитку організації; 

2) скеровувати зусилля на підтримку позитивного іміджу та репутації; 3) 

оновлювати бренд. Використання спеціальних технологій брендингу та 

запропонованої методики оцінки ринкових позицій бренда під час побудови 

шляхів його стратегічного розвитку передбачає проведення постійних 

маркетингових досліджень, зокрема споживацьких переваг, мотивів здійснення 

покупок, адже бренд є живим лише у тому разі, якщо він відповідає потребам 

ринку та споживача покупця. Узгодженість внутрішніх можливостей бренда 

відповідно до мінливих зовнішніх вимог є невід’ємною частиною побудови 

стратегії розвитку бренда та формування позитивного іміджу на ринку. 
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УДК 658.8 

Гoлoвчyк Ю.O. 

Здoбyвач oсвітньoгo стyпeня «Магістp» 

Вінницький тopгoвeльнo-eкoнoмічний інститyт КНТEУ 

МАPКEТИНГ ВЗАЄМOВІДНOСИН В УПPАВЛІННІ ПPOДАЖEМ 

ТУPИСТИЧНИX ПOСЛУГ 

У статті розглянуто теоретичні підходи до формування маркетингу 

взаємовідносин для туристичної компанії. Виявлено особливість і сутність 

маркетингу взаємовідносин, а також визначені показники лояльності клієнтів. 

Ключoві слoва: тypистична діяльність, тypистична пoслyга, маpкeтинг 

взаємoвіднoсин, пернерство, стpатeгічнe управління. 

У сучасному світі, який перенасичений новими технологіями, економікою 

що швидко змінюється і схильна до впливу багатьох чинників, бізнес як 

повномасштабний проект вимагає постійного контролю і вдосконалення. 

Успішність бізнесу залежить від людей, які стоять за ним; від цілей, які вони 

переслідують і від кроків, які робляться щодня для постійного розвитку. 
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Сучасні і більш ефективні методи роботи підприємства полягають в 

прогресивних поглядах на методи взаємодії всередині і поза підприємством, на 

співробітництво і орієнтуванні на більш успішні компанії. Роль товару як і 

раніше залишається важливою, але на перший план виходить споживач, його 

індивідуальні запити, побажання і очікування від товару і послуги, які він 

збирається придбати. 

У сучасному світі маркетингу, маркетинг взаємовідносин є не тільки 

розумним рішенням з точки зору розвитку бізнесу, а й ефективним способом 

існування для підприємств, які хочуть залишатися конкурентоспроможними в 

умовах сьогоднішнього мінливого ринку товарів і послуг. 

Результат маркетингу відносин на ринку туристичних послуг залежить від 

ступеня створення цінності фірми - продукт або послуга, сервісне 

обслуговування, комунікації. Цінність кожної складової зростає, починаючи від 

пропонованих послуг і закінчуючи іміджем туристичної компанії. У цьому 

полягає основна стратегія маркетингу - орієнтація на партнерські стосунки як 

на новий спосіб роботи фірми на ринку туристичних послуг. 

Дуже велику роль грає технологічний процес, який дозволяє отримати 

доступ до інформації, що цікавить в кілька кроків, і замінює людський фактор 

надання даної інформації. 

Проте, не дивлячись на стрімко розвивається тема ІТ-технологій, широкий 

доступ в Інтернет і зростання знання споживача про навколишнє його сфері 

послуг, маркетингові відносини є прогресивним способом домогтися 

взаєморозуміння між клієнтом і компанією [1]. 

Маркетингові програми партнерських відносин відкривають новий шлях 

для зростання свого бізнесу, залучення нових клієнтів і відкриття нових 

маркетингових сегментів. Стратегічне партнерство - це частина бізнес розвитку 

і зростання. Відкриваючи можливість проникати в нові для компанії споживчі 

сегменти, ринки і навіть нові продуктові лінійки, стратегічне маркетингове 

партнерство дає можливість розширювати бізнес за короткий проміжок часу, 

особливо якщо таке завдання є пріоритетним для тієї чи іншої компанії. 
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Вибудовування подібних відносин з глибоким проникненням на існуючі 

або нові ринки мають на увазі масштабну роботу спеціальних відділів в 

організації та залучення професійної команди людей, що займаються 

маркетингом відносин. Коли знання споживачів зростає, ці команди залучені в 

багатофазовий процес з розвитку обраних напрямків. Існує величезна кількість 

маркетингових інструментів, тактик і моделей поведінки і реагування для того, 

щоб в результаті отримати бажаний результат і збільшити частку потенційних 

покупців і клієнтів. 

Політика комунікації в компанії щодо пошуку потенційних партнерів на 

сьогоднішній день є пріоритетним і складається з безлічі складових факторів, 

таких як: учасники процесу, тобто партнери і клієнти, засоби комунікації та 

реклами, стратегії розвитку партнерів, які мають спільні цілі в довгостроковій 

перспективі. Мається на увазі також, що планування майбутнього партнерства 

включає в себе прогноз і вимірювання ефективності комунікації між 

учасниками процесу перш, ніж співпраця відбудеться, а також контроль на всіх 

його етапах. 

Маркетинг відносин є важливою і невід'ємною частиною сучасного 

туристичного бізнесу, якому необхідно володіти інструментами, способами і 

засобами, за допомогою яких можна впливати на потенційних клієнтів та інших 

учасників ринку з метою підвищення попиту і побудови, необхідних бізнес 

відносин. Нижче представлені інструменти маркетингу відносин на ринку 

туристичних послуг (табл.1) [2]. 

Таблиця 1 - Інструменти маркетингу на ринку туристичних послуг

Інструмент маркетингу 
відносин Визначення 

Політика комунікацій 
Встановлення і підтримка відносин з усіма учасниками 
партнерами і клієнтами, рекламні кампанії, PR 

Персонал 
Взаємодія з клієнтом, розвиток компетентності, навчальні 
програми  

Цінова політика Бонусні програми з партнерами, ціноутворення  

Політика послуг 
Диверсифікація продуктів і послуг, розробка асортименту, 
сервіс 

Процес комунікації  
Вивчення поведінкових особливостей, клієнтські бази із 
зазначенням переваг за категоріями 
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Лояльність є ключовим елементом маркетингу партнерських відносин. У 

багатьох сферах комерційної діяльності, лояльність має не переважаюче 

значення, визначаючи тільки один фактор, що впливає на показники успішної 

маркетингової стратегії. В рамках же туристичного бізнесу, лояльність це більш 

просунутий рівень взаємовідносин між учасниками процесу, який найбільш 

схильний до емоційного фактору. 

Вибір клієнтом тієї чи іншої компанії, залежить від безлічі обставин і 

факторів, в тому числі, його внутрішній психологічний стан, що підштовхує 

людину звернутися в конкретну компанію з надання туристичних послуг. 

Виявляючи лояльність, клієнт, тим самим, являється індикатором, що визначає, 

наскільки обрана модель по комунікації з клієнтами ефективною, і в якому 

напрямку компанія повинна розвиватися, які нюанси варто враховувати, при 

виборі потенційного партнера. 

У свою чергу, в якості показників лояльності клієнтів, можна визначити: 

 знання як рівень розвитку та присутності компанії на ринку, імідж і

пізнаванність для потенційних споживачів; 

 рівень задоволеності, що включає в себе якість послуг, що надаються;

 чим більше визнання споживачами туристичних послуг, їх лояльність,

тим більший рівень конкурентоспроможності компанії на ринку [3, с.17]. 

Дуже багато програм партнерських відносин в бізнесі не складаються 

через завищені очікування, багато з яких не відповідають дійсності і не можуть 

бути реалізовані так, як це бачить компанія. З подібними історіями невдалих 

партнерських відносин стикаються ті фірми, які шукають швидке рішення 

проблем, пов'язаних з продажами і з клієнтською базою. Компанії виявляються 

нездатними на довгострокові відносини з детальним плануванням кожного 

кроку з розвитку бізнесу, перегорають ідеями і відносини розпадаються. 

Саме тому, дуже важливо оцінити рівень відповідальності, яка 

покладається на обидві сторони учасників партнерських відносин і бути 

готовими до довгої і старанної роботи для досягнення успішного розвитку і 

хорошого результату. Вибір правильного партнера для подальшої роботи 
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визначає підсумковий результат всієї співпраці. Кожній компанії необхідно 

проаналізувати ринок: конкурентів і інших учасників ринку, присутніх на 

інших нішах. Вибір потенційного партнера індивідуальний, залежно від цілей і 

завдань фірми, її пріоритетів, стратегії і напрямків майбутньої діяльності [4, 

с.190]. 

Варто розуміти, що Україна перейшла до ринкової економіки, що 

неминуче тягне за собою зміну відносин між суб'єктами економіка, а також 

якісну зміну форми взаємовідносин. Економіка розвивається, учасники ринку 

адаптуються до змін і створюють нові зв'язки і взаємини між собою на 

українському ринку і навіть із зарубіжними компаніями. Продукт залишається 

на другому плані, коли відносини між компаніями є визначальним фактором 

успіху. Компанії активно шукають нових партнерів, щоб отримати додаткові 

можливості виходу на нові ринки товарів або послуг [5]. 

Значення маркетингу взаємовідносин в сучасному суспільстві дуже висока 

і вимагає ретельного планування для здійснення поставлених цілей. З появою 

на ринку України безлічі суб'єктів підприємництва, прийшла самостійність і 

відповідальність за роботу свого бізнесу. 

Маркетинг взаємовідносини є основою для такої моделі поведінки, так як 

можуть забезпечити свободу вибору потенційних партнерів, необмеженість 

моделей поведінки, вироблення стратегії і реалізації її в життя. 

Однак, не варто забувати про те, що підхід до формування партнерства на 

ринку означає високу ступінь відповідальності при плануванні та аналізу 

потенційних партнерів до моменту укладення офіційних документів і під час 

реалізації та втілення стратегії розвитку. 

Таким чином, партнерство повинно відповідати вимогам обох компаній, 

мати на увазі загальні і схожі цінності і інтереси компаній, розділяти 

стратегічне бачення і маркетингові інструменти, використовувані в бізнесі, а 

також задовольняти запитам обох сторін і позначати реальні вигоди від 

партнерських відносин. 
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Отже, побудова маркетингу взаємовідносини відрізняється  

індивідуальним підходом, але, тим не менше, існують певні моделі розвитку 

маркетингу взаємовідносин в залежності від сфери діяльності компаній. Всі 

сфери сервісного обслуговування та надання товарів і послуг особливо 

зацікавлені у встановленні партнерських відносин замість відкритої 

конкуренції. Пов'язано це, багато в чому, з зміни споживчих поглядів на 

одержувані товари і послуги, їх запитів і формування нових цінностей. Не 

тільки якість послуг, що надаються може утримати покупця, але і підхід до 

продажу цих послуг і взаємодії між клієнтом і постачальником. У сучасному 

світі, перенасиченому представниками сфери послуг, дуже складно оцінити 

кожну окрему компанію і навіть просто дізнатися про її існування на ринку. 

Саме тому партнерські відносини дають додаткове знання споживачам, а при 

більш ретельної і щільною роботі підвищують лояльність споживача до 

продукту або послуги. 
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Досліджено підхід забезпечення конкурентоспроможності продукції 

підприємства та визначено потребу в розробленні маркетингового 

інструментарію для підтримки процесу формування 

конкурентоспроможності продукції підприємства. Оптимізовано перелік 

інструментів маркетингового забезпечення конкурентоспроможності 

продукції підприємства відповідно до основних елементів комплексу 

маркетингу.  

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, маркетингове 

забезпечення, стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, маркетингові 

стратегії, частка ринку, лояльність споживачів. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Поняття конкурентоспроможності продукції 

підприємств тісно пов’язане з рівнем якості продукції та її споживчою 

цінністю. Якість товару є характеристикою, що свідчить про його придатність 

задовольняти потреби споживача, але крім даної характеристики необхідно 

виокремлювати і рівень повноти задоволення даної потреби від споживання 

відповідної продукції. Відомим є факт того, що поняття якості та споживчої 

цінності є пов’язаними, адже з різних аспектів дозволяють охарактеризувати 

придатність товару задовольняти потреби споживача. 

Проблематикою забезпечення конкурентоспроможності підприємств та їх 

продукції, розробленням маркетингових підходів у даній сфері займались такі 

вчені, як Є.Крикавський, Н.Куденко, Л.Ліпич, Л.Лісовська, О.Мельник, 

Л.Мороз, М.Окландер, П.Перерва, Н.Чухрай, О.Юринець та інші. Серед 

іноземних вчених слід відзначити таких вчених, як Д.Аакер, Є.Корнєєв,  

Ф. Котлер, Ж-Ж.Ламбен, М.Портер, Н.Пірсі, Дж.Сондерс, Г.Хулей та інші. 
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Не дивлячись на значні наукові розробки все ж таки залишається на 

вирішеним питання маркетингового забезпечення конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 

Метою статті є дослідження та оптимізація переліку інструментів 

маркетингового забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства 

відповідно до основних елементів комплексу маркетингу, що дозволить 

товаровиробнику розробити програму заходів з оптимізації інструментів 

маркетингового забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства 

та покращити маркетологам оперативність управлінських маркетингових дій у 

процесі регулювання конкурентоспроможності продукції. 

Першочерговим завданням маркетингового менеджменту підприємства є 

визначення пріоритетних критеріїв аналізу, які слід виділити відповідно до 

конкретного профілю споживача. 

Вибір бази порівняння, тобто базового виробу (товару) конкурента, для 

визначення конкурентоспроможності продукції підприємства передбачає 

виконання наступних послідовних кроків зі сторони маркетолога: вибір меж 

платоспроможності цільового споживача і відбір потенційних представників 

конкурентної групи (бази порівняння); аналіз технічних параметрів відповідно 

до основних груп факторів, що є найважливішими для споживача; аналіз 

конкурентного середовища, яке включає дослідження репутаційного впливу 

торговельної марки, етап життєвого циклу товару, специфічні характеристики 

маркетингової діяльності та інше.  

Відповідно до запропонованого підходу щодо вибору бази порівняння, 

який максимально дозволяє наблизитись до моделі поведінки цільового 

споживача у процесі вибору товару, можна визначити основних конкурентів та 

цільовий напрямок розвитку конкурентоспроможності об’єкта аналізу.  

Орієнтація на споживача дозволяє підприємству дотриматись основних 

принципів самого поняття конкурентоспроможності продукції. Так як її можна 

визначити лише в процесі порівняння з об’єктивною базою порівняння, яку 

відповідно до своїх потреб та спроможності формує споживач. Формування і 
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управління конкурентоспроможністю продукції здійснюється для зміцнення 

ринкових позицій підприємства, що реалізовується через зростання лояльності 

покупця на цільовому сегменті ринку.  

Саме тому процес формування конкурентоспроможності продукції тісно 

пов'язаний із маркетинговим стратегічним менеджментом, яке передбачає 

виконання довгострокових цілей у забезпеченні високого рівня лояльності 

споживачів, з досягненням ринкових місій: бажаної частки ринку, рівня 

прибутковості, обсягів реалізації тощо [1-6].  

Маркетинговий стратегічний менеджмент є консультативно-регулюючою 

ланкою у процесі виробництва та збуту продукції, а тактичний маркетинг –

заходи підтримки та посилення конкурентоспроможності продукції 

підприємства (рис. 1). 

Рисунок 1 – Структура маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

Джерело: Узагальнено автором на основі: [1-6] 

Маркетингові інструменти, які використовуються у стратегічному аспекті 

мають реалізовуватись в рамках єдиної маркетингової стратегії, розробленої 

відповідно до особливостей підприємства та стратегічних цілей. Але 

першочерговим в процесі маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності продукції підприємства є розроблення та реалізація 

маркетингової стратегії для формування цільового рівня 

конкурентоспроможності продукції. 

Маркетинговий менеджмент

Тактичний Стратегічний 

Підтримання рівня 
конкурентоспроможності продукції 

Підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції 

Формування 
конкурентоспроможності 

продукції 
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Маркетингова стратегія для різних підприємств набуває відмінної від 

шаблону форми і стає новим видом, що і зумовлює розширення класифікації [1, 

3, 4, 5, 6]. Враховуючи важливість частки ринку для підприємств доцільно 

навести матрицю маркетингових стратегій відповідно до двох критеріїв: рівня 

управління та співвідношення темпів росту та частки ринку об’єкта аналізу, що 

зображено у табл. 1.  

Таблиця 1 – Групування маркетингових стратегій відповідно до 

цільової динаміки показника частки ринку 

Зростання Утримання Спаду

Корпора- 
тивний 
рівень 

Стратегія росту:  

 Інтенсивного  

 Інтеграції  

 Диверсифікації 

 Стратегія 
стабілізації;  

 Стратегія 
виживання 

 Стратегія 
виживання 

Бізнес 
рівень 

 Стратегія цінового 
лідерства; 

 Стратегія диверсифікації;  

 Стратегія на стадії росту і 
впровадження;  

 Стратегія ринкового 
лідерства;  

 Стратегія наступу 

 Стратегія 
диференціації; 

 Стратегія на стадії 
зрілості; 

 Стратегія 
челенджера; 

 Стратегія 
послідовника; 

 Стратегія наступу 
або захисту 

 Стратегія на 
стадії спаду;  

 Стратегія 
нішера;  

 Стратегія 
захисту 

Джерело: Узагальнено автором на основі: [1, 3, 4, 6] 

Виходячи із даних таблиці 1 можемо зробити висновок про те, що будь-яке 

підприємство повинно постійно відслідковувати співвідношення темпів 

росту/спаду ринку до темпів динаміки частки ринку, так як при: 

 зменшенні темпів ринку до темпів динаміки частки ринку 

підприємство повинно (відповідно до своєї місії і цільового сегменту 

споживачів) обирати стратегії всіх трьох рівнів (зростання, утримання, спаду); 

 зростанні темпів ринку до темпів динаміки частки ринку 

підприємство повинно обрати такі стратегії, що націлені на утримання або 

збільшення частки ринку. 
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Впровадити обрану маркетингову стратегію мають і саме підприємство-

товаровиробник і підприємства-посередники, які допомагають збувати 

продукцію кінцевим споживачам. А така мережевість суб’єктів маркетингової 

стратегії вимагає від маркетингового менеджменту підприємства тісної 

співпраці з виробничим підприємством та контролю над дотриманням його 

маркетингової концепції. Відповідно до умов укладених договорів, 

посередники дотримуються правил того товаровиробника, чий товар продають. 

Це свідчить про те, що не тільки інновації стають рушійним інструментом 

лідерства на ринку, але й ексклюзивна бізнес-модель, що має не менший вплив 

на кінцевого споживача. 

Ще одним завданням маркетингового менеджменту підприємства, 

виходячи із основних елементів комплексу маркетингу, є розподіл і групування 

маркетингових інструментів для стратегічного та тактичного маркетингового 

забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства.  

Заходи стратегічного характеру дозволяють сформувати певний рівень 

конкурентоспроможності продукції через управління товарним асортиментом, 

втіленням інновацій, фірмового стилю, стратегічного ціноутворення, 

управління збуту, брендинг та заходи формування попиту. Тобто маркетингова 

орієнтація в бізнесі дозволяє максимально ефективно задовольнити потреби 

споживача через застосування маркетингових інструментів у сфері товарної, 

цінової політики, політики розподілу та комунікаційної політики. Тобто 

стратегічний маркетинг дозволяє розробити та реалізувати стратегію 

підприємства, при цьому максимально орієнтуючись на ринкові потреби за 

допомогою ефективної ринкової сегментації, орієнтації на інновації з метою 

отримання цільового прибутку та забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства та його продукції [6].  

Заходи тактичного характеру передбачають контроль якості продукції та 

сервісу, тактичне ціноутворення та формування ціни, логістику та якість роботи 

посередників, використання реклами, зв’язків з громадськістю, прямого 

маркетингу, заходів стимулювання збуту (таблиця 2). 
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Тактична маркетингова діяльність підлягає постійному контролю 

менеджерами підприємства, що дозволяє оперативно реагувати на негативні 

ситуації маркетингового середовища функціонування підприємства. 

Тактична маркетингова діяльність має підпорядковуватись загальним 

стратегічним цілям та довгостроковим планам, виконуючи допоміжну роль в 

процесі маркетингового забезпечення конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

Таблиця 2 – Тактичні маркетингові чинники забезпечення 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

Чинники впливу на Показники 
маркетингову товарну 
політику 

 Економічність 
 Потужність 
 Ергономічні характеристики 
 Дизайн 
 Комплектація 
 Інші характеристики 

маркетингову цінову 
політику 

 Ціна виробника 
 Надбавка посередника 
 Маркетингові витрати 
 Вартість нормогодини, грн. 

маркетингову політику 
розподілу 

 Частота відвідування місця продажу 
 Співвідношення кількості покупців до кількості 

відвідувачів місць продажу 
 Кількість маркетингових заходів 
 Результативність маркетингових заходів 

маркетингову сервісну 
політику 

 Корпоративні стандарти сервісу 

Джерело: Узагальнено автором на основі: [1-6] 

Отже, можна зробити висновок про те, що умови діяльності підприємства 

на ринку підштовхують великих товаровиробників з метою побудови 

раціональної торговельно-збутової мережі до контролю діяльності 

посередників, які юридично є незалежними від самого товаровиробника, проте 

економічно залежать від обсягів поставок, допустимої маржі для кінцевого 

посередника, швидкості постачання товарів тощо. Це, в свою чергу вимагає від 

посередників розробки чіткого плану обсягів продажу. 

Даний процес вимагає врахування великої кількості факторів впливу, адже 

запланований обсяг продажу на певний період може бути скоригований 
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обсягами постачання виробника чи посередника, наявністю вільних коштів, за 

які посередник готовий надати завдаток та іншими об’єктивними умовами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Cпецифiчнi характериcтики Iнтернету дозволяють розглядати його як 

невiд’ємний компонент ведення cучасного бiзнеcу та новий тип ринку, що 

визначає перcпективи дiяльноcтi пiдприємcтв. За цих умов традицiйнi пiдходи 

до викориcтання маркетингових iнcтрументiв змiнюютьcя, оcкiльки 
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гiпермедiйна природа мережi поcилює взаємозв’язки пiдприємcтва з його 

cпоживачами в умовах iнтернет-ринку. Метою cтаттi cтало визначення 

оcобливоcтей формування cиcтеми маркетингу пiдприємcтва в умовах 

iнтернет-ринку. Через узагальнення теоретичних доcлiджень змiни 

традицiйних пiдходiв до управлiння маркетинговою дiяльнicтю пiдприємcтв 

автором проаналiзовано напрями реалiзацiї маркетингових cкладових шляхом 

викориcтання можливоcтей Iнтернету. 

Ключові слова: маркетингова дiяльнicть, cиcтема маркетингу пiдприємcтва, 

мережа Iнтернет, гiпермаркетинг, iнтернет-ринок. 

В умовах cучасної економiки можливоcтi екcтенcивного розвитку цiлком 

викориcтанi; загоcтрення конкуренцiї обумовлює зниження рiвня 

рентабельноcтi; впровадження новiтнiх мережних технологій зменшує 

невизначеніcть ринку та забезпечує його прозорiсть. За таких обcтавин 

ускладнюєтьcя дiяльнicть вiтчизняних пiдприємcтв, тому в прийняттi ними 

cтратегiчних рiшень щодо ведення бізнеcу та при виборi стратегiй розвитку 

cуттєво може допомагати Iнтернет. 

Icнує широкий cпектр маркетингових iнcтрументiв, якi cуттєво 

взаємозалежнi. Дo них вiдноcять: маркетингoвi дocлiдження, тoварну полiтику, 

кaнaли збyтy, цiнy, рекламy, cиcтему cервiсу тoщo. В cукупнoстi cаме вoни 

cтвoрюють cиcтему мaркетингy пiдприємcтвa, eфeктивнicть якoї впливає нa 

пeрcпeктивніcть дiяльноcтi фiрми. 

Як вiдoмo, мeрeжa Iнтeрнeт вoлoдiє yнiкальними хaрaктериcтикaми, якi 

знaчнo вiдрiзняютьcя вiд хaрaктериcтик трaдицiйних мaркетингoвих 

iнcтрyментiв. Oднiєю з гoлoвних oзнaк ceрeдoвища мeрeжi Iнтeрнeт є йoгo 

гiпермeдiйнa прирoдa, для якoї хaрaктeрнa виcoкa eфективніcть прeдставлeння 

iнфoрмaцiї, щo cуттєвo збiльшyє мoжливocтi мaркетингy в пocилeннi 

взaємoзв’язкy пiдприємcтвa зi cпoживaчaми. 

Cпeцифiчнi хaрaктериcтики мeрeжi Iнтeрнeт нe oбмeжуютьcя тiльки 

фyнкцiями ширoкoї кoмyнiкaцiї, aлe пeрeдбaчaють мoжливicть уклaдeння 

кoмeрцiйних yгoд, прoвeдeння плaтeжiв i здiйcнeння пoкyпoк, щo дoдає 
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Iнтeрнeтy риc глoбaльнoгo eлeктрoннoгo ринкy, a цe в пiдcyмкy дoзвoляє 

рoзглядaти йoгo як нeвiд’ємний кoмпoнeнт вeдeння cyчacнoгo бiзнеcу. 

Дocлiджeнням мaркeтингy в Iнтeрнeтi придiляєтьcя знaчнa yвaгa як 

зaрубiжними, тaк i вiтчизняними нayкoвцями. Ceрeд прoвiдних тeoретикiв cлiд 

виокремити Ф. Кoтлeрa i Л. Вeбeрa, oснoвнa yвaгa яких зoceрeджeнa нa рoзглядi 

cутнicних oзнак мaркeтингy в мeрeжi з пoгляду eлектрoннoї кoмeрцiї тa 

мoжливocтей зaбeзпeчeння якicнoгo мeнeджментy в цiй cфері дiяльноcті [2, 5]. 

Питaння зaстосувaння Iнтернет-мaркетингу нa прaктицi є визначaльними в 

прaцях В. Холмoгорoва [10], тоді як кoлeктив aвторiв – Т. Кеглер, П. Даулінг, Б. 

Тейлор, Д. Тестерман – бiльшy yвaгу придiляють рeклaмi в Iнтернетi як 

вaжливoму мaркeтингoвомy iнстрyмeнтy впливy нa цiльoву aудиторiю [9]. 

Cучaснi acпекти мaркeтингy нa оcновi викoриcтання iнформацiйних 

тeхнолoгій i кoмунiкацiйних зaсобiв рoзглядaються прoвiдними фaхiвцями  

М. Окландером та І. Литовченко [6-7]. В свoю чергy, Є. Рaзроєв i Ф. Гурoв 

фoкyсують дoліджeння на ocoбливoстях вeдeння бiзнeсу в Iнтернеті та 

зaбeзпечeннi йoгo прoсyвaння при aктивiзацiї реклaми PR [3,8, 11]. Поряд із 

цим, вaгoмoю прoблeмoю пiдприємcтв, якi вирiшили веcти бізнес у Інтернеті чи 

викoриcтoвувaти мeрeжy для кoмyнiкaцiї з cвoїми клiєнтaми, зaлишaєтьcя 

aдaптaцiя мaркетингoвoї cклaдoвoї дo умoв її сeрeдoвищa. 

Унiкальнi влaстивoстi мeрeжi стaли пoштoвхом для рoзвиткy нoвoгo 

нaпряму в прaктицi мaркeтингу пiд нaзвoю «гiпeрмaркeтинг». Цeй нaпрям 

рoзглядaється як теoрiя i мeтодoлогiя вeдення мaркeтингової дiяльності 

пiдприємcтв у гiпермедiйному cередовищі Iнтернету, що cприяє не лише 

доповнeнню, aле й транcформацiї трaдицiйних пoглядів нa пiдбір оcновних 

eлeментiв cиcтеми мaркетингу пiдприємcтва. 

Зaгалом, мaркетингову дiяльнicть в Iнтернеті доцiльно подiляти на два 

ocновних види за oзнакою рiвня учaсті пiдприємcтва в реaлізaції cамого 

cередoвища: 

- пo-перше, дiяльніcть, хaрактeрна звичaйному кoристувачу мeрежі. Цeй 

cпосіб участі надає мінімальні можливості та дозволяє тiльки чaстково 
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викoристoвувaти кoмунiкацiйні мoжливоcті її середовища, наприклад, для 

зaбезпeчення взaємoзв’язкy з iншими yчaсникaми Iнтернетy aбо для здiйснення 

мaркeтингoвих доcліджeнь; 

- по-дрyге, aктивнa yчасть y викoриcтанні cередoвища Iнтернету, щo мoже 

бyти рeалiзовано у фoрмі вeб-cторiнки aбо влaсного вeб-cервeра. Прoте зaгалом 

тaкі мoжливocті неoбмежeні з oглядy на виcоку динaміку cередовища Iнтернету 

та пocтiйний йoго рoзвитoк. Типoвим приклaдом cлід ввaжати oрганізацiю 

прeдcтaвництва фiрми в мeрeжі чи cтвoрення нeю влaсного iнтерaктивного 

мaгaзина. 

Для визнaчення oсoбливoстей cиcтеми мaркетингу пiдприємcтва при 

зaстосуванні гiпермаркетингу бyдемо мaти на yвазі дрyгий варiант, кoли фiрма 

вoлодіє веб-cервером в Iнтернеті, тобто cиcтема мaркетингу пiдприємcтва в 

мeрежі будуєтьcя на йoго оcновi. 

Оcновнa iдея мaркетингу зoсереджена на зaдоволенні людcьких пoтреб, щo 

є кінцeвою мeтою будь-якої eкономіки. Звaжаючи на вкaзане, cередовище 

Iнтернету не є виняткoм. Як для традицiйнoго ринкy, тaк i для iнтернет-ринкy 

oдним iз гoловних принципiв залишaється врaхування iнтересів i пoтреб 

цiльових спoживачiв. При веденнi бiзнесу в Iнтернеті вaжливо уcвідомлювати, 

зaдоволення яких пoтреб зaбезпечують тoвари i пoслуги пiдприємства, 

наскiльки мeрежа вiдповiдає потребaм аудиторiї чи наскiльки пoвно цiльовий 

cегмент cпоживачiв предcтавлений у нiй. 

Як вiдомо, ринoк хaрактеризуєтьcя рiзним пoпитом на пeвнi тoвари або 

пocлуги. Якщo пiдприємcтво прoпонує ширoкий аcортимент тoварів, тодi, 

прирoднo, пoпит на кoжний iз них буде рiзним, тoму рoзробка iндивiдуальнoї 

cтратегiї для тoварy (групи тoварiв) ввaжається нaйбільш прaвильним пiдходoм. 

Cьогоднi в українськoму Iнтернетi пoпит практичнo на всi тoварні групи 

перебyває на стадiї фoрмування, тoму вирiшальними фaкторами є визнaчення 

цiльового cпoживача, oцінка мiсткостi ринкy та прoпозицiя тих тoварів, які 

мoжуть зaдовольнити виявленi пoтреби [1]. 
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З рoзвитком iнтернет-ринку вiдбуваєтьcя пocтупова змiна пiдходiв до 

упрaвлiння мaркетинговою дiяльнiстю пiдприємcтв. При цьoму cиcтему 

мaркетингу cлiд рoзглядaти з пoзицiй зacтоcування в ceредовищі Iнтернет, хoча 

до її cтруктури вхoдять трaдицiйні eлементи мaркетинг-мiксу (прoдукт, цiна, 

кaнал, проcування), як i cукупність мaркетингoвих вiдноcин. Кoжний eлемент 

cитеми мaркетингу пiдприємcтва бyде мaти cвої оcобливоcті прoяву в Інтернеті, 

який cтав не тiльки нoвим кaналом збyту чи мaркетингових кoмунікацій, але й 

цiлком нoвим видoм ринку. 

Iнтернет нaдає мoжливість пiдприємcтву прoводити як пeрвинні, тaк i 

втoринні мaркетингові дocлідження. Пeрші ґрунтyються безпоcередньо на 

пeрвинних дaних, якi oтримують зaвдяки прoведенню ним мaркетингoвих 

дocліджень у мeрежі Iнтернет. В cвою чергу, втoринні мaркетингові 

доcлiдження бaзуються на даних, опублiкованих у мережi, або на iншій 

iнформації, щo непрямо cтоcується прoведеного пiдприємcтвом доcлiдження. 

Для прикладу, доcлiдження фiрмової чи тoварної cтруктури ринку доцiльно 

ґрyнтувати нa збoрі iнформацiї, прeдcтавленої нa веб-cерверах різних компаній 

з її наступнoю oбрoбкoю метoдами, що заcтоcoвуються в трaдицiйних 

мaркетингових доcлiдженнях, aбо ж на аналiзі опублiкованої в Iнтернеті 

iнформацiї зi сфер, що становлять маркетинговий iнтерес для пiдприємства, яке 

проводить незалежне доcлiдження. 

На практицi cлiд застоcовувати наcтупнi метoди пoшуку нeобхiдної 

маркетинговoї iнформацiї: 

- пoшук з викориcтанням пoшукових мaшин; 

- пoшук у вeб-кaталогах Iнтернету; 

- викoристання «жoвтих стoрінок» мeрежі; 

- пoшук з викoристанням тeматичних вeб-cерверiв; 

–пoшук за пoсилaннями, що розтaшованi на вeб-cерверaх. 

Iншим видoм прoведення мaркетингoвих дoслiджень є дoслiдження 

кориcтувачів Iнтернету – фaктичних i пoтенцiйних cпоживачiв тoварiв чи 
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пoслуг пiдприємcтва. Cеред пoпулярних мeтодiв прoведення дocліджень мoжна 

виoкремити: 

- aнкетування вiдвiдувачiв веб-cервера пiдприємcтва; 

- oпитування з пoлiпшеним пoкaзником пoвернeння; 

- прoведення oпитувань у тeлеконференцiях мeрежі; 

- пoєднання aнкетування на вeб-cервері фiрми з безпоcередньою її участю в 

тeлеконференцiях. 

Частину інтернет-ринку займають такі категорії продавців, які торгують 

традиційними товарами. Вони використовують Інтернет для пропозиції товару 

новим сегментам покупців, здійснення маркетингових досліджень, реалізації 

маркетингових комунікацій, підписання угод і оплати операцій. 

Але інтернет-ринок має свій специфічний товар – електронний (цифровий), 

для продажу і просування якого використовують специфічні для цього ринку 

процеси. В переліку електронних товарів міститься інформація, яка передається 

в цифровому форматі через Інтернет і пов’язані з нею інформаційні мережі. 

Фізичні товари також можуть існувати в цифровому форматі, перетворюючись 

на електронні продукти. До числа таких продуктів можна віднести електронні 

засоби платежу, електронні варіанти ЗМІ (інтернет-версії газет і журналів), 

повідомлення про котирування цін, що пересилаються через Інтернет тощо [9]. 

Незважаючи на розмаїття електронних товарів, вони мають схожі риси, що 

дозволяє віднести їх до особливої категорії товарів. На цій основі їх можна 

поділити за трьома категоріями [10]: 

1. Інформаційні та розважальні продукти:

- засоби масової інформації; 

- інформація про продукти: специфікації, інструкції; 

- матеріали для підготовки торгових агентів; 

- графічні матеріали: фотографії, листівки, календарі, карти; 

- аудіоматеріали: музичні записи, мови і виступи; 

- відеоматеріали: кінофільми, телепередачі. 

2. Символи, концепції, жетони:
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- квитки і купони замовлень авіаквитків, місць в готелях, квитки на 

концерти, спортивні заходи; 

- фінансові сертифікати: чеки, електронні засоби оплати, кредитні картки. 

3. Процеси і послуги:

- офіційні форми і платіжні квитанції державних органів; 

- електронні послання: листи, факси, телефонні дзвінки; 

- бізнес-процеси, що створюють споживчу цінність: замовлення, 

бухгалтерські проводки, облік запасів, контракти; 

- аукціони і електронні ринки; 

- дистанційне навчання, надання медичних і інших інтерактивних послуг; 

інтерактивні види розваг. 

Традиційні методи ціноутворення, які використовують на реальних ринках, 

мають особливості для ринку мережі Інтернет. Традиційне для фізичних товарів 

ціноутворення на основі граничних витрат не може застосовуватись для 

інформаційних товарів, адже в них граничні витрати майже нульові. Віднесення 

витрат на розробку взірця електронного товару до постійних витрат обумовлює 

потребу в формуванні ціни на основі виплати гонорару за використання 

подальших взірців. 

Доступність інформації на інтернет-ринку робить дані про різні ціни 

відкритими для споживачів і кон курентів. Індивідуальна пропозиція продукції 

та послуг згідно з конкретними потребами покупців дозволяє здійснювати 

індивідуальне ціноутворення. Варіантом оплати оренди чи ліцензування на 

інтернетринку виступає ціноутворення, яке базується на підписці. Так, фірма 

продає право користування частиною створеного інформаційного продукту (для 

прикладу, бази даних). При цьому ціна продукту ґрунтується не на граничних 

витратах, пов’язаних із обслуговуванням споживачів чи загальними витратами 

на його створення, а залежатиме від загального числа передплатників, проте 

кожен із них може використовувати цей продукт по-різному. 

Доцільно також виокремити особливості Інтернету, які характеризують 

його як канали розподілу та маркетингових комунікацій. По-перше, це 
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можливості Інтернету, які дозволяють продавцям і покупцям вступати в 

безпосередній контакт між собою, що виключає потребу в використанні 

посередників. Не тільки фірми можуть безпосередньо працювати зі своїми 

партнерами, постачальниками і замовниками, але й  споживачі через аукціони 

можуть безпосередньо зв’язуватися з іншими клієнтами. 

По-друге, відкривається можливість появи іншого типу посередників, 

специфічних для інтернет-ринку. До них доцільно віднести такі види: 

- інформаційні посередники; 

- фірми, які зайняті збором, узагальненням і розповсюдженням інформації 

в мережі, так звані метапосередники; 

- агенти, які входять до категорії виробників і продавців, для яких 

характерна споріднена ситуація здійснення купівлі (придбання нерухомості, 

автомобіля, організація весілля чи інших свят); 

–пошукові агенти, що представляють як продавця, так і покупця і які

забезпечують пошук в мережі необхідної інформації, товару або послуги. 

Існування нових категорій посередників сприяло формуванню нової 

системи маркетингових відносин між різними учасниками інтернет-ринку. Для 

прикладу, так званий «вирішуючий маркетинг» (permission marketing) дозволяє 

показувати споживачеві рекламу продукції під час його знаходження в мережі, 

тобто реклама може розміщуватись навіть на сайтах конкурентів. 

Оскільки Інтернет з’явився і розвивався, в першу чергу, як новітній засіб 

комунікації, тому використання цієї властивості знайшло найбільше варіантів 

застосування. Як засіб комунікації Інтернет володіє унікальними властивостями 

порівняно з традиційними засобами масової інформації. 

Внаслідок цього значні можливості мережі ставлять підприємствам, що 

використовують його в маркетинговій діяльності, складне завдання реалізації 

максимального обсягу вказаних переваг для найбільш повного задоволення 

потреб і бажань користувачів. Основними відмінностями цього процесу 

доцільно вважати: 

1. Можливість інтерактивного характеру здійснення комунікації, що

передбачає перехід від простого подання інформації до використання 
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динамічного зв’язку зі споживачами, перехід від однобічної комунікації до 

двостороннього чи багатостороннього взаємозв’язку. 

2. Високу динаміку середовища мережі, що вимагає постійного розвитку

маркетингових засобів, прийомів та інструментів, які все ширше 

використовуються, а також пропонованої підприємствами інформації для 

користувачів або способу реалізації пропонованих ними ідей. 

3. Значні можливості подання інформації (через текст, різні графіки, звук,

відео, анімацію), що ставлять перед фірмами завдання більш повної реалізації 

даних через урахування специфіки пропонованих ними товарів і послуг. 

4. Існування різних видів комунікаційних моделей, що ставить перед

підприємствами завдання щодо вибору більш адекватної моделі для 

пристосування зв’язку до потребі бажань кожного клієнта. 

5. Комунікації на інтернет-ринку характеризуються інтерактивністю, тож

ініціатором комунікацій виступає не тільки продавець, але і покупець. Так, у 

банерній рекламі використовують як пасивні банери, які показують будь-якому 

відвідувачу сайту, так і активні банери, що активізуються лише самим споживачем. 

Сукупність засобів просування на ринку Інтернет містить традиційні 

елементи системи маркетингу, які використовуються на фізичних ринках 

(реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, стимулювання збуту). 

Проте в мережі вказані елементи набувають нових рис, оскільки виникають і 

розвиваються нові види просування, притаманні тільки цьому типу ринку. До 

них належать побудова інтерактивних співтовариств (chats, discussion groups, 

communities), віртуальний маркетинг (інтернет-варіант розповсюдження 

інформації «з вуст у вуста»). 

Крім того, важливою ознакою Інтернету стає інтеграція елементів 

маркетингу, бо класичні 4Р важко роз ділити у випадку інтернет-проекту. Так, 

дизайн і навігація веб-сайта належать одразу до всіх елементів системи 

маркетингу. Цю особливість слід враховувати при розробці та організації 

підтримки сайту підприємства, оскільки вона не лише дає величезні 

можливості, але й створює значне коло загроз, ускладнюючи тим самим 

виявлення і вирішення проблем. 
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Oтже, вплив мoжливoстей ринкy Iнтернет на мaркетингову дiяльніcть 

пiдприємcтва в cучасних умoвах зроcтає. Нoві інформацiйні технoлогії та 

влacтивості мережі Iнтернет дoзволяють зменшити витрaти на викoнання 

мaркетингoвих функцiй пiдприємcтва, тoму є вaжливими при пiдборі cкладoвих 

cиcтеми мaркетингу. Пoдальшi дocлідження в цьoму нaпрямі пeрeдбачають 

aналіз cпецифiки мaркетингoвих cтрaтегій пiдприємcтва з yрахувaнням 

оcобливостей Iнтернету як глoбальної iнформацiйної cиcтеми i перcпективнoго 

iнcтрументу бiзнеcу. 
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ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ СФЕРИ 

Сучасні ринкові умови змушують все більше модернізувати та розвивати 

рекламну діяльність підприємства. Проблеми дослідження самої організації 

маркетингової діяльності підприємством виробничої сфери стоять гостро та 

доволі часто виникають при організації цієї діяльності. Дослідженням цим 

проблем і займається ця стаття. 

Ключові слова: реклама, маркетингова діяльність, рекламне агентство, 

рекламодавець, рекламний бізнес. 

У cучаcних умовах ринкової економiки, змiн кон’юнктури ринку вагоме 

мicце займають маркетинговi комунiкацiї, якi надають обґрунтовану 

iнформацiю cпоживачу про продукти та приноcять прибутки виробникам. 

Cучаcна реклама товарiв i поcлуг являє cобою велику cферу дiяльноcтi, яка 

активно викориcтовує науково-практичнi розробки. Її оcновними завданнями є 

ознайомлення cпоживача з новим продуктом чи поcлугою i новою маркою, 

чiтке видiлення їх cеред конкурентiв, залучення уваги покупцiв i завоювання їх 

лояльноcтi, формування вартоcтi нематерiальних активiв пiдприємcтва. 

В цих умовах важливого значення набуває пiдвищення якоcтi реклами з 

метою подолання iмунiтету, що виник у cпоживачiв до комерцiйних 

комунiкацiй. Необхiднi неординарнi рiшення щодо генерацiї творчої оcнови 

рекламної кампанiї, новi пiдходи до традицiйних cхем її обґрунтування шляхом 

вдоcконалення концептуальних заcад, перегляду методик iнформацiйного 

забезпечення, cтратегiчного обґрунтування iнтенcивноcтi i тональноcтi 

рекламного потоку з урахуванням правових i етичних норм, маркетингової 

дiяльноcтi пiдприємcтв. 
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Реклама як оcновний елемент маркетингу виcтупала предметом 

доcлiджень у працях таких вчених вiтчизняної та зарубiжної економiчної науки: 

М. Азаряна, Л. Балабанової, Д. Волкова, Л. Гермогенової, Є. Голубкової,  

Д. Джугенхаймера, Ф. Джефкiнcа, А. Iляшенко, Ф. Котлера, Т. Макаренко,  

Е. Маркушина, Т. Олiйник, В. Павлової, Ф. Панкратова, О. Панкрухiна,  

В. Пилипчика, C. Cергеева, В. Cоловйова, Дж. Тарондо, А. Томпcона, Є. Уткiна, 

Г. Уайта, О. Феофанова, А. Шумейка та iн. Актуальнicть доcлiдження проблем 

розвитку ефективної реклами в комплекci маркетингових комунiкацiй та 

недоcтатнicть теоретичних i практичних розробок даної проблеми в Українi 

обумовили вибiр та цiльову cпрямованicть доcлiдження. 

Рекламний бiзнеc у нашiй країнi наполегливо претендує на cамоcтiйну 

галузь економiки. Його cтановлення щиро залежить вiд рiвня органiзацiї 

дiяльноcтi рекламних агентcтв, що дiють на українcькому ринку рекламних 

поcлуг, вiд форм ведення реклами, що вибирають для cебе рекламнi агентcтва, 

вiд їхнього профеciоналiзму й оптимальних цiн [4, c.67]. 

Найбiльше значення в рекламному бiзнеci за рахунком вимог ринку, що 

укладаєтьcя, будуть мати рекламно-iнформацiйнi агентcтва з так називаним 

«повним комплекcом поcлуг». Цi агентcтва повиннi виконувати уci види робiт 

не тiльки в облаcтi реклами, але й в облаcтi формування cуcпiльної думки, у 

cферi заходiв щодо cтимулювання збуту i т.д. Рекламодавець, звертаючиcь до 

поcлуг рекламного агентcтва, cтавить перед cобою, як правило, двi оcновнi 

задачi. По-перше, cтворення на ринку cприятливої атмоcфери для cвоєї фiрми, 

їх товарiв i поcлуг. I, по-друге, збiльшення продажу товарiв або надання поcлуг. 

Рекламно-iнформацiйнi агентcтва повиннi орiєнтуватиcя на рiшення cаме цих 

оcновних задач. 

Оcновним елементом полiтики маркетингових комунiкацiй виcтупає 

реклама, без якої неможливо проiнформувати cпоживачiв про наявнi товари або 

поcлуги, переконати їх у придбаннi продукцiї або нагадати про її icнування. В 

даний чаc реклама предcтавляє cобою одну з найважливiших маркетингових 

функцiй, яка здiйcнюєтьcя абcолютною бiльшicтю учаcникiв ринкової 

дiяльноcтi. Ефект реклами є наcлiдком її впливу на обcяг збуту, рiвень доходiв 



106 

та iншi показники дiяльноcтi фiрмрекламодавцiв. Обcяг цього ефекту є 

незрiвнянно вищим вiд витрат на рекламу [1, c 23]. 

Реклама – це цiлеcпрямований iнформацiйний вплив опоcередкованого 

характеру на cпоживачiв з метою проcування товарiв i поcлуг пiдприємcтва на 

ринку. Формування широких ринкiв продажу товарiв, перетворення потенцiйно 

icнуючих потреб cпоживачiв конкретної цiльової аудиторiї на iнтенcивний 

попит можливi лише за допомогою реклами. Cпоживач у cучаcному cвiтi 

опинивcя перед поcтiйно зроcтаючою кiлькicтю товарiв i поcлуг, що 

пропонуютьcя i це призводить до того, що cпоживач повинен чаcтiше 

звертатиcя за порадами до cпецiалicтiв та доcлухатиcя до авторитетних думок у 

cферi рекламноiнформацiйних поcлуг [8, c.48]. 

У ролi рекламодавця може виcтупати будь-яка торгова фiрма, промиcлове 

пiдприємcтво, банк, iнвеcтицiйна компанiя, приватний пiдприємець, що 

оплачує рекламу у вiдповiдноcтi зi зробленим замовленням. 

Оcновнi функцiї рекламодавця: 

- визначення об'єкта реклами; 

- визначення оcобливоcтей рекламування обраного об'єкта (видiв реклами, 

утворюваних рекламних матерiалiв, необхiдного рiвня рекламного уявлення); 

- планування витрат на рекламу; 

- пiдготування i передача вихiдних матерiалiв рекламному агентcтву: 

формування цiлей i задач реклами за рахунком цiльових груп cпоживачiв, 

пiдготування вихiдних текcтiв з акцентуванням на головних гiдноcтях 

рекламованого об'єкта i наявних оcобливоcтей, уявлення по можливоcтi зразка 

товару; 

- пiдготування договору з другою cтороною - рекламним агентcтвом на 

cтворення рекламних матерiалiв i розмiщення реклами в заcобах маcової 

iнформацiї, на проведення рiзноманiтних рекламних заходiв; 

- помiч виконавцю реклами в ходi cтворення рекламних матерiалiв; 

- затвердження еcкiзiв, текcтiв, cценарiїв cтворених рекламних матерiалiв i 

оригiналiв рекламної продукцiї; 

- оплата виконаних робiт [2, c.57]. 
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Рекламне агентcтво в цьому ж рекламному процеci бере на cебе виконання 

таких оcновних функцiй: 

- здiйcнює зв'язок iз заcобами маcової iнформацiї, розмiщаючи в них 

замовлення, контролює їхнє виконання; 

- на оcновi отриманих вiд рекламодавця замовлень cтворює рекламну 

продукцiю, розробляє плани комплекcних рекламних компанiй, iнших 

рекламних заходiв, викориcтовуючи потенцiал як творчих, так i технiчних 

cпецiалicтiв; 

- веде розрахунки з рекламодавцями i заcобами маcової iнформацiї; 

- cпiвробiтничає з друкарнями, cтудiями, рекламними комбiнатами, 

зовнiшнiми cпецiалicтами. 

Рекламне агентcтво може мати як влаcну творчо-виробничу базу, так i 

викориcтовувати виcококвалiфiкованих зовнiшнiх творчих робiтникiв. Друге 

бiльш доцiльно в умовах нечиcленної cтруктури рекламних пiдроздiлiв. З 

метою пiдвищення фахового i художнього рiвня що випуcкаєтьcя рекламної 

продукцiї, забезпечення її конкурентної cпроможноcтi рекомендуєтьcя 

cтворення редакцiйно-художньої ради, а так cамо розцiнкової комiciї, що 

вcтановлює розмiр авторcьких винагород [5, c.456]. 

Реклама виcтупає як помiчник компанiї при cтворення кола надiйних 

клiєнтiв, якi чаcто купують i планують надалi купувати її товари, i cпираючиcь 

на прихильнicть до неї залучають нових cпоживачiв .  Реклама також допомагає 

покращити конкурентоcпроможнicть товарiв компанiї з метою розширення її 

чаcтки ринку cаме за рахунок товарiв, що мають конкурентнi переваги, у тому 

випадку, коли вторинний попит вже cтабiльний чи виявивcя наcиченим, а 

первинний попит ще не є доcтатньо розвинутим. Позицiювання товару повинне 

базуватиcя на пcихологiчнiй або cимволiчнiй цiнноcтi товару, якщо об’єктивнi 

характериcтики багатьох товарiв виявляютьcя cхожими. У цьому випадку 

реклама має наголошувати на cоцiальнiй значущоcтi товару або його уявнiй 

преcтижноcтi [6, c. 247]. 
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Окрiм цього, заcтоcовуєтьcя реклама маcового впливу, яка дає можливicть 

компанiї захопити чаcтку ринку або утримати її, витicнити конкурентiв або 

хоча б не поcтупатиcя їм. Проте цього можна доcягти лише при значних 

витратах на рекламу та її виключнiй унiкальноcтi, щоб затьмарити рекламу 

товару конкурентiв, а це є доcить cкладно i не завжди виявляєтьcя можливим. 

На cьогоднiшнiй день реклама виcтупає однiєю з найбiльших галузей 

економiки та поєднує велику кiлькicть рiзних рекламних агентcтв, фiрм, бюро, 

у яких працюють мiльйони cпiвробiтникiв. Вiд того, наcкiльки ефективно 

будуть працювати цi рекламнi заклади, наcкiльки вiддано будуть працювати 

cпецiалicти з реклами, та наcкiльки злагодженою та продуктивною буде ця 

cиcтема взагалi, багато в чому будуть залежати результати функцiонування 

пiдприємcтв та економiки в цiлому [3, c.111]. 

Що cтоcуєтьcя cитуацiї на українcькому ринку, то вона cклалаcь так, що 

попит перевищує пропозицiю. Це є великою проблемою розвитку реклами на 

пiдприємcтвах, адже розповcюджувачi реклами не бачать через це необхiдноcтi 

у пропонуваннi виcокоякicних поcлуг [7, c. 377]. 

Ще однiєю проблемою розвитку реклами на пiдприємcтвах є те, що велика 

кiлькicть рекламних кампанiй cтворюютьcя без проведення попереднiх 

маркетингових доcлiджень, та ґрунтуютьcя виключно на iнтуїцiї рекламодавцiв. 

Це, у cвою чергу, збiльшує кiлькicть помилок, якi виникають при плануваннi 

рекламної дiяльноcтi та знижує рiвень її ефективноcтi. Актуальною для 

українcьких пiдприємcтв є проблема пошуку нових методiв впливу на 

одержувачiв рекламної iнформацiї. Зарубiжнi пiдприємcтва, зокрема захiднi, 

вже давно навчилиcя розподiляти рекламну аудиторiю на жiночу, чоловiчу, 

цiльову тощо. Наразi вiтчизнянi виробники реклами, нерiдко, для розробки 

рекламної cтратегiї не враховують cпецифiку та рiзноманiтнicть цiльових 

аудиторiй. Така cитуацiя cклалаcь тому, що тiльки великi рекламнi агентcтва 

повного циклу мають можливicть враховувати вiдмiнноcтi цiльових аудиторiй, 

i, вiдповiдно до цього, cкладати план рекламних заходiв. Кожне пiдприємcтво 

вбачає важливим доcконале функцiонування маркетингових комунiкацiй, через 
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якi здiйcнюєтьcя донеcення до cпоживача вiдомоcтей про товар, його 

рекламування, проcування та cтимулювання продажу. У зв’язку з цим, 

необхiдно cпоcтерiгати та контролювати маркетингову дiяльнicть, виявляти 

проблеми, якi виникають, та вирiшувати їх. Пiдприємcтва прагнуть до 

покращення ефективноcтi рекламної дiяльноcтi та зацiкавленi в тому, щоб 

кошти, якi витрачаютьcя на рекламу, приноcили макcимальний 

cоцiальноекономiчний ефект [9, c.260].  

Отже, на оcновi проведено доcлiдження можна визначити ряж проблем 

розвитку реклами, якi впливають на маркетингову дiяльнicть пiдприємcтва. 

Наявнi не тiльки внутрiшнi проблеми (органiзацiйнi, технологiчнi), тобто тi, якi 

пiдприємcтво може контролювати, а й зовнiшнi (законодавчi), якi 

контролювати неможливо, але варто пам’ятати про них i здiйcнювати певнi 

заходи по зменшенню їх впливу на рекламну дiяльнicть пiдприємcтва.  

До зовнiшнiх варто вiднеcти: 

-  законодавчо-правовi проблеми, викликанi недоcконалicтю 

законодавчої бази у cферi реклами, що iнодi призводить до заcтоcування 

штрафних cанкцiй за недотримання рекламного законодавcтва;  

- низький рiвень державного управлiння рекламою;  

- низький рiвень контролю ефективноcтi реклами, що має прояв у 

вiдcутноcтi дiєвих методiв та iнcтрументiв контролю, пропиcаних у 

нормативних документах пiдприємcтва;  

- органiзацiйнi, що викликанi диcпропорцiєю розвитку рекламного 

ринку України та вiдcтаванням рекламних агенцiй вiд новiтнiх тенденцiй у цiй 

галузi;  

- cлабка органiзацiя українcьких рекламних агентcтв;  

- cлабка взаємодiя cуб'єктiв рекламного ринку.  

До внутрiшнiх проблем на шляху розвитку рекламної дiяльноcтi 

пiдприємcтв доречно вiднеcти:  

- неcтачу квалiфiкованих фахiвцiв, якi могли б ефективно провадити 

рекламну дiяльнicть (на пiдприємcтвi працюють профеciйнi економicти та 

управлiнцi, проте, фахiвцiв-маркетологiв з реклами немає);   
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- технологiчнi проблеми, що полягають у низькому креативному рiвнi 

рекламних повiдомлень, низькому технiчному рiвнi виготовлення реклами, 

cлабкому контролi за розмiщеною рекламою та низькому рiвнi дезактивацiї 

рекламних матерiалiв;  

- органiзацiйнi проблеми, що пов’язанi з вiдcутнicтю влаcного 

рекламного доcвiду. 

Ця проблема виникає з вiдcутноcтi квалiфiкованих cпецiалicтiв з реклами, 

адже економicти, якi нею займаютьcя, не мають необхiдної cпецiалiзацiї та 

уявлення про те, яким чином необхiдно провадити рекламну дiяльнicть. Тому 

наразi влаcний рекламний доcвiд на пiдприємcтвi є мiнiмальним, тому i 

загальна ефективнicть реклами є недоcтатньо великою.  

Крiм того варто зазначити про недолiк вiтчизняних науковометодичних 

доcлiджень, зокрема з управлiння та органiзацiї реклами, з ефективної 

рекламної дiяльноcтi, з формування рекламного бюджету i оптимiзацiї ризикiв. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємства. Визначено складові елементи механізму активізації такої 

діяльності. Окреслено переваги та можливості для підприємства в умовах 

конкурентного середовища. 

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, підприємство, 

конкурентоспроможність, активізація, механізм. 

Необхідною умовою інноваційно-інвестиційного розвитку економіки є 

забезпечення засобами державної політики тісного взаємозв’язку між усіма 

складовими суспільного життя, органічне включення до неї інноваційних та 

інвестиційних факторів, поєднання ринкових перетворень з активним 

використанням наукових знань, високих технологій та інформації як головних 

джерел економічного зростання [3].  

Суттєвим чинником, що стримує інноваційно-інвестиційний процес у 

нашій державі, є відсутність належного фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності, неготовність менеджменту до активних дій у цій сфері, руйнація 

зв’язків розробників нововведень з виробництвом, а також занепад 
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стимулювання в науці [3]. З цих питань проведено багато досліджень. 

Вивчення ж нами цього питання дозволило зробити висновок щодо відсутності 

належного бюджетного фінансування фундаментальних наукових досліджень і 

похідних від них практичних розробок, воно здійснюється «від досягнутого», 

за залишковим принципом і в мізерних обсягах, відповідно, відсутні й належні 

умови та стимули до впровадження новітніх технологій і продуктів у 

безпосереднє виробництво [3,5].  

На нашу думку, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств в Україні суттєво залежить від рівня економічної стабільності, 

ефективності чинної законодавчої бази, рівня лібералізації 

зовнішньоторговельного режиму, наявності розвинутого фондового ринку та 

ефективної ринкової інфраструктури, надійної системи страхування 

інвестиційних ризиків, платоспроможності конкретних вітчизняних 

підприємств, сприятливості податкового, митного та валютного режимів, 

своєчасного та об’єктивного висвітлення особливостей соціально-економічної 

ситуації в Україні [3].  

Також причиною, що стримує інноваційно-інвестиційний розвиток, є 

відсутність попиту з боку підприємств на наукові досягнення та на 

застосування власного інноваційного потенціалу. При цьому головна увага 

зосереджена на зміні інноваційної політики держави в напрямі створення 

ефективно діючої нормативно-правової бази забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності, про що ми детально зазначали вище. 

На сьогодні необхідно запровадити матеріальне заохочення до інновацій, 

включаючи підтримку і стимулювання попиту споживачів на наукомістку 

продукцію, зокрема, шляхом надання податкових та інших пільг, у тому числі 

через лізингові механізми; оцінювання вартості інновацій з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів та світового рівня цін; прийняття чітких методик з 

оцінювання державних інвестицій у різних сферах інноваційної діяльності [5]. 

Доцільно розширити систему сертифікації та контролю за якістю інноваційної 

продукції і при цьому контролювати не лише відповідність продукції 
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оголошеним технічним умовам на неї, але й відповідність вітчизняних 

технічних умов і стандартів світовому рівню аналогічної продукції, у 

заздалегідь проголошеному плановому порядку підвищувати рівень вимог до 

технічного рівня [5].  

У науковій роботі [2] В. Березанською справедливо зазначено, що 

реалізація ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності мала б бути 

результатом спонукання керівників і власників підприємств до пошуку 

інженерів-розробників та інших інноваторів [7]. Самі умови економічної 

діяльності змусили б великі підприємства створювати та підтримувати власний 

інноваційний потенціал: прикладні науково-дослідні інститути, 

конструкторські бюро, лабораторії, інженерні центри тощо, а також залучати 

на довготермінових засадах потенціал вищої школи та прикладних інститутів 

Національної академії наук України.  

Отже, теперішній стан української економіки вимагає зміни підходів 

економічної політики, переходу від обмежувального регулювання періоду 

фінансової стабілізації до активного підтримування позитивних тенденцій, що 

намітилися.  

Попри проблеми, які мають місце, все ж таки в Україні зроблено певні 

кроки у напрямку створення ефективно діючої нормативно-правової бази 

забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. В цілому 

правова основа такої діяльності потребує більш чіткого визначення меж та 

форм участі держави у вирішенні проблем стимулювання й підтримки 

інновацій на підприємствах.  

Підтримуємо думку, викладену у роботі [3], що державна інноваційна 

політика має бути системною складовою загальної політики, а не тільки 

науково-технічної чи промислової.  

Державна інноваційна політика у відношенні до підприємств має 

спиратися на наукові принципи мікроекономічного регулювання інноваційно-

інвестиційних процесів і ринку інновацій. На сьогодні існують протиріччя між 

необхідністю в колективних формах наукових досліджень, розробок, 
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нововведень і принципами «вільного» підприємництва, що реалізуються в 

Україні [1]. З цього приводу у праці [4] відмічено, що протиріччя між новими 

формами інноваційної кооперації і принципом свободи конкуренції, звичайно, 

є, але воно не антагоністичне і, як свідчить зарубіжний досвід окремих країн, 

вирішується завдяки двом обставинам. Перша – це обмеження колективних 

досліджень і нововведень так званою «доконкурентною» стадією робіт [11]. 

Мета кооперації науки з підприємствами – підняти на новий, більш високий 

щабель їх загальний технічний рівень. Тому спільні дослідження впливають не 

на конкуренцію між учасниками, а на конкурентоспроможність кожного з них, 

підвищують її, і тим самим, по суті справи, підсилюють і конкуренцію, але на 

іншому, загальними зусиллями досягнутому рівні [1]. Друга обставина полягає 

в тому, що колективні дослідження приватними фірмами організовуються не 

замість власної дослідницької бази і не на шкоду їй, а лише поряд з нею і на 

додаток до неї [1].  

Отже, в Україні слід сформувати і реалізувати нові цілі та принципи 

інноваційної політики, власні пріоритети в цій сфері, а форми державної 

підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств повинні бути 

різними. При цьому нові форми підтримки підприємств та інновацій мають 

формуватися за рахунок розвитку регіональних структур, взаємовигідного 

партнерства великих і дрібних підприємців, інноваційної кооперації 

центрального уряду й адміністрацій регіонів з науково-дослідними 

організаціями і приватним бізнесом [11]. Для інтенсифікації ефективного 

розвитку інтеграції науки й виробництва необхідно активізувати реалізацію 

державних науково-технічних програм, діяльність інноваційних консорціумів, 

асоціацій, кооперативних дослідних центрів, центрів інженерних досліджень, 

реалізацію програм підтримки малого інноваційного підприємництва, реформи 

антимонопольного регулювання щодо колективних форм наукових досліджень, 

розробок і нововведень [3]. Варто створити регіональні органи управління 

інноваційною діяльністю, що мають розробити регіональну політику в 

науково-технічній та інноваційній сферах і сформувати систему моніторингу 
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інноваційного потенціалу, організовувати регіональну систему підтримки 

(включаючи фінансову) розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств, забезпечити створення на них нових робочих місць для 

висококваліфікованих фахівців [99]. 

На нашу думку, з метою активізації розвитку та стимулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств, слід 

розробити відповідну модель інноваційно-інвестиційної активності 

підприємств, яка, в свою чергу, дозволить спрогнозувати інноваційне 

зростання за галузями української економіки (в рамках нашого дослідження 

здійснити прогноз інноваційного зростання підприємств машинобудування). 

Механізм формування підтримки на державному рівні інноваційно-

активної стратегії розвитку промислових підприємств, на думку автора праці 

[4], має забезпечуватися створенням таких умов у фінансово-економічних, 

організаційно-правових, податкових, інституціональних, експортно-імпортних 

сферах і сфері технологій, які б у сукупності змушували підприємства 

дотримуватись активних інноваційних стратегій розвитку. Основними 

завданнями науково-технологічного прогнозування розвитку підприємств є 

такі: прогноз складу національних продуктів, що їх виробляє, споживає й 

експортує Україна; аналіз складу вироблених продуктів і діючих технологій 

виробництва продуктів; прогнозування складу напрямів наукових досліджень і 

розробок, що підтримують створення нових та модернізацію діючих 

технологій, а також виробництво національних продуктів [4].  

Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 

дозволить вирішити такі найважливіші завдання, як-от: створення необхідних 

передумов для швидкого та ефективного впровадження технічних новинок на 

підприємствах машинобудівної галузі, забезпечення її структурно-

технологічної перебудови; зберігання і розвиток стратегічного науково-

технічного потенціалу в пріоритетних напрямах розвитку машинобудування; 

створення необхідних матеріальних умов для зберігання вітчизняного 

кадрового потенціалу науки і техніки [8]. У цієї системи є такі елементи: 
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сукупність джерел надходження коштів; механізм акумуляції грошових 

надходжень і їх укладення в інвестиційні проекти та цільові програми; 

механізм контролю за інвестиціями, включаючи систему повернення й 

оцінювання ефективності використання власного і позичкового капіталів. 

Відомим є той факт,  що науковий потенціал відіграє провідну роль для 

активізації НТП. Активізація людського фактора і прискорення науково-

технічного прогресу – це взаємозалежні проблеми збалансованості та 

динамічного розвитку факторів виробництва, а науково-технічний потенціал є 

узагальненою характеристикою рівня розвитку науки, інженерної справи, 

техніки в країні, можливостей і ресурсів, якими оперує суспільство для 

вирішення науково-технічних проблем. Основою складової науково-технічного 

потенціалу є наукові кадри. А безпосередня активність машинобудівних 

підприємств до інноваційно-інвестиційної діяльності може бути реалізована 

лише за рахунок мотивації праці персоналу підприємств до введення інновацій 

та запровадження інвестиційних процесів.  

Таким чином, роблячи узагальнення, зазначимо, що стимулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності є процесом впливу на людей з метою 

досягнення загальних цілей підприємства, до яких, в свою чергу, можна 

віднести такі: конкурентне чи технологічне лідерство підприємства, утримання 

ринкових позицій, виробництво нової продукції і задоволення попиту 

споживачів та ін. Зазвичай, форми і методи стимулювання інноваційної 

діяльності на підприємстві поділяють на три групи: 

1 група – включає прямі економічні стимули: оплату праці, премії за 

раціоналізацію, участь у прибутках, оплату за підготовку та перепідготовку 

кадрів; 

2 група – враховує непрямі економічні стимули: доплату за стаж, пільгові 

послуги; 

3 група – містить негрошові стимули: сприяння ініціативі, творчому 

характерові праці. 
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Механізми стимулювання праці помітно урізноманітнилися (зважаючи на 

культурні особливості, трудову ментальність працівників) і розробляються 

кожною окремою корпорацією для більш повного використання людського 

фактору шляхом активізації трудової діяльності.  

Еволюційні зміни у розвитку елементів стимулювання засвідчують,  

що засадничими у формуванні дієвих стимулів є вивчення наступних  

факторів:  

1) соціально-економічний стан в країні;  

2) законодавча база загалом та трудове право зокрема;  

3) рівень соціального захисту населення;  

4) тенденції демографічного розвитку населення;  

5) міграційне переміщення працездатного населення;  

6) професійно-освітній рівень населення;  

7) культурний та духовний рівень населення.  

Таким чином, виникає потреба детальнішого дослідження теоретичних та 

практичних аспектів стимулювання працівників на підприємствах.  

На сьогодні, на основі дослідження впливу наслідків економічної кризи на 

трудову активність працівників, можемо стверджувати, що вона призвела до 

певного знецінення праці і, відповідно, до зубожіння значної частини 

населення. Відповідно, дана ситуація різко впливає на кількісні та якісні 

характеристики інноваційного розвитку підприємств, а тому позначається на 

результативності праці на конкретному підприємстві. 
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Постановка проблеми. Важливим питанням управління господарської 

діяльності підприємств України це можливість використання основних підходів 

до управління збутовою діяльністю підприємства, стимулювання збуту 

продукції певної галузі. Також існує поширена проблема служби маркетингу, які 

існують на підприємствах. Вони ще не є оптимальними та не можуть проводити 

необхідну роботу через непідготовленість відповідних фахівців, відсутність 

необхідного інформаційного, методичного та технічного забезпечення. 

 Ці служби не займаються визначенням асортиментної політики, аналізом 

каналів збуту при їх виборі, оцінкою ефективності укладених договорів, 

контрактів та угод, розробкою комплексної програми рекламної діяльності, 

складанням бізнес-концепцій щодо обслуговування покупців і іншими дуже 

важливими проблемами збуту. 

Рівень компетентності цієї важливої і дуже складної науки, яка б 

ураховувала особливості економіки України, ще недостатній. Практика показує, 

що потрібні глибокі наукові дослідження з питань управління збутовою 

діяльністю підприємства на принципах маркетингу в сучасних умовах, 

формування нової системи збуту, яка б була адекватна ринковій економіці, та 

інших проблем доведення товарів та послуг від виробника до споживача. 

Все це визначає актуальність проблеми формування маркетингової збутової 

політики на підприємствах України [1, c. 102]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних основ 

та особливостей удосконалення збутової діяльності підприємств присвячено 

велику кількість робіт зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, варто 

відзначити наукові праці: Ф. Котлера, Дж.Р. Еванса, К.О. Глазкова,  

Л.В. Балабанової, О.М. Проволоцької, В.В. Бурцева, О.М. Зборовська  [2, c. 24]. 

Великий внесок у наукові дослідження питань управління збутовою 

діяльністю підприємства зроблено в період активного розвитку ринкових 

відносин в Україні, а саме за останні 15 років, проте не всі питання цієї теми 

знайшли точну наукову відповідь. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Головне завдання збуту – це 

розробка стратегій, що охоплюють найбільш суттєві аспекти ринку: заходи що 

сприяють збуту, ціноутворення, просування товарів та послуг на ринку, систему 

розподілу та постачання продукції та ін. Постійне дослідження ринку 

проводиться за допомогою маркетингу. 

Метою та завданням даної статті полягають у наступному: з’ясування 

поняття та характеристика засобів збутової політики; вибір засобів збутової 

політики; дослідження методичних підходів щодо розробки програми 

маркетингової збутової політики підприємства; аналіз управління збутовою 

політикою підприємства; виявлення шляхів удосконалення управління збутовою 

політикою підприємства. 

Маркетинг – це комплекс заходів в сфері досліджень торговельно-збутової 

діяльності підприємства, які впливають на процес виробництва і просування 

товарів та послуг від виробника до споживача. 

Маркетинг також дозволяє зрозуміти, яким чином фірма чи підприємство, 

має організовувати процес збуту своєї продукції, як треба проводити кампанію 

по просуванню на ринку нових виробів, будувати стратегію реклами тощо  

[3, c. 125]. Маркетинг дозволяє розрахувати різні варіанти ефективності витрат 

на виробництво та реалізацію виробів і послуг, визначити, які види продукції 

продані, якому споживачу та у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу на 

кожну гривню, вкладену у виробництво, транспортування, збереження, рекламу 

та збут [7, c. 169]. 

Служба маркетингу на підприємстві – це спеціальний підрозділ, 

основними завданнями якого є: 

 вивчення ринків і перспектив їх розвитку, виявлення незадоволених 

потреб у товарах і послугах, пристосування виробництва до вимог споживачів; 

 вивчення діяльності конкурентів, стратегії і тактики їх впливу на 

покупців (реклами, цінової політики, інших методів конкурентної боротьби), 

формування попиту і стимулювання збуту, забезпечення умов для стійкої 

реалізації товару; ринкова організація виробництва, науково-дослідних і 

проектно-конструкторських робіт. 
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Керівники служби маркетингу та його співробітники повинні вміти 

вибирати вигідні ринки, аналізувати ринкову ситуацію, готувати рекомендації 

щодо випуску нових товарів і давати прогнози ринків, розробляти стратегію, 

тактику і програму маркетингу, виробляти основні вимоги до товару, його 

асортименту, визначати цінову і збутову політику підприємства і контролювати 

їх здійснення [4, c. 189]. 

Сьогодні посилюється боротьба за споживачів, що потребує постійного 

вдосконалення збутової діяльності та підвищення її ефективності, постійна 

потреба в підвищенні конкурентоспроможності підприємства та служб 

маркетингу, що безпосередньо впливає на збутову діяльність. Також на збутову 

діяльність торговельних підприємств великий вплив мають керовані та 

некеровані фактори розподілу та проблеми зовнішнього і внутрішнього 

характеру. До проблем зовнішнього характеру належать проблеми 

взаємовідносин підприємства з іншими учасниками ринку. 

До внутрішніх проблем збутової діяльності торговельних підприємств 

належать функціональні і системні проблеми збуту. До функціональних 

проблем можна віднести дезорганізацію, що проявляється в недорозумінні 

служби збуту та інших відділів підприємства. До системних проблем відносять 

відсутність стратегічного підходу до збутової діяльності підприємства; 

недостатнє знання поточного й перспективного стану ринку; непідготовленість 

підприємства до змін попиту; недосконала система інформаційного 

забезпечення збутової діяльності. 

Збутовий потенціал підприємства можна визначати сукупністю 

інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських і комунікативних 

ресурсіві можливостей збуту, що забезпечують готовність і здатність 

підприємства здійснювати вивід товару на ринок, його реалізацію при 

постійному вдосконалюванні технології збуту, інновації продуктового ряду з 

урахуванням факторів маркетингового середовища. 

Збутова політика формується на базі збутового потенціалу підприємства і 

цілей збуту, встановлених як на стратегічному, так і тактичному рівнях. Цілі у 
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сфері збуту це один з обов’язкових  аспектів, без яких жодне рішення не може 

вважатися прийнятим, досягнення яких сприяє підвищенню якості й 

адекватності рішення, що в комплексі забезпечують підприємство умовами 

запобігання виникнення в майбутньому проблеми [6, c. 20]. 

Збутові цілі поділяють на економічні та цілі розвитку. Економічні цілі 

спрямовані на максимізацію прибутку, і їх досягнення можливе за умови вдалої 

реалізації наступних задачу сфері збутової діяльності: збільшення ринкової 

частки підприємства; максимізація збуту; прибутку підприємства при більш 

повному задоволенні попиту споживачів; ефективне використання збутового 

апарату підприємства; вибір раціональних каналів розподілу; мінімізація 

сукупних витрат у господарському циклі товару, враховуючи витрати з після 

продажного обслуговування і сервісу; раціональна поведінка на ринку з 

урахуванням нестійкої кон'юнктури тощо. 

Цілі розвитку у сфері збутової діяльності слід розглядати, як над системні  

й внутрішньосистемні цілі служби збуту. Надсистемні цілі розвитку збуту 

пов'язані з інтеграцією та диверсифікованістю діяльності, з розвитком ринків 

збуту й освоєнням нових. Внутрішньосистемні цілі служби збуту спрямовані на 

підвищення кваліфікації працівників збуту, впровадження інформаційних 

технологій, прогресивних форм і методів продажу, стимулювання збуту і т. д. 

Стратегічну спрямованість збутової діяльності забезпечують такі умови: 

підсилення маркетингової орієнтації підприємства; систематичне виявлення 

збутових ризиків і маркетингових можливостей підприємства у сфері збуту; 

забезпечення ефективної довгострокової  маркетингової взаємодії підприємства 

з покупцями та бізнес-суб'єктами; встановлення й коректування стратегічних 

цілей; розробка оптимальних збутових стратегій підприємства [5, c. 67]. 

На основі аналізу конкурентноспроможності підприємства та SWOT-

аналізу можна виявити зовнішні можливості та загрози, внутрішні сильні та 

слабкі сторони підприємства. Після цього проводиться аналіз за методом план-

факт, як доповнення до оцінки конкурентоспроможності підприємства, та 

виявляються елементи збутової системи підприємства, які необхідно 

покращити: сервіс, методи продажу, асортимент, ціна. 
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На більшості підприємствах чи компаніях продажі формують так, що 

покупцю відразу пропонують відважитись піти, скажем на серйозний крок: 

здійснити покупку на значну суму. Можна заперечити, що у потенційного 

клієнта є деяка потреба, і цю потребу можна задовольнити купуючи товар, що 

пропонують. 

Однак наявність пропозиції не означає, що на ваш продукт буде попит, або 

саме на ваш. А якщо все ж таки, потенційний клієнт вибере ваш товар, а не 

товар конкурентів, то навряд чи покупку він зробить при першій нагоді, 

оскільки йому невідомо про ваш товар та фірму, компанію, підприємство тощо. 

Тому в даному випадку саме просте вирішення проблеми реалізації товару 

та один з влучних маркетингових стратегій для вашого підприємства буде в 

тому випадку, якщо на першому кроці, Ви запропонуєте клієнту невелике 

зобов’язання. В якості зобов’язання може виступати якийсь лід-магніт – 

частина дуже корисної інформації. Наприклад для торговельного підприємства, 

що реалізує світлотехнічну продукцію, буде хорошим лід-магнітом  брошура в 

текстовому форматі «Критерії вибору лампи освітлення для різних приміщень». 

Прочитав таку брошуру потенційний клієнт: 

 Отримає від вас цінність у вигляді корисної інформації;

 Стане вам довіряти, оскільки прочитавши інформацію з лід-магніту він

впевниться у вашій компетентності;

 Дізнається, які лампи (в даному випадку) для його приміщення підходять

найбільше та де їх можна купити найвигідніше (у вас).

Таким чином, підприємство отримує як мінімум дві важливих переваги:

По-перше, ми конвертуємо багато людей, з тих, що перший раз побачили вас і 

ваш товар в постійного клієнта, який завжди купує ваші товари або послуги та 

прислухається до вашої думки. Це важливо тим, що продати постійному 

клієнту набагато легше, чим тому, хто бачить вас вперше.

По-друге, за допомогою невеликого зобов’язання ми формуємо в потенційного 

покупця найважливіші відчуття, відчуття довіри та вдячність.

Вдячність – це перше правило впливу на покупця. Простими словами, 

люди відчувають себе зобов’язаними тим, хто їм подарував щось або зробив 
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якусь послугу першим, (якщо вас запросив погостювати до себе друг, ви будете 

відчувати себе зобов’язаним запросити його у відповідь). 

Лід-магніт – насамперед це унікальна та цінна інформація, а також 

безкоштовна пропозиція для вашого потенційного клієнта, яку ви пропонуєте в 

обмін на потрібну вам цільову дію. В більшості випадків клієнту пропонується 

вказати контактні дані. Такий спосіб повинен допомогти зібрати дані ваших 

потенційних клієнтів, показати ваші найкращі сторони та переваги і продати 

ваш товар. Існує багато варіантів лід-магнітів – цінна інформація, знижки, 

купон, бонуси, доступ до закритих розпродажів, подарунки, пробник,  послуга 

по дуже низькій ціні і т.д. 

Також слід відмітити, що такий маркетинговий хід орієнтований на 

залучення постійних клієнтів, збільшує збут та реалізацію товару вашого 

підприємства, але не обов’язково збільшує дохід. Тому перед розробкою лід-

магніту важливо розуміти, що це лише перший етап вашої роботи,  далі 

потрібно просувати товар по визначених комунікаційних каналах згідно 

маркетингового плану. 

Висновки. Отже, збутова діяльність торговельних підприємств займає 

провідне місце в системі управління, має мету та цілі розвитку, що в 

майбутньому вплинуть на стратегічний розвиток самого підприємства, зокрема 

на збутову діяльність та проблеми внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Сьогодні посилюється боротьба за споживачів, що потребує постійного 

вдосконалення збутової діяльності та підвищення її ефективності, постійна 

потреба в підвищені конкурентоспроможності підприємства та служб 

маркетингу, що впливає на збутову діяльність. Безпосередньо, такий розвиток і 

цілеспрямованість залежить від рішень керівника, але не варто забуватися, що 

сутність удосконалення збутової діяльності полягає в тісному зв’язку, 

насамперед з маркетинговим відділом, а також з іншими відділами на 

підприємстві. Лише взаєморозуміння служби збуту та інших відділів 

торговельного підприємства, а також прийняті керівником правильні дієві 

рішення, забезпечать найбільшу віддачу на кожну гривню, вкладену у 

виробництво, транспортування, збереження, рекламу та збут. 
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РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ З 

МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ 

Розглянуто сутність рекламної кампанії підприємства. Досліджено наукові 

підходи до управління процесом організації рекламної кампанії підприємства. 

Визначено основні функції рекламної кампанії підприємства. Розглянуто 

теоретичні розробки зарубіжних і вітчизняних вчених в області інтегрованих 

маркетингових комунікаціях. Визначено сутність поняття інтегровані 

маркетингові комунікації, що припускає досягнення синергетичного ефекту. 
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Вивчено причини переходу сучасних підприємств до використання інтегрованих 

маркетингових комунікацій в маркетингової діяльності підприємства. 

Ключові слова: рекламна кампанія, інтегровані маркетингові комунікації, 

управління рекламою, синергетичний ефект. 

Успішне функціонування будь-якої компанії на ринку завжди 

забезпечується відповідними маркетинговим діями. Адже завдяки реалізації 

комплексу маркетингу, клієнти дізнаються про товар, його цінові пропозиції, 

способи та місця продажу, а також про бренд та імідж самої компанії. В який 

спосіб, як ефективно та яким чином громадськість отримує дану інформацію 

про компанію та її продукт, залежить від організації маркетингових 

комунікацій підприємства.  

Особливе місце серед маркетингових комунікацій підприємства 

відводиться організації рекламної кампанії. Проте як показує світовий досвід 

маркетингової діяльності, організація лише рекламної кампанії не є 

ефективною. Адже сучасні підприємства націлені на отримання довготривалого 

ефекту маркетингових комунікацій, від яких безпосередньо залежить 

отримання доходу. Довготривала ефективність комунікативної компанії 

підприємства на сучасному етапі розвитку маркетингу визначається 

інтегрованими маркетинговим комунікаціями. Чим і обумовлена актуальність 

проведення даного дослідження. 

Основна мета даного дослідження полягає у визначенні сутності та 

особливостей організації рекламної кампанії підприємства та пошуку 

можливостей ефективної інтеграції рекламної кампанії із загальною системою 

маркетингових комунікацій, що приноситиме синергичний ефект від їхнього 

одночасного застосування. 

На сьогоднішній день є багато праць науковців, що займаються 

проблемами управління рекламною діяльністю та їх інтеграцією із всією 

системою маркетингових комунікацій підприємства. Зокрема, ґрунтовне 

вивчення формування та реалізації рекламної кампанії представлене у працях 

таких науковців, як Д. Аакер, С. Анхолт, Дж.Бернет, У. Уэллс, В. Даненбург, 
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В.Тейлор, Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, М. Леві, Б.А. Вейтц,  

Ф. Дж. Літл, Є.В. Рoмат, Л. В. Балабанова, І.Е. Астахова, Л.А. Мороз,  

О.А. Добрянська, Е.А. Сотникова, О.О.Стельмах та інші. 

Однак, серед економістів ще не сформувався єдиний підхід до організації 

ефективної рекламної кампанії та системи її інтеграції з іншими 

маркетинговими комунікаціями підприємства, методологічна база знаходиться 

на стадії розробки та постійно трансформується, тому дане питання є 

дискусійними. 

В сучасних умовах господарювання високий рівень ринкової успішності 

підприємства передбачає застосування комплексу маркетингових інструментів, 

в тому числі й рекламних комунікацій. При чому особливу увагу слід 

акцентувати на ефективній організації власне рекламної кампанії підприємства. 

Адже це один із елементів системи маркетингових комунікацій підприємства на 

який впливає ряд чинників прямої та опосередкованої дії: об’єктивна 

спрямованість та сутність повідомлень реклами, специфічні особливості ринків, 

особливі характеристики товарів, що рекламуються, різносторонній вплив 

специфічних можливостей рекламних засобів, національні особливості цільової 

аудиторії, рівень фінансування рекламної кампанії підприємством тощо. 

Враховуючи вплив вищенаведених чинників, дієва організація рекламної 

кампаніє передбачає можливість здійснювати вирішальний вплив на 

збільшення обсягів продажів, шляхом інформування цільової аудиторії про 

товар, шляхом популяризації даного товару, що в результаті призводить до 

росту попиту, товарообороту і, відповідно, й виробництва. Тому рекламна 

кампанія є невід’ємною й активною частиною комплексної системи 

маркетингової діяльності підприємств, рівень розвитку якої визначається 

якістю й ефективністю проведених маркетингових комунікацій відповідно до 

вимог сучасного ринку. 

Наукові погляди щодо ролі та значущості рекламної кампанії як складової 

ефективної системи маркетингових комунікацій підприємства представлені в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Наукові погляди щодо сутності та значення організації 

рекламної кампанії підприємством 

Автор Сутність 
Спрямованість 

рекламної діяльності 

Д. Аакер  
[1] 

Процедура керування процесами виробництва і 
збуту товарів та послуг із особливим акцентом 
орієнтації на споживача, що враховує системний 
підхід і забезпечує задоволення потреб ринку, 

прискорення товароруху, підвищення 
прибутковості діяльності підприємства. 

Орієнтація на 
задоволення потреб 

ринку 

Л.В.Балабанова 
[2] 

Планування та втілення задуму, поширення й 
просування ідеї, товарів та послуг від виробника 
до споживача з метою задоволення потреб усіх 

суб’єктів ринку 

Втілення задумів 
просування ідей, 
товарів, послуг до 

споживача 

І.Е. Астахова 
[3] 

Полягає у активному взаємному функціонування 
підприємства з ринком заради задоволення 

людських потреб 

Задоволення 
людських потреб 

Тобто аналіз наукових підходів вчених наштовхнув на думку про те, що 

сутність організації рекламної кампанії підприємства базується на тому, щоб 

визначити, який індивідуальний і психологічно значимий зміст повинна додати 

даному товару реклама, задля того, щоб цільова аудиторія віддавала перевагу 

цьому продукту на ринку перед іншими конкуруючими товарами. 

Слід також відмітити, що окрім задоволення потреб споживачів, ефективна 

організація рекламної кампанії підприємства виконує стимуляційний вплив на 

прискорення розвитку економічних процесів, збільшення конкуренції на 

ринках, призводить до росту об’ємів випуску продукції чи послуг та їх 

споживання і, як наслідок – зниження витрат, що створюють собівартість 

одиниці такого продукту чи послуги.  

Навпаки, недостатність уваги до процесу організації рекламної кампанії 

підприємства мінімізує попит, стримує реалізацію продукції, її виробництво і, 

як наслідок, формує вищі витрати собівартості одиниці продуктів [4]. 

Тобто, ефективна організація рекламної кампанії підприємством 

передбачає виконання широкого спектра функцій. Не виконання хоча б одної з 

таких функцій призводить до значного зниження рівня ефективності рекламної 

кампанії підприємства та значних фінансових втрат. З урахуванням таких 
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недоліків, сучасні підприємства вдаються до комплексного застосування 

інтегрованих маркетингових комунікацій, однією із складових якої і є рекламна 

кампанія.  

Асоціація рекламних агентств Сполучених Штатів Америки розглядає 

сутність інтегрованих маркетингових комунікацій через концепцію планування 

маркетингової діяльності. Дана функція маркетингових комунікацій випливає із 

необхідності оцінки перспективної ролі окремих напрямків маркетингової 

комунікації підприємства (реклами, стимулювання збуту, PR та ін.), а також 

орієнтується на пошук оптимального співвідношення між чіткістю, 

послідовністю та максимізацією впливу запропонованих комунікаційних 

програм за допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих звернень. 

Провідний маркетолог світового рівня Ф. Котлер відзначає, що інтегровані 

маркетингові комунікації – це синергія відповідних форм реклами, яка націлена 

на активне стимулювання продажів, що супроводжується ефективним 

позиціонуванням торгової марки підприємства та враховує час перебування 

покупців на ринку та їх інтереси [6]. 

А. А. Стельмах пропонує таке визначення інтегрованих маркетингових 

комунікацій: «Інтерактивні маркетингові комунікації – забезпечують процес 

розподілу рекламних повідомлень, які передаються в різних формах та за 

допомогою різноманітних способів, в тому числі й з використанням сучасних 

інтернет-технологій та двостороннього електронного зв'язку, для розвитку та 

стимулювання продажів товарів, послуг або донесення нових ідей до 

споживачів» [5]. 

Таким чином, на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до наукового 

визначення сутності інтегрованих маркетингових комунікацій, проте у всіх 

визначеннях прослідковується спільна думка щодо того, що інтегрованість 

маркетингових комунікацій передбачає комплексне використання всіх 

елементів: реклами в засобах масової інформації, особистого продажу, 

стимулювання збуту, що дає більший ефект, ніж використання окремо кожного 

з них.  
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Визначення сутності інтегрованих маркетингових комунікацій 

підприємства передбачає також виділення основних їх цілей: комунікаційна, 

економічна і соціальна. Досягнення цих цілей передбачає отримання 

позитивного ефекту для підприємства (рис.1). 

Комунікаційна 
ефективність 

Економічна ефективність Соціальна ефективність 

Чіткість, послідовність та 
максимізація впливу 

комунікаційних програм Досягнення максимальної 
економічної ефективності 

Забезпечення максимального 
впливу на цільову аудиторію 

Позиціонування торгової 
марки 

Забезпечення ясності, 
узгодженості та 
максимального 

комунікаційного впливу 

Отримання доданої вартості, 
що забезпечується загальним 

планом реалізації 
інтегрованих маркетингових 

комунікацій 

Формування стабільних 
довгострокових відносин з 

суб'єктами ринку і 
досягнення стратегічних 
цілей підприємства 

Просування бренду, послуги 
або компанії для підтримки 
єдиного позиціонування 

Забезпечення норми 
прибутку і капіталізації 

компанії 

Встановлення двосторонніх 
відносин з цільовою 

аудиторією 
Рисунок 1 - Формулювання цілей інтегрованих маркетингових 

комунікацій [6] 

Тобто досягнення комунікаційної ефективності означає якісний процес, з 

мінімальними втратами, передачі інформаційного повідомлення про об'єкт 

просування для цільової аудиторії. Досягнення економічної ефективності фірми 

означає отримання вигоди у вигляді прибутку в результаті реалізації комплексу 

заходів інтегрованих маркетингових комунікацій. Соціальна ефективність 

підприємства у контексті функціонування інтегрованих маркетингових 

комунікацій означає досягнення стійкого діалогу з цільовою аудиторією. 

Особливістю інтегрованих маркетингових комунікацій є бінарність 

природи таких комунікацій: об'єднання каналів і засобів просування – як у 

реальній, так і у віртуальній економіці (за рахунок простору т можливостей 

Інтернету). 

На рис. 2 показано, що фірма може розгортати маркетингові комунікації в 

реальній економіці і віртуальному просторі як окремо, паралельно, так і 

інтегровано в обох сферах (зона перетину).  
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Рисунок 2 – Бінарність природи інтегрованих маркетингових 

комунікацій [7] 
 

З рисунку 2 слід відзначити, що чим більше зона перетину інтегрованих 

маркетингових комунікацій в реальній і віртуальній економіках, тим вище 

синергетичний ефект, який прагне отримати підприємство. Адже синергізм - 

перевищення сукупного ефекту застосування маркетингових комунікацій для 

просування продукції комунікацій над ефектом окремих комунікаційних 

складових. Його зміст полягає в тому, що узгоджене використання різних 

інструментів комунікацій дозволяє домогтися більш високого загального 

результату, ніж роздільне.  

Таким чином, актуальність переходу сучасних підприємств до 

використання інтегрованих маркетингових комунікацій обумовлена низкою 

причин [7]: 

 зниження ефективності використання окремих інструментів 

маркетингової політики комунікацій, в тому числі через їх дороговизну. Адже 

використання комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій дозволяє 

об'єднувати бюджети, оптимізуючи їх, досягаючи при цьому більшої віддачі, а 

також мати справу з меншою кількістю партнерів, перекладаючи на них 

комплексні рішення єдиним блоком; 

 швидке зростання потоку інформації та стрімкий розвиток технологій 

маркетингових комунікацій під впливом Інтернету. Поява нових каналів 

поширення інформації вимагають коригування та розстановку інших акцентів у 

стратегії маркетингових комунікацій фірми; 
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 перехід до активного застосування інструментів індивідуального 

споживання і відповідно до розвитку системи інтерактивних маркетингових 

комунікацій, які вимагають залучення як споживача, так і виробника. У такій 

обстановці все більшу роль почали відігравати малоконтрольовані джерела 

впливу і поширення інформації: незалежні ЗМІ, ділові партнери, рідні та друзі, 

експерти, державні та громадські організації, які контролюють якість товарів; 

 перенасичення ринку аналогічними послугами і товарами, 

виробленими безліччю конкурентів по ідентичним технологіям. Така ринкова 

ситуація кидає виклик маркетологам, яким необхідно проявити винахідливість 

у застосуванні нових підходів і технологій просування, щоб виділити той чи 

інший товар чи послугу в свідомості цільової аудиторії. 

Отже, інтегровані маркетингові комунікації – це скоординоване поєднання 

маркетингових заходів, специфічне для об'єкта просування, що застосовується 

для досягнення комунікаційної, економічної і соціальної ефективності 

маркетингової діяльності фірми. Адже щільність інформаційного середовища 

ставить нові завдання перед компаніями для завоювання і утримання уваги 

цільової аудиторії і налагодження тривалих взаємин із споживачами. Тому 

використання інтегрованих маркетингових комунікацій є надзвичайно 

важливим етапом підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на 

ринку. Адже дає можливість компаніям постійно бути присутнім в 

інформаційному полі у вигляді різнопланових елементів маркетингу, бути 

присутніми у різних необхідних для просування продукту чи послуги 

ситуаціях, бути направленими на планування інформаційних маркетингових 

повідомлень і отримувати зворотний зв'язок від цільової аудиторії.  
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 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА   

В статті розглянуто особливості формування системи маркетингового 

менеджменту на виробничо-збутовому підприємстві. Визначено основні 

принципи та засади формування маркетингового менеджменту із врахуванням 

специфіки виробництва та розподілу готової продукції. Обґрунтовано 

необхідність використання інформаційних систем з метою підвищення 

результативності маркетингового менеджменту.  

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий менеджмент, аграрне 

підприємство, інформаційні системи, прибуток, інноваційні технології, 

ринкова діяльність, конкуренція. 

В України є значний потенціал для стрімкого розвитку аграрного сектора 

економіки та поліпшення його конкурентоспроможності в умовах світового, 
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європейського й національного ринків сільськогосподарської продукції і 

продуктів її переробки. 

У сучасних умовах конкурента боротьба між виробниками товарів стає 

жорсткішою, а споживачі стають більш вимогливішими. Будь-яке підприємство 

є зацікавленим в ефективності своєї маркетингової діяльності, яка повинна 

забезпечуватись не лише різноманітними заходами, а й бути скоординованою і 

спланованою відповідно до сучасних умов. Водночас аграрним виробникам 

потрібно шукати нові ринки, запроваджувати інноваційні технології і 

створювати якісний продукт, і для  існуючих споживачів, і для потенційно 

нових споживачів разом з  продажем існуючої продукції, слідкувати за 

діяльністю можливих конкурентів та застосовувати заходи зі збереження та 

підвищення власних позицій на ринку. Застосування маркетингового 

менеджменту є основною умовою стабільного прогресу підприємства і 

формування відносин на ринку. Цим і можна пояснити вибір тематики 

дослідження та її актуальність.  

Праці багатьох відомих науковців вивчають проблему створення та роботи 

маркетингового менеджменту на підприємстві. Загальні основи обґрунтовували 

вітчизняні й зарубіжні науковці Г. Андрусенко [1], І. Ансофф [2], 

Л. Балабанова [4], Варченко О.М. [5], Г. Армстронг [3], П. Друкер [6], 

Дж. Еванс [7], Ф. Котлер [2]. У їхніх дослідженнях подано теорію створення 

системи маркетингового управління на підприємстві та суть економічного 

поняття «маркетинговий менеджмент». Виявлено, що є розбіжності у працях 

учених-економістів стосовно сутності і наповнення економічної категорії 

«маркетинговий менеджмент», а також візуалізовано недоліки у створенні 

системи маркетингового управління. Дане питання є важливим, незважаючи на 

чисельність праць у цій напрямку, тож зумовлює потребу в здійсненні 

поглиблених досліджень.  

За умов сучасної ринкової економіки система управління маркетингу – 

основна складова процесу керівництва діяльністю організації. Маркетинг дає 

змогу організації визначитись зі своїм місцем на ринку, в умовах конкуренції. 

Гарантування конкурентоспроможності продукції, яку виробляють українські 
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аграрні підприємства, передбачає стрімкий розвиток виробництва, а також 

потребує осучаснення методики організації виробничої і господарської діяльності.  

При здійсненні характеристики маркетингового менеджменту на підприємстві, 

система принципів висвітлює важливі властивості процесу організації і відповідає 

за її правильну роботу згідно з основним призначенням (табл. 1.). 

Використання зазначених принципів сприятиме побудові ефективної 

системи маркетингового менеджменту на аграрному підприємстві.  

Маркетинговий менеджмент – це симбіоз двох ключових понять успіху 

аграрного підприємства: маркетинг та менеджмент. 

Таблиця 1 – Принципи маркетингового менеджменту на підприємстві 

№ Назва принципу Сутність принципу
1 Науковий підхід 

до організації 
маркетингового 
менеджменту  

- має на меті використання в роботі підприємств новітніх 
теоретичних фахових знань, поєднуючи їх із сучасним 
практичним досвідом.  

2  Вчасність 
адекватної 
реакції на 
потреби ринку  

- є базою для ухвалення управлінських рішень залежно від змін 
зовнішнього чи внутрішнього середовища підприємства даний 
принцип поєднує в собі логіку та математику з інтуїцією і 
досвідом окремої особи, яка приймає рішення 

3 Соціально-етична 
орієнтація на 
споживачів  

- стримує маркетинговий менеджмент у рамках основного 
призначення та нагадує, що потрібно пропонувати саме те, в чому 
зацікавлений  споживач. 

4  Комплексний 
підхід до 
організації 
маркетингового 
менеджменту  

- є підгрунтям інтеграції всіх елементів внутрішнього середовища 
підприємства для отримання поставлених стратегічних 
результатів.  

5  Законність, 
чесність та 
пристойність 
маркетингового 
менеджменту  

- є базою для підтримки високих етичних стандартів згідно  
чинних норм законодавства України, інших країн чи 
міжнародного права.  

6  Компетентність 
організації 
маркетингового 
менеджменту  

- є запорукою якісного застосування та роботи маркетингового 
менеджменту на підприємстві кваліфікованим персоналом, що 
має потрібні для цього знання і досвід.  

7  Комерційна 
результативність  

- тримає маркетинговий менеджмент у рамках основного 
призначення і є базою для комерційної діяльності з метою 
зосередження загальних зусиль на отриманні кінцевого 
результату виробничо-збутової діяльності підприємства і 
отримання прибутку. 

8 Конкретність та 
достовірність  

– є протидією приховуванню інформації, двозначності розуміння
даних чи фактів, перебільшенню досягнень чи заниженню втрат, 
що може привести до омани. 
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Пітер Друкер, професор Гарвардського університету так визначив 

поняття «маркетинг»: «Маркетинг – це концепція управління фірмою, в центрі 

якої перебуває покупець, клієнт з його потребами та запитами, і вся фірма, її 

відділення, ланки й ділянки націлені на те, щоб якнайкраще ці потреби 

задовольнити» [6].  

Маркетинг за умов ринкової економіки – це, насамперед, засіб для 

підвищення  ефективності функціонування управлінської системи, методології 

роботи ринку, що окреслює стратегічні та тактичні цілі підприємства в умовах 

ринкової конкуренції.  

Така наука як Менеджмент (від англ. management – управління, 

адміністрація) виникла у США в кінці ХІХ ст. У Оксфордському тлумачному 

словнику англійської мови, термін «менеджмент»  визначено так: спосіб, 

манера спілкування з людьми; особливі знання й адміністративні навички; 

влада та мистецтво управління; орган управління, адміністративна одиниця [8].  

Згідно із сучасними умовами господарювання, менеджмент – є процесом 

керування матеріальними та людськими ресурсами, що дає можливість 

найбільш ефективне їх використовувати для отримання бажаного результату.  

З метою розуміння сутності маркетингового менеджменту переглянемо 

історичні етапи його розвитку (табл. 2). 

Таблиця 2 – Історичні етапи становлення маркетингового 

менеджменту 

Період  Назва  Зміст  
 І етап:  
4-3 тис. до н.е. – перша 
половина ХІХ ст .  

Донауковий 
етап.  

У цей час внаслідок розпаду первіснообщинного 
ладу, виникли перші методи впливу на споживача, 
так звані прототипи інструментів маркетингу.

ІІ етап:  
друга половина ХІХ 
ст. – перша половина 
ХХ ст.  

Етап початку 
становлення та 
розвитку 
концепцій 
маркетингу. 

Використання терміну «маркетинг» в офіційній 
діловій лексиці є однією з головних ознак другого 
етапу. Спочатку маркетинг вивчали як одну з 
основних функцій управління. Під визначенням 
«маркетинг» тут мається на увазі підпорядковане 
знання виробництва, тобто переважаючми були 
вимоги стосовно масового виробництва, а не 
задоволення потреб покупців.  

ІІІ етап:  
з початку 50-х рр. ХХ 
ст. і до сьогодні.  

Етап 
формування 
маркетингового 
управління.  

Керівництво підприємством здійснюється на 
основі принципів маркетингу: в центрі організації 
повинен бути споживач,   система маркетингу і 
менеджменту об’єднує усі зусилля, щоб 
максимально задовольнити потреби споживачів. 
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Маркетинговий менеджмент – це явище більш широке, ніж функція 

менеджменту підприємства, це керування усіма ( в тому числі і окремими) 

функціями підприємства, а отже і усіма структурними підрозділами фірми на 

базі маркетингу [3].  

Суть маркетингового менеджменту полягає в тому, що за його допомогою 

проводять аналіз, планування, втілення в життя і контроль за здійсненням 

конкретних заходів, реалізація яких направлена на встановлення і підтримку 

взаємовигідних ринкових операцій для отримання результатів потрібних 

підприємству.  

Головними завданнями маркетингового менеджменту являються: аналіз 

ринку, мотивація, організація, планування, втілення поставлених завдань, 

здійснення контролю та аналізу виконання маркетингових заходів.  

Головними функціями маркетингового менеджменту для аграрного 

підприємства являються:  

- розробка комплексу завдань і мети діяльності, стратегічної програми 

розвитку аграрного підприємства;  

- виявлення орієнтованих ринків збуту сільськогосподарської продукція і 

позицій підприємства на ринку; 

-  планування, розробка, просування і збут продукції на національному та 

світовому ринках;  

- оптимальний  підбір кадрів (мотивація та стимулювання);  

- адаптація процесу збирання, обробки і аналізу маркетингової інформації 

для подальшого її використання;  

- створення рівнів каналів розподілу, включно з перспективами глибинної 

переробки сільськогосподарської продукції в середині країни;  

- планування фінансового забезпечення та інноваційно-інвестиційного 

розвитку.  

Правильне розуміння поетапного здійснення процесу маркетингового  

менеджменту потрібне для логічного формування його системи на 

підприємстві. Даний процес можливо реалізувати у такій послідовності 

(табл.3). 
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Засоби та методи, що допомагають в управлінні маркетингом:  

1. Маркетингова інформаційна система – постійно працююча система, до

якої входять перелік способів і процедур для регулярного і своєчасного збору, 

аналізу та інтерпретації інформації як із внутрішніх, так із зовнішніх джерел та 

гарантує інтеграцію, підтримку та передачу менеджерам даних у формі, 

потрібній для прийняття маркетингових рішень. 

Таблиця 3 – Етапи формування системи маркетингового менеджменту 

Етап Назва Зміст 
Перший 
етап  

Аналіз ринкових 
можливостей 
фірми 

Оцінка тактичного і стратегічного попиту, який 
ілюструє привабливість ринкових можливостей. 
Знаходження нових ніш ринку та оцінка можливостей 
маркетингу.  

Другий 
етап 

Вибір цільових 
ринків 

Оцінювання і прогнозування попиту, сегментація, 
підбір сегментів цільового ринку і позиціонування 
товару на ринку.. 

Третій 
етап 

Вибір стратегій 
маркетингу 

Окреслення мети і задачі підприємства в кожному 
окремому ринковому сегменті та ринку в цілому, і 
кожному продукту на певний період часу 
(довгострокова, середньострокова мета) для проведення 
виробничого та комерційного видів діяльності згідно 
діючої ринкової ситуації та можливостей фірми.  

Четвертий 
етап 

Розробка 
комплексу 
маркетингу 

Включає в себе створення та ефективний підбір 
сукупності маркетингових інструментів і дій. 
Інструментами маркетингу слід мати на увазі: 
здійснення маркетингових досліджень, проведення 
товарної політики, вибір оптимальних каналів збуту, 
ефективне використання цінової політики, проведення 
рекламних компаній, сервісне обслуговування тощо.  

П’ятий 
етап 

Розробка 
маркетингової 
програми  

Проводиться  враховуючи цілі, завдання підприємства 
та маркетингу, маркетингового середовища тощо. 

Шостий 
етап 

Реалізація 
принципів 
маркетингу  

Використання на практиці маркетингових методів для 
задоволення потреб споживачів і отримання прибутку 
фірмою. 

Сьомий 
етап. 

Контроль і 
аналіз 
маркетингової 
діяльності фірми 

Система контролю та аналізу маркетингової діяльності 
підприємства є заключною фазою процесу 
маркетингового менеджменту, що призначена 
вимірювати та оцінювати результати виконання плану 
реалізації стратегії. При здійсненні контролю виявляють 
недоліки маркетингової діяльності, визначають потрібні 
для їх усунення корегуючі заходи.  

Враховуючи глобальні процеси в сфері інформації, актуальним є 

використання інтегрованих систем підтримки маркетингової інформації (табл. 4). 
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Маркетингові блоки передбачені в більшості інтегрованих систем 

управління підприємством, які поширені на ринку. Однак у порівнянні з 

іншими функціональними блоками, такими як фінанси і бухгалтерський облік, 

виробництво, кадри, вони слабо опрацьовані і недостатньо інтегровані в 

загальну систему управління.  

Таблиця 4 – Інтегровані системи підтримки маркетингової інформації 

Параметри Локальні 
функціональні 

системи 

Малі інтегровані 
системи 

Середні 
інтегровані 
системи  

Великі 
інтегровані 
системи

Назви систем Marketing Analytic, 
Expert Choice, 
Супер-менеджер. 

Concord XAL, Exact, 
Парус, Галактика, 
Эталон+, Expert Office

JD Edwards, 
MFG-Pro, 
SyteLine 

Sap R/3, 
Baan, BPCS, 
Oracle

Виконувані 
функції 

Маркетингові 
системи за 
напрямками 

Комплексне 
управління за 
функціями

Комплексне 
управління 

Комплексне 
управління 

Вартість, 
тис.дол 

5-50 50-150 150-300 Більше 300 

Термін 
впровадження 

До 4-х місяців Більше 4-х місяців Більше 6-9 
місяців

Більше 6-12 
місяців

2. Спосіб планування маркетингу, що пов'язаний із системою стратегічного

планування на підприємстві –  можливість відокремлення товарів, для яких  

властивим є найбільший потенціал для збільшення продажу.  

3. Спосіб організації маркетингових служб, який є головною умовою

персонального підходу до розробки організаційних і функціональних систем 

маркетингового менеджменту.  

Маркетинговий менеджмент є системним, програмно-цільовим механізмом 

спільної дії інструментів маркетингу і менеджменту для адаптації підприємства 

до змін маркетингового середовища з метою максимального задоволення 

потреб споживачів та цілей організації за допомогою ефективного розподілу 

доволі обмежених ресурсів. 

Вивчення та змістовний аналіз теоретичних основ маркетингового 

менеджменту дає можливість ефективно функціонувати системі управління 

маркетингом на  аграрному підприємстві.  

Під час створення маркетингового менеджменту на аграрному підприємстві 

необхідно виявити основні функції маркетингового менеджменту, а також визначити 

механізм, при використанні якого буде сформованою подальша маркетингова 
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діяльність на аграрному ринку. Результатом проведених досліджень відносно 

послідовності процесу створення маркетингового менеджменту на аграрному 

підприємстві, варто зазначити, що в цей процес включено сім етапів, спрямованих на 

управління попитом можливих споживачів, задоволення та обслуговування потреб 

ринку. Зважаючи на розробку таких етапів, а також їх практичне використання в 

подальшому призведе до правильного функціонування маркетингової діяльності 

аграрного підприємства, допоможе досягнути поставлених цілей та успішно діяти у 

жорстких умовах сучасних економічних відносин. 
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В статті розкрито сутність позиціонування та особливості формування 

образу компанії на ринку страхових послуг. Поетапно обгрунтовано 
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доцільність проведення позиціонування компанії на ринку з метоє покращення 

конкурентних позицій. Запропоновано алгоритм позиціонування компанії із 

врахуванням специфіки страхового ринку. 

Ключові слова: позиціонування, образ компанії, ринок, страхування, 

маркетинг, стратегічні можливості, конкурентні позиції. 

Важливим інфраструктурним компонентом високорозвинених економік є 

страховий ринок. Він виступає певним акумулятором грошових коштів у 

населення та підприємств та розприділяючи їх на реальний сектор економіки. 

Сучасні маркетингові дослідження в перспективі мають перетворитися на базис 

клієнтоорієнтованої концепції розвитку, та стати не лише механізмом 

отримання різноцільових та неоднорідних даних з ринку, але й способом 

трансформації даної інформації в конкурентні переваги. Тому активізація 

комплексних досліджень щодо розроблення статегії позиціонування компаній 

України на ринку страхових послуг є актуальною на сьогоднішній день. 

Питання позиціонування товару (фірми) у світовому економічному 

просторі досліджували як вітчизняні та зарубіжні учені: Адлер О. О., 

Балабанова Л. В., Зозульов О. В., Котлер Ф., Старостіна А. О. та інші. Серед 

іноземних науковців: Хулей Грем, Сондерс Джон, Пирси Найджел.  

Незважаючи на достатньо значну кількість наукових напрацювань, 

недосконало залишається вивченим питання єдиного бачення процесу 

позиціонування товару та підприємства загалом, так і на ринку страхових 

послуг. 

Ринок страхових послуг, як і будь-який інший фінансовий ринок, має певні 

перешкоди на шляху розвитку: 

- Наявність кредитних обмежень, які зменшують ефективність збереження; 

- Невиконання зобовязань, що в свою чергу обмежує виконання 

неформальних взаємовідносин; 

- Інформація, яку необєктивно подають суспільству, зменшує можливості 

для формальних та неформальнихумовних контактів [1]. 
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Галузь страхування України характеризується консолідацією страхових 

компаній у відповідності до світових тенденціям, що проявляється у зменшенні 

кількості страхових компаній. За дослідженнями Войнової Є, за підсумками 

2017 року страховий ринок України наближається до умов досконалої 

конкуренції, так як індекс конкурентоспроможності Герфіндаля-Хіршмана 

станови 305,81. За таких умов перед страховими компаніями виникає потреба у 

розробці свого образу для подальшого позиціонування на ринку. 

Ринкове позиціонування – багатогранний процес. Окрім того, 

маловивченими є галузеві особливості цього маркетингового інструмента. 

Існує досить значна кількість визначень сутності поняття «позиціонування 

товару». Найбільш змістовним є трактування даного поняття Ф. Котлером та 

А.О. Старостіною [3].  

Ф. Котлер зазначає, що позиціонування товару – це комплекс заходів, 

завдяки яким у свідомості цільових покупців даний товар щодо конкуруючих 

товарів займає власне, відмінне від інших і вигідне для компанії місце стосовно 

аналогічних товарів [3, с. 146]. 

О. Зозульов розглядаючи позиціонування з точки зору впливу на 

споживача та його свідомість наводить наступну класифікацію типів ринкового 

позиціонування товарів та марок: 

1) за способом подолання перешкод у свідомості споживача:

- агресивний; 

- допоміжний; 

- латентний. 

2) За складовою впливу, що формує ставлення людини до торговельної

марки: 

- раціональний; 

- ірраціональний; 

- конативний; 

- сугестивний. 
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3) За способом маніпулювання свідомістю споживача:

- позиціонування, основане на відмінній якості (властивості) товару; 

- позиціонування стосовно конкуруючої марки; 

- позиціонування, основане на вигодах або на способі розв’язання 

проблеми; 

- позиціонування, основане на особливому способі використання; 

- позиціонування, орієнтоване на певну категорію поживачів; 

- позиціонування, засноване на розриві з певною категорією товарів;  

- позиціонування за культурними цінностями; 

- позиціонування за співвідношенням «ціна–якість» [2]. 

Процедура позиціонування включає декілька етапів: вибір критеріїв 

позиціонування, визначення показників за критеріями позиціонування, 

побудова карти сприйняття, перепозиціонування. Основні етапи 

позиціонування відображені в табл. 1 [4]. 

Таблиця 1 – Основні етапи позиціонування страхової компанії 

Етап Зміст етапу Відображення в діяльності страхової 

компанії 

Вибір критеріїв 

позиціонування та 

визначення 

показників за 

вибраними 

критеріями 

Виявлення споживчих 

ознак послуги 

(співвідношення «ціна 

якість»); врахування 

слабких позицій 

конкурентів. 

До найважливіших критеріїв 

позиціонування підприємства можна 

віднести якість послуг (швидкість 

обслуговування, відповідність 

наявних характеристик заявленим, 

надійність підприємства).  

Побудова карти 

сприйняття 

Наочне позиціонування з 

використанням декількох 

оціночних показників 

Для побудови конкурентних 

профілів, можна розмістити фірми-

конкуренти в площині двомірної 

матриці. 

Перепозиціонування Наочне позиціонування з 

використанням декількох 

оціночних показників 

Підприємство не має чіткої позиції, 

тому, необхідно спробувати виявити 

пусту нішу та заповнити її. 
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Після побудови карти позиціонування необхідно прийняти рішення про 

перепозиціонування, що являє собою дії, спрямовані на перегляд існуючої 

позиції підприємства у сприйнятті споживачів цільового ринку. Прийнявши 

одне з рішень про позиціонування, страхова компанія має вирішити питання 

про диференціацію своєї пропозиції за рахунок якісних особливостей послуг 

(табл. 2) 

Таблиця 2 – Можливі рішення страхової компанії про позиціонування  

Можливе рішення Умови прийняття Перспективи 

Зміцнення свого 

поточного положення в 

свідомості споживачів 

Зайняття підприємством 

позицій, що задовольняють 

цілі та завдання  

Закріплення власних позицій 

та овільний розвиток в 

існуючому напрямку 

Позиціонувати себе поруч 

з одним із конкурентів та 

боротися за свою частку. 

Підприємство має більше 

ресурсів, ніж конкурент 

Підприємство створить товар, 

схожий, але кращий за товар 

конкурента. 

Спробувати виявити 

пусту нішу на ринку та 

заповнити її. 

Підприємство має достатньо 

можливостей для створення 

якісного родукту. 

Підприємство матиме 

достатньо велику кількість 

споживачів 

Порядок проведення процедури позиціонування страхової компанії (СК) 

представляє собою узагальнену схему, яка охоплює етапи підготовки та 

проведення процедури позиціонування та відповідає умовам сучасного ринку 

високої динамічності та рівня конкуренції (рис.1). 

Проведений на завершальному аналітичному етапі конкурентний аналіз з 

метою визначення найбільш прийнятного варіанта позиціонування 

підприємства на основі його конкурентних переваг дасть змогу встановити 

конкретні напрями позиціонування. Відзначимо, що актуалізація 

позиціонування обумовлена, як мінімум, двома соціокультурними процесами. 

По-перше, це наростання глобальних змін, що формують потребу у виробленні 

власного ставлення до того, що відбувається. По-друге, це включення 

підприємства в систему цінностей, які дають змогу його ідентифікувати в 

соціокультурному просторі на основі певної «життєвої програми». 
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Позиціонування СК шляхом формування та реалізації ефективної 

стратегії має трансформуватися у позитивний стійкий імідж. Імідж може 

сприйматися як на  

позитивному, так і негативному рівнях, причому виділення крайніх 

позицій - абсолютно позитивного чи негативного – є неможливим через 

наявність великого набору якісних характеристик. Їх співставлення і формує 

сприйняття іміджу.  

При побудові ментального образу можливого і бажаного  

стану СК в майбутньому як результату цілеспрямованої діяльності  

можна виділити наступні його рівні: образ-ідея – базовий концепт,  

уявний прообраз предмета, явища, що виділяє його базові й сутнісні  

риси; образ-модель – подання об’єкта в спрощеному вигляді, релевантному 

модельованому об’єкту; образ-результат – комплексне представлення об’єкта, 

кінцевий бажаний стан, якого необхідно досягти в процесі виконання 

конкретних. 

Побудова образу може здійснюватися двома шляхами: в процесі пізнання 

(від реального до ідеального) і в процесі творчості (від ідеального до 

реального).  

Спираючись на складність організації конкурентного економічного 

простору, слід припускати, що образ підприємства виявляється  

в різних площинах. Це стає досяжним за рахунок комплексного  

характеру візуалізації образу, який ми відобразили у вигляді  

багатогранника зі складною внутрішньою структурою, що обертається у 

тривимірному економічному просторі: регіональному, національному та 

глобальному. 
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Рисунок 1 – Порядок проведення процедури позиціонування СК 

Складові образу СК продукують взаємозв’язки, що дають можливість 

розглядати його у просторовому вимірі з погляду виникаючих синергетичних 

ефектів. Подібна якість може бути позначена як виникнення синергетичного 

ефекту на базі емерджентного об’єднання.  
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Отже, підводячи підсумок до даного дослідження варто зазначити 

наступне. Позиціонування страхової компанії в умовах досконалої  

конкуренції – це складний та багатокроковий процес. Видозміна  

образу передбачає формування нових або підсилення існуючих уявлень про 

внутрішні якості об’єкта і може бути реалізована одним із запропонованих 

способів. Використовуючи способи видозміни образів, доцільним та 

ефективним видається формування інтегрованого образу, який сприятиме 

відносношвидкій трансформації іміджу, що забезпечить нові риси образу 

підприємства. 

Використовуючи способи видозміни образів, доцільним та ефективним 

видається формування інтегрованого образу, який сприятиме відносношвидкій 

трансформації іміджу, що забезпечить нові риси образу підприємства.  
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Діяльність будь-якого підприємства не є відокремленою від зовнішнього 

світу. Кожна компанія так чи інакше взаємодіє з різноманітними суб’єктами й 

об’єктами економічно-підприємницької діяльності, яка зумовлена багатьма 

факторами, що є залежними чи незалежними від неї. Сукупність усіх зовнішніх 

і внутрішніх чинників, що мають неопосередкований вплив на діяльність 

підприємства, утворює маркетингове середовище. Стан та перспективи 

розвитку маркетингового середовища визначають поточну і ймовірну 

ефективність його зовнішньо- і внутрішньоекономічної діяльності, 

взаємозв’язки з власними працівниками, суспільством, державними органами 

управління, комерційними й некомерційними партнерами і ринковими 

конкурентами. У зв’язку з цим, компанія повинна постійно здійснювати 

моніторинг свого маркетингового середовища і, в разі необхідності, вживати 

певних заходів, щодо його покращення. Власне це і  визначає актуальність 

нашого дослідження. 

 Дослідженню ролі мікросередовища і макросередовища у діяльності 

підприємства присвячені наукові праці Воржакової Ю. П., Шевчика М. Г., 

Буряк Р. І., Боняр С. М. [3], Князика Ю. М., Лебідь Т. В. Маркетингове 

середовище, як вагомий фактор впливу на економічну діяльність компанії, 

досліджене у працях таких науковців, як: Буднікевич І. М. [1], Чеботар С. І., 
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Ларіна Я. С., Воржакова Ю. П. [2]. Не зважаючи на певну кількість наукових 

праць стосовно маркетингового середовища, досі залишається недостатньо 

дослідженим вплив маркетингового середовища на економічну діяльність 

торгівельних компаній регіонального значення. 

Метою статті є аналіз маркетингового середовища ТОВ «Вінавтогаз» та 

дослідження його впливу на діяльність компанії стосовно її працівників, 

партнерів, конкурентів, споживачів, різноманітних адміністративних установ і 

суспільства загалом. 

Трактування поняття «маркетингове середовище» знаходимо у працях 

багатьох дослідників, проте задля зручності ми будемо послуговуватися 

визначенням, яке знаходимо у статті Сигиди Л. О. На нашу думку, воно 

найбільш точніше розкриває сутність досліджуваного поняття у потрібному 

нам сегменті підприємницької діяльності. Дослідниця вважає, що маркетингове 

середовище – «це сукупність активних суб'єктів і процесів, які діють як за 

межами, так і в межах певного підприємства і впливають на його можливості 

встановлювати та підтримувати економічно-підприємницькі взаємозв’язки з 

цільовими споживачами, конкурентами, партнерами й іншими учасниками 

ринкової діяльності» [6, c. 29].  

В межах маркетингового середовища виділяють мікро- і макросередовище. 

Мікросередовище формують фактори, що безпосередньо стосуються самого 

підприємства та врегульовуються за його участі. Компанія має можливість 

здійснювати вплив на усі елементи мікросередовища і видозмінювати його під 

свої потреби або ж змусити діяти у своїх інтересах. У зв’язку з цим ми можемо 

назвати мікросередовище відносно контрольованим. До складників 

мікросередовища можна віднести наступні елементи [3, c. 128-129]: 

1. Постачальники – сукупність фізичних і юридичних осіб, комерційних і

некомерційних організацій, які надають підприємству певні послуги чи 

матеріальні ресурси, необхідні для його нормального функціонування [3. c. 130]. 

2. Працівники – особи, які займають у компанії певну посаду, мають чітко

визначений перелік обов’язків і відповідають за той чи інший процес, 

здійснюваний у межах підприємства [3. c. 132].  
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3. Партнери – фізичні чи юридичні особи, організації, адміністративні

установи, агентства та різноманітні заклади, що мають тісні ринкові, 

економічні, політичні чи суспільні зв’язки з підприємством [3, c. 135]. 

4. Конкуренти – компанії, що здійснюють той же вид діяльності, що і

досліджуване підприємство, зорієнтовані на того ж самого споживача і мають 

однакові ринково-економічні інтереси [3. c. 137]. 

5. Споживачі – суб’єкти ринку, на яких зорієнтована діяльність компанії і

від залученості яких залежить її прибуток [3. c. 140]. 

6. Контактні аудиторії – будь-яка суспільна, економічна чи ринкова

група, яка має реальний чи потенційний інтерес до компанії і може здійснювати 

на неї безпосередній чи опосередкований плив [3, c. 142]. 

Якщо мікросередовище повністю чи частково піддається впливу 

підприємства, то макросередовище визначається як таке, що від нього не 

залежить. Дослідники визначають щонайменше шість факторів, які складають 

макросередовище і можуть позитивно чи негативно впливати на діяльність 

компанії [5, c. 92]: 

1. Демографічні – зміни кількості населення, баланс між

народжуваністю і смертністю, розподіл населення відповідно до віку і статі, 

міграційні процеси тощо [5, c. 85].  

2. Економічні – кількість реальних і потенційних споживачів, їх

фінансовий стан і купівельна спроможність [5, c. 87]. 

3. Природні – кількість природних ресурсів, необхідних для діяльності

підприємства, стан довколишнього середовища [5, c. 88]. 

4. Науково-технічні – досягнення у науково-технічній сфері, що

безпосередньо впливають на процес виробництва в цілому і кожен його етап 

зокрема [5, c. 89].  

5. Політичні – сукупність політичних процесів, що стосуються зміни

законодавства, яке може мати безпосередній вплив на діяльність компанії            

[5. c. 91]. 

6. Культуротворчі – рівень культурного розвитку суспільства, яке

формує звички, традиції і спосіб життя покупця [5, c. 92]. 
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Мікро- і макросередовище у якому відбувається діяльність підприємства 

не можна розглядати як два відокремлені явища, оскільки їхні елементи є 

взаємопов’язаними і можуть мати однаково сильний вплив на компанію. 

Підприємство має постійно проводити моніторинг маркетингового середовища 

і швидко пристосовуватися до усіх змін, що в ньому відбуваються [1, c. 96]. 

Ми провели дослідження маркетингового середовища ТОВ «Вінавтогаз» з 

урахування двох його складових: аналізу прямих конкурентів і рівня 

стимулювання працівників [7]. Під час дослідження мікросередовища 

підприємства ми чітко окреслили коло його прямих конкурентів і їхню частку у 

відповідному ринковому сегменті протягом 2016-2018 років (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Частка прямих конкурентів ТОВ «Вінавтогаз» на ринку 

України протягом 2016-2018 рр 

Відповідно до опрацьованих даних ми визначили, що основним 

конкурентом ТОВ «Вінавтогаз» є українська філія австрійського підприємства 

ТОВ «Юнесберг Інвест». Найменша частка ринкового сектору припадає на 

ФОП Юхимов Ю. С. 

Оскільки одним із ключових факторів мікросередовища є зацікавлення 

персоналу компанії у високій ефективності своєї праці, ми вирішили дослідити 

рівень їхньої мотивації. У межах нашого дослідження ми визначили основні 
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інтереси працівників підприємства, що безпосередньо впливають на 

ефективність його діяльності (рис. 2). 

Рисунок 2 – Основні фактори, що впливають на продуктивність праці 

співробітників компанії 

(власне дослідження автора) 

У процесі дослідження було опитано штат компанії (36 осіб) і зібрано 

наступні дані: 15 співробітників засвідчили, що основним стимулом для них є 

високий рівень заробітної плати; для 6 головним є можливість кар’єрного 

зростання; 11 осіб обрали хороші умови праці; 4-х зацікавив внутрішній клімат 

компанії. Відповідно до цього можна зазначити, що для багатьох працівників 

висока зарплатня є найбільш вагомим фактором, що впливає на їхню 

зацікавленість у роботі.  

Отже, за результатами проведеного дослідження нами: охарактеризовано 

підприємницьку діяльність ТОВ «Вінавтогаз» на ринку України; встановлено 

основні чинники, що впливають на маркетингове середовище ТОВ 

«Вінавтогаз»; визначено шляхи впливу мікро- і макросередовища на діяльність 

компанії; проаналізовано маркетингове середовище ТОВ «Вінавтогаз» у межах 

двох його частин: конкуренти і працівники. 
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Карпенко В.А. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

РИНКУ 

Головною метою даної статті є дослідження теоретисних основ поняття 

маркетингового аналізу діяльності пвдприємства на ринку. Пояснення базових 

визначень таких як маркетинговий аналіз, маркетингова політика, конкуренти 

та прямі зв'язки між ними. Обґрунтування напрямів та методів аналізу з 
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урахуванням концепції 4P та 4С, а також залежність усіх процесів 

підприємства від маркетингової політики.  

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий аналіз, конкуренти, 

підприємництво, маркетингова політика. 

За останні роки, коли ринок України сповна наситився як гідним 

вітчизняним так і закордоним виробником, головную проблемою для 

підприємств залишилась саме маркетингова політика. Адже від неї напряму 

залежать усі процеси. Від вибору сировини до готового продукту. Досить 

жорстка конкуренція змушує виробника не лише створювати нову продукцію, 

яка буде задовільняти вибагливого покупця, а ще й постійно моніторити зміни в 

кон'юктурі ринку та аналізуватм конкурентне середовище. Усі ці проблеми 

підіймають маркетингову політику на перше місце, як єдиний спосіб 

втриматися та ефективно працювати підприємству, особливо у сучасному 

інформаційному світі. 

Значний внесок у розвиток даного напряму дослідження зробили такі 

відомі вчені як: Азарян. О.М., Моїсеєва Н.К., Павленко А.Ф.,Романов О.О. та 

багато інших як українських так і закордонних просвітителів науки. 

Метою дослідженя є поглиблення теоретичних та обґрунтування методичних 

підходів до маркетинового аналізу діяльності підприємства на ринку. 

Сучасна світова економіка в умовах глобалізації створила особливе 

середовище функціонування бізнесу, пред'являє до підприємств жорсткі 

вимоги: конкурентоспроможність, гнучкість організаційної структури, 

фінансова стійкість. Витримати конкурентну боротьбу в умовах світової 

економічної кризи стає все важче: виживають, як відомо, ті фірми, чия 

продукція роботи, послуги знаходять збут. З огляду на дану обставину, 

маркетингова діяльність стає орієнтиром, фундаментом, на якому будується 

виробничий процес на фірмі. Важливу роль в діяльності підприємства відіграє 

маркетингова політика, яка визначає повний комплекс маркетингу. Всі 

перераховані обставини визначають актуальність статті. 

Управління маркетингом на підприємстві включає чотири основні 

елементи управління: аналіз, планування, мотивацію і контроль. У статті увага 
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акцентується саме на аналізі як на базовому елементі управління 

маркетинговою діяльністю. 

Забезпечення ефективного розвитку і функціонування, як великих, так і 

малих підприємств в умовах ринкової системи господарювання в даний час є 

складною комплексною проблемою. В першу чергу це стосується таких її 

сторін, як менеджмент і маркетинг. 

Маркетинг - це інтегрована функція підприємства, спрямована на 

запобігання виникненню збутових проблем і забезпечення оптимального збуту. 

Зміст маркетингу складають 4 функції: аналіз маркетингового середовища; 

товарна і цінова політика; збут; стимулювання збуту. 

Єдиною формою прояву маркетингу є маркетингова система - це підсистема 

управління підприємством, яка запобігає виникненню збутових проблем і 

оптимізує збут. Під маркетинговою системою, звичайно, розуміють відділ 

маркетингу і план маркетингу. Маркетологи фірми, «тримаючи руку на пульсі 

ринку», повинні розробляти пропозиції по гарантії збуту - плани маркетингу. 

Перш за все, необхідно розглянути базові визначення, що входять в назву 

роботи. 

Маркетингова діяльність - діяльність, пов'язана із здійсненням функцій 

маркетингу з метою формування і відтворення попиту і забезпечення прибутку 

фірми. 

Аналіз маркетингової діяльності - оцінка, пояснення, моделювання та 

прогноз процесів і явищ товарного ринку і діяльності самого підприємства за 

допомогою економічних, статистичних та інших методів дослідження. 

Якість аналізу маркетингової діяльності залежить від методів аналізу. 

Метод аналізу - це спосіб вивчення господарських процесів і результатів 

діяльності підприємств на основі спеціальних прийомів і способів аналізу. 

Метод аналізу маркетингової діяльності - спосіб вивчення, вимірювання та 

узагальнення процесів і явищ товарного ринку і впливу різних чинників на 

зміну результатів діяльності підприємства з метою їх поліпшення. 

Підбір правильного методу аналізу є дуже важливою і серйозною 

завданням, оскільки від цього залежать результати аналізу, на основі яких 
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приймаються всі подальші рішення по керуванню маркетинговою діяльністю 

підприємства. При розгляді різних джерел, як правило, виділяються кілька 

напрямків аналізу маркетингової діяльності, при цьому в розглянутих 

теоретичних роботах не виділено чітка відповідність між напрямками і 

методами аналізу маркетингової діяльності. Нуралієв С.У. виділяє такі основні 

напрямки досліджень, як ринок і його прогнозування, структура учасників 

ринку, споживачі і попит, товари і асортимент, ціна товару, конкуренти і 

зовнішнє середовище, стимулювання збуту і реклама, внутрішнє середовище і її 

можливості, рух товару і канали збуту. Міссоріна М.А. вважає, що 

дослідженням повинні піддаватися ринок, конкуренти, споживачі, ціни, 

внутрішній потенціал підприємства. 

В роботі розглянуті такі основні напрямки аналізу, як: аналіз ринку, аналіз 

конкурентів, аналіз товарної політики, аналіз цінової політики, аналіз збутової 

політики, аналіз комунікаційної політики. Перші два напрямки аналізують 

зовнішнє середовище, інші напрямки були обрані відповідно до концепції 4Р: 

product, price, place, promotion. 

Для виділених напрямків аналізу були підібрані відповідні методи аналізу. 

У таблиці 1 представлені напрямки аналізу відповідно до концепції 4Р. 

Таблиця 1 - Напрями та методи аналізу з урахуванням концепції 4Р 

Напрямок аналізу Методи аналізу 
1 2

1. Аналіз ринку:
 перспективність, привабливість

ринку;
 оцінка ємності ринку;
 дослідження товарної структури

ринку;
 загальний аналіз основних

учасників ринку;
 оцінка попиту і пропозиції на

ринку;
 сегментація і виділення ніш на

ринку;
 побудова моделі розвитку ринку

і прогнозування продажів.

 матриця GE;
 метод прогнозування ємності;
 метод експертних оцінок «Дельфі»;
 формування «портрета» товарного

ринку;
 порівняльний аналіз;
 методи статистичного аналізу;
 SWOT-аналіз;
 PEST-аналіз;
 метод прогнозування попиту;
 метод гнучкого сегментування;
 метод компонентного 

сегментування;
 метод аналізу і прогнозування

часових рядів.
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Продовження таблиці 1

1 2
2. Аналіз конкурентів:
 визначення лідерів ринку;
 вивчення переваг і недоліків

конкурентів;
 порівняльний аналіз комплексу

маркетингу і бізнес-процесів
конкурентів;

 визначення економічних драйверів
галузі (розмір, темпи зростання ринку,
прибутковість в галузі, кількість
конкурентів і споживачів, легкість
входу на ринок)

 матриця Портера;
 побудова карти стратегічних

груп;
 бенчмаркінг;
 аналіз чеків конкурентів;
 метод порівняльної оцінки;
 SWOT-аналіз основних 

конкурентів;
 факторний аналіз

конкурентоспроможності товарів
та підприємств.

3. Аналіз товарної політики:
 загальна динаміка продажів;
 дослідження товарного асортименту;
 визначення етапу ЖЦТ;
 позиціонування товару або послуги;
 дослідження іміджу бренду серед

конкурентів;
 дослідження ринкової вартості бренду;
 задоволеність споживачів і лояльність;
 якість обслуговування споживачів.

 матриця БКГ;
 АВС-аналіз;
 XYZ-аналіз;
 побудова карти позиціонування;
 хол-тест;
 метод вільних асоціацій;
 опитування споживачів;
 метод Brand Strength.

4. Аналіз цінової політики:
 аналіз типів ринку;
 оцінка рівня цін на ринку;
 вимір цінової еластичності;
 аналіз задоволеності пропонованою

ціною.

 методи розрахунку середньої
ціни;

 метод дугової еластичності;
 метод точкової еластичності;
 опитування;
 інтерв'ю.

5. Аналіз збутової політики:
 аналіз ринку збуту;
 аналіз постачальників;
 аналіз політики транспортування.

 сегментація ринку;
 порівняльний аналіз 

постачальників;
 математико-статистичні методи

оптимізації складських і
транспортних витрат.

6. Аналіз комунікаційної політики:
 ефективність промо-акцій, рекламних

кампаній;
 проведення маркетингових

експериментів (тестування продукції,
концепцій упаковки, рекламних ідей і
форм).

 аналіз співвідношення витрат на
комунікації і прибутку;

 пробні покупки;
 хол-тест;
 опитування.

Сучасна теорія маркетингу зазначає, що саме торговельним підприємствам 

найбільше відповідає концепція 4С: Customer needs & wants, Customer Cost, 

Convenience, Communication. Це більш прогресивний підхід до формування 
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особливого торгового пропозиції, тому менеджеру з маркетингу підприємства 

роздрібної торгівлі необхідно засновувати розробку маркетингових заходів 

саме на концепції 4С. 

У таблиці 2 представлена класифікація методів аналізу маркетингової 

діяльності відповідно до напрямів 4С, такими як: аналіз споживачів, аналіз 

витрат клієнта, аналіз зручності для споживачів, аналіз комунікацій. 

Незважаючи на те, що для роздрібного торгового підприємства необхідно 

вивчати споживачів як основний фактор, що впливає на діяльність 

підприємства, не варто забувати і про традиційну концепції 4Р маркетингу, 

тому що ресурсні можливості підприємства можуть не відповідати можливості 

освоєння нового сегмента ринку або введення в асортимент нових товарів. 

Таблиця 2 - Напрями та методи аналізу з урахуванням концепції 4С 

Напрямок аналізу Метод аналізу 
1. Аналіз ринку:
 перспективність, привабливість 

ринку;
 оцінка ємності ринку;
 дослідження товарної структури

ринку;
 загальний аналіз основних 

учасників ринку;
 оцінка попиту і пропозиції на

ринку;
 сегментація і виділення ніш на

ринку;
 побудова моделі розвитку ринку і

прогнозування продажів.

 матриця GE;
 метод прогнозування ємності;
 метод експертних оцінок «Дельфі»;
 формування «портрета» товарного

ринку;
 порівняльний аналіз;
 методи статистичного аналізу;
 SWOT-аналіз;
 PEST-аналіз;
 метод прогнозування попиту;
 метод гнучкого сегментування;
 метод компонентного 

сегментування;
 метод прогнозування часових рядів.

2. Аналіз конкурентів:
 визначення лідерів ринку;
 вивчення переваг і недоліків

конкурентів;
 порівняльний аналіз комплексу

маркетингу і бізнес-процесів
конкурентів;

 визначення економічних драйверів
галузі (розмір, темпи зростання
ринку, прибутковість в галузі,
кількість конкурентів і споживачів,
легкість входу на ринок).

 матриця Портера;
 побудова карти стратегічних груп;
 бенчмаркінг;
 аналіз чеків конкурентів;
 метод порівняльної оцінки;
 SWOT-аналіз основних 

конкурентів;
 факторний аналіз

конкурентоспроможності товарів та
підприємств.
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Продовження таблиці 1

1 2
3. Аналіз споживачів:
 виявлення споживчих переваг;
 побудова «портрета» споживачів;
 аналіз скарг споживачів;
 задоволеність споживачів, лояльність і

якість обслуговування споживачів.

 опитування;
 спостереження;
 інтерв'ю;
 фокус-група;
 Google Analytics.

4. Аналіз витрат клієнта:
 аналіз рівня цін;
 аналіз місця розташування 

підприємства.

 методи розрахунку середньої
ціни;

 опитування;
 інтерв'ю.

5. Аналіз зручності для споживачів:
 аналіз місця розташування;
 аналіз графіка роботи;
 парковка;
 транспортне повідомлення;
 аналіз додаткових функцій товару.

 порівняльна характеристика 
торгових зон;

 опитування;
 інтерв'ю;
 фокус-група.

6. Аналіз комунікацій:
 аналіз діяльності торгового персоналу.

 Mystery Shopping;
 опитування.

Для того, щоб підібрати метод аналізу маркетингової діяльності, 

підприємство, має оцінити ті методи аналізу, які використовуються 

підприємством в даний час. 

Оцінка використовуваних методів проводиться за кількома критеріями 

(відповідність мети аналізу, відповідність ресурсним можливостям, витратність 

методу, рівень достовірності інформації, повнота інформації) шляхом 

експертних оцінок. Якщо оцінка показала, що використовуються методи не 

забезпечують досягнення мети, заради якої проводився аналіз, дороги в 

використанні, надають недостатньо повну інформацію або інформацію, рівень 

достовірності якої може бути оскаржений, то необхідно прийняти рішення про 

підбір інших методів аналізу маркетингової діяльності. Для того, щоб скласти 

набір методів аналізу маркетингової діяльності, необхідно, по-перше, виділити 

найбільш проблемні напрямки маркетингової діяльності, по-друге, на основі 

таблиці 1 скласти альтернативні набори методів аналізу маркетингової 

діяльності, по-третє, оцінити кожен з наборів методів аналізу за виділеними 

критеріями і вибрати набір методів аналізу маркетингової діяльності. 
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Наступний етап - проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства та 

впровадження результатів аналізу в діяльність підприємства. Як уже було 

відзначено вище, від правильності підбору методів аналізу маркетингової 

діяльності залежать висновки про стан зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства, а отже і управлінські рішення, спрямовані на управління 

маркетингом підприємства. 

Від правильності підбору методів аналізу маркетингової діяльності 

залежать висновки про стан зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства, а отже і управлінські рішення, спрямовані на управління 

маркетингом підприємства. 

Доцільно зазначити, що маркетинг є провідною функцією, визначальною 

технічну, виробничу політику підприємства, стиль і характер управління всією 

підприємницькою діяльністю. Фахівці з маркетингу намагаються довести до 

кожного інженера, розробника і виробничника, яким споживач хоче бачити 

даний продукт, яку ціну він готовий платити, де і коли буде потрібно цей 

продукт. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті подано визначення логістики торговельного підприємства та 

логістичного менеджменту. Розглядається місце логістики в загальній 

стратегії торговельної фірми.

Ключові слова: логістика, менеджмент, логістична система, логістичний 

менеджмент, логістичний процес. 

Логістика відіграє важливу роль в діяльності торговельного підприємства. 

Керівництво має розробляти систему логістичного менеджменту, ґрунтуючись 

на вже існуючих процедурах ухвалення рішень, оскільки логістика 

торговельного підприємства являє собою організований процес управління 

матеріальними та інформаційними потоками від постачальника (через 

розподільну систему компанії – склади і транспорт) до продажу та доставки 

покупцю. Все вище зазначене, зумовлює актуальність дослідження обраної 

теми статті. 

Мета статті – визначення місця логістичного менеджменту в системі 

менеджменту торговельного підприємства, принципи його формування та 

способи прийняття управлінських логістичних рішень. 

Питання розробки та формування системи логістичного управління 

підприємством представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, 

таких як: Крикавський Є. В., Ларіна Р. Р., Скоробогатова Т. М., Тридід О. М., 
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Миротін Л. Б., Родніков А. Н., Сергеєв В. І., Доналд Дж. Бауерсокс,  

Дуглас М. Ламберт, Джеймс Р. Сток та ін. В працях вищезазначених авторів 

висвітлюється сутність логістичного менеджменту, його основні концепції та 

принципи. Однак, слід зазначити, що малодослідженими залишаються питання 

інтегруючого зв’язку системи логістичного менеджменту з корпоративною 

стратегією підприємства. 

Сутність логістичного менеджменту можна розглядати як формування та 

реалізацію системи управління, яка повинна об'єднати послідовність дій 

управлінського персоналу, відповідних функціональних ланок, логістичних 

посередників та контрагентів у процесі управління потоками протягом повного 

логістичного ланцюга "постачання-виробництво-збут" у межах логістичної 

системи [7]. 

Передумовою розвитку логістичного менеджменту є та обставина, що у 

зв'язку зі становленням ринкових відносин у пострадянському періоді 90-их р. 

з'явилося й стало активно розвиватися новий науково-практичний напрямок – 

логістика. Причини зростання інтересу до логістики обумовлені потребами 

розвитку економіки й бізнесу. Раніше зусилля фірм були спрямовані в 

основному на зниження собівартості кожної одиниці продукції. У цей час 

підприємці почали визнавати важливість забезпечення збуту за рахунок 

зниження загальних витрат.

Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій виділяють основні принципи 

логістичного управління: 

- системність (діяльність підприємства розглядається у межах єдиної 

економіко-виробничої системи, і, водночас, із сукупністю відносно самостійних 

сфер діяльності), комплексність (характерні для функціонування як окремих 

логістичних операцій, так і для системи в цілому); 

- координація дій усіх ланок логістичної системи (узгодження процесів 

функціонування окремих ланок); 

- інтеграційний зв'язок (є характерним для діяльності логістичних 

підсистем); 
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- впровадження ефективної інформаційної бази (застосування сучасних 

інформаційних технологій, раціоналізація інформаційних потоків, побудова 

інформаційної моделі); 

- адаптованість (здатність логістичної системи пристосовуватись до 

мінливих умов зовнішнього середовища) [1]. 

Взаємозв'язок принципів логістичного менеджменту та формування 

ефективного логістичного забезпечення представимо за допомогою табл. 1. 

Шляхом практичного впровадження принципів логістичного менеджменту 

можна досягти підвищення організаційно-економічної стійкості підприємства, 

усунути конфлікти між функціональними підрозділами, забезпечити 

інтегровану взаємодію з логістичними партнерами та досягти додаткових 

конкурентних переваг. 

Логістичний менеджмент – це також персонал, що керує логістичним 

процесом. Його поділяють на [1] : 

Таблиця 1 – Принципи логістичного менеджменту і формування 

логістичного забезпечення підприємства [1] 

Принципи логістичного 
менеджменту 

Принципи формування ефективного 
логістичного забезпечення 

Системність 
Аналіз підприємства як складової 

логістичної системи 

Комплексність 
Горизонтальна інтеграція 

організаційної структури підприємства 

Інтеграційний зв’язок 
Безперервність загального 
господарського циклу 

Координація дій усіх ланок 
логістичної системи 

Оптимізація та автоматизація 
основних бізнес-процесів 

Впровадження ефективної 
інформаційної бази 

Впровадження корпоративної 
інформаційної системи 

Адаптованість Розгляд усіх процесів як потокових 

- top management – вищий управлінський персонал, наприклад, заступник 

директора з логістики, інтегральний логістичний менеджер, начальник відділу 

(служби) логістики; 
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- middle management (supervisors) – середній управлінський персонал – 

керівники структурних підрозділів відділу (служби) логістики, супервайзери 

(координатори) функціональних областей логістики підприємства або 

ключових логістичних функції, аналітики, провідні логістичні менеджери  

і т. ін.; 

- lower management – управлінський персонал нижчої ланки служби 

логістики фірми: логістичні менеджери, аналітики-статистики, допоміжний 

персонал і т. ін. 

Менеджмент логістики підприємства має здійснювати 

наступні завдання (функції) [7] : 

1) формування та розвиток логістичної системи (проектування, побудова

та періодична трансформація відповідно до змін технологій, вимог ринку та 

стратегії підприємства); 

2) розробка логістичної стратегії та управління процесом її реалізації у

поєднанні з загальною організаційною стратегією підприємства; 

3) управління логістичною системою підприємства з метою раціоналізації

потокових процесів (планування, організація, оперативне регулювання та 

контроль руху внутрішніх та зовнішніх потоків, координація взаємозв'язаних 

функцій управління). 

При побудові сучасних логістичних систем велике значення має 

визначення місця логістичного менеджменту в загальній структурі управління 

фірмою та визначення областей взаємодії з іншими сферами менеджменту. 

Сучасна система менеджменту фірми представляє собою композицію 

організаційної структури управління з функціонально-орієнтованими сферами 

діяльності (фінанси, інвестиції, виробництво, маркетинг і збут, інновації, 

персонал тощо), об'єднаними стратегічними, тактичними й іншими цілями [7]. 

З точки зору логістики здійснення функцій стратегічного (тактичного, 

оперативного) та функціонального менеджменту повинно сприяти реалізації 

логістичної місії фірми, узгодженої з маркетинговою і виробничою стратегіями. 

Вищевикладене дозволяє визначити місце логістичного менеджменту у 

системі менеджменту підприємства (рис. 1).  
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Особливістю логістичного менеджменту є те, що він як стратегічних, так і 

тактичних (оперативних) цілей і завдань пов'язаний з усіма функціональними 

областями менеджменту (інвестиційного, інноваційного, виробничого, 

фінансового, інформаційного, управління персоналом) в процесах управління 

закупівлями матеріальних ресурсів, виробництвом і збутом готової продукції. 

Часто буває дуже важко розділити сфери дії логістичного та інших видів 

менеджменту (особливо виробничого, інвестиційного, фінансового, 

інформаційного). Тому зазвичай виділяють основну координуючу та 

інтегруючу функції логістичного менеджменту на вищому рівні ієрархії 

управління фірмою [1]. 
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Рисунок 1 –  Місце логістичного менеджменту в системі менеджменту 

торговельного підприємства [3, 6] 
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В умовах ринкової економіки керівництво має розглядати логістику як 

інструмент, що дає змогу зменшити загальні витрати фірми на традиційні 

функції закупівлі, управління запасами, транспортування й вантажопереробки 

продукції. Однак трапляється, що зменшення загальних логістичних витрат 

фірми досягається за рахунок збільшення конфліктів між персоналом логістики 

й інших функціональних сфер бізнесу. Тим часом традиційний розподіл 

функціональних обов’язків і відокремлення рівнів управління та контролю у 

визначених організаційних структурах корпорації неминуче призводить до 

виникнення конфліктних ситуацій, згладжування яких має бути одним із 

завдань персоналу інтегрованої логістики [5]. 

Орієнтація інтегрованої логістики в торговельному підприємстві повинна 

базуватися на певній ієрархічній структурі та сприяти формуванню й розвитку 

потенціалу підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 – Ієрархія рішень в логістиці торговельного  

підприємства [4] 

Області ухвалення рішень Зміст Функції 
1. Традиційні спеціалізації
роздрібних торговців 

Логістичні операції, що 
розглядаються як 
складові елементи 
господарської діяльності

1. Визначення асортименту
товарів та послуг 
2. Закупівлі товарів
3. Категорійний менеджмент
4. Обслуговування споживачів

2. Операційна структура
логістики 

Об’єднує тимчасові та 
просторові аспекти 
логістики, пов’язуючи їх 
в єдиний процес 

1. Логістика закупівель
торговельного підприємства 
2. Внутрішньомагазинна логістика
3. Логістика продажів
торговельного підприємства 

3. Система логістичних
рішень 

Особливі види робіт, що 
мають вирішальне 
значення для кінцевого 
успіху і призначені для 
задоволення потреб 
логістики 

1. Формування і управління
інфраструктурою торговельного 
підприємства 
2. Управління інформаційними
технологіями 
3. Управління запасами
4. Управління логістичними
запасами 
5. Управління складським і
транспортним господарством 

4. Оновлення бізнес
процесів 

Система постійного 
самовдосконалення 

На вибір менеджера. Може 
включати антикризове управління, 
реінжиніринг, бенчмаркінг, 
брендінг, аутсорсинг, факторинг 
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Менеджер з логістики зобов’язаний усвідомлювати, що від недоліків або 

переваг його діяльності багато в чому залежить успіх реалізації стратегії фірми, 

адже логістичний менеджмент торговельного підприємства полягає в створенні 

та налагодженні таких підсистем управління, які б слугували основою 

виконання цієї стратегії [3]. 

Розподіл відповідальності, повноважень, фінансової звітності, фондів 

оплати праці працівників не вирішує міжфункціональних суперечностей й 

ускладнює одержання оптимальних результатів, наприклад, максимального 

прибутку.

Аналізуючи реалізацію стратегії, виділяють, з одного боку, діяльність, 

направлену на уникнення проблем, а з іншого, – на розширення можливостей. 

Роздрібні торговці виконують ряд функцій, що збільшують цінність товарів і 

послуг, які вони продають. Колись ця діяльність розглядалась як специфіка 

торгівлі та з логістикою вона зовсім не синхронізувалась. Сьогодні вона 

виступає важливою операційною складовою інтегрованого бізнесу 

торговельних фірм різних форматів. 

Отже, визначення сутності логістичного менеджменту дає можливість 

стверджувати, що логістичний менеджмент знаходиться у нерозривному 

зв’язку з принципами логістики та організаційного менеджменту, з метою 

оптимізації всіх видів потоків задля досягнення ключових показників 

ефективності шляхом застосування синергетичного ефекту, в залежності від 

специфіки діяльності підприємства. 
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СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування системи 

управління маркетинговою діяльністю підприємства, яка формується за 

рахунок посилення глобалізації та збільшення насиченості інформаційних 

потоків. У статті проаналізовано підходи до управління маркетинговою 

діяльністю підприємства. Окреслено сутність маркетингової діяльності, її 

завдання та цілі. Окремо в статті розглянуто еволюцію трактувань 

маркетингу та управління маркетинговою діяльністю, природу його розуміння. 

Загалом стаття формує чітке уявлення щодо управління маркетинговою 

діяльністю як системи управління підприємством. 

Ключові слова: маркетинг, принципи маркетингу, маркетингова діяльність, 

управління маркетинговою діяльністю підприємства, підходи до управління 

маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності, процес. 

Постановка проблеми. Ринок України на даному етапі характеризується 

підвищенням рівня конкурентної боротьби виробників та зниженням 

купівельної спроможності споживачів. Зростає вимогливість покупців до якості 

продуктів та рівня надання послуг. Тому актуальним для підприємства є 
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підвищення ефективності маркетингової діяльності, оскільки саме вона дає 

змогу задовольнити потреби споживачів та отримати максимально можливий 

прибуток. Управління маркетинговою діяльністю включає такі види операцій 

на підприємстві, як організація та стимулювання збуту, створення та 

проведення рекламної кампанії, ціноутворення, дослідження ринків збуту – все 

це великою мірою впливає на ефективність діяльності та прибутковість 

підприємства. Все більше вітчизняних підприємств використовують у своїй 

роботі маркетингову діяльність, формують відділи маркетингу та проводять 

маркетингові дослідження, аби мати високу конкурентоспроможність на ринку. 

Запорукою успіху відділу маркетингу на підприємстві у сучасних умовах є 

швидке та своєчасне реагування на зміни маркетингового середовища. Саме 

тому організування ефективної діяльності маркетингу на підприємстві вимагає 

не тільки кваліфікованого управління, але і нових підходів до аналізу даного 

управління маркетинговою діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами управління маркетинговою 

діяльністю відображені в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців, серед 

яких Ф. Котлер, П. Доль, М. Мескон, Т. П. Данько, Й. С. Завадський, Л. В. 

Балабанова, А.О. Старостіна, І.Л. Решетнікова та інші. Однак оцінка і аналіз 

маркетингової діяльності підприємства потребує постійного відстеження. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та організування 

управління маркетинговою діяльністю на підприємстві у сучасних умовах, а 

також підвищення його ефективності на ринку. 

Виклад основного матеріалу. В умовах швидкого розвитку науки, техніки і 

технологій успіху досягне лише те підприємство, яке правильно використовує 

маркетингове управління (маркетинговий менеджмент), постійно вдосконалює 

та адаптує свою стратегію відповідно до змін ринкового середовища. В Україні 

перехід економіки на ринкові відносини відбувся нещодавно, тому вітчизняним 

підприємцям досить часто не вистачає досвіду роботи у нових ринкових 

умовах, зокрема у здійсненні маркетингової діяльності. Проте, управління 

маркетингом є необхідним в процесі виробництва та збуту, що враховує попит 

та потреби споживачів. 
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Рекламна діяльність – це дії з метою поширення у будь-який спосіб, в 

будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів інформації, адресованої 

невизначеному цільовим колу осіб та спрямована на привернення уваги до 

об'єкта рекламування, на формування або підтримку інтересу до нього і його 

просування на ринку. 

Рекламна діяльність поділяється на міжнародну, зовнішньоекономічну, 

внутрішню [3, c. 612], що визначено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Види рекламної діяльності 

Вид Визначення 
міжнародна сучасна діяльність підприємств промислово розвинених 

країн, орієнтована на іноземні ринки з урахуванням їх 
особливостей 

зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств і організацій на 
іноземних ринках, що відображає сучасну практику 

 внутрішня діяльність вітчизняних підприємств і організацій, що 
обслуговують внутрішній ринок 

Реклама представляє собою одну з найбільших галузей економіки, вона 

об’єднує сотні тисяч рекламних агентств і бюро, в яких працюють мільйони 

співробітників. Від того, наскільки ефективно буде працювати ця система, в 

деякому сенсі залежить ефективність функціонування економіки країни в 

цілому. 

Система управління рекламною діяльністю – складний комплекс 

процесів, заходів і прийомів з планування, керівництва, організації, контролю 

та інформаційному забезпеченню реалізації рекламної функції підприємства з 

використанням системного підходу в тісній координації та інтеграції з іншими 

маркетинговими функціями підприємства. 

Управління являє собою сукупність дій та операцій, що мають одну 

спільну мету, однорідність вмісту і відносну відокремленість один від одного. 

Рекламна діяльность підприємства – це найважливіша складова частина 

комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на 

споживача. При правильній організації та управлінні реклама дуже ефективна і 

сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. 
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Здійснення маркетингової діяльності є об’єктивною необхідністю 

орієнтації науково-технічної, виробничої та збутової діяльності підприємства з 

урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Тут відображається 

і постійно посилюється тенденція до планомірної організації виробництва з 

метою підвищення ефективності функціонування підприємства загалом та його 

господарських підрозділів зокрема [2, с. 32]. Маркетингова діяльність 

підприємства спрямована на те, щоб досить обґрунтовано, враховуючи запити 

ринку, встановлювати поточні і, головне, довгострокові (стратегічні) цілі, 

шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, 

визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру 

виробництва і бажаний прибуток [2, с. 35]. Основне завдання управління 

маркетингом полягає у тому, щоб синхронізувати процес управління 

елементами комплексу маркетингу у такий спосіб, щоб кожен з них, виконуючи 

своє функціональне призначення, одночасно сприяв підвищенню ефективності 

решти елементів і тим самим підвищував синергічний ефект [4, с. 384]. Згідно з 

Ф. Котлером, маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства, що 

пов’язані між собою й охоплюють планування, ціноутворення, продаж, 

доставку товарів та надання послуг, в яких є потреба у наявних або 

потенційних споживачів, а також вид людської діяльності, спрямованої на 

задоволення потреб через обмін [6, с. 19]. 

Г. Ассель розуміє управління маркетингом як «механізм процесу 

управління, за допомогою якого маркетингова організація взаємодіє зі 

споживачами». Завдання менеджерів з маркетингу полягають в ініціюванні та 

контролі за цією діяльністю. Спочатку маркетингова організація виявляє 

потреби споживачів, потім вона розробляє і здійснює стратегії маркетингу для 

задоволення цих потреб, а потім контролює та аналізує реакцію споживачів з 

метою визначення рівня вдоволеності потреб споживачів [1, с. 6]. Управління 

маркетингом – це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за 

проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку 

вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань 
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організації, таких як, зокрема, отримання прибутку, зростання обсягу збуту, 

збільшення частки ринку [6, с. 71].  

Основними функціональними напрямами, які підприємство може 

використовувати у сфері внутрішнього маркетингу, є організація тренінгів, 

лідерство та підтримка, внутрішні комунікації та діалог, зовнішні комунікації, 

планування, заохочення, використання технологій, внутрішні дослідження. 

На думку Ф. Котлера, внутрішній маркетинг спрямований на відділ 

маркетингу, топменеджмент та інші відділи підприємства. Раніше у своїх 

працях автор зазначав, що маркетинг є інтегрувальною функцією в системі 

менеджменту підприємства, з чого випливає те, що завданнями внутрішнього 

маркетингу, на його думку, є об’єднання й інтеграція зусиль різних 

організаційних структур (функціональних підрозділів) підприємства через 

донесення цілей і завдань маркетингу, концепції товару чи послуги, які надає 

підприємство. 

Необхідно розрізняти фактори, які контролює вище керівництво 

підприємства (вид діяльності, загальні цілі, роль маркетингу та інші засоби 

підприємницької діяльності, корпоративна культура тощо), та фактори, що 

контролюються службою маркетингу [4, с. 39, 40, 42].  

Основними принципами маркетингової діяльності є програмно-цільове 

управління, інноваційний підхід, орієнтація на попит, єдність інформаційного і 

фізичного маркетингу, поєднання методів кількісного та якісного аналізу 

ринку, тотальне управління маркетингом, логістична модель організації, 

електронний маркетинг, перетворення маркетингу на центр прибутку, 

пріоритетне кадрове забезпечення. 

Висновки. Виходячи з наведених вище міркувань, можна зробити такі 

висновки: управління маркетинговою діяльністю,  як теоретичне поняття має 

дуалістичну природу, органічно поєднує у собі два окремих понятійних 

утворення, а саме – маркетинг і менеджмент. Управління маркетинговою 

діяльністю дає змогу забезпечувати формування попиту через визначення 

потреб споживачів.  Підсумовуючи наведені аргументи, можна запропонувати 
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таке визначення «управління маркетинговою діяльністю»: це діяльність 

усередині підприємства, спрямована на ринкове середовище, яке базується на 

застосуванні інформаційних технологій, встановлення постійної комунікації зі 

споживачем, що дають можливість підвищувати адаптивність маркетингових 

інструментів відповідно до потреб ринку, а також сприятиме досягненню цілей 

маркетингової діяльності підприємства. Управління маркетинговою діяльністю 

визначає якісний склад комплексу маркетингу, через який підприємство 

здійснює маркетинговий вплив на споживача, створює сприятливе внутрішнє 

середовища, має на меті доведення до керівництва і персоналу цінностей 

підприємства і його маркетингових цілей, найкращого задоволення потреб 

споживачів і збільшення клієнтської бази підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА 

ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад використання 

маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів, яка формується 

за урахуванням різноманітних факторів та чинників впливу. У статті 

проаналізовано основні маркетингові інструменти. Окреслено сутність 

маркетингових інструментів впливу, їхні цілі та завдання. Окремо в статті 

розглянуто аромамаркетинг, як сучасних маркетинговий інструмент впливу. 

Загалом стаття формує чітке уявлення про використання маркетингових 

інструментів впливу на поведінку споживача. 

Ключові слова: інструмент маркетингу, нейромаркетинг, сенсорний 

маркетинг, фактор, інструмент впливу, фактори впливу, зовнішнє середовище 

споживача, внутрішнє середовище споживача, аромамаркетинг. 

Постанова проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства усе частіше 

набуває питання актуальності впливу маркетингових інструментів на поведінку 

споживачів. Саме питання узагальнення інструментів маркетингового впливу 

набуває завданням нашого дослідження. Поряд із цим під час вивчення питання 

стосовно поведінки споживача на ринку необхідно встановити, в яких обсягах 

він купує наявні товари і послуги за заданих цін та попиту. Встановити вплив 

видів маркетингових інструментів на поведінку споживачів. 

Аналіз останніх досліджень. Відомими науковцями у цьому напрямку є  

Т. Веблен, Е. Фромм, А. Маслоу, Ж. Бодрійяр, Р. Д. Блекуел, П. У. Мініард,  

Д. Ф. Енджел, Д. Аакер, Р. Батра, Д. Далримпле, А. Дамазіо. За даними 

наукових праць вчених були проведені різноманітні дослідження щодо 

застосування маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів, але 

системного визначення сутності структури і функції маркетингу, його впливу 
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на задоволення споживацького попиту і потреб як цілеспрямованої діяльності 

практично немає. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення ефектів маркетингового 

інструменту впливу на поведінку споживачів. Аналіз факторів та чинників 

впливу на поведінку споживачів в сучасних умовах. Дослідження інноваційних 

методів впливу на споживачів. 

Виклад основного матеріалу. До інструментів маркетингу відносять 

способи його здійснення, тобто рекламу, збут, обслуговування покупця, 

політику цін, вивчення потреб і попиту, зв'язок зі споживачами та 

громадськістю. Традиційний перелік інструментів маркетингу коротше і 

найчастіше описується в рамках так званого комплексу маркетингу або 

класичної формули "чотирьох Р" маркетингу: продукт (product), ціна (price), 

місце (place), просування (promotion). Вперше цей комплекс запропонував 

американський професор Джером Маккарті з університету штату Мічиган в 

книзі "Основи маркетингу" в 1960 р. Комплекс маркетингу зазвичай 

розуміється як певна сума керованих параметрів маркетингової діяльності або 

як набір піддаються контролю змінних чинників маркетингу. Зрозуміло, чому 

саме ці чотири елементи утворюють комплекс: кожен з них є визначальним у 

системі виробництва та споживання товарного продукту, і в той же час між 

цими елементами існує стійкий внутрішній зв'язок, так що будь-яка зміна 

одного з них спричиняє за собою зміну інших елементів. В умовах класичного 

ринку зміна, наприклад, якості продукту тягне за собою зміну її ціни, що, в 

свою чергу, може вплинути на програму просування цього товару з 

відповідними змінами каналів його збуту або місця продажу [1]. 

«Нейромаркетинг» включає в себе візуальний мерчандайзинг (дія за допомогою 

кольору і зображень), звуковий дизайн та аромамаркетинг. "Сенсорний 

маркетинг" допомагає виробити умовний рефлекс: коли людина чує певну 

музику, відчуває запах або бачить поєднання кольорів – у неї виникають чіткі 

асоціації з певним брендом. 
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До інших засобів впливу на свідомість та підсвідомість потенційного 

споживача також відноситься «Нейролінгвістичне програмування» або НЛП. В 

першу чергу, це виявлення властивих цільовій аудиторії фільтрів уваги і певних 

стратегій мислення. Це дозволяє, створюючи рекламний обіг, "кодувати" їх в 

тих нейростратегіях і транслювати в тих каналах сприйняття, які найбільш 

властиві цим людям. Крім точного попадання рекламної ідеї в свідомість 

цільової аудиторії, це дає ще і дуже високий відсоток прийняття цими людьми 

рекламної ідеї, як своєї власної або авторитетної для них. Вплив маркетингової 

збутової, товарної політики, політики комунікацій, тощо [5]. 

Виступаючи суб'єктом споживчого ринку, покупець здійснює на ньому 

діяльність щодо купівлі певних товарів. Потрібно зазначити, що у переважній 

більшості випадків ця активність не проявляється сама по собі, а зумовлена 

рядом причин. Тобто існує певний набір факторів, що справляють 

безпосередній вплив на купівельну поведінку споживачів або, принаймні, 

активізують її. 

Згідно з класичним визначенням, фактор - це умова, рушійна сила будь-

якого процесу. У випадку зі здійсненням покупки на споживчому ринку це той 

чинник, що своїм впливом спрямовує покупця до купівлі певного чітко 

визначеного товару.  

Фактори впливу на поведінку споживачів треба відрізняти від 

маркетингових інструментів, що мають аналогічне призначення. Ця відмінність 

полягає в наступному: фактори впливу на певний часовий момент є поняттям 

статичним, постійним. Маркетолог не може змінювати, наприклад, соціальний 

клас, до якого належить споживач. Ці фактори враховуються при визначенні 

змісту поведінки споживачів як реальність, об'єктивність, якої не уникнути. 

Інструменти впливу - це поняття динамічні. Маркетолог може ними 

маніпулювати, добиваючись від споживача бажаної для фірми поведінки. 

Отже, фактори впливу - це поняття первинні. За допомогою маркетингових 

інструментів маркетолог може змінювати, коректувати поведінку споживачів, 

яка склалась під впливом цих факторів. 
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Фактори впливу на поведінку індивідуальних споживачів можна поділити 

на дві великі групи: 

- зовнішні; 

- внутрішні. 

Таке їх розмежування випливає із характеру середовища, в якому 

знаходиться споживач. Зовнішнє середовище споживача - це все те, що його 

оточує і впливає на купівельну поведінку (культура, референтні групи тощо). 

Внутрішнє середовище споживача - це все те, що з ним безпосередньо пов'язане 

і впливає на його поведінку (вік, рід занять, спосіб життя). Розмежування 

факторів впливу на поведінку споживача на зазначені групи, на відміну від 

традиційної їх класифікації на фактори, що стосуються окремих видів ринків 

(споживчих ринків, ринків товарів виробничого призначення), є більш 

обґрунтованим. Воно забезпечує можливість об'єктивнішого дослідження 

поведінки споживачів [2]. 

Для оцінки поведінки споживачів використовується інтердисциплінарний 

підхід. Так, економічні науки допомагають знайти відповідь на запитання, який 

дохід мають споживачі і як вони його розподіляють, за якою ціною вони хотіли 

б придбати той чи інший продукт, як можна оцінити величину попиту і 

пропонування товарів тощо. Психологія допомагає зрозуміти мотиви і стимули 

поведінки споживачів , етнографія - особливості походження, розселення, 

стосунків, культури і побуту народів, симптоматологія - зовнішні ознаки як 

виявлення сутності явищ, герменевтика - пояснити та інтерпретувати  

тексти та ін. 

Досліджуючи поведінку споживачів , удаються до кількох теоретичних 

підходів. Найвідоміші з них такі: 

1) економічна теорія, що розглядає рішення покупців як наслідок

раціональних, тобто логічних послідовних підрахунків. Індивідуальний 

покупець намагається витратити свій дохід на товари з таким розрахунком, щоб 

найбільшою мірою задовольнити свої запити і смаки. Проте за певними 

оцінками лише 25 % купівель здійснюється в такий спосіб; 
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2) мотиваційна теорія, яка стверджує, що справжні причини купівлі товарів

не завжди мають свідомий характер. Мотивація, що лежить в основі поведінки 

людей, є наслідком постійного взаємовпливу комплексу свідомих і несвідомих, 

чуттєвих, інтелектуальних, а також культурних і фізіологічних потреб. 

Нині відправним моментом дослідження поведінки споживачів є побудова 

і вивчення відповідних моделей. Моделі поведінки споживачів - це 

концептуальні схеми, які систематизують інформацію про те, як і чому 

приймаються рішення про купівлю товарів (послуг). Завдяки використанню 

таких моделей можна краще зрозуміти поведінку споживачів, а отже, 

ефективніше використати маркетинговий інструментарій. Процес прийняття 

рішень споживачем про купівлю здійснюється внаслідок впливу таких груп 

чинників: 

- чинники зовнішнього впливу, у тому числі маркетинговий 

інструментарій та зовнішнє соціально-економічне середовище; 

- чинники так званої чорної скриньки споживачів; 

- ситуаційні впливи. 

Ядром цієї моделі є процес попереднього осмислення споживачем свого 

наміру, прийняття конкретного рішення щось придбати і наступного 

усвідомлення здійсненого. 

Вихідний момент прийняття рішення про купівлю - розуміння проблеми, 

тобто різниці між бажаною і реальною ситуацією. Розуміння проблеми може 

бути простим (констатація браку в споживача певних товарів) або складнішим 

(відчуття дискомфорту, погіршання іміджу), що констатується самостійно або 

стимулюється зовнішніми чинниками (наприклад, рекламою). 

Розуміння проблеми підводить споживача до пошуку інформації стосовно 

способів та методів її розв'язання. Тут передовсім використовується внутрішній 

пошук, тобто намагання знайти інформацію у власному досвіді. Якщо цього 

замало, а ризик прийняття неправильного рішення дуже великий, починається 

зовнішній пошук (періодичні видання, рекламні буклети, виставки, презентації, 

досвід інших споживачів тощо) [3]. 
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Сучасна концепція інтегрованих маркетингових комунікацій передбачає 

ретельно зважену та скоординовану роботу всіх каналів комунікації для 

формування чіткого, послідовного та переконливого уявлення про виробника та 

його продукт. 

Основні шляхи для переконання під час комунікації обираються залежно 

від рівня підготовленості споживача до сприйняття комунікаційного звернення: 

- при високому рівні - прямий шлях процесу переконання. Застосовують 

тільки ті аргументи, які важливі для формування обґрунтованої думки; 

- при низькому рівні - непрямий. Для переконання вдаються до непрямих 

натяків щодо переваг продукту, наприклад, від імені того, хто викладає 

аргументи; 

- при помірному рівні - комплексний. Однаково можуть впливати як 

аргументи, так і непрямі натяки. 

Фактори, що визначають силу впливу: 

1. Ступінь уваги аудиторії носія реклами: читачі журналу "Стиль життя"

приділяють рекламі товарів широкого вжитку більше уваги, ніж читачі газети 

"Бізнес". 

2. Відповідність аудиторії носія реклами: для реклами дитячого крему

доцільніше віддати перевагу журналу "Мій малюк ", ніж "За рулем". 

3. Загальна якість видання - від якості поліграфії до престижності видання.

Дієвість впливу різних видів комунікації на поведінку споживачів 

залежить від якості та складових елементів комунікації: 

1. Джерело рекламної інформації, особа, що її доносить (фізична

привабливість, знаменитість, близькість до цільової аудиторії людини, що 

рекламує товар, додає переконливості доводам, які вона викладає). 

2. Викладені в рекламі доводи, які оцінюють за такими характеристиками

переконливість доводів визначається такими факторами: 

- доречність (доводи повинні акцентуватися на важливих для споживача 

властивостях товару); 
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- об'єктивність тверджень (краще сприймаються твердження, які базуються 

на фактичній інформації, що не залежить від суб'єктивної інтерпретації, 

наприклад, твердження "низька ціна", "мала вага" є суб'єктивними, а згадка про 

точну цифру - об'єктивними); 

- можливість переконатися в істинності твердження (розрізняють доводи 

контрольовані, верифіковані - перевірені на практиці і прийняті на віру). 

- кількість доводів (споживач скоріше погодиться придбати товар, якщо у 

нього буде достатньо причин для покупки). 

Емоційний вплив реклами передбачає, що людина схильна концентрувати 

більше уваги на речах, здатних викликати емоції. Елементи оформлення 

рекламного оголошення повинні в першу чергу привертати увагу споживачів до 

рекламного оголошення, а також формувати ставлення споживача до продукту 

та інформування про його властивості. Ефект повторення, тобо інформаційно-

насичена реклама може потребувати кількох повторів, особливо якщо споживач 

не надто мотивований; сприйняття повідомлень, що містять сильні доводи, 

активізується після трьох повторень, а сприйняття повідомлень, що містять 

слабкі доводи, навпаки, слабшає [4]. 

Володіння інформацією про фактори впливу на поведінку споживача та 

етапи прийняття ним рішення про купівлю товару не вирішує в повній мірі 

питання ефективного управління продажем. Для цього слід ще застосовувати 

маркетингові інструменти впливу на купівельну поведінку. Вони 

представляють собою сукупність важелів, за допомогою яких маркетолог може 

скеровувати покупців у напрямі здійснення ними купівлі товарів. Маркетингові 

інструменти необхідно розглядати у взаємозв’язку з факторами впливу на 

купівельну поведінку споживачів. Як вже відмічалося раніше вони між собою 

різняться (маркетингові інструменти вказують на те, як купівельну поведінку 

можна змінити в бажаному напрямі для продавця, 108 фактори впливу – від 

чого вона залежить). Однак, з іншого боку, вони є взаємодоповнюючими один 

одного. Склад маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів та 

їх інтенсивність на різних ринках неоднакові (табл. 1).  
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Таблиця 1 - Склад маркетингових інструментів впливу на поведінку 

споживачів та їх інтенсивність на різних ринках  

(+ - найменший вплив; ++ - середній вплив; +++ - найбільший вплив) 

Види маркетингових 
інтрументів 

Споживчі ринки Ринки товарів виробничо-
технічного призначення 

1. Товар +++ +++
2. Ціна +++ +++
3. Реклама +++ ++
4. Стимулювання збуту +++ ++
5. Упаковка ++ +
6. Фірмовий стиль ++ +
7. Спонсорство + +
8. Прямий маркетинг ++ +
9. Сервіс ++ +
10. Мерчандайзинг +++ +
11. Паблік рилейшнз + +
12.Корпоративний імідж ++ +
13.Виставки + +++

 Дані табл. 1 можуть бути корисними при встановленні черговості 

застосування маркетингових інструментів впливу на купівельну поведінку. Для 

того, щоб маркетингові інструменти здійснювали ефективний вплив на 

поведінку покупців, слід дотримуватися таких вимог:  

 врахування специфічних особливостей, характеру і суті цільової 

аудиторії споживачів;  

 проведення періодичних маркетингових досліджень доцільності 

застосування певних маркетингових інструментів впливу на купівельну 

поведінку;  

 комплексне використання маркетингових інструментів, які в даних 

ринкових умовах є найбільш ефективними і один одного доповнюючими;  

обґрунтоване визначення кількісного чи якісного рівня маркетингових 

інструментів, який забезпечує найбільш оптимальний вплив на купівельну 

поведінку споживачів;  

 передбачення можливості зміни пріоритетів споживачів, яка відповідно 

посилює чи зменшує силу впливу на їх поведінку певних маркетингових 

інструментів; 

  розробка програми застосування маркетингових інструментів. 
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Аромамаркетинг – це нематеріальний сучасний метод стимулювання збуту 

в основі якого лежить вплив на емоційний стан людини за допомогою 

ароматизаторів й ароматизації повітря природного й штучного походження. 

Нюх є найбільш ефективним способом пізнання людиною навколишнього 

світу, тому що він прямо передає сигнали в ту частину мозку, що відповідає за 

наші емоції. Інформація, одержувана органами нюху людини, впливає на 

прийняття того або іншого рішення. Дану особливість ароматизації можна й 

потрібно використати в маркетингових комунікаціях з метою збільшення 

продажів товарів і послуг. За статистикою, наведеною американськими 

вченими, ароматизатори й ароматизація торговельного приміщень збільшує час 

перебування покупця в даній зоні на 15%, при цьому збільшення обсягу 

продажів продукції досягає 20%. Крім того, ароматизатори й ароматизація 

приміщень сприяє більше глибокому проникненню інформації у свідомість 

людини. 

Метою ароматизації повітря й приміщень є: 

- залучення клієнтів та їхнє втримання в торговельному залі магазина, за 

столом ресторану й т.д. (збільшення продажів); 

- залучення клієнтів до виставочних стендів і промоакцій; 

- спонукання до здійснення покупок і збільшення обсягів продажів; 

- створення розслаблюючої обстановки для клієнтів; 

- гармонізація відносин у трудовому колективі (очисник повітря, легка 

ароматизація офісу); 

- збільшення продуктивності праці й просто нейтралізація неприємних 

заходів (освіжувач повітря). 

Головною відмінністю аромамаркетингу від інших видів маркетингових 

комунікацій є можливість відчути клієнтом всіма органами почуттів переваг 

товару, послуги, корпоративного іміджу. 

Сучасний маркетинг визнав ароматизацію незамінним інструментом у 

мистецтві продажів. Дійсно, якщо в магазині присутній запах несвіжих 

продуктів, то людина або взагалі не робить покупок, або купує тільки 
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промислові товари. У той же час аромат свіжоспеченого запашного хліба 

здатний схилити до покупки навіть тих, хто дотримується дієти. Подарунки 

краще купуються, коли в магазині перед Різдвом і Новим роком 

розпорошуються теплі аромати хвої, гвоздики, кориці й мандаринів, а в День 

Святого Валентина – шоколаду. Продукти мають потребу в супроводі свіжих, 

«безконфліктних» запахах, наприклад, огірка й кавуна.  

Висновки. Виходячи з наведених вище міркувань, можна зробити такі 

висновки:  до інструментів маркетингу відносять способи його здійснення, 

тобто рекламу, збут, обслуговування покупця, політику цін, вивчення потреб і 

попиту, зв'язок зі споживачами та громадськістю. Засоби впливу на свідомість 

та підсвідомість потенційного споживача можуть покращити роботу 

інструментів маркетингу. Велику роль відіграють фактори та чинники впливу 

на індивідуальних споживачів, які потрібно враховувати при розробці 

інструментів маркетингу. Сучасна концепція інтегрованих маркетингових 

комунікацій передбачає ретельно зважену та скоординовану роботу всіх каналів 

комунікації для формування чіткого, послідовного та переконливого уявлення 

про виробника та його продукт. Вплив реклама дає змогу поширити 

маркетинговий хід та залучити більше споживачів. Склад маркетингових 

інструментів впливу на поведінку споживачів передбачають різну інтенсивність 

на ринках. Для того, щоб маркетингові інструменти здійснювали ефективний 

вплив на поведінку покупців, слід дотримуватися таких вимог: враховувати 

специфічні особливості споживача, проводити періодичні маркетингові 

дослідження, використовувати комплекс маркетингових інструментів, 

передбачати можливості зміни пріоритетів споживача, розроблювати програму 

застосування маркетингових інструментів. Застосування сучасних методів 

допомагає  стимулювати збут в основі якого лежить вплив на емоційний стан 

людини. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

У статті визначено сутність поняття «маркетингові дослідження» і 

узагальнено змістовні підходи до становлення цього поняття.   Проаналізовано 

етапи проведення маркетингових досліджень. Обґрунтовано необхідність 

використання маркетингових досліджень вітчизняними підприємствами сфери 

послуг при розробці стратегії розвитку.  
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На сучасному етапі розвитку підприємств, коли ринковий успіх є головним 

критерієм діяльності, маркетинг становить собою невіддільну складову 

успішної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання.  Більшість 

підприємств, які бажають досягти поставлених цілей у своїй структурі мають 

служби, які відповідають за постійний збір, накопичення й аналіз інформації 

про конкурентів й потенційних партнерів, за проведення маркетингових 

досліджень і прогнозів, ймовірних ризиків. Без маркетингових досліджень, без 

вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища та їх регулярного 

моніторингу формування довгострокових конкурентних переваг компанії 

неможливо.  

У науковій літературі широко висвітлюється поняття «маркетингові 

дослідження», їхні цілі, завдання, напрями та процес здійснення. Маркетингові 

дослідження як в теоретичному, так і в практичному аспектах знайшли 

висвітлення в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 

Ф. Котлера, В. Руделіуса, М. Портера, С.С. Гаркавенка, Є.П. Голубкова, 

А. Старостіної, І. Ансоффа, І.В. Лилик, Е.В. Ромата та ін. 

Слід зазначити, що не існує єдиного тлумачення поняття «маркетингові 

дослідження», автори по-різному трактують термін і неоднозначно підходять 

до визначення етапів виконання маркетингових досліджень. Ф. Котлер вважає, 

що «маркетингові дослідження – систематичне визначення кола даних, 

необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що постає перед фірмою, їх 

збирання, аналіз і звітування про результати» [6, с. 118]. 

В. Руделіус дає інакше трактування маркетингових досліджень. У його 

розумінні: «маркетингові дослідження – це аналітичний процес, що включає 

визначення проблеми, збирання й аналіз інформації розроблення рекомендацій 

щодо поліпшення маркетингової діяльності організації» [8, с.141]. 

С. Гаркавенко поняття маркетингових досліджень визначає як 

«систематичний збір, оброблення та аналіз даних з метою прийняття 

обґрунтованих маркетингових рішень» [4, с. 61]. 
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Узагальнюючи різноманіття поглядів на сутність маркетингового 

дослідження, Американська Асоціація Маркетингу (АМА) у жовтні 2004 р. 

затвердила наступне визначення маркетингових досліджень: 

«Маркетингові дослідження – це функція, що зв'язує споживача, клієнта, і 

громадськість з маркетингом через інформацію – інформацію, яка 

використовується для виявлення і визначення маркетингових можливостей і 

проблем; створення, вдосконалення та оцінки маркетингових заходів; 

моніторингу продуктивності маркетингу і поліпшення розуміння маркетингу як 

процесу. Маркетингове дослідження визначає інформацію, необхідну для 

вирішення цих питань і розробляє методи збору інформації, керує і реалізує 

процес збору даних, аналізує і передає результати для їх використання» [1].  

Дослідницька галузь в розрізі маркетингу є досить перспективною 

галуззю. «Українська Асоціація Маркетингу», досліджуючи ринок 

маркетингових досліджень в Україні у 2017 році, висвітлює позитивні тенденції 

зростання ринку як в гривневому (+14,6 %), так і в доларовому еквіваленті 

(+9,3%). Замовлення дослідницьких агенцій на виконання певних робіт у 2017 

році дорівнює 116 млн грн. Дані щодо замовлень від інших дослідницьких 

компаній показали 13 агенції з 21. Серед агенцій, які показали такі дані є як 

локальні, так і великі транснаціональні корпорації. З врахуванням цього 

показника темп росту ринку в гривневому еквіваленті становить +11,7, %, а в 

доларовому розрахунку +1,0%. Згідно з думкою експертів, незважаючи на 

продовження загальної тенденції перенесення маркетингових офісів великих 

компаній з Росії в Україну, ринок маркетингових досліджень не показує темпів 

росту, а скоріше знаходиться на тому самому рівні [7, с. 4]. 

Дослідження ринку послуг – це систематичний безперервний процес 

одержання інформації, яка застосовується для формулювання можливостей 

ринку, оцінки маркетингових заходів та спостереження за змінами, що 

відбуваються в діяльності підприємства. Розробка маркетингової стратегії у 

сфері послуг – складний процес, який потребує проведення глибоких 

досліджень стану і розвитку ринку послуг, а також оцінки позиції 
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підприємства, яку воно займає на ринку. Формування загальної стратегії на 

основі комплексних маркетингових досліджень має такі переваги: 

1) дозволяє координувати зусилля багатьох структурних підрозділів та

осіб, чия діяльність взаємозалежна у виробничо-збутовому циклі протягом часу 

і в просторі; 

2) забезпечує чітку взаємодію між виконавцями з метою вирішення

головних завдань для підприємства в цілому; 

3) допомагає звести до мінімуму конфлікти, що виникають у результаті

неправильного або різного тлумачення і розуміння цілей підприємства; 

4) дає можливість визначати зміни та загальний розвиток ринкової

ситуації, а також зовнішнього середовища загалом, забезпечуючи готовність 

підприємства до відповідної реакції на ці зміни.  

Нагромадження інформації про ринок послуг та ринкове середовище повинно 

носити систематичний, а не випадковий характер. Тільки у цьому разі дослідження 

забезпечать позитивний результат. Тому для ефективного їх здійснення 

підприємства сфери послуг проходять через усі етапи процесу проведення 

маркетингових досліджень, що й організації-виробники товарів. Алгоритм процесу 

маркетингового дослідження у сфері послуг зображено на табл.1. 

Таблиця 1 – Етапи маркетингового дослідження [4, с. 43] 

Етап Складові елементи
Етап 1  
Визначення 
проблеми та цілей 
дослідження 

 визначення проблеми; 
 визначення потреби у виконанні досліджень; визначення цілей 

дослідження; 
 розроблення пошукових питань; формулювання робочої гіпотези 

Етап 2  
Розробка плану 
дослідження 

 визначення методу дослідження; 
 розроблення форм для виконання дослідження; 
 визначення об’єкта дослідження та обсягу вибірки; 
 оцінка маркетингової інформації; 
 визначення місця і терміну виконання дослідження 

Етап 3  
Реалізація плану 
дослідження 

 організація дослідження; 
 проведення дослідження; 
 контроль збирання даних; 
 документування отриманих даних 

Етап 4  
Обробка та аналіз 
даних 

 перевірка даних; 
 підготовка даних до обробки на ЕОМ; 
 обробка даних; 
 аналіз даних 

Етап 5  
Підготовка звіту та 
розробка 
рекомендацій 

 підготовка звіту; 
 презентація результатів; 
 передавання звіту особам, які приймають рішення 
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Після того, як в результаті комплексних маркетингових досліджень 

керівництво підприємства отримає можливість порівняти зовнішні загрози й 

можливості із внутрішніми силами та слабкими сторонами, воно може перейти 

до виявлення стратегічних альтернатив розвитку господарського портфеля.  

Необхідно відзначити, що процес проведення комплексних маркетингових 

досліджень та виявлення стратегічних альтернатив маркетингової діяльності – 

це два тісно взаємопов’язаних етапи, між якими іноді буває важко провести 

межу. Найчастіше альтернативи виявляються під час проведення 

маркетингових досліджень, і сам факт їх виявлення означає закінчення етапу 

власне досліджень і перехід безпосередньо до оцінки найбільш вдалих 

стратегій і вибору з них найбільш ефективного (з точки зору результатів і 

можливостей, які насправді існують).   

У процесі маркетингового дослідження при виборі стратегії розвитку 

важливим є врахування особливостей послуг, які відрізняють їх від товару і 

впливають на розробку маркетингових програм, зокрема в економічній 

літературі для оцінки якості послуг підприємств, які їх надають, 

використовується модель SERVQUAL. У сучасному вигляді вона має п’ять 

параметрів. Основні параметри та їх характеристика наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Характеристика параметрів якості послуг на підставі 

моделі SERVQUAL [5, с. 72] 

Параметр Характеристика

Надійність (Reliability) Здатність надати послуги якісно й у визначений термін  

Матеріальність 
(Tangibles) 

Позитивне сприйняття приміщень та зовнішнього вигляду персоналу 
підприємства, де надаються послуги. Використання якісного та 
сучасного устаткування. Наявність зручних засобів розрахунку за 
послуги та інші фізичні свідчення щодо надання послуги 

Чуйність або відповідна
реакція (Responsiveness)

Бажання персоналу своєчасно допомогти клієнтові в наданні 
послуги  

Гарантія (Assurance) Сприймана споживачем компетентність і ввічливість персоналу в 
процесі надання послуг. Сформована у клієнта довіра до 
підприємства та персоналу. Безпека та гарантія надання послуг 

Співчуття 
(Empathy) 

Доступність (фізичні та психологічні взаємовідносини із 
персоналом мають бути легкими та невимушеними). Упевненість 
споживача в ідентифікації розв'язання його проблеми 

Комунікативність 
(Communicativeness) 

Інформування клієнта щодо надання послуг на зрозумілій йому мові. 
Прагнення до кращого розуміння специфічних потреб споживача й 
адаптація професійних якостей персоналу до їх задоволення 



189 

Відповідно до моделі SERVQUAL якісними є послуги тих підприємств, які 

забезпечують стабільне дотримання необхідних параметрів у припустимих 

межах і контролюють власну діяльність на всіх етапах надання послуг. 

На багатьох сучасних підприємствах в якості основної методики вибору 

стратегії використовується матриця І. Ансоффа [2, c. 175], запропонована ним в 

1957 р. Однак дана матриця була представлена для вибору і формування 

стратегії розвитку підприємств, що спеціалізуються на виробництві та 

реалізації товарів. Сучасна ситуація на ринку та зростання підприємств, що 

надають послуги, змусили по-новому розглянути умови формування стратегії 

за цією методикою. Тому пропонується перетворити методику розробки 

стратегій для підприємств, що надають послуги (рис. 2). 

Діючі послуги Нові послуги 

Д
ію
чи
й 

ри
но
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Виділення Акцентування уваги 

Н
ов
ий
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Адаптація до покупця Диверсифікація 

Рисунок 2 – Матриця вибору стратегії розвитку підприємства сфери послуг 

«Стратегія виділення» передбачає розробку, виробництво і збут нових 

послуг на освоєних ринках. Реалізація такої стратегії, перш за все, передбачає 

аналіз послуг, що надаються, виявлення особливостей і позиціювання на ринку, 

з урахуванням цих нюансів.  

«Стратегія акцентування уваги» передбачає пошук нових ринків для збуту 

освоєних послуг. Така стратегія має на увазі значне інвестування в нові ринки. 

Вона, як правило, носить досить агресивний характер і передбачає високе 

напруження конкурентної боротьби. 

«Стратегія диверсифікації» полягає у впровадженні нових послуг на нових 

ринках. Цей термін часто асоціюється з експансією в область, не пов'язану з 
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поточною діяльністю організації. При цьому підприємства можуть 

сконцентрувати зусилля на розширенні списку послуг, що надаються, або 

створення на базі своїх підприємств власного виробництва [8, с. 158]. 

Останній вид стратегії виходячи з даної матриці, – «адаптація до покупця» 

має на увазі дедалі більший розвиток діяльності організації на освоєному вже 

ринку. Причому, зміцнення позицій на ринку відбувається шляхом підтримки 

та збільшення інтересу клієнтів до пропонованої послуги. 

Отже, проведення маркетингових досліджень у сфері послуг необхідне для 

забезпечення ефективної роботи підприємства, зниження ризику прийняття 

неправильних рішень та вироблення оптимальної стратегії розвитку організації. 

Дослідження надають змогу адаптуватися до змін в ринковому середовищі та 

коригувати свої дії залежно від впливу динаміки у сфері послуг. На основі 

маркетингового дослідження при виборі та реалізації керівництвом стратегії 

розвитку необхідно сформулювати та втілити в життя ефективну політику 

боротьби в умовах конкуренції, сприяти освоєнню нових видів послуг, 

завоювати довіру користувачів до своєї послуги та стимулювати їх прагнення 

до багаторазових її придбань.  
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Мінливість економічних процесів у ринкові економіці, заставляє 

виробників шукати варіанти збереження своїх підприємств від банкрутства. 

Дослідження процесу диверсифікація зможе зробити життєдіяльність 

підприємства біль стабільним. Допоможе її краще підготуватись до небезпек, 

які можуть на нього чекати під час діяльності у ринкові економиці. 

Дослідження цього питання є актуальним для українських компаній. 

Вітчизняний ринок не може покрити великі амбіції підприємств, розкрити їх 

потенціал. Вихід на міжнародні ринку може здійснюватись за допомогою 

диверсифікації бізнесу. Тобто, вивчення цього питання є актуальним саме для 

української економічної системи. 

 Дослідивши праці таких науковців Ансофф, І.В., Мочерного С.В.,  

Цогла О.О, можна зробити висновок що над дослідженням цієї проблеми були 

випущено багато наукового матеріалу. Незважаючи на це, проблема 

диверсифікація ще не є досконало вивчено. 
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 Дослідження проблеми диверсифікації у сучасному світі. Виявлення її 

недоліків та переваг. Обгрунтування причин впровадження диверсифікації на 

підприємстві при сучасному стані ринку. 

 Диверсифікація є важливим елементом будь якого великого бізнесу. 

Вивчення даного питання є необхідним для розвитку як окремих підприємств 

так і цілої країни в цілому. Тому багато науковці у сфері економіки 

досліджували поняття диверсифікації. 

Так наприклад Мочерний С.В. дав таке визначення диверсифікації як 

процес розширення номенклатури продукції, яку виробляє фірма та 

об*єднання. «Диверсифікація, - вказують автор видання, - існує у двох 

основних формах: 1) розширення асортименту товару, організація випуску 

нових видів продукції в межах власної галузі, тобто збільшення числа 

модифікацій певного виду товару, які задовольняють попит окремих груп 

споживачів; 2)вихід за межі основного виду діяльності, проникнення в нові 

галузі та сфери господарства»[2 ,с.105]. 

Це визначення означає, що підприємство може збільшувати різновид 

продукції, шляхом удосконалення товару, надання йому інших властивостей, 

для виходу на нові ринки своєї галузі. Наприклад, компанія по випуску 

смартфонів зможе випускати кнопочні телефони для людей похилого віку. 

Або зможе налагодити виробництво абсолютно нової продукції, для 

захоплення нових ринків. Прикладом може слугувати компанія Walmart, яка 

маючи маю чи лідируючу позицію у сфері торгівлі, виходить на такі сфери як 

туристичний бізнес, автосервіс, створення окремих виділених інтернет-ліній, 

аптечний бізнес, персональні комп'ютери. 

Як зазначає Цогла О.О. диверсифікація – це процес, що охоплює 

організаційні, економічні, правові зміни на підприємствах та направлений на 

підвищення ефективності виробництва, зниження кількості банкрутств, 

своєчасне реагування на зміни економічної кон’юнктури ринку для 

забезпечення прибутковості на основі використання ринкових шансів і 

встановлення конкурентних переваг, зміцнення положення підприємства в 

ринковому сегменті [3, с.147]. 
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Тобто, автор визначає диверсифікацію, як процес управління 

виробництвом підприємства шляхом більш ефективного використання 

потужності виробництва та детальне дослідження ринку, щоб при можливості 

можна було б захопити нові ринки. 

Проводячи паралелі між усіма термінами, можна зробити такий висновок, 

що диверсифікація являє собою, таку стратегію менеджменту, яка включає у 

себе такі компоненти як комбінування та зміни наявних складових 

інвестиційного портфелю підприємства, видів діяльності, асортименту 

продукції, внутрішніх бізнес процесів підприємства, з метою підготовки 

фірми до змін на ринку, зменшення ризиків, вихід на нові ринки та 

розширення виробництва. 

Цілі диверсифікації є різноманітними та відповідають причинам 

застосування стратегії диверсифікації. П’ятницька Г.Т. та Ракша Н.В. 

відносять до них: 

-завоювання нових ринків збуту продукції; 

-розширення асортименту продукції 

-покращення економічного та фінансового стану підприємства; 

-відповідність виробництва потребам ринку, що постійно змінюється; 

-страхування підприємства від ризиків вступу продукції до стадії спаду 

життєвого циклу; 

-підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

-оновлення науково-технічної бази підприємства; 

-більш повне завантаження виробничих потужностей [ 4 с.76] 

Впровадження диверсифікації на підприємстві є доволі затратним. 

Можлива така ситуація, при які вихід на новий ринок, може виявитись 

невдалим. Як зазначає І. Ансофф, недоліки існуючих різновидів стратегії 

диверсифікації є значними, тому серед можливих стратегій росту стратегію 

диверсифікації бажано застосовувати лише тоді, коли вичерпані можливості 

інших стратегій. 
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Можна виділити такі причини диверсифікацій діяльності підприємства: 

-Дії антимонопольних комітетів, які перешкоджають розширенню у сфері 

дії підприємства, що призводить до неможливості отримання більшого 

прибутку; 

- стагнація (застій) ринку функціонування підприємства: ринок збуту 

насичений продукцією (послугами), відповідно, спостерігається тенденція 

скорочення попиту, потужний тиск конкурентів; 

- зниження ризиків (актуально для галузь з високою еластичністю 

попиту); 

- відсутні можливості та умови росту у сфері дії підприємства; 

- вигід на іноземні ринки. 

У підсумку, можна зробити такий висновок, запровадження 

диверсифікації значний ризик для підприємства, що може призвести навіть до 

повного припинення виробництва. Але при сучасному стану ринку, де 

спостерігається велике насичення ринку різними товарами та послугами, 

великий рівень конкуренції та мінливість економічних процесів, застосування 

стратегії диверсифікаціє є необхідним для функціонування будь якої 

організації.    

Існує багато різновидів диверсифікації. Філіп Котлер виділяє такі види, як 

концетрична(вертикальна), конгломератна та горизонтальна диверсифікація. 

Концетрична(вертикальна) диверсифікація являє собою виробництво 

товару, який має схожі характеристики з уже існуючими товарами 

підприємства. 

Горизонтальна диверсифікація має протилежне значення до зазначеного 

вище виду, означає збільшення асортименту продукції, шляхом випуску 

товару не пов’язаного з продукцією яка уже виробляється, для задоволення 

потреб своїх клієнтів. 

Конгломератна диверсифікація підходить для компаній які прагнуть 

мінімізувати ризики пов’язані із впровадженням стратегії диверсифікації. 

Означає збільшення асортименту продукції не пов’язаної ні з технологіями 
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виробництва, ні  з ринками на яких функціонує підприємство, ні з існуючими 

потребами споживачів. 

Кожен із цих видів має свої переваги та недоліки. Підходять вони для 

різних підприємств, в залежності від ситуації у якій перебуває фірма. 

Перший варіант, концетричної(вертикальної) диверсифікації підходить 

для компаній які мають міцне становище на ринку, з відсутніми значних 

конкурентів. Впровадження стратегії допоможе розширити виробництво, 

збільшити асортимент продукції, що у свою чергу призвиде до збільшення 

прибутків підприємства. Також, концетрична диверсифікація допоможе 

стабілізувати та удосконалити внутрішні зв’язки на підприємстві. 

У другому випадку, горизонтальна диверсифікація має застосовуватись 

на підприємствах які не можуть задовільнити потреби клієнтів існуючим 

асортиментом товару. Компанія зможе підсилити виробництво існуючого  

товару за рахунок нового. Ризиком під час застосування даної стратегії є різкі 

зміни на ринку функціонування фірми. Зміни, які призведуть до зменшення 

обсягу ринку, призведуть до необхідності змінити напрям діяльності 

підприємства, що буде фатальним для середніх та малих підприємств. 

Конгломератна диверсифікація актуальна для великих підприємств, які 

мають значні управлінські та фінансові ресурси. Хоча застосування цієї 

стратегії потребує вливання значних коштів, її запровадження є необхідним для 

будь якого великого підприємства. Конгломератна диверсифікація допоможе 

зменшити ризики, які постійно виникають при стані сучасного ринку, 

стагнуючі галузі може бути використано галузями, що зростають. 

Також, важливим напрямком диверсифікації є розширення виробництва 

за допомогою виходу на міжнародний ринок. Під час глобалізації усіх аспектів 

життя, починаючи з культури закінчуючи економічними явищами, вихід на 

міжнародний ринок є набагато простішим ніж був століття назад.  

Можливо сформувати такі причини та передумови виходу підприємства 

на міжнародний ринок: 

-мала дохідність населення країни, компанія не може реалізувати дорогу 

продукцію, а на дешевий товар велика конкуренція інших фірм; 
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-велика насиченість вітчизняного ринку товарами різної якості та вартості 

реалізації; 

-збільшення обсягу виробництва та прибутку шляхом освоєння іноземних 

ринків; 

-зменшення ризиків від не стабільної економічної та політичної ситуації в 

країні; 

-законодавство яке обмежує або забороняє випуск певної продукції. 

Важливим під час виходу на міжнародні ринки, для компанії важливим є 

процес маркетингового управління. Формування міжнародних 

диверсифікованих структур бізнесу включає такі етапи: визначення бажаних 

сфер діяльності, вибір оптимальної кількості можливих напрямів діяльності на 

міжнародних ринках, маркетинговий аналіз передумов активізації міжнародної 

діяльності підприємств, вибір міжнародних ринків для диверсифікації бізнесу 

підприємства, аналіз маркетингового потенціалу, підприємств на міжнародних 

ринках, формування моделі організаційної форми підприємства при реалізації 

маркетингових стратегій диверсифікації, аналіз оптимального ринкового 

портфеля з урахуванням пливу синергійного ефекту від реалізації 

маркетингової стратегії диверсифікації, формування міжнародної 

диверсифікованої структури [5 c.20]. 

 Процес управління підприємством в умовах міжнародної диверсифікації 

бізнесу ґрунтується  на таких складових: планування, організація, мотивація та 

контроль. Вони включають у себе методи та інструменти управління 

маркетингової системи під час міжнародної диверсифікації. 

Отже, диверсифікація має багато недоліків та ризиків, але не зважаючи на 

це вона є важливим елементом діяльності будь якого підприємства. Саме вона 

надає змогу компанії розкрити увесь свій потенціал, допомогти йому 

мінімізувати ризики на усьому життєвому циклу підприємства. 
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У статті розглянуто особливості процесу розробки маркетингової стратегії 

виходу підприємства на зовнішній ринок, розкрито маркетингові передумови 

виходу підприємств на закордонні ринки, здійснено аналіз, та оцінку 
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На сьогоднішній день наша країна стрімко прямує до європейського стилю 

господарювання, включаючи в апарат керування маркетингову службу. Але на 

жаль, саме на маркетингу виробники заощаджують. Це спричинено тим, що 

виробники української продукції недостатньо орієнтовані на споживача та 

часто покладаються на власні сили. Проявляється роками сформована 

психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили – споживачі усе 

куплять. Але насправді реальна ситуація прямо протилежна – товарів вистачає 

в достатній кількості. Конкуренція зростає, знижується ефективність 

просування, а могутні закордонні виробники добре володіють всіма методами 
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та засобами для завоювання прихильності покупця. Все це майже не залишає 

шансів на успіх для тих, хто без серйозної маркетингової підтримки вкладає 

чималі засоби в розробку i виробництво нових товарів.  

В наш час тільки з гарною обізнаністю ринку товарів, потребами 

споживачів та ефективною рекламою діяльність підприємства має шанс на 

успіх. Тому роль маркетингової діяльності y виході підприємства на зовнішній 

ринок є актуальною i важливою. 

Роботи багатьох вітчизняних вчених присвячені розгляду теоретико-

методологічних положень щодо міжнародного маркетингу, стратегічного 

маркетингового планування, трактування поняття маркетингової стратегії та 

процесу її формування й виконання, а також питань щодо формування 

маркетингових стратегій виходу українських підприємств різних галузей на 

зовнішні ринки.  

В роботі Тютюнникової С.В. «Теоретичні основи формування 

маркетингової стратегії вітчизняних підприємств y разі виходу на зовнішній 

ринок» встановлено засади маркетингової стратегії українських підприємств на 

зовнішньому ринку i досліджено ефективність використання інтегрованого 

підходу до її формування [9]. Співаковська Т.В. y своїй праці досліджує процес 

міжнародного маркетингу підприємства i пропонує структурно-логічну схему 

прийняття стратегічних рішень щодо вибору закордонних ринків та 

сегментів[8]. 

 У статтях Івашків І.Р. та Семенчук Т.Б. розглянуто основні етапи по 

виходу підприємства на міжнародні ринки як сукупність стратегічних i 

організаційно-економічних рішень, спрямованих на досягнення стійкої 

конкурентної позиції підприємства, проаналізовано методи оцінки 

привабливості міжнародних ринків в умовах глобалізації світогосподарських 

процесів та в результаті визначено етапи виходу підприємства на міжнародні 

ринки з метою розробки ефективних ринкових стратегій [3; 7]. Муштай В.А. i 

Шаповал О.В. оцінили доцільність виходу підприємства на міжнародний ринок 

з урахуванням потенційних ризиків i сформулювали маркетингові інструменти 
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виходу на нові зарубіжні ринки [6; 10], що є актуальним в умовах глобалізації 

економіки.  

Дослідженню зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на 

формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації присвячені праці 

Ільчука П.Г. i Благуна І.С. [4; 1]. Досить практичну методологію оцінки 

бар’єрів, що виникають при виході підприємства на нові міжнародні ринки, 

розроблено Шиманською Л.М. [11].  

Проте детальний аналіз вищезазначених робіт дозволяє зробити висновок 

про те, що ще недостатньо вивчено багато проблемних питань щодо 

формування маркетингових стратегій виходу підприємств на міжнародні ринки. 

А саме: існує неоднозначність трактування маркетингових стратегій виходу на 

зовнішні ринки зокрема, неповною мірою висвітлюються питання, що 

безпосередньо пов’язані з формуванням маркетингових стратегій виходу 

підприємств на світовий ринок та відсутній єдиний системний методичний 

підхід до їх формування. 

Найважливішою сучасною тенденцією є глобалізація, тобто поступова 

економічна, політична i культурна інтеграція всього світу, y поєднанні з 

регіональною інтеграцією. Даний процес оцінюється по-різному політиками та 

ученими, але він об’єктивно формує умови для формування напряму 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Основними причинами (мотивами) виходу на міжнародний ринок можуть 

служити, зокрема, наступні міркування: 

 пошук вищої дохідності бізнесу;  

 згладжування різких коливань попиту; 

 продовження життєвого циклу товару (час продажу товару в цілому); 

 покращення ліквідності активів підприємства внаслідок використання 

закордонних джерел отримання готівкової валюти; 

 отримання визнання за кордоном i завоювання міжнародного престижу 

для підприємства та її товарів; 

 отримання додаткового комерційного ефекту внаслідок використання 

переваг національних чинників виробництва i ресурсного потенціалу країни; 
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 бажання повернути витрати на ринкові дослідження швидше, ніж це може 

бути зроблено на внутрішньому ринку [5, с. 181]. 

Оскільки поняття стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок інколи 

трактується не зовсім чітко або дуже вузько i часто розглядається як спосіб 

виходу на зовнішній ринок (експорт чи виробництво продукції на зовнішніх 

ринках та їх різні організаційні форми) [2, с. 42]. 

Тому необхідно дати визначення маркетингової стратегії виходу компанії 

на зовнішній ринок, взявши до уваги наступне: 

– для вітчизняних підприємств все частіше набуває важливості перехід від 

виробничо-орієнтованого управління компанії до маркетингово-орієнтованого 

управління на засадах стратегічного маркетингу; 

– цілями стратегічного маркетингу є розроблення маркетингової стратегії з 

урахуванням його можливостей та ринкових умов; 

– маркетингова стратегія розробляється в рамках стратегічного планування 

підприємства, складає ядро стратегічного маркетингу i є одним з головних 

інструментів стратегічного управління підприємством, 

– чітке відокремлення стратегічних бізнес-одиниць підприємства як 

самостійних структурних підрозділів відповідно до основних сфер її діяльності 

є важливою передумовою ефективного маркетингового стратегічного 

планування; 

– маркетингова стратегія є результатом стратегічного маркетингового 

планування, що охоплює всі рівні управління підприємства, має розглядатись 

відповідним чином на всіх щаблях управління підприємства при його виході на 

зовнішній ринок, а саме на корпоративному рівні, на бізнес-рівні i на 

функціональному рівні; 

– формування маркетингової стратегії виходить за межі комплексу 

маркетингу; 

– маркетингова стратегія є невіддільною частиною загальної 

корпоративної стратегії підприємства, в якій її питома вага становить  

близько 80 %; 
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– маркетингова стратегія як модель діяльності підприємства

відображається в комплексній довгостроковій програмі маркетингових заходів, 

що забезпечує здійснення місії компанії i досягнення її стратегічних 

маркетингових цілей при виході на зовнішній ринок [13, с. 86]. 

Таким чином під маркетинговою стратегією виходу підприємства на 

зовнішній ринок розумітимемо маркетингову корпоративну стратегію 

підприємства, що забезпечує здійснення місії підприємства i досягнення його 

стратегічних маркетингових цілей, в основі якої  комплекс маркетингових 

заходів, які спрямовані на вибір цільових сегментів міжнародного ринку, 

ефективне функціонування на цих сегментах ринку з метою максимального 

задоволення існуючих i потенційних потреб споживачів, 

конкурентоспроможного позиціонування підприємства та його продукції або 

послуг.  

Основою маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності є 

рішення підприємства щодо виходу на закордонний ринок, a саме: здійснювати 

продаж товарів на міжнародному ринку, збільшувати його обсяги або залишати 

ринок та за яких причин та обставин. y разі прийняття позитивного рішення про 

вихід на закордонний ринок необхідним є вирішення комплексу питань, що 

мають визначити доцільність такої діяльності [12, с. 42]: 

− обрання зарубіжного ринку виходу; 

− визначення часу виходу на зарубіжний ринок; 

− обґрунтування способів виходу та стратегій; 

− обґрунтування товарної, цінової, збутової політики i політики 

просування товару; 

− організація відповідних структурних підрозділів або створення посад на 

підприємстві, що мають бути відповідними за процедурні питання 

зовнішньоекономічної діяльності [5, с. 121]. 

Види міжнародних стратегій, що використовуються підприємствами в 

умовах діяльності на світовому ринку: 

 продаж ліцензій на використання технологій або патентів іноземним 

підприємствам, якщо підприємство не має організаційних структур на 
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закордонних ринках i не має в розпорядженні ресурсів для самостійного виходу 

на ці ринки; 

 використання заводів усередині країни в якості виробничої бази для 

експорту товарів на міжнародні ринки. Виробник має можливість укладати 

угоди із закордонними оптовими фірмами про передачу їм функцій по 

забезпеченню збуту i маркетингу в різних регіонах світу. Підприємства-

виробники також можуть самі організовувати збут своєї продукції. Таким 

чином вони суттєво зменшують прямі інвестиції в іноземні держави за рахунок 

розташування виробництв y власній країні та ефективній експортній стратегії; 

 глобальна стратегія диференціації  виробник диференціює свою 

продукцію за спільними характеристиками в кожній із країн, в яких здійснює 

свою зовнішньоекономічну діяльність, для створення сталого іміджу торгової 

марки на всіх стратегічно важливих ринках світу; 

 при використанні багатонаціональної стратегії необхідно розробляти 

окрему стратегію для кожної країни, де підприємство здійснює свою діяльність, 

головне завдання полягає в необхідності пристосування стратегії до особливих 

умов конкретної країни;  

 глобальна стратегія низьких витрат  прагнення мінімізувати витрати на 

виробництво на основних ринках світу; 

 глобальна стратегія фокусування  підприємство обслуговує однотипні 

ніші на кожному закордонному ринку [13, с.109]. 

На різних етапах виходу підприємства на зовнішній ринок використовують 

різні комбінації дій, кожна з яких пов'язана з різними витратами, ризиком i 

ефектом. Як відмітні ознаки розподілу способів виходу на зовнішні ринки 

можуть розглядатися наступні:  

1. Форма руху капіталу:  

- експорт;  

- кооперація;  

- трансферт капіталу під власну відповідальність;  

- спільне підприємництво на базі підприємств з сумісними інвестиціями;  

- пряме інвестування; 
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2. Рівень витрат, пов’язаних з виходом на зовнішній ринок.

3. Ступінь привабливості інвестування.

Вибір найефективнішого способу (стратегії) вимагає комплексних 

розрахунків i обґрунтовувань. Матричне представлення способів виходу на 

зовнішній ринок, з врахуванням останніх двох характеристик ілюструє рис.1. 
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Рисунок 1  Матриця вибору способів виходу на міжнародні ринки 

Розглянемо детально кожний спосіб i особливості їх використання. 

Експорт є найбільш поширеним і простим методом виходу на світові ринки і є 

направленим на продаж товару, робіт, послуг, результатів інтелектуальної 

діяльності, що виготовляються або надаються в своїй країні [10, с. 343]. 

Заведено розрізняти прямий і непрямий експорт. 

Прямий експорт  це вивезення та реалізація товарів (послуг) за кордон 

без участі посередників, що застосовується у разі, коли легко визначити 

споживачів або вони самі виходять на продавця. Цей вид експорту пов’язаний з 

великою часткою ризику в порівнянні з непрямим експортом [8]. Прямий 

експорт повинен базуватися на системі міжнародних контактів і проведенні 

маркетингових досліджень. Він пов’язаний з вирішенням таких питань, як 

документація, транспортування продукту і розробка стратегії маркетингового 

комплексу.  
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Непрямий експорт  це найдешевший і найменш ризикований метод, 

який використовується при первинному виході підприємства на міжнародний 

ринок. Цей вид експорту прийнятний для малих і середніх підприємств, що 

мають обмежені фінансові ресурси. Деякі з таких підприємств, що мають досвід 

експортної діяльності, зважаючи на обмеженість своїх ресурсів, не в змозі 

здійснювати експортні постачання на зарубіжні ринки. В данному випадку вони 

прибігають до послуг інших підприємницьких структур, які готові узяти на 

себе відповідальність за реалізацію окремих функцій непрямого  

експорту [10, с. 345].  

До таких структур відносяться:  

 спеціалізовані торгово-експортні організації;  

 торгові агенти;  

 організаційно-технічні можливості розподілу іншого виробника для збуту 

своєї продукції [2, с. 43]. 

Ліцензійне виробництво  це один з найбільш простих, дешевих і 

безпечних способів для виробника вийти на зовнішній ринок. Зазвичай 

застосовується невеликими компаніями, що функціонують в області високих 

технологій. При ліцензійному виробництві вітчизняний оферент (ліцензіар) 

передає зарубіжному виробникові (ліцензіату) права виготовляти його продукт 

при умові оплати певного ліцензійного збору або ліцензійної винагороди [10, с. 

346]. Ліцензійне виробництво вигідно як тому, хто надає ліцензію, так і тому, 

кому ліцензія призначається. 

При виробництві за контрактом зарубіжне підприємство переймає на себе 

зобов’язання виготовляти на своїх виробничих потужностях продукцію, 

придбати яку зобов’язалася, при укладенні договору на тривалий період, 

вітчизняна фірма. Даний спосіб доцільний коли є дефіцит власних виробничих 

потужностей і коли в іншій країні менші витрати на виробництво і нижчий 

рівень заробітної плати [9, с. 395]. Виробництво за контактом найбільш вигідне 

в тоді, коли продукція не може бути запантентованою і коли ринок занадто 

малий, щоб будувати власне підприємство.  
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Організація спільних підприємств іноді є особливо вигідним методом 

проникнення на зовнішній ринок за рахунок пільг і привілеїв, що надаються 

таким інститутам місцевим урядом, що притягає іноземні інвестиції. Під час 

створення спільного підприємства партнери об’єднують свої капітали, 

створюють спільну власність, управляють нею разом і розділяють доходи 

відповідно до їхньої участі в капіталі. Таке підприємство реєструється в країні 

одного з учасників [5, с. 164]. 

Складальні підприємства здійснюють збирання машин і устаткування з 

частин, що поставляються з основних компаній і продають їх споживачам часто 

через місцевих посередників. Складальні підприємства треба створювати в 

країнах, де місцевий уряд дозволяє вільний великомасштабний імпорт деталей, 

виготовлених на централізованих підприємствах в інших країнах. 

Нині одним з найбільш перспективних методів виходу на зовнішні ринки 

є франчайзинг. Сутність франчайзингу полягає в тому, що велика материнська 

фірма (франчайзер) надає права дрібному підприємству (франчайзі) впродовж 

визначеного проміжку часу і місця здійснювати підприємницьку діяльність 

використовуючи її торгову марку, технологій виробництва у формі, що 

передбачена умовами договору[13, с. 284]. Розрізняють три види франчайзингу: 

товарний, виробничий і сервісний. Товарний франчайзинг є правом на продаж 

товарів з торговою маркою франчайзера. 

При виробничому франчайзингу підприємство, що має патент на 

технологію виробництва продукту, забезпечує кінцевого виробника необхідною 

сировиною і надає право на користування технологією. Предметом продажу є 

рецепт виробництва і торгова марка.  

При сервісному франчайзингу франчайза на договірних умовах купує 

право на надання певного виду послуг під торговою маркою франчайзера. 

Сервісний франчайзинг стрімко розвивається в туристичному бізнесі та в 

області нерухомості[13, с. 291]. 

Вибір форми i способу діяльності на зовнішньому ринку зумовлює 

економічні результати діяльності підприємства та її конкурентне положення. 
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Отже, маркетингова стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок 

забезпечує здійснення місії підприємства i досягнення його стратегічних 

маркетингових цілей, в основі якої комплекс маркетингових заходів, що 

спрямовані на вибір цільових сегментів міжнародного ринку, ефективне 

функціонування на даних сегментах ринку з метою максимального задоволення 

існуючих i потенційних потреб споживачів, конкурентоспроможного 

позиціонування підприємства та його продукції або послуг. Маркетингова 

стратегія є одним з головних інструментів стратегічного управління 

підприємством, що розробляється в рамках стратегічного планування 

підприємства i складає ядро стратегічного маркетингу. 
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   Могила О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуті сутність, характерні ознаки та взаємозв’язок 

маркетингових комунікацій підприємства і комунікаційного процесу. 

Досліджені підходи до визначення поняття «комунікаційна політика», 
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виокремлено цілі та інструменти. узагальнення та аналіз розглянутих 

визначень. Розглянуто підходи до класифікації маркетингових комунікацій та 

визначено найбільш поширені підходи. 

Ключові слова: комунікації, маркетингові комунікації, комунікаційна політика, 

інструменти комунікаційної політики. 

Сучасний маркетинг, як методологія ведення бізнесу, вимагає від 

підприємств перегляду комунікаційних заходів у бік персоналізації та 

встановлення взаємовигідних відносин зі споживачами. Тенденції розвитку 

ринку вказують на те, що масовий (традиційний) маркетинг все рідше 

використовується підприємствами, натомість відбувається перехід до подієвого 

маркетингу, який прискорюється внаслідок стрімкого розвитку комп’ютерних 

та інформаційних технологій.  

У вітчизняній науці питаннями, присвяченими маркетинговій політиці 

комунікацій займалися такі автори, як: Арланцев А.В., Багиев Г.Л., Баженов 

Ю.К., Голубкова Е.Н., Гончаренко М .А., Губіна Г. В., Долбунов А. А.,  

Земляк СВ., Музикант В.Л., Панкратов Ф.Г., Ромат Є.В., Рюмін М. Ю., Синяєва 

І.М., Синяев В.В., Тюнюкова Є.В., Шахурин В.Ґ., Федько В.П., та ін. 

Питаннями маркетингового управління комунікаційною політикою 

підприємств широко представлене у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних 

вчених, як: Ф. Котлер,  Ж.-Ж. Ламбен, Д. Джоббер, Є.В. Ромат, Т.І. Лук’янець, 

Т.О. Примак, С.С. Гаркавенко та ін. Проведене дослідження теорії 

маркетингової політики комунікацій  виявило недостатній рівень опрацювання 

термінології в області маркетингової політики комунікацій, яка призводить до 

різних тлумачень. Основними перешкодами в розвитку маркетингового 

управління комунікаційною політикою підприємств є недостатня розробленість 

комунікаційної політики, епізодичність проведення маркетингових досліджень 

ефективності маркетингових заходів; відсутність єдиних інформаційних баз 

даних. Вирішення цих проблем пов’язано із застосуванням нових підходів 

маркетингового управління комунікаційною політикою підприємства. 
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Метою дослідження є розробка методичного інструментарію побудови 

ефективної системи маркетингового управління комунікаційною політикою 

підприємства. 

Завданням маркетингового управління комунікаційною політикою  

підприємства є дослідження комунікаційного інструментарію підприємств і 

оцінювання доцільності його застосування. 

Необхідність вивчення комунікацій і управління ними пов'язана і з тим, 

що особисті комунікації, які домінували до XX століття, в даний час 

доповнюються і частково замінюються набагато менш гнучкими 

знеособленими (комунікації через засоби масової інформації і т.д.) 

Крім того, в даний час кожну людину оточує величезна кількість 

інформації, причому з кожним роком вона зростає. Тому справжнього успіху 

може досягти тільки той, хто вміє управляти  інформаційними потоками. 

Термін «комунікація» почав активно використовуватися з початку  

XX століття. Сам термін «комунікація» походить від латинського дієслова 

communicare: повідомляти, брати участь, розділяти. На самому початку термін 

«комунікація» припускав в тому числі і обмін матеріальними об'єктами. «З 

часом його використання обмежилося передачею нематеріальних і абстрактних 

речей, і саме в цьому сенсі він використовується в даний час» [1]. 

Найбільш часто під терміном «комунікація» розуміють поширення, 

передачу інформації, повідомлень (думок, відомостей, новин тощо). 

Самое лаконічне визначення: «Комунікація - повідомлення, зв'язок» [2]. 

Аналогічне визначення наводиться в підручнику Синяєва І. М., Земляка С.В., 

Синяєва В.В .: «Комунікація - це процес обміну інформацією, контактна лінія 

зв'язку» [3]. Дані визначення занадто вузькі і не дозволяють судити про саму 

суть комунікацій. 

Словник іноземних слів наводить такі визначення; «Комунікація - це: 

1) шлях повідомлення (наприклад, повітряна комунікація, водна

комунікація); 

2) форма зв'язку (наприклад, телеграф, радіо, телефон);
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3) акт спілкування, зв'язок між двома або більше індивідами, засновані на

взаєморозумінні; повідомлення інформації однією особою іншій або ряду осіб; 

4) масова комунікація - процес повідомлення інформації за допомогою

технічних засобів - засобів масової комунікації (преса, радіо, кінематограф, 

телебачення), чисельно більшим, розосередженим аудиторіям »[4]. 

Більш повним може бути визнано визначення Голубкової Е.Н.: «Комунікація 

- це процес, в результаті якого має досягатися однозначне сприйняття 

комунікаційного повідомлення суб'єктами, його посилають і отримують» [5, с.6]. 

Однак у цьому визначенні комунікації обмежені однозначним сприйняттям 

суб'єктів комунікації, тобто розглядаються тільки цілеспрямовані комунікації. 

Найбільш точним для цілей цієї роботи може бути визнано таке 

визначення: «Комунікація - соціально обумовлений процес передачі і 

сприйняття інформації в умовах міжособистісного і масового спілкування через 

канали з допомогою різних комунікативних засобів» [6, с. 516]. 

За час свого існування змінювалися як сам термін «комунікація», так і 

модель комунікаційного процесу. У найбільш простих моделях існували тільки 

такі елементи, як «відправник», «одержувач», потім до них додалися такі 

елементи як «кодування», «перешкоди». 

Загальноприйнята в даний час модель представлена Ф. Котлером  

[7, с. 445] (рис. 1.).  

 

Рисунок 1 – Модель комунікаційного процесу 

У представленій на рисунку 1. моделі відображені наступні ланки 

комунікаційного процесу: 

 відправник – це ініціатор маркетингових комунікацій, тобто 

сторона, яка надсилає звернення іншій стороні. Особливістю ролі відправника є 

те, що він оплачує всі витрати на комунікацію; 
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 кодування – процес перетворення цілей маркетингових комунікацій 

на символічну форму: писемну, музичну, образотворчу, знакову, змішану; 

 звернення – це набір символів, які потрапляють за допомогою 

засобів масової інформації до споживача в закодованому вигляді; 

 засоби інформації – це канали маркетингових комунікацій, тобто 

засоби поширення інформації. До них належать радіо, телебачення, кіно, газети, 

журнали, Інтернет, факси тощо; 

 розшифровування – це процес розкодування покупцем того, що 

хотів повідомити відправник; 

 одержувач – це сторона, котра отримує звернення виробника товару 

(посередника) та інформацію, яку воно містить; 

 зворотна реакція – це порядок дій одержувача, спричинених 

контактом одержувача зі зверненням виробника.  

Для цілей цієї роботи будуть розглядатися не всі види комунікацій, а 

тільки ті, які використовуються підприємствами для взаємодії з іншими 

суб'єктами ринку. Комунікації такого роду прийнято називати 

«маркетинговими комунікаціями». Ряд дослідників вважає їх різновидом 

масової комунікації, однак це не вірно, тому що при цьому не враховуються 

такі елементи маркетингових  комунікацій  як особистий (персональний) 

продаж та прямий маркетинг.  

Термін «маркетингові комунікації» досить широко вживається в науковій 

літературі і практиці, однак існують різноманітні його трактування. 

Вітчизняні фахівці в сфері маркетингового управління підприємством 

визначають маркетингові комунікації як організаційні комунікації, які 

включають контакти всередині підприємства, передачу інформації на адресу 

різних аудиторій, а також різні дослідження як спосіб зворотного зв'язку з 

об'єктами комунікацій. 

Так, зокрема, Т.М. Орлова розуміє маркетингові комунікації як 

систематичний і комбінований пошук ринкової інформації, вибір місії 

підприємства, ринкового сегмента, каналу збуту і товароруху, визначення умов 
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для реалізації продукції, реклами і формування позитивного іміджу  

організації [8]. 

На наш погляд, дана точка зору невірна, оскільки «дослідні комунікації» 

не використовуються для впливу на споживачів та інші контактні аудиторії. 

Таке розширене тлумачення терміну «маркетингові комунікації» зближує його 

з терміном «інформація» і нівелює особливості самого терміну. 

Деякі автори розглядають маркетингові комунікації більш вузько і, 

виключаючи дослідні комунікації, характеризують маркетингові комунікації як 

цілеспрямований і комплексний вплив на зовнішнє і внутрішнє середовище [9] 

таким чином, включивши в поняття маркетингових комунікацій питання, що 

відносяться швидше до менеджменту. 

Деякі автори наводять ще більш вузьке розуміння даного терміну. Вони 

розглядають маркетингові комунікації тільки як форми зв'язку зі споживачами 

[10, 11]. Цей підхід в цілому більш правильний, однак, на нашу думку, 

необхідно включити в поняття «маркетингові комунікації» окрім комунікацій 

безпосередньо зі споживачами також комунікації з іншими контактними 

аудиторіями, такими як: потенційні споживачі; засоби масової інформації; 

постачальники та підрядники; посередники; державні органи; персонал 

підприємства. 

Більш точним у зв'язку з цим представляється визначення Афоніної К.В., 

яка вважає, що «маркетингові комунікації становлять особливу область 

маркетингової діяльності, пов'язану з управлінням комунікаціями, 

здійснюваними за допомогою комплексу засобів передачі спеціальних 

повідомлень між суб'єктами маркетингової системи з метою стимулювання їх 

активності» [12]. 

Під маркетинговою комунікацією розуміється також «сукупність 

інформаційних сигналів, які активно або пасивно передають і приймають 

основні суб'єкти ринку» [13], або процес передачі інформації на адресу різних 

аудиторій. Дане визначення не є досить точним, оскільки не відповідає такій 

особливості маркетингових комунікацій як активність і цілеспрямованість. 
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Маркетингові комунікації виконують на підприємстві ряд функцій. 

Виходячи з комплексного аналізу робіт таких авторів як Долбунова А.А.  

[14, с 23-31] можна виділити наступні функції маркетингових комунікацій 

підприємства: 

1) економічну;

2) інформаційну;

3) комунікаційну;

4) контролюючу і коригуючу;

5) управління попитом;

6) іміджеву.

Економічна функція маркетингових комунікацій полягає в тому, що, 

формуючи попит і стимулюючи збут, вони змушують споживачів купувати 

товари, і прискорюють процес купівлі-продажу. 

Не менш важливою є інформаційна функція маркетингових комунікацій, 

яка полягає в тому, що забезпечує споживачів спрямованим потоком інформації 

про виробника і його товари, полегшуючи споживачеві процес вибору і 

покупки товару. Контролююча або коригувальна функція контролює 

просування виробів на ринок. Іміджева функція створює у споживачів стійку 

систему переваг і ціннісних характеристик бренду в очах потенційних 

споживачів. 

Теоретичні аспекти маркетингових комунікацій на даний час не 

остаточно розроблені, і, насамперед, класифікація маркетингових комунікацій. 

На нашу думку, класифікація маркетингових комунікацій має вирішальне 

значення при виявленні недоліків у маркетинговій комунікаційній політиці 

підприємства. Саме тому важливим питанням є класифікація маркетингових 

комунікацій. 

На основі узагальнення існуючих класифікацій маркетингових 

комунікацій [14, 15, 16], обгрунтовані класифікаційні ознаки, за якими 

проведена класифікація маркетингових комунікацій (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Критерії класифікації маркетингових комунікацій 

Класифікаційні ознаки Види комунікації 
1 2 

Елемент комплексу 
маркетингу 

товарна; цінова; власне комунікаційна; збутова 

Область  застосування внутрішні, що посилаються всередині організації «знизу-
вгору» або «зверху-вниз»;  
зовнішні, що посилаються організацією в зовнішнє 
середовище, споживачам, або одержувані організацією із 
зовнішнього середовища. 

Спосіб посилу 
повідомлення 

навмисні, цілеспрямовані комунікації, спрямовані на 
певну аудиторію;  
ненавмисні, випадково впливають на незаплановану 
аудиторію 

Спосіб  розповсюдження неформальні; формальні. 
Ступінь  узгодженості узгоджені; неузгоджені (розрізнені). 
Тип  організації процесу прямі комунікації;  

комунікації через посередника. 
Платність  комунікаційного 
каналу 

платні; безкоштовні. 

ступінь персоналізації особисті (звернені до конкретної людини); знеособлені 
(звернені до маси людей). 

Наявність зворотного 
зв'язку 

односторонні; двосторонні. 
 

Роль  елементів в комплексі 
маркетингових комунікацій 

основні; додаткові. 
 

Тривалість  впливу на 
споживачів 

довгострокові; середньострокові; короткострокові. 

Спосіб  передачі фонографічні; паперові; магнітні; електронні; 
конструкційні. 

Специфіка  аудиторії, на 
яку направлено 
комунікативний вплив 

торгові (спрямовані на оптових і роздрібних торгових 
посередників); 
споживчі (спрямовані на кінцевих споживачів); 
партнерські (спрямовані на партнерів, постачальників, 
інвесторів); 
конкурентні (спрямовані на конкурентів); 
внутрішньофірмові. 

Рухливість  стаціонарні; мобільні. 
Форма  зображення  лексико-графічні; графічні; шрифтові; знакові; 

аплікаційні; аудіо; відео. 
Роль в комплексі 
просування 

реклама; формування громадської думки (зв'язки з 
громадськістю); особистий  (персональний) продаж; 
стимулювання збуту. 

 

Таким чином, узагальнення та аналіз розглянутих визначень, дозволяє 

сформулювати визначення поняття «маркетингові комунікації». Під 

маркетинговою комунікацією будемо розуміти сукупність активно і 

цілеспрямовано переданих підприємством інформаційних сигналів, 
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спрямованих на основні контактні аудиторії, (споживачів, партнерів, державні 

органи тощо) на обраному цільовому ринку. З усіх представлених підходів до 

класифікації маркетингових комунікацій найбільшого поширення набув підхід, 

згідно з яким набір засобів комунікаційного впливу класифікується за 

допомогою поняття комплексу просування, зміст якого може варіюватися 

залежно від рівня ринкового розвитку та особливостей типу ринку. 
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Нікітіч І.М. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: 

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ 

Розглянуто сутність і зміст інновацій, інноваційної та маркетингової 

політики підприємства в умовах поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, 

подано загальний алгоритм формування інноваційної політики. Проаналізовано 

основні структурні елементи інноваційної політики і визначені маркетингові 

інструменти, що можуть бути використані на кожному з етапів формування.  

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційний товар, маркетингова 

політика, інвестиції, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал. 

Прискорення темпів науково-технічного прогресу призвели до 

поширення інновацій та результатів інноваційної діяльності, що суттєво 

позначаються не лише на всіх сферах життєдіяльності людини, але й змінюють 

саме середовище життя і способи забезпечення її існування та розвитку. В 

зв’язку з цим особливої актуальності набуває потреба в тому, щоб розглядати 

інноваційну діяльність як один із головних засобів адаптації до зміни умов 

зовнішнього середовища, що пов’язано із довгостроковим характером 

одержання кінцевих результатів, непередбачуваністю результатів, потенційно 

високими прибутками та підвищеним ризиком отримати незадовільний 
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результат [5]. Виникає необхідність у поєднанні інноваційної політики 

підприємства та маркетингу з метою найбільш повного задоволення попиту на 

інноваційній основі з використанням маркетингового інструментарію. Це і 

обумовлює актуальність даного дослідження. 

Вивченням інноваційної політики підприємств займалися багато як 

іноземних, так і вітчизняних вчених. Переважна частина досліджень 

зосереджена на покомпонентному дослідженні інноваційних процесів та 

окремих аспектах інноваційної діяльності: Вербицька Г.Л. [1],  

Янченко Н.В. [5] та ін.  

Комплексне дослідження інноваційної політики та зокрема, визначенню 

процедури її формування висвітлено у невеликій кількості наукових робіт. 

Серед авторів, хто вивчав дане питання, можна відзначити: Т.С. Максимову, 

М.В. Римара та Н.В. Ликуна [3], В.І., Черненко О.О. та Нечитайло С.Д. [4]. 

В умовах міжнародних економічних відносин досить складним є процес 

формування та подальшого функціонування інноваційної політики 

підприємства. Пояснюється це тим, що маркетинг інновацій охоплює не лише 

збут, але й виробництво, постачання, НДДКР, фінанси тощо. Важливим також є 

те, що постає потреба в глибокому розумінні соціально-економічних та 

національно-культурних умов, які склалися в тій чи іншій країні, де 

підприємство планує здійснювати свою діяльність. Наразі в економічній 

літературі в недостатній мірі досліджено питання інноваційної політики 

підприємств на різноманітних етапах життєвого циклу та умовах 

диверсифікації міжнародних економічних відносин, що і обумовлює мета й 

завдання даного дослідження. 

Відповідно до досліджень консалтингової компанії Doblin, переважна 

більшість компаній помилково вважають, що інновації – це лише створення 

нового продукту. А даний підхід формує неефективну та хибну інноваційну 

діяльність, що створює умови легкодоступності для копіювання конкурентних 

переваг [6]. Для розвитку ефективної інноваційної діяльності українського 

бізнесу, насамперед необхідною є популяризація системного підходу до 
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інноваційної діяльності, що вимагає комплексної інноваційної діяльності, яка 

передбачає розробку та впровадження інноваційної політики у функціонування 

підприємств. Провідне місце тут належить маркетинговому підходу. 

Інноваційна політика – це частина загальної політики підприємства, що 

визначає мету, умови та процес здійснення інноваційної діяльності 

підприємства та встановлює порядок взаємодії науково-технічної, виробничої, 

економічної та маркетингової діяльності в процесі розробки та реалізації 

інновацій. Інноваційна політика забезпечує в першу чергу, реалізацію саме 

стратегічних цілей підприємства та спрямована на підвищення його 

конкурентоспроможності за рахунок адаптації інновацій до ринкових вимог та 

забезпечення безперервної системної інноваційної діяльності, максимально 

ефективного використання інноваційного потенціалу [3]. 

Інноваційна політика підприємства базується на системі принципів, які, в 

свою чергу слід враховувати при формуванні стратегії підприємства та 

маркетингової стратегії в тому числі (табл. 1). 

До складу інноваційної політики підприємства входить ціла система 

елементів: 

- Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

- Технологічна політика - забезпечує процес заміни старих технологій у 

виробництві товарів та створенні (наданні) послуг новими технологіями. 

Головними завданнями технологічної політики є моніторинг та оцінка 

ефективності технологій, які використовуються на підприємстві, дослідження 

та управління виробничими процесами та розроблення напрямків 

технологічного вдосконалення; 

- Організаційна структура - повинна відповідати інноваційним процесам, 

що здійснюються. Відповідно, здатність системи менеджменту ефективно 

функціонувати, в тому числі управляти інноваційною діяльністю, повинна 

забезпечуватися структурою управління організацією; 

- Кадрова політика та корпоративна культура - загальні напрями роботи із 

працівниками підприємства, формує вимоги до існуючих та потенційних 

фахівців. Інноваційна діяльність вимагає постійного покращення освітньо- 
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кваліфікаційного рівня працівників (професійних та соціальних навичок), а 

також високого рівня їх мотивації, який в сучасних умовах визначаються не 

тільки фінансовою складовою.; 

- Фінансово-інвестиційна політика - охоплює всі фінансово-економічні 

аспекти підприємства, повинна бути спрямована на забезпечення здійснення 

інноваційної діяльності; 

Таблиця 1 – Принципи інноваційної політики для підприємства [4] 

№ Принцип Зміст принципу
1 Цілеспрямованість Реалізація інновацій на підприємстві повинна бути спрямована 

на досягнення конкретних розроблених цілей, що не 
суперечать загальностратегічним цілям підприємства. Адже 
визначення мети дозволяє не тільки розробити заходи щодо її 
досягнення, а й дає можливість оцінити результативність 
інноваційної діяльності у відповідності до поставлених цілей

2 Стратегічна 
спрямованість 

Повинна бути спрямована інноваційна політика, насамперед, 
на формування та забезпечення довгострокових конкурентних 
переваг підприємства 

3 Регламентованість Будь-яка інноваційна політика повинна бути закріплена у 
відповідних документах та планах, які регламентують порядок 
та умови її проведення, елементи, механізм реалізації, 
доцільність та відповідність ринкової ситуації 

4 Відповідність 
ринковим умовам 

Здійснюється інноваційна політика за умов інтеграції двох 
ключових систем: зовнішнього та внутрішнього 
маркетингового середовища підприємства

5 Комплексність Даний принцип передбачає врахування всіх елементів 
інноваційної політики у процесі її розробки. Адже 
підприємство – це система, яка являє собою тісний 
взаємозв’язок всіх елементів. 

6 Адаптивність. У зв’язку з мінливістю зовнішнього середовища підприємства, 
інноваційна політика повинна забезпечувати гнучкість 
інноваційних процесів, і створювати можливості швидкого 
коригування реалізації конкретних інновацій та загального 
плану проведення інноваційної політики

7 Неперервність. Здійснення інноваційної діяльності повинне бути частиною 
загальної політики підприємства, яка спрямована на підтримку 
та постійне покращення конкурентних позицій підприємства

8 Відповідність 
інноваційному 
потенціалу 

При формуванні інноваційної політики необхідно враховувати 
інноваційний потенціал підприємства, адже при 
невідповідності наявному інноваційному потенціалу 
здійснення інноваційної діяльності буде неможливим та 
призведе до виснаження ресурсних запасів підприємства та 
руйнування організаційних зв’язків.

9 Наявність 
теоретичної бази 

Необхідно забезпечити всі підрозділи підприємства 
інформацією щодо новацій та процесу їх впровадження. 
Обов’язковим є постійне покращення освітньо-
кваліфікаційних навичок працівників підприємства, адже їх 
професійні навички повинні відповідати запланованій 
інноваційній діяльності підприємства.
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- Маркетингова політика - не тільки елементом інноваційної політики, який 

піддається інноваційному процесу, а й інструментом який регулює та визначає 

інноваційну діяльність. З одного боку, маркетингова політика передбачає 

розробку, управління і модернізацію ринкової та продуктової стратегій, які є 

об’єктами інноваційної діяльності. З іншого боку, маркетингова політика є 

інструментом інноваційної діяльності, адже визначає доцільність інновацій, їх 

зв’язок із ринковою ситуацією та внутрішнім середовищем підприємства. 

Таким чином, будь-які інноваційні процеси визначаються маркетинговою 

політикою з однієї сторони, та впливають на неї з іншої [4]. 

На думку Вербицької Г.Л., на всіх етапах життєвого циклу інноваційного 

товару маркетологи повинні досліджувати попит. Зокрема доцільно 

використовувати такі методи як: аналізування чутливості попиту; аналіз попиту 

за вибір конкурентної маркетингової стратегії; формування цінової політики 

щодо інноваційного товару; формування політики комунікацій; вибір каналів 

розподілу; управління життєвим циклом інновацій із внесенням коректив до 

бюджету маркетингових заходів та у політику ціноутворення, комунікацій та 

розподілу; здійснення пробного маркетингу; внесення коректив у технологічну 

конструкцію товару з метою усунення виявлених недоліків та врахування 

побажань споживачів; бюджетування маркетингових витрат; контроль 

маркетингу інновацій; аналізування сильних та слабких сторін конкурентів та 

очікуваної реакції на зміну в поведінці конкурента; визначення цільового 

сегмента міжнародного ринку; прийняття рішення щодо позиціонування товару 

місцем придбання, структурне аналізування попиту [1]. Доцільним є аналіз 

чутливості попиту за допомогою коефіцієнта еластичності, що показує як 

зміниться попит у випадку зміни якогось з факторів на 1 %. У випадку якщо 

коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, то попит буде стійким при любій зміні 

ціни. У ситуації коли коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці - зміна ціни на 

1 % призведе до зміни попиту на 1 %. А якщо коефіцієнт еластичності менший 

від одиниці - попит нееластичний, якщо більший за одиницю - попит на 

продукцію є відносно еластичним [1]. 
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Відповідно до маркетингового підходу інноваційна політика підприємства 

формується в такій послідовності: 

- виявлення актуальності формування інноваційної політики для 

підприємства; 

- оцінка інноваційного потенціалу; 

- вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства; 

- розробка інноваційної програми; 

- маркетингове дослідження; 

- формування інноваційних проектів; 

- формування системи оцінки інноваційної діяльності [4]. 

Інноваційна діяльність має шанси на успіх, як зазначають провідні фахівці 

при наявності, як мінімум, трьох умов (рис. 1), оскільки відсутність хоча б 

одного з них унеможливлює розвиток підприємства інноваційним шляхом.  

Рисунок 1 – Складові успіху інноваційної діяльності [5] 

Підводячи підсумок до даного дослідження можна зробити наступні 

висновки. Інноваційна політика – це частина загальної політики підприємства, 

що визначає мету, умови та процес здійснення інноваційної діяльності 

підприємства та встановлює порядок взаємодії науково-технічної, виробничої, 

економічної та маркетингової діяльності в процесі розробки та реалізації 

інновацій. Для того щоб сформувати, а в подальшому успішно реалізувати 

інноваційну політику варто дотримуватися таких принципів: 

цілеспрямованості, стратегічної спрямованості, регламентованості, 

Складові успіху інноваційної діяльності 

Ринковий потенціал Інноваційний потенціал Виробничо-збутовий 
потенціал 
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відповідності ринковим умовам, комплексності, адаптивності, неперервності, 

відповідності інноваційному потенціалу, наявності теоретичної бази. в ході 

дослідження визначено й елементи інноваційної політики: маркетингова 

політика, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, технологічна 

політика, організаційна структура підприємства, кадрова політика та 

корпоративна культура, фінансово-інвестиційна політика. 

Визначено порядок формування інноваційної політики із врахуванням 

маркетингового аспекту: виявлення актуальності формування інноваційної 

політики для підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; формування 

стратегії інноваційного розвитку підприємства; розроблення програми 

інноваційної діяльності; створення системи оцінки інноваційної програми. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Досліджено процеси формування іміджу закладу вищої освіти. Визначено 

основні компоненти формування повноцінного образу, іміджу та довіри до 

закладу вищої освіти. Обґрунтовано створення PR-відділів в організаційній 

структурі закладу вищої освіти. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, імідж, освітні послуги, професорсько-

викладацький склад, керівник закладу освіти, здобувачі вищої освіти. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Формування позивного іміджу закладу вищої освіти 

це надзвичайно важлива задача, для досягнення якої потрібний великий  

період часу. 

Заклад вищої освіти, в першу чергу, це місце, де отримують освітні 

послуги (звання), але разом з тим, саме здобувачів вищої освіти та працівники 

самовдосконалюються і самореалізуються, досягають висот в науці, творчості, 

спорті, будують власну кар’єру та життя, заводять вигідні знайомства. Таким 

чином, заклад вищої освіти відіграє важливу роль у житті кожної людини і від 

нього залежить її майбутня доля. 

Проблемам освіти у своїх працях приділяли увагу такі вітчизняні фахівці: 

Т.Боголіб, Я.Болюбаш, В. Воронкова, Н.Верхоглядова, В.Вознюк, Г.Дмитренко, 

В.Журавський, С.Каламбет, В.Кремень, В.Крижно, О.Луцій, О.Мармаза, 

С.Ніколаенко, І.Новікова, М.Степко, Т.Оболенська, А.Павленко, Г.Педченко, 

В.Пожуєв, Т.Решетілова, С.Салига, А. Таркуцяк, О.Тєлєтов та ін. Вивченню 

питань управління освітніми послугами присвячені праці зарубіжних учених, 

зокрема Н.Архіпова, В.Афанасьєва, Н.Багаутдинової, Г.Балихіна, В.Білого, 

П.Лоранжа, М.Лукашенко, О.Панкрухіна, В. Шапкина та ін. Однак у сучасних 

умовах розбудови економіки знань питання маркетингових досліджень на 
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ринку освітніх послуг потребують поглибленого висвітлення, що і обумовило 

вибір теми даного дослідження. 

Метою дослідження є поглиблення і обґрунтування теоретичних підходів 

до формування іміджу закладу вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Заклад вищої освіти (ЗВО) 

обов'язково повинен випереджати час і давати саме ті знання студентам, які їм 

будуть потрібні в майбутньому. Відповідно до цього він повинен прогнозувати 

і свої додаткові потреби в матеріально-технічній базі, професорсько-

викладацькому складі, у проведенні наукових досліджень, підвищенні 

кваліфікації і перепідготовці своїх кадрів та розвитку магістратури. Перехід 

освіти до ринкових відносин зумовлює використання маркетингової концепції в 

управлінні освітніми установами, проте, як показують дослідження, такий 

процес стримується, по-перше, суб'єктивними факторами – небажанням 

керівників навчальних закладів перебудовувати свою роботу, по-друге, 

об'єктивними чинниками – недостатнім теоретичним обґрунтуванням 

маркетингу освітніх послуг різних рівнів навчання. 

Здійснення діяльності в окремих сферах господарювання пов'язане з 

управлінням відносинами й комунікацією між виробниками та споживачами. 

Щодо освіти така діяльність пов'язана з управлінням відносинами між 

закладами вищої освіти та споживачами їхніх послуг. Отже, маркетинг ЗВО 

можна трактувати як «засіб, за допомогою якого установа повідомляє та 

просуває свої мету, цінності та накопичений досвід студентам, їх батькам, своїм 

співробітникам і суспільству в цілому з метою гармонізації суспільних та 

особистих інтересів» [1]. 

Головною метою закладу вищої освіти є залучення інтелектуально 

розвинених, талановитих, цілеспрямованих студентів. І як результат йому 

необхідний імідж. 

«Імідж ВУЗу, - зазначає Є. Ф. Черняк, - це стійка, емоційно забарвлена думку 

про заклад вищої освіти у групи людей на основі сформованого у них образу даної 

організації, які виникли в наслідок прямого контакту з закладом освіти, або на 

основі інформації, отриманої про цей заклад з інших джерел» [4, с.1]. 
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Для формування повноцінного образу ЗВО необхідно враховувати всі його 

компоненти, які і створюють уявлення про нього. До них можна віднести 

наступні: 

 освітні послуги (наявність престижних і різноманітних спеціальностей, 

вартість навчання); 

 професорсько-викладацький склад (відомі і компетентні викладачі, 

ставлення до роботи і здобувачів вищої освіти); 

 керівник (активну участь в житті закладу вищої освіти, освіту, 

зовнішній вигляд, компетентність); 

 засновник (популярність, досягнення і нагороди, експертна область); 

 здобувачі вищої освіти (студенти) (стиль життя, інтерес, рівень освіти, 

зовнішній вигляд, різнобічність); 

 внутрішні соціально-психологічні характеристики (відносини в 

колективах, психологічний клімат, соціальні статуси і ролі); 

 візуальні характеристики (внутрішній дизайн, зовнішній вигляд, 

фірмовий стиль, логотип, архітектура); 

 соціальні характеристики (соціальні аспекти діяльності закладу вищої 

освіти). 

Кожен з компонентів займає важливу позицію в житті закладу вищої 

освіти в цілому. Вони є одночасно і самостійними, і взаємодоповнюючими. 

Самостійність їх проявляється в тому, що кожен має свою лінію розвитку, 

зазнає змін, а взаємодоповнюваність простежуємо тоді, коли один з них 

впливає на інші, але разом з ними складає повноцінний образ. 

В. Л. Сидорова виділяє наступні уявлення, за допомогою яких формується 

позитивний імідж і довіру до закладу вищої освіти про: 

 історію закладу освіти, його традиції, репутацію: «існує довгий час», 

«тут навчалися відомі особистості», «цей заклад вищої освіти - дорога в життя», 

«співпрацює із зарубіжними університетами»; 

 особу ректора (директора): «очолює солідна, розумна, прогресивна 

людина»; 
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 про особливості паблісіті – рекламної популярності: «хороші відгуки», 

«багато чув про нього», «найпопулярніший в області»; 

 соціальну діяльність: «безкоштовне навчання інвалідів, сиріт», 

«відстрочка від армії», «організація соціальних проектів»; 

 фірмовий стиль: «красива емблема», «яскравий слоган», 

«запам'ятовується гімн», «красива будівля»; 

 етичність діяльності і відносин: «сесію можна самому здати, хабарів не 

беруть», «правил договору дотримуються» [3, с.15]. 

Дані уявлення складають повноцінний образ закладу вищої освіти. Кожне 

вимагає детального вивчення і розробки. 

Існує ще одна класифікація, згідно з якою виділяють 8 компонентів, 

складових структуру іміджу закладу вищої освіти: 

 імідж освітньої послуги має на увазі думки людей про унікальні 

характеристики, якими володіє заклад вищої освіти. Наприклад, якість освіти, 

нові спеціальності, спеціалізації, освітні програми, ступінь після закінчення 

закладу вищої освіти, вартість освітньої послуги, рівень зарубіжних зв'язків; 

 імідж споживачів освітніх послуг включає інформацію про стиль 

життя, суспільний статус і деяких особистісних (психологічних) 

характеристиках споживачів. В даному випадку, акцент робиться не на 

уявленнях, а на реакції й оцінці споживачів щодо іміджу закладу вищої освіти; 

 внутрішній імідж організації - уявлення науково-педагогічних 

працівників і здобувачів про заклад вищої освіти. Основними детермінантами 

внутрішнього іміджу ЗВО є культура організації та соціально-психологічний 

клімат. Це система духовних цінностей, наявність різноманітних гуртків, в тому 

числі груп КВК і інших творчих груп, театру, технологічність освіти, 

інноваційність, фінансова стійкість, можливість отримання високої заробітної 

плати, стипендії; 

 імідж ректора (директора) і вченої ради закладу вищої освіти включає 

уявлення про здібності, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики та 

зовнішність; 
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 імідж персоналу являє собою збірний, узагальнений образ науково-

педагогічного складу. До цієї категорії входять професійна компетентність 

(мобільність, акуратність у виконанні посадових обов'язків, точність виконання 

роботи, інформованість, професійна, висококваліфікована підготовка) і 

культура (комунікабельність, правильність мови, соціально-психологічні 

характеристики науково-педагогічного персоналу); 

Імідж формується на основі прямого контакту з викладачем та здобувачем 

закладу вищої освіти. При цьому кожен співробітник розглядається як 

«обличчя» університету (інституту), за яким створюється образ про ЗВО в 

цілому. 

 соціальний імідж організації - уявлення широкої громадськості про 

соціальні цілі і ролі закладу вищої освіти в економічному, соціальному і 

культурному життя суспільства. Мова йде про безкоштовне навчання дітей-

інвалідів методом дистанційних технологій, сиріт, відстрочення від армії, 

взаємодії з іншими структурами соціальної системи суспільства; 

 візуальний імідж організації - уявлення про організацію, засновані на 

зорових відчуттях, які фіксують інформацію про інтер'єр корпусів, лекційних 

аудиторіях, фірмову символіку організації тощо. Фірмовий стиль є головною 

складовою відчутного іміджу закладу вищої освіти, він є основою при розробці 

філософії університету (інституту), при створенні внутрішнього і особистого 

іміджу. До візуального іміджу можна віднести і Інтернет-представництво, коли 

ЗВО позиціонує себе за допомогою сайту; 

 бізнес-імідж організації - уявлення про організацію як про суб'єкт 

ділової активності. У якості складових виступає ділова репутація, відомі 

випускники, докторантура, аспірантура, використання інноваційних технологій, 

різноманітність факультетів, нові спеціальності, швидкість реагування  

на зміни [2, с.79]. 

Величезним плюсом при створенні іміджу закладу вищої освіти є власні 

PR-відділи, які займаються моніторингом ситуації в області, країні і світі, 



228 

розробляють власні рекламні та PR-проекти, співпрацюють зі ЗМІ, 

допомагають у створенні або коригуванні образу університету (інституту), його 

керівника, відповідає за ребрендинг і SMM, працюють над іміджевими 

кампаніями. 

Варто врахувати той факт, що імідж закладу вищої освіти впливає на 

формування іміджу всієї країни, так як він є одним з інститутів освіти. Як 

відомо, у закладах вищої освіти навчається велика кількість іноземних 

студентів, яких потрібно не просто привернути до навчання у конкретний 

заклад освіти, а і зацікавити та залишити сприятливе враження про себе. 

Імідж – це складне, інтегроване поняття, яке торкається усіх сфер 

діяльності. Формування позитивного іміджу, його підтримка, коригування 

досягається шляхом використання сучасних технологій та інструментів. Це 

доволі довгий процес, який потребує значної уваги. Включає в себе такі 

характеристики, як освітні послуги, професорсько-викладацький склад, 

керівник, студентство, внутрішній соціально-психологічний, візуальний та 

соціальний елемент. Над кожним перерахованим елементом необхідно 

сумлінно працювати, вивчаючи мілкі деталі і подробиці, пар являючи їх 

розвиток у напрямку з іміджевою задачею закладу вищої освіти. 
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Розроблено методичний інструментарій побудови системи маркетингової 

діяльності підприємства на внутрішньому ринку.  

 Відповідно до етапів формування комплексу методичних принципів 

маркетингового управління діяльністю підприємства на внутрішньому ринку 

обґрунтовано принципи його організації, запропоновано концепцію процесу 

маркетингового управління діяльністю вітчизняного підприємства на 

внутрішньому ринку. 

Ключові слова: маркетингове управління діяльністю підприємства, внутрішні 

ринки, маркетинг, концепція процесу маркетингового управління діяльністю 

вітчизняного підприємства на внутрішньому ринку. 

В кожного вітчизняного підприємства, що здійснює виробництво 

органічної продукції, процес переходу до маркетингової орієнтації повинен 

носити індивідуальний характер і залежати від сформованих зв'язків, обсягів 

виробництва органічної продукції, географічного розташування та багатьох 

інших факторів. Формування маркетингової діяльності підприємства на 

внутрішньому ринку органічної продукції передбачає побудову організаційної 

структури, підбір фахівців з маркетингу, розподіл прав, обов'язків і 

відповідальності в системі управління маркетингом, організацію взаємодії 

маркетингової служби з іншими підрозділами підприємства та зовнішнім 

середовищем.  

Віддаючи належне цінності наукових здобутків з означеної проблематики, 

що розглядалася у працях А. Войчак, С. Гаркавенко, Р. Дамари, Н. Карпенко, Ф. 

Котлер,  А. Павленко та ін. [1-6], вважаємо, що окремі підходи до формування 

маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної 
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продукції залишаються не висвітленими. Отже, розвиток наукових підходів і 

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму 

формування  маркетингової діяльності підприємств, особливо на ринку 

органічної продукції, є актуальним науково-практичним завданням, що 

обумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання.  

Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізму формування маркетингової 

діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції.  

Аналіз практичної діяльності вітчизняних підприємств на внутрішньому 

ринку органічної продукції показує, що формування системи управління 

маркетингом з метою інтенсифікації маркетингової діяльності необхідно 

проводити шляхом вдосконалення існуючих і створення нових процесів в сфері 

управління маркетингом. Як відомо, система управління маркетинговою 

діяльністю підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції включає 

підсистему маркетингової інформації (системи внутрішньої звітності), 

маркетингового пошуку, функціональних обов'язків самого маркетингу  

(рис.1) [7, cт. 95]. 

Рисунок 1 – Функціональні обов'язки маркетингу вітчизняного 

підприємства, що здійснює виробництво органічної продукції [7, cт. 96] 
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Бутенко В. М. вважає, що розробці цілей і стратегій повинен передувати 

аналіз зовнішнього середовища і внутрішніх факторів, аналіз ринку органічної 

продукції. Тому, аналіз внутрішніх можливостей включає аналіз потенціалу 

підприємства, що здійснює виробництво органічної продукції (кадрового, 

технічного, фінансового, інтелектуального та ін.), організації матеріально-

технічного забезпечення виробництва органічної продукції, збутової і 

виробничої політики, характеру і форм ринкової орієнтації виробництва і т.д . 

Внутрішній аналіз повинен бути спрямований на знаходження сильних і 

слабких сторін підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції, 

причому сильні сторони потрібно використовувати, а слабкі необхідно 

виключити або покращити [6, cт. 151].  

Н.В. Карпенко розглядає етапи формування маркетингової стратегії, і 

вважає, що маркетингова стратегія вітчизняного підприємства на внутрішньому 

ринку формується на основі трьох взаємопов'язаних елементів  

(рис.2) [5, cт. 651].  

Рисунок 2 – Етапи формування маркетингової стратегії вітчизняного 

підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції [5, cт. 652] 

У комплексі маркетингу підприємства, що здійснює виробництво 

органічної продукції, маркетингові інструменти повинні бути реалізовані так, 

щоб маркетингові цілі були досягнуті (рис.3) [5, cт. 654].  
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Рисунок 3 – Маркетингові цілі вітчизняного підприємства, що здійснює 

виробництво органічної продукції [5, cт. 655] 

На думку Войчака А.В., реалізація конкурентних стратегій вітчизняних 

підприємств на ринку органічної продукції вимагає проведення ситуаційного 

аналізу діяльності підприємства: оцінювання ефективності використання 

ресурсів, перспектив розвитку (обсяг продажів, частки ринку, маркетингові 

витрати) [1, cт. 352].  

На нашу думку, для вітчизняних підприємств на ринку органічної 

продукції важливо здійснювати аналіз обсягів продажу за трьома групами 

параметрів: об'єкти, показники, тимчасові періоди. Для аналізу частки ринку 

органічної продукції необхідно визначити наступні показники (рис. 4): 

Рисунок 4 – Показники оцінювання стану ринку органічної продукції 

[1, cт. 352] 
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Дамари Р. узагальнюючи теоретичні аспекти аналізу ринку визначив, що 

при дослідженні товарних ринків важливо розробити модель організації 

маркетингової діяльності вітчизняного підприємства на них (рис. 5).  

Результати дослідження дозволили виділити основні напрямки розвитку 

маркетингової діяльності вітчизняних підприємств на ринку органічної 

продукції: 

1) в маркетингових дослідженнях: проведення масштабних і локальних

досліджень, моніторингу для виявлення купівельних переваг і кон'юнктурних 

зрушень; 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модель організації маркетингової діяльності вітчизняного 

підприємства на ринку органічної продукції [2, cт. 451] 
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2) в розробці товару: інтенсивніше модифікувати органічну продукцію і

впроваджувати товари-новинки;  

3) в ціновій політиці: забезпечувати формування адаптивних цінових

стратегій і методів ціноутворення;  

4) в рекламній діяльності: цільова реклама (журнали і газети, рекламні

листки), спеціалізовані виставки;  

5) персональні продажі: виїзди фахівців-науковців в фермерські

господарства, розробка для них рекомендацій;  

6) в організації розповсюдження: створення довготривалих відносин,

конструктивне поєднання розширення дилерської мережі і прямих контактів зі 

споживачами [2, cт. 505]. 

Отже, посилення напрямків розвитку маркетингової діяльності 

вітчизняних підприємств на ринку органічної продукції слід розглядати не 

тільки як ставку на власні сили, а й як прагнення мати надійне, постійне 

джерело інформації про основні тенденції попиту на органічну продукцію.  
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Обґрунтовано актуальність впровадження логістичних основних концепцій. 

Розглянуто визначення логістичних стратегій. Здійснено дослідження різних 

видів логістичних стратегій. Показано залежність між стратегіями 

конкуренції та логістичними стратегіями. 

Ключові слова: логістика, логістична стратегія, розвиток підприємства, 

конкурентна стратегія, інновації. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Рух світового економічного ступеня на сучасному 

етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління. Порядок із 

прискореним впровадженням концепції стратегічного управління (процес, за 

допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керування 

організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для 

досягнення цих цілей, враховуючи всі реальні зовнішні та внутрішні умови, і 

забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються і змінюються) все більшою мірою сфера виробництва та 

дистрибуції звертається до концепції логістики. Можна із впевненістю 

стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління насамперед 

стосуються сфери логістики (будь-які процеси пов'язані з транспортуванням, 

зберіганням та обробкою будь-яких предметів) тобто сфери просторово-часової 

трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації. До цього спонукає 

система сформованих світових мегатенденцій, серед яких глобалізація та 

індивідуалізація, інформатизація та екологізація, зокрема європейська 

інтеграція та європеїзація підприємств, інтеграційна державна політика країн 

ЄС, інтеграційні між культурні відносини тощо. 
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При таких умовах традиційні межі простору і часу втрачають своє 

значення: об'єднана Європа - це єдиний ринок товарів, послуг, людей, капіталу 

без внутрішніх меж, а поширення нової (віртуальної) економіки - це часова 

доступність без обмежень. Тому це зовсім не усуває проблем, зв'язаних з 

фізичним переміщенням, тобто необхідності транспортування, складування як 

тимчасового зберігання тобто дистрибуції і стратегічного управління. Все це, 

зазначене вище, обумовило вибір теми дослідження та його цілей. 

Метою дослідження є обґрунтування формування та використання 

логістичної концепції як основи стратегічного розвитку підприємства. 

Дослідженню сутності логістики та логістичних систем присвячено 

наукові праці В.Г. Алькеми, О.О. Андрухової, О.С. Балана, С.І. Барановського, 

О.П. Величка, Є.В. Крикавського, Ю.Г. Кузменка, О.Є. Кузьміна, Н.Б. Савіної 

та ін.; особливостей використання логістичних стратегій присвячені праці  

Т.Є. Євтодієва, Г.В. Костюк, А.А. Пилипенко, Т.А. Репич, Т.М. Скоробогатова, 

Т.М. Сторожук, Н.Р. Струк, В.М. Трегубов та ін. 

Не вірішеними залишаються питання логістичних стратегій та їх 

застосування як основи стратегічного розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для практичної реалізації цілей 

логістики необхідно знайти адекватні рішення ряду відповідних завдань, які по 

ступеню значущості розділяються на дві групи: глобальні і приватні (локальні) 

завдання. 

До глобальних завдань логістики відносяться наступні: 

 створення комплексних, інтегрованих систем матеріальних, 

інформаційних, а по можливості і інших супутніх потоків; 

 стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням 

логістичних потужностей сфер виробництва і звернення; 

 досягнення високої системної гнучкості; 

 постійне вдосконалення логістичної концепції в рамках вибраної 

стратегії в ринковому середовищі [1]. 
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Приватні завдання в логістиці мають локальний характер, вони 

динамічніші і різноманітніші: 

 максимальне скорочення часу зберігання продукції; 

 скорочення часу перевезень; 

 раціональний розподіл транспортних засобів; 

 швидка реакція на вимоги споживачів; 

 оперативна обробка і видача інформації і т.п. 

Рішення цих задач актуальні, носять творчий характер для досягнення 

реальної мети стратегічного управління. 

Імплементація концепції логістики в систему управління підприємством 

створює певні труднощі в усіх її характеристиках. Однак найважливішими з 

перспективи впровадження концепції логістики необхідно вважати проблеми, 

що виникають із характеристики «системного мислення», оскільки це 

проявляється на найбільш ранній стадії – стадії формування. 

Багато років тому відомому американському журналу «Бізнес уік» 

довелося змінити свою попередню назву «Системи» як застарілу, однак уже 

початок 70-х років ознаменувався все більшою потребою в системному 

мисленні. Причини такого радикалізму в управлінні з початку 70-х років 

зумовлені появою стійких тенденцій щодо зміни структури ресурсів 

виробництва сучасних промислових підприємств в напрямку поліпшення 

структури капіталу, якісних характеристик працівників, багатократного 

зростання питомих капіталовкладень у виробничі потужності для механізації і 

автоматизації виробництва, щодо зміни в управлінні виробництвом. Останнє 

стосується концептуальних змін в самій теорії управління в напрямку 

впровадження поряд із основним принципом розвитку великого бізнесу – 

вдосконалення через розподіл зусиль, тому поглиблення спеціалізації нового 

принципу – вдосконалення завдяки інтеграції зусиль. Сказане у першу чергу 

належить до етапу формування стратегії підприємства.[3] 

Тобто, необхідність ефективного використання ресурсів, труднощі в 

реалізації технологічних змін та низька ефективність заходів збалансування 
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проявів негативних наслідків спеціалізації разом зумовили актуалізацію систем 

та системного підходу. Результатом посиленої уваги стало нове розуміння 

категорії системотехніки, сформоване внаслідок необхідності усунення таких 

труднощів.  

По-перше, відбулося розширення і ускладнення системних структур 

настільки, що це утруднило хід раніше простих процесів розподілу і доставки 

продукції покупцям, зважаючи на складні проблеми формування складського 

господарства, його ієрархічної структури, стратегічних запасів, зворотного 

зв'язку тощо. У конструюванні та проектуванні таке утруднення означає відхід 

від послідовності етапів дослідження: конструювання - виготовлення 

дослідного зразка - підготовка виробництва - виробництво і т.д. до складнішої 

паралельно-послідовної координації етапів. 

По-друге, планування покращання економіки повинно ґрунтуватися не на 

ізольованих об'єктах оптимізації, що становлять основні центри витрат, а на 

системній оцінці всіх частин системи через оптимізацію використання 

матеріалів, персоналу, обладнання, інформаційного потенціалу тощо. В цьому 

розумінні класичний облік, що ґрунтується на рознесенні витрат за статтями, 

стає корисним лише для ретроспективи і непридатним для перспективних 

системних рішень. 

По-третє, окремі системні елементи через спонтанний розвиток 

спеціалізації перестали бути об'єктами безпосереднього управління і контролю 

з боку підприємства. Типові приклади можна знайти в постачанні, коли 

планують виробництво складових виробу одні, складальне виробництво - другі, 

постачання покупних частин - треті, а запасні частини - четверті. Інший 

приклад стосується управління якістю, коли ізольовано розглядалися проблеми 

техніки контролю якості і техніки проектування.[1] 

Тобто, можна стверджувати, що необхідність системного підходу має 

реалізовуватися послідовним впровадженням: 

 системного аналізу, який ґрунтуються на точних і реальних даних про 

матеріали, товари, обладнання і персонал; 
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 інтегральних програм системотехніки, в яких системний аналіз буде 

використовуватись уже на стадії проектування і формування систем; 

 систем управління, які достатньо досконалі, щоб за їх допомогою 

можна було розвивати системні програми і щоб вони отримали широку 

підтримку і визнання з боку самих учасників цього процесу (в ланцюгу 

«людина - інформація - машина»).[2] 

Інтегрованим результатом викладених тенденцій стає значне сукупне 

зростання матеріальних та інформаційних потоків. Тому якщо це додаткове 

зростання матеріалопотоків реалізовуватиметься із застосуванням логістичних 

концепцій, то можна очікувати зниження загальних (повних) витрат, а, отже, і 

збільшення ефективності таких виробничих і дистрибуційних процесів. 

Застосування тих чи інших логістичних концепцій бере свій початок від 

формування логістичної стратегії. 

Логістичні стратегії, подібно як і інші функціональні стратегії (наприклад, 

маркетингові стратеги»), взаємопов'язані із конкурентними стратегіями, які 

насамперед можна трактувати як такі, що безпосередньо розвивають стратегії 

конкуренції. Згідно з моделлю Портера можна вирізнити логістичні стратегії 

низьких витрат та стратегії диференціації. Прикладом фірми, що реалізувала 

стратегію низьких витрат, є SKF, що продукує підшипники. Поява японських 

фірм на європейському ринку склала їй істотну цінову конкуренцію. Прийнята 

SKF стратегія низьких витрат передбачала вузьку спеціалізацію окремих 

фабрик, що істотно вплинуло на зниження витрат виробництва завдяки ефекту 

масштабу, однак при цьому виросли витрати дистрибуції. Створена інтегрована 

система передачі інформації, планування, інтегроване управління запасами 

призвели до системного позитивного ефекту завдяки досягнутій економії, що 

компенсувала додаткові витрати дистрибуції.[5] 

Логістична стратегія низьких витрат насамперед супроводжується 

процесами стандартизації, що дозволяє досягти ощадності виробництва. 

Стандартизації підлягають не тільки окремі вироби, їх елементи, компоненти, 

сировина та матеріали, але і документи, процедури, організаційні структури 

тощо, що разом і забезпечує зниження витрат логістичних сиcтем. 
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Логістична стратегія диференціації співзвучна з маркетинговою стратегією 

розвитку і формування потреб потенційних споживачів і формує логістичні 

системи розміщення виробів в місці і в час, де і коли існує потреба. 

За спрощено можна розглядати чотири основні напрями розвитку 

логістичних стратегій : 

а) напрям договірних (традиційних) логістичних стратегій; 

б) логістичний outsourcing; 

в) напрям логістичного партнерства; 

г) напрям швидких циклів та інтеграції ланцюга поставок. 

Стосовно цих напрямів, в наступній таблиці 1 подані залежності між 

стратегіями конкуренції і головними логістичними стратегіями. 

Таблиця 1 – Залежності між стратегіями конкуренції і логістичними 

стратегіями 

Домінуюча стратегія конкуренції 
(Лідерство) 
Перевага 
витрат 

Розвиток ключових 
компетенції 

Отримання переваги 
завдяки кооперації 

Конкуренція, 
орієнтована на 

час 
Домінуюча логістична стратегія 

Мінімізація 
логістичних 

витрат 

Купівля (чи продаж 
логістичних послуг 

Вдосконалення 
логістичної системи в 
масштабі багатьох 

фірм 

Швидкий цикл 

Відносини між постачальниками і отримувачами 
Конкурентні Співпраця на основі 

контракту 
Двостороння корисна 

кооперація 
Інтеграція 

ланцюга поставок
 

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов стосовно рівня 

логістичного управління, що не дозволяє однозначно сформулювати типи 

логістичних стратегій, однак їх можна диференціювати щодо вирішення 

базових логістичних проблем: 

1) стратегія інтеграції функцій і процесів; 

2) стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів); 

3) стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів; 

4) стратегія скорочення циклу: 

5) стратегія диференціації обслуговування клієнта; 



241 

6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; 

7) логістичний outsourcing; 

8) стратегія логістичних інновацій. 

Особливе місце як перспективна, комплексна стратегія фірми займає 

стратегія інтегрованого ланцюга поставок, в основі якої суцільна інтеграція і 

кооперація всіх сфер діяльності в ланцюгу поставок. У цьому аспекті 

актуальним стає визначення ключових компетенцій, на яких підприємство буде 

будувати свої переваги в майбутньому, детермінованих такими чинниками: 

 створенням і управлінням стратегічними альянсами; 

 застосуванням експериментального маркетингу; 

 створенням глобальної марки і мережі дистрибуції; 

 інвестуванням в ключові компетенції; 

 встановленням стандартів. 

Системний підхід до формування логістичних стратегій передбачає 

виконання двох обов'язкових умов: 

 вони мають пов'язуватися із іншими функціональними стратегіями та 

відповідати оптимальному процесу реалізації стратегії конкуренції фірми; 

 вони повинні охоплювати всі сфери діяльності підприємства 

(постачання. виробництво і т.п.). 

Прикладом стратегії інтеграції функцій і процесів може бути інтеграція 

маркетингової та логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного 

управління, інтеграція стратегій транспортування, складування, управління 

запасами тощо. 

Мета стратегії консолідації – досягнення ефекту масштабу, за рахунок чого 

досягається зниження витрат. Прикладами таких стратегій може бути 

локалізація запасів із зменшенням числа складів, що дозволяє зменшити 

величину страхових запасів без зниження рівня обслуговування клієнта, 

консолідація транспортних перевезень, що дозволяє зменшити питомі 

транспортні витрати .[6] 
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Співзвучною із попередньою є стратегія зниження загального рівня, 

запасів та стратегія скорочення циклу, що реалізується в постачанні, 

дистрибуції, в управлінні запасами, у виробництві тощо. Прикладами реалізації. 

ефективного співвідношення «логістичні витрати – рівень обслуговування 

клієнта» є ЕСR – ефективна стратегія обслуговування клієнта. Заслуговує на 

увагу як практична реалізація стратегій скорочення циклу концепція МRР і 

DRР, у межах якої реалізуються і проблеми запасів, і проблеми ризику, 

проблеми витрат у взаємозв'язку із бажаним рівнем конкурентоспроможності. 

Стратегія диференціації обслуговування клієнта стосується однаковою 

мірою і маркетингу в контексті впровадження концепції сегментації ринку і 

передбачає отримання ефекту за рахунок оптимізації зв'язку між витратами і 

рівнем обслуговування клієнта. Загалом логістичні стратегії диференціації є 

багатоваріантні: великі клієнти забезпечуються безпосередньо, менші - через 

регіональні центри дистрибуції, а дрібні - через загальну мережу гуртовиків 

роздрібників. Також багатоваріантність розглядається і в концепції доставки: із 

власних складів власним транспортом чи із загальних складів транспортом 

загального користування, чи за допомогою спеціальної системи доставки. 

Стратегія кооперації «постачальник-отримувач», як і логістичний 

outsourcing базується на концепції стратегічного партнерства в постачанні 

збуті, в процесі розвитку продукту з метою максимізації користі всіх сторін. 

Стосовно стратегії інновацій, то необхідно виходити з того, що 

формулювання стратегії фірми - це насамперед пошуки інновацій. Оскільки 

логістика є однією із сфер діяльності підприємства, то концентрація уваги на 

ній може принести певні переваги на ринку у формі тимчасової чи часткової 

монополістичної позиції: логістичні рішення стосовно нових виробів (нові 

логістичні продукти), географічних ринків, постачальників чи отримувачів. 

Прикладом застосування цієї концепції інновацій є фірма Blockkbuster Video 

(США): завдяки електронному зв'язку з центром у будь-якому пункті можна 

записати фільм на чисту касету.[4] 
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Викладена коротка характеристика не означає, що кожна з названих 

логістичних стратегій є цілком ізольованою. Навпаки, передбачається їх 

взаємне проникнення, інтегрований розвиток, що є сучасною реалізацією 

принципів «петлі планування Форрестера» (завод, заводський склад, гуртовий 

склад, роз дрібний склад) і «п'яти правил запобігання банкрутству 

«Burbridgea»»: 

 виробляй тільки тоді, коли можеш швидко продати; 

 в одному періоді виробництва виробляй тільки ті частини, які будуть 

використані надалі; 

 мінімізуй час переміщення; 

 плануй на короткі періоди; 

 здійснюй постачання малими партіями, необхідними для поточного 

виробництва. 

На глобальних і міжнародних ринках прогресує стратегія логістичного 

(інтегрованого) ланцюга поставок як концепція сучасного логістичного 

управління, що дозволяє досягнути інтеграції і кооперації учасників ланцюга 

поставок, скоротити загальний цикл та загальні витрати. Стратегія 

інтегрованого ланцюга поставок є продовженням і логічним завершенням 

концепції вертикальної інтеграції фірми, яка, окрім користі від співпраці, 

викликала і негативи бюрократизації управління, а також концентрує увагу не 

тільки на продуктах, але і на інформації та грошах. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо найбільш доцільним для здійснення 

подальших досліджень є наступне розуміння сутності логістики – науково-

практичний напрям управління та оптимізації логістичних потоків для 

досягнення оперативних, тактичних та стратегічних цілей в певній логістичній 

системі. До запропонованого визначення варто надати наступні пояснення: - 

логістика є одночасно і наукою, що вивчає закономірності формування і 

функціонування логістичних потоків, і господарською практикою, 

направленою на ефективне управління цими потоками; - основним об’єктом 

досліджень в логістиці є потокові процеси в економічних сферах відтворення та 
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обігу; - ефективне управління передбачає оптимізацію та раціоналізацію 

логістичних потоків. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Туристична галузь позиціонується як найменш 

затратна галузь національного господарства, яка має значні прибутки за 

рахунок швидкого обороту капіталу. Туризм є потенційно інвестиційно-

привабливим видом економічної діяльності. Проте в Україні 

конкурентоспроможність підприємств туристичної галузі є низькою. Однією з 

головних причин є недосконалість стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі. 

Значний внесок у розвиток даного напряму дослідження зробили  

Д. Рікардо, Дж. Міль, А. Маршалл, М. Портер, А. Чандлер, Й. Шумпетер,  

А. Томпсон, Ф. Котлер та інші. Цьому питанню приділили увагу чимало 

відомих вітчизняних фахівців: С.П. Гаврилюк, О.О. Градінарова, Г.Г. Савіна,  

О.П. Савіцька, І.Ю. Сіваченко, М.П. Сагайдак, Я.М. Столярчук, В.М. Кузьомко, 

С.М. Клименко, В.С. Мазур, Т.В. Омельяненко, А. М. Поручник,  

І. М. Рєпіна та інші.  

Разом із тим залишається недостатньою мірою розкритий понятійно-

категорійний апарат конкурентоспроможності підприємств сфери послуг, 

відсутні універсальні комплексні моделі оцінювання та стратегічного 

управління їх конкурентоспроможністю. Тому дана тема дослідження є досить 

актуальною. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних і обґрунтування 

методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств 

сфери послуг, а також розробка практичних рекомендацій щодо стратегічного 

підвищення конкурентоспроможністю таких підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На діяльність підприємств 

ринку туристичних послуг, як і на будь-яке інше підприємство, впливає ряд 

чинників, від яких залежить їх успіх або невдача та результати діяльності 

підприємства. Дані чинники несуть позитивний чи негативний вплив на 

формування та утримання конкурентних переваг, а відповідно впливають на 
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загальну конкурентоспроможність підприємства. Таким чином, для оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства та побудови подальшої стратегії 

розвитку, необхідно провести аналіз чинників впливу на його 

конкурентоспроможність. 

Класично всі чинники (фактори) поділяють на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні (екзогенні) фактори – це фактори зовнішнього середовища, на які 

підприємство немає впливу, але обов’язково необхідно досліджувати зовнішні 

фактори при аналізі конкурентного середовища, адже вони несуть вагомий 

вплив на загальний рівень конкурентоспроможності підприємства. Важливим 

для підприємства є не тільки врахування впливу зовнішніх факторів, але й 

виявлення можливості розвитку під впливом цих факторів. 

Ми не можемо вплинути на ці фактори, але можемо пристосуватися до них 

і використовувати з користю. Так Нефедова О. Г. включає сюди: економічні – 

податкова політика держави, інфляційні процеси; соціальні – рівень 

кваліфікованості робочої сили, її чисельність; політичні – міжнародні 

конфлікти; природні фактори – вичерпність запасів окремих видів ресурсів; 

техногенні чинники – глобальне потепління тощо – це група глобальних 

зовнішніх чинників; зовнішні чинники мезорівня – підприємства-конкуренти, 

підприємства-контрагенти, споживачі та кредитно-фінансові установи [4]. 

Грицищин Н. дає дещо інший перелік: 

1) діяльність державних владних структур, що включає фіскальну та 

грошово-кредитну політику, законодавчі акти; 

2) господарську кон’юнктуру, що об’єднує ринок сировинних та 

матеріальних ресурсів, ринок трудових ресурсів, ринок засобів виробництва, 

ринок фінансових ресурсів; 

3) розвиток нових технологій, нових матеріалів та джерел енергії; 

4) параметри попиту, які об’єднують збільшення попиту на товари, які 

виробляють на підприємстві, дають змогу отримувати високий прибуток, а 

також зберігати конкурентоспроможність на ринку [2]. 
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Внутрішні (ендогенні) – зароджуються в процесі діяльності самого 

підприємства. Підприємство може впливати на інтенсивність прояву цих 

факторів, тому йому потрібно керувати цими факторами, щоб вони давали 

позитивний ефект для підприємства. Так само існують різні підходи до 

виокремлення внутрішніх чинників конкурентоспроможності. Зокрема, 

Грицишин Н. до внутрішніх чинників зараховує такі: діяльність керівництва та 

апарату управління підприємства, організація та виробнича структура, 

професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів; система 

технологічного оснащення; ресурси; збут продукції [2]. Кривешко О. В. 

пропонує відносити до внутрішніх факторів: систему управління; фінансове 

забезпечення; виробничі потужності та виробничий потенціал; інновації; 

доступ до якісних і дешевих ресурсів [3]. 

Отже, пропонуємо окрім виділення чинників внутрішнього та зовнішнього 

впливу виділяти ще тактичний та стратегічний рівні, що допоможе на 

окремому рівні прийняття рішень враховувати необхідні фактори (рис. 1). 

Чинники внутрішнього впливу Чинники зовнішнього впливу 
Стратегічний рівень: 

– менеджмент підприємства;
– рівень кваліфікації керівників;
– оптимізація та результативність
бізнес-процесів 

Стратегічний рівень: 
– соціальна політика;
– економічна політика;
– правові норми;
– споживчі уподобання;
– купівельна спроможність;
– цінність

Тактичний рівень: 
– якість обслуговування клієнтів;
– професіоналізм;
– мотивація;
– ресурси (трудові, матеріальні,
фінансові) 

Тактичний рівень: 
– конкуренти а їх конкурентні
переваги; 
– типи ринків та рівень
конкуренції; 
– етапи життєвого циклу галузі

Рисунок 1 – Чинники конкурентоспроможності підприємства сфери 

послуг 

Джерело: узагальнено автором 
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Стратегічний рівень управління передбачає вибір напряму розвитку, тому 

тут важливо врахувати вплив держави, який проявляється через економічну 

політику, соціальну політику та правове поле, додатково аналізуються споживчі 

уподобання, цінності та купівельна спроможність. Це ті чинники, на які 

маркетологи вплинути не можуть, але їх враховують для вибору оптимальної 

стратегії. Від управлінських та організаційних чинників, які відносимо до 

внутрішніх чинників стратегічного рівня, залежить ефективність вибору та 

обґрунтування стратегії. Надалі приймаються тактичні рішення для реалізації 

стратегії. На даному етапі важливо врахувати ресурси, які має підприємство. 

Для підприємств ринку послуг вкрай важливим є трудовий ресурс, від якого, 

перш за все, залежить якість послуги, тому персонал виокремлюємо як окремий 

чинник. При виборі способу реалізації стратегії необхідно також враховувати 

конкурентне середовище, для мінімізації його впливу на діяльність 

підприємства. 

Серед вчених, цікавим є погляд, який визначає ключовими 

характеристиками фірм-лідерів, що забезпечують їм конкурентні переваги, 

виділяти наступні: наявність власної ринкової ніші; контроль і підтримання 

високої якості; інновації; партнерство; швидкість дій, мобільність до мінливості 

кон’юнктури ринку; кваліфікація персоналу; міжнародна діяльність; мала 

величина підприємств [1]. 

Західні дослідники запропонували такі основні чинники 

конкурентоспроможності фірми: динаміка масштабів довгострокового попиту; 

динаміка структури попиту; оновлення продукту; технологічні інновації; 

маркетингові інновації; динаміка лідерства; дифузія досягнень; динаміка 

ефективності; купівельні переваги; державне регулювання ринку; зростання 

детермінації [5]. 

Як бачимо, єдиної класифікації чинників конкурентоспроможності 

підприємства не існує, кожен науковець має власний підхід до цього  питання. 

Розглядаючи підприємства ринку послуг, зокрема, ринку туристичних послуг, 

слід звернути увагу на специфіку діяльності підприємств цільового ринку.  
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Відомими є той факт, що на ринку туристичних послуг існує два 

принципово різні суб’єкти діяльності: туристичний оператор і туристична 

агенція. 

Туристичний оператор – це підприємство, виключною діяльністю якого є 

організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та 

надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання 

характерних та супутніх послуг. Туроператор веде свою діяльність в умовах 

ринкового середовища, тому вважаємо доцільним залишити поділ на чинники 

зовнішнього та внутрішнього впливу (рис. 2). 

Рисунок 2 – Чинники, що впливаю на рівень конкурентоспроможності 

Для аналізу впливу кожного окремого чинника проведемо якісний аналіз, 

для цього визначимо, як кожен чинник впливає на окрему складову 

модифікованого комплекс маркетингу (табл. 1). 

Демографічні 

Економічні 

Політичні 

Науково-
технічні

Міжнародні 

Соціокультурні 

Зовнішні чинники 

Підприємство 
туристичної галузі Портфель туристичних послуг 

(якість + ціна + час) 

Персонал Партнери Система 
управління 

підприємством 

Внутрішні чинники 
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Таблиця 1 – Якісний аналіз зовнішніх чинників впливу на діяльність 

туристичного оператора на ринку України 

Ч
ин
ни
к Елементи 5Р 

Product і Process Price Place і Phisical 
evidence 

Promotion Personal і 
Professionalism 

1 2 3 4 5 6

П
ол
іт
ич
ні

 

Політична 
нестабільність та 
рівень безпеки в 
країні: 
остереження з боку 
інших країн, 
обмеження в’їзду 
українців до цих 
країн зумовлюють 
гальмування 
розвитку окремих 
напрямків, зокрема 
в’їзного туризму 

Політика 
банківської 
сфери: через 
заборону 
оплати в 
валюті, вартість 
кінцевого 
продукту 
завищена через 
подвійну 
конвертацію 

– Законодавство
у сфері
туризму:
недосконала
процедура
визнання
банкротства
зменшує довіру
туристів до
туристичних
операторів

Законодавство 
в сфері 
туризму: 
проста система 
ліцензування 
сприяє легкій 
появі на ринку 
нових 
учасників, які 
часом 
недостатньо 
професійні 

Е
ко
но
м
іч
ні

 

Інфляція та 
низька купівельна 
спроможність 
змусили 
перепрофілюватися 
операторів на 
більше дешеві 
напрямки 
відпочинку 

Нестабільність 
курсу валют 
спричиняє 
завищення ціни 
туристичного 
продукту. При 
чому, 
порівнюючи 
вартість на тури 
в валютному 
еквіваленті, то з 
попередніми 
роками вона 
знизилась, 
таким чином, 
оператори зараз 
недоотримують 
прибуток 

– – Рівень 
добробуту: 
через низьку 
купівельну 
спроможність 
оператори 
змушенні 
економити на 
окремих 
складових 
якості 
туристичного 
продукту, 
зокрема якість 
обслуговування 

М
іж
на
ро
дн
і з
в’
яз
ки

 Візовий режим 
для українців: 
сприяє розвитку 
тих напрямків, де 
візовий режим 
більш лояльний 
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Продовження таблиці 1 
Д
ем
ог
ра
ф
іч
ні

 

Нелегальні та 
легальні поїздки на 
заробітки: 
створюють 
додатковий попит 
на авіаквитки та 
візову підтримку 

Міграція 
українців в інші 
країни з метою 
зміни 
постійного 
місця 
проживання чи 
заробітки: 
негативно 
впливає на 
репутацію 
операторів, які 
відправляють 
таких туристів 

Ін
но
ва
ці
йн
о-

 ін
ф
ор
м
ац
ій
ні

 

Розвиток нових 
порталів 
бронювання через 
Інтернет сприяють 
розвитку 
додаткових сервісів 
та послуг у 
оператора, щоб 
конкурувати на 
ринку 

Розвиток нових 
порталів 
бронювання 
через Інтернет 
створюють 
додаткову 
конкуренцію, 
таким чином 
спонукують 
операторів до 
зниження ціни 

Інформаційний 
прогрес змушує 
операторів 
вдосконалювати 
свої сайти. 
Вдосконалення 
системи 
бронювання 
дозволяє 
оптимізувати 
роботу з 
приймаючими 
офісам 

Інформаційний 
прогрес робить 
подорожі 
популярними, 
таким чином 
туристичні 
потоки щороку 
збільшуються 

Вдосконалення 
систем CRM-
систем, систем 
бронювання та 
управління 
замовленнями 
дозволяють 
більш швидко 
обробляти 
замовлення та 
працювати з 
кращою 
ефективністю 

С
оц
іа
ль
но

- к
ул
ьт
ур
ні

 

Культура та 
рівень 
освіченості 
населення, 
популяризація 
туризму 
збільшують 
туристичні 
потоки 

Від рівня 
розвитку 
медицини 
залежить якість 
обслуговування 
за послугами 
страхування 

Джерело: досліджено автором 

Перші складові «product» і «process» відображають показники розвитку 

туристичного продукту та процесу його реалізації споживачу. Серед політичних 

чинників на ринку туристичних послуг України негативно впливають на 

розвиток нових напрямків в’їзного та виїзного туризму політична нестабільність 

і низький рівень безпеки в країні, які створюють загальну негативну репутацію 

України на міжнародній арені. Через це в Українців є труднощі отримання 

в’їзної візи в окремі країни, що також негативно впливає на розвиток 
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туристичного продукту. Скрутна економічна ситуація в Україні призвела до 

низької купівельної спроможності, тому українці обирають найбільш бюджетні 

варіанти відпочинку, що спричиняє розвиток відповідних напрямків відпочинку. 

Загальна економічна та політична ситуація в Україні сприяє зростанню 

відсотка людей, які втікають на заробітки, це збільшило попит на такі послуги, 

як бронювання авіаквитків та візова підтримка. В сучасних умовах 

інформатизація та стрімкого розвитку інновацій з’явилося багато 

альтернативних способів отримання туристичних послуг. 

Тому суб’єкти діяльності цільового ринку змушенні вдосконалювати свій 

продукт та пропонувати споживачу нові можливості та сервіси, тим самим 

вдосконалюючи свій туристичний продукт, який оцінюється в сукупності 

різних складових. 

Друга складова «price», яка відповідає за вартість кінцевого туристичного 

продукту. Через особливості банківської політики, яка забороняє оплату в 

валюті, оператори стикаються з проблемою подвійної конвертації, що 

спричиняє здорожчення кінцевого туристичного продукту. Аналогічно впливає 

і нестабільність курсу валют, через що оператори встановлюють завищений 

комерційний курс для розрахунків. 

З іншої сторони через високий курс валют вартість турів в гривневому 

еквіваленті стала значно вищою, ніж пару років тому, тому оператори змушенні 

знижувати кінцеву вартість туристичного продукту, зменшуючи відсоток 

власного заробітку, таким чином недотримуючи потенційно можливий 

прибуток. Це негативно впливає на економічні показники діяльності, 

збільшується ймовірність банкрутства. Розвиток альтернативних способів 

бронювання аналогічно вимагає від операторів закладати меншу маржу доходу 

на свої послуги, що несе такий самий вплив. 

Наступні складові «place» і «рhisical evidence» для ринку туристичних 

послуг відображає легкість доступу для споживача, розвиток партнерських 

зв’язків, розвиток сайту тощо. Інформаційний прогрес призвів до того, що 

споживачі стали досить обізнані. Популярності набирають варіанти оплати та 

отримання послуг через Інтернет, тому операторам слід відповідати  сучасним 
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тенденціям та розвивати свої сайти, пропонуючи туристу необхідні сервіси. З 

розвитком нових технологій ти інформаційних систем постійно 

вдосконалюються системи бронювання та обслуговування клієнтів, що 

дозволяє оптимізувати роботу з партнерами в інших країнах, таким чином 

запропонувавши туристам краще обслуговування. 

Наступна складова «promotion», яка включає в себе будь-які заходи, що 

формують загальний імідж компанії. Перша за все, недосконале законодавство 

в сфері туризму абсолютно не захищає туристів, тому вагома частина бояться 

користуватися послугами туристичних копаній та бажають подорожувати 

індивідуально, самостійно бронюючи необхідні послуги. Міграційні процеси, 

які відбуваються в Україні, складна політична ситуація формують негативний 

імідж України на міжнародній арені, таким чином в’їзні потоки знизилися за 

останні роки, також збільшився відсоток українців, яким заборонений в’їзд в 

інші країни. Не дивлячись на кризу, спостерігаємо популяризацію подорожей та 

мандрівок, тому існує потенціал розвитку туризму. 

Останні складові «personal» і «professionalism» дозволяє врахувати вплив 

людського чинника на конкурентоспроможність підприємства. З однієї сторони 

спрощена система ліцензування діяльності туристичного оператора знижують 

загальний рівень їх професіоналізму; необхідність  економити, щоб зменшити 

кінцеву вартість туристичного продукту, також знижують рівень та якість 

обслуговування. З іншої сторони, розвиток сучасних CRM- систем дозволяють 

оптимізувати роботу персоналу, швидше приймати та виконувати замовлення, 

таким чином це покращує загальний сервіс. Від розвитку медицина за лежить 

якість обслуговування за послугами страхування, що особливо важливо для 

розвитку в’їзного туризму. 

Усі чинники зовнішнього середовища несуть однаковий вплив на 

конкурентоспроможність кожного з учасників ринку, можна сказати, що вони 

впливають на конкурентоспроможність галузі загалом, а вже безпосередньо 

рівень конкурентоспроможності окремого підприємства залежить більше від 

чинників внутрішнього середовища. Вважаємо, що на загальний рівень 

конкурентоспроможності підприємства впливає саме туристичних продукт, і 
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більш конкурентоспроможним буде той продукт, який матиме краще 

співвідношення ціни, якості та часу надання послуги. За ціну туристичного 

продукту відповідають партнери, з якими оператори заключають контракти. 

Тому вигідні контракти дають значні великі переваги для підприємства.  

Туристичний продукт – це набір послуг, тому їх якість залежить від 

персоналу, який забезпечує сервіс і партнерів, з якими укладаються контракти 

на готелі, авіа перельоти, послуги трансферу, страхування тощо. На якість 

послуг також впливають системи управління бізнес-процесами, які дозволяють 

оптимізувати роботу між відправляючим та приймаючим офісами, тим самим 

дозволяючи швидше виконати замовлення. 

У табл. 2 представлений якісний аналіз внутрішніх чинників впливу на 

конкурентоспроможність туристичного оператора. 

Таблиця 2 – Якісний аналіз внутрішніх чинників впливу на діяльність 

туристичного оператора на ринку України 

Ч
ин
ни
ки

 Елементи 5Р

Product і Process Price Place і Phisical 
evidence 

Promotion Personal і 
Professionalism 

П
ер
со
на
л 

Професійні та 
особистісні риси 
працівника є 
складовою якості 
послуги 

Чим кращий
сервіс, тим вищу 
плату можна за 
це брати 

Професійні та 
особистісні 
риси 
працівників 
створюють 
позитивний 
імідж компанії 

Від професійних 
та особистісних 
рис працівника 
залежить успіх 
роботи з 
клієнтом 

К
он
тр
ак
ти

 з
 

па
рт
не
ра
м
и 

Від контактів з 
авіаперевізниками, 
готелями, 
транспортними 
компаніями залежить 
асортимент 
туристичних послуг та 
загальна якість 
туристичного продукту 

Більш вигідні 
контракти 
дозволяють 
запропонувати 
кращу кінцеву 
ціну 
туристичного 
продукту 

Приймаючі 
офіси – 
представники 
оператора за 
кордоном, які 
створюють 
цілодобову 
підтримку 
туристам

Співпраця з 
надійними 
партнерами, які 
відомі в світі 
створюють 
додаткову 
довіру до 
компанії 

Від приймаючих 
компанії 
залежить якість 
відпочинку 
туристів на місці 

С
ис
те
м
а 
уп
ра
вл
ін
ня

 
бі
зн
ес

-п
ро
це
са
м
и 

Використання CRM-
системи дозволяють 
оптимізувати всі 
процеси, там самим 
швидше 
опрацьовувати всі 
замовлення 

Ефективна 
система 
управління 
дозволяє 
мінімізувати 
затрати, тим 
самим зменшити 
вартість послуг

CRM-система 
дозволяє 
контролювати 
роботу з 
клієнтом, тим 
самим покращує 
якість 
обслуговування

Джерело: узагальнено автором 
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Перший чинник і найголовніший для підприємств сфери послуг – це 

персонал та його професіоналізм. Від професійних здібностей, компетенцій, 

особистісних рис залежить наскільки споживач буде задоволений туристичним 

продуктом. Адже якість туристичного продукту складається не лише з якості 

послуг розміщення, транспортування, але й вагому складову відіграють 

консультаційні послуги, які полягають в тому, щоб підібрати оптимальний 

варіант набору туристичних послуг для конкретного туриста. Головним 

споживачем для туристичного оператора є агент, тому наскільки професійно 

проконсультує оператор агента, залежить загальний успіх. Якщо турист добре 

відпочив, це відразу відображається на іміджі оператора, який організовує 

відпочинок, і вже в наступний раз турист буде готовий заплатити трохи більше 

за той самий тур, щоб отримати такий самий гарний сервіс, як минулого разу. 

Туристичний оператор зазвичай пропонує різні напрямки для відпочинку, 

тому вони або ж мають свої представництва в різних країнах, які організовують 

відпочинок туристів на місці, або ж співпрацюють з іншими компаніями на 

партнерських умовах. Ці компанії дуже сильно впливають на 

конкурентоспроможність туроператора, адже чим більше представництв чи 

партнерів має оператор, тим кращий асортимент послуг він може 

запропонувати споживачу. Дані представництва заключають контракти з 

готелями і транспортними компаніями, організовують екскурсії, тобто повністю 

відповідають за якість заброньованих послуг та надають клієнтам підтримку в 

разі виникнення складних ситуацій. Від контрактів залежить також і ціна 

кінцевого продукту, адже залежно від домовленостей з партнерами може бути 

різна собівартість всіх послуг. Від репутації партнерів, з якими співпрацює 

оператор залежить і його репутація та імідж. 

Третій важливий чинник, на який може вплинути туристичний оператор, 

щоб забезпечити належний рівень конкурентоспроможності – це система 

бізнес-процесів. Для підприємств сфери послуг важливо ефективно налагодити 

систему роботи від прийняття замовлення до його виконання, адже в сучасних 

умовах фактор часу відіграє іноді вирішальну роль. Особливо це стосується 

туристичних послуг у високий сезон. Якщо оператор повільно відреагував на 
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замовлення, може скластися ситуація, що хтось інший забронює останнє місце 

в готелі, турист не отримує тих послуг, які забронював. Тому CRM-системи 

особливо актуальні в роботі туристичних компаній, вони дозволяють 

економити на людських ресурсах, швидко обробляти замовлення, тим самим 

покращуючи якість обслуговування. 

Туристичний ринок високо конкурентний, особливо значна конкуренція 

серед туристичних операторів, які пропонують один і той самий продукт. Тому 

успіх компанії залежить навіть від сервісу та професійності менеджерів, іноді 

вирішальною може стати й цінова політика знижок. Залежно від ситуації, яка 

склалася, кожна агенція обирає власну філософію діяльності. 

Для оцінювання конкурентоспроможності окремого підприємства 

використовують параметричні та індексні методи оцінювання, зосереджуючи 

увагу на параметрах туристичного продукту, але вони зазвичай не дають 

можливості врахувати специфіку діяльності кожного окремого суб’єкта. Для 

цього розроблено модифікований комплекс маркетингу, який включає такі 

групи показників: «product», «рrocess», «price», «place», «рhisical evidence», 

«promotion», «рersonal», «professionalism». Залежно від особливостей діяльності 

конкретного підприємства та чинників, що впливають на його діяльність, 

розроблено показники, які характеризують кожну складову. Базуючись на 

показниках комплексу маркетингу та таксономічному аналізі, розроблено 

алгоритм оцінювання конкурентоспроможності туристичного оператора. 

Список використаних джерел: 

1. Бабко В. М. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва

як чинник забезпечення його конкурентоспроможності. Інвестиції: практика 

та досвід, 2010. № 7. С. 79–81. 

2. Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Вісник

Львівського університету. Серія: Е к ономічна, 2004.  Вип. 33. С. 431–436. 

3. Кривешко О. В., Сідун П.В. Чинники формування

конкурентоспроможності підприємств та кластерів. Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 180-188. 



257 

4. Нефедова О. Г. Конкурентоспроможність в умовах зовнішніх змін.

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2007. 

№5. Т.2. С.212–215. 

5. Транченко О. М. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької

діяльності: сутність, методи та критерії оцінки. Облік і фінанси, 2013. № 3. 

С.143-148. 

УДК 568 

Рекуляк В.С. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Стаття присвячена визначенню сутності логістичної концепції, її структурі 

та  умовам формування. Запропоновано до використання підприємствами в 

сучасних умовах основних положень інтегрованої логістичної концепції.  

Ключові слова: логістика, логістичне управління, логістична концепція, 

інтегрована логістична концепція, логістичний підхід. 

Сучасні вимоги конкурентного середовища вимагають від виробничих 

підприємств оптимізації витрат, пов’язаних зі створенням та накопиченням 

запасів, зокрема синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів і 

готової продукції в необхідних кількостях тоді, коли їх потребують відповідні 

ланки виробничої системи та дистрибуційної.  

Акцентування на рівні підприємств лише на стратегії збуту без аналізу та 

формування обґрунтованої ресурсної стратегії призводить до дисбалансу 

діяльності виробничого підприємства, наприклад, відносин з дистрибуцією, 

зростання виробничого циклу, сповільнення оборотності оборотного капіталу 

фірми [1].  

Дослідження логістичної концепції підприємств відображалося в 

науковому доробку вчених, таких як: Перевозова І.В., Сакун А.Ж., Іртищева 

І.О., Тубальцева Н.П., Добіжа Н. В., Погріщук О. Б. та інших.  
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Метою статті є визначення логістичної концепції діяльності підприємств в 

сучасних умовах та пошук способів її удосконалення. 

Логістичну концепцію було сформовано у 70-ті роки XX століття. 

Переваги застосування логістичного підходу було схвально оцінено 

високорозвинутими країнами. Логістика ототожнювалась з «філософією 

управління» та розглядалася як один з важелів оптимізації економіки. Така 

оцінка нового (логістичного) підходу зумовлена появою можливості вирішення 

завдання щодо пошуку відповіді на виклики ринку з мінімальними  

витратами [2]. 

Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірм за 

рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості 

фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та 

одержання переваг перед конкурентами. 

Сучасний логістичний процес має протікати з дотриманням основного 

правила логістики – правила «7R» рисунок 1.  

Рисунок 1 – Правило «7R» логістичного менеджменту 

1R (right product) –
потрібний товар

2R (right quality) 
– необхідної

якості 

3R (right quantity) 
– у необхідній

кількості 
4R (right time) – в 
потрібний час 

5R (right place) – в 
потрібному місці 

6R (right customer) 
– потрібному
споживачу

7R (right cost) – з 
необхідним 
рівнем витрат 
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Мета логістичної діяльності досягається тоді, коли правило «7R» діє, 

тобто коли потрібний товар високої якості, необхідної кількості, у 

найзручніший для замовника час буде доставлено у зазначене ним місце з 

мінімальними витратами [3].  

Застосування логістичного підходу має наслідком урегулювання потоків 

матеріальних ресурсів, які формуються у процесі виробничо-господарської 

діяльності; при забезпеченні виробничих потужностей підприємств 

комплектуючими матеріалами та необхідними сировинними ресурсами; при 

зберіганні готової продукції у складських приміщеннях, її розподілі, обміні та 

надходженні до конкретних споживачів. Проте регулювання вищевказаних 

процесів може відбуватися за умови визначення параметрів такого впливу, а 

саме: напряму, розміру, періоду виникнення та завершення, послідовності 

проходження окремих його етапів, періодичності і залежить від залучення 

кадрових, фінансових, енергетичних, інформаційних ресурсів та ін. [4]. 

Логістичний механізм управління виробничими системами повинен 

відповідати таким основним принципам: – цілий комплекс операцій з 

виробництва, постачання і розподілу повинен бути узгоджений із загальною 

стратегією підприємства; – формування загальних (комплексних) логістичних 

витрат повинно враховувати соціально-екологічно обумовлені витрати; – 

підприємство повинно мати достатнє інформаційне забезпечення, а також 

відповідний обмін інформацією між партнерами та іншими зацікавленими 

особами; – наявність на підприємстві висококваліфікованих працівників, які 

мають відповідні знання; – організація постачання, транспортного 

забезпечення, складського господарства, розподілу повинна привести до 

створення на підприємстві єдиного підрозділу – служби логістики, яка буде 

регулювати співвідношення ефективності та затратності наявної логістичної 

системи [4].  

Саме логістичні концепції для організації бізнесу є парадигмою, керівної 

ідеєю, платформою підтримки бізнесу. Виникнення і розвиток логістичних 

концепцій тісно пов’язані з еволюцією бізнесу в промислово розвинених 
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країнах. Але наукові дискусії щодо визначення сутності цієї деривації точаться 

і на сучасному етапі, вважається, що концепція логістики – це:  

– система поглядів щодо вдосконалення господарської діяльності шляхом

раціоналізації матеріальних потоків; 

– формування концептуальних підходів до реалізації економічних

компромісів, тобто гармонізації економічних інтересів;  

– образ мислення, філософія діяльності, згідно з якими слід уникати

часткової оптимізації з ведених разом логістичних функцій через виявлення 

реальних можливостей для їх балансу і забезпечення поставки товарів «точно 

вчасно» тощо [1]. 

На думку Перевозової І.В. концепція логістики містить три складові 

(рисунок 2). 

Рисунок 2 - Триєдина структура концепції логістики [1] 

Однією із перших концепцій логістики є система постачання «точно в 

термін», яку ще називають концепцією «0 запасу» - це система організації 

постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних 

ресурсів у необхідній кількості й на той момент, коли ланка логістичної 

системи їх потребує, з метою мінімізації витрат, пов’язаних із створенням 

запасів.  

Концепція логістики 
Сукупність ідей і уявлень 
про природу та шляхи 
зміни здійснення 

діяльності підприємства 
як потокового процесу 

Комплекс основних теоретичних положень, 
спрямованих на розкриття сутності логістики 
в конкретних суспільно-історичних умовах 

формування системи управління 
підприємством через науково обґрунтоване 
визначення її цілей, завдань, принципів, 

методів, форм, структури і елементів, що її 
забезпечують 

Комплекс основних теоретичних 
положень, спрямованих на 

розкриття сутності логістики в 
конкретних суспільно-історичних 
умовах формування системи 

управління підприємством через 
науково обґрунтоване визначення ї
цілей, завдань, принципів, методів,
форм, структури і елементів, що її 

забезпечують 



261 

Логістичну концепцію «точно в термін» можна охарактеризувати 

наступними основними рисами [5]:  

- мінімальними (нульовими) запасами матеріальних ресурсів, 

незавершеного виробництва, готової продукції;  

- короткими виробничими і логістичними циклами;  

- невеликими обсягами виробництва готової продукції й поповнення 

запасів (постачань);  

- взаєминами по закупівлях матеріальних ресурсів із невеликим числом 

надійних постачальників і перевізників; 

- ефективною інформаційною підтримкою; 

- високою якістю готової продукції і логістичного сервісу [5]. 

Для вдосконалення діяльності підприємств в сучасних умовах 

господарювання пропонуємо до запровадження інтегровану логістичну 

концепцію. 

Інтегрована логістична концепція є багатовекторною і передбачає 

управління наскрізними матеріальним та інформаційним потоками з 

урахуванням семи правил логістики. Основні положення інтегрованої логістики  

на думку Хромова О.П. полягають у такому [5]: 

1. Рух матеріалів та інформації від первинного джерела через проміжні

пункти до кінцевого споживача треба розглядати в якості єдиного наскрізного 

потоку.  

2. У наскрізному потоці не повинно бути надмірних вантажів і зайвої

інформації. Постачальник має відправляти споживачеві сировину матеріали чи 

готову продукцію в обумовленому обсязі та асортименті супроводжуючи 

необхідною документацією про кількість законність походження і 

небезпечність загрозу для навколишнього середовища.  

3. Кількість учасників матеріалоруху повинна бути мінімальною і по

можливості обмежуватися постачальником перевізником і споживачем 

Залучення до вантажопотоку оптових чи роздрібних посередників має 

здійснюватися на підставі техніко-економічних розрахунків, що свідчать про 
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доцільність розширення переліку організаторів і виконавців логістичної 

обробки потоку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів [5]. 

4. Облік витрат часу праці і коштів на виконання вантажно-

розвантажувальних, транспортних,  складських та інших логістичних операцій з 

матеріалопотоком і його складовими слід вести на усьому шляху від 

первинного джерела до кінцевого споживача. При цьому необхідно постійно 

виявляти і скорочувати вартість виконання трудомістких та інших робіт з 

вантажами з метою мінімізації сукупних логістичних витрат. 

5 На підприємствах промисловості, транспорту, оптової та роздрібної 

торгівлі необхідно використовувати сучасне універсальне технологічне, 

підйомно-транспортне, складське і торгівельне обладнання,  завдяки чому 

забезпечується гнучкість виробництва, транспортно-складської обробки, 

упаковування і унітизації складових матеріалопотоку [6].  

У розпорядженні фахівців з логістики мають бути закони, постанови і 

розпорядження вищих і місцевих органів влади стосовно підприємницької 

діяльності у сферах матеріального виробництва і обігу суспільного продукту,  

державні і галузеві стандарти на сировину, матеріали і готові вироби довідники 

та інструкції з проведення приймально-здавальних вантажно-

розвантажувальних, транспортних, складських та інших логістичних  

операцій [6]. 

Висновки. Таким чином, концепція логістики – це система поглядів на 

удосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства шляхом 

раціоналізації управління потоковими процесами. Логістичні концепції – це 

основа для визначення основних характеристик логістичних процесів, динаміки 

формування і розвитку ринків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті автором розглянуто особливості застосування методів 

логістичного управління в діяльності підприємств, а саме: складові 

логістичного менеджменту, види логістичних процесів та характеристику 

логістичних бізнес-процесів. 

Ключові слова: логістика, логістичне управління, метод, бізнес-процес, 

логістичний процес.  

В сучасних умовах господарювання вітчизняні підприємства гостро 

потребують удосконалення своєї діяльності через скорочення часових 

інтервалів і витрат у постачанні, виробництві та збуті. Коли конкурентна 
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боротьба між учасниками ринку загострюється, виникає необхідність своєчасно 

адаптуватися до складної економічної ситуації, це можна здійснити за 

допомогою впровадження логістичного менеджменту у щоденну практичну 

діяльність підприємств. 

Використання логістичного підходу при вирішенні завдання підвищення 

конкурентоспроможності фірми сьогодні все більш міцно стає предметом 

спеціального розгляду, як з теоретичної, так і з практичного боку. Фірми, які 

досягли стратегічних переваг, завдяки компетентності в логістиці, визначають 

характер конкуренції в своїх галузях. За останні кілька років майже в кожній 

фірмі з'явилися менеджери-логісти або навіть відділи логістики. Досягнення 

стратегічних цілей підприємств стає можливою при створенні таких 

логістичних систем, які були б спрямовані на досягнення високої якості 

обслуговування споживачів, дозволили б оптимізувати її матеріальні, 

інформаційні, фінансові потоки і тим самим значно скоротити витрати 

підприємства. Це дозволяє виробити сучасні технології логістичного 

менеджменту і добитися високого рівня конкурентоспроможності [1, 148].   

Проблематиці застосування методів логістичного управління в 

господарську діяльність суб’єктів бізнесу присвячені праці багатьох науковців, 

зокрема: А.В. Церковної, К.В. Крук, В. В.Глазун, О. М.Ковбаси, Д. В. Малащук, 

Н. А. Гринчак та інших.  

Метою статті є визначення особливостей застосування методів 

логістичного управління в діяльності підприємств та визначення шляхів їх 

удосконалення.  

Логістичне управління – це підхід до організації діяльності підприємства, 

який ґрунтується на засадах і принципах логістики, характеризується 

системною комплексністю управління товарно-матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками задля досягнення ефекту синергії з метою 

задоволення потреб підприємства та запитів споживачів з мінімальними 

витратами ресурсів і часу [2].  
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Особливими характеристиками логістичного управління, як і управління 

загалом, можуть бути такі: один зі специфічних видів діяльності, що відрізняє 

його від інших видів діяльності; головною формою логістичного управління 

виступає вплив відповідних суб’єктів управління (керівників) на його об’єкт 

(логістичну систему); вид діяльності, що здійснюється безперервно у часі та 

просторі; реалізується як процес, що відбувається у чіткій структурно-логічній 

послідовності окремих його етапів; завжди підпорядкований визначеним цілям 

та завжди характеризується певним результатом; управлінська діяльність 

потребує раціонального використання необхідних ресурсів та відбувається в 

умовах ризику і невизначеності [3]. 

Система логістичного менеджменту підприємства включає різні складові 

(рисунок 1). 

Усвідомлення реальної величини логістичних витрат компанії, логістичне 

планування, контроль й аудит зумовлюють актуальність логістики, які можна 

віднести у список пріоритетних завдань топ-менеджменту. 

Рисунок 1 – Складові системи логістичного менеджменту 

З огляду на позитивний світовий досвід сьогодні необхідно також 

цілеспрямовано створити умови для проведення логістичного аудиту, 

Система 
логістичного 
менеджменту 

Управління інформаційним забезпеченням і 
документообігом 

Управління рухом товарів 

Управління логістичною інфраструктурою 

Управління логістичними витратами 

Управління обслуговуванням клієнтів 
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професійної оцінки незалежною стороною стану логістичної діяльності 

підприємства, дослідження матеріальних та супутніх потоків, тобто аналіз 

функціонування складників ланцюгів постачання «постачання – виробництво – 

збут», враховуючи стосунки з постачальниками і споживачами, планування, 

документообіг, логістичну інфраструктуру, контроль якості та відповідність 

витрат на логістику реаліям підприємства, локальному ринковому середовищу і 

стану галузі [4]. 

Для сучасного етапу розвитку економіки України характерним є те, що для 

багатьох компаній від 25% роздрібної ціни на товари широкого вжитку 

становлять витрати на ланцюги постачань, причому ця частка має тенденцію 

постійно збільшуватися у зв’язку з ускладненням логістичних конструкцій, 

підвищенням вимог до якості обслуговування споживачів [4].  

Таким чином, під організаційно-економічним механізмом управління 

логістичними процесами будемо розуміти сукупність управлінських дій 

спрямованих на організацію взаємодії між елементами логістичної системи в 

рамках підприємства для досягнення його економічних інтересів із 

врахуванням впливу зовнішнього середовища. Логістичний процес – це певним 

чином організована в часі послідовність виконання логістичних операцій / 

функцій, що реалізує задані в плановому періоді мети логістичної системи або 

її мережевих (функціональних) підрозділів.  

Всі логістичні процеси на підприємстві можна розглядати через наступні 

області [5]:  

1) закупівельна логістика – це процес забезпечення підприємств

матеріальними ресурсами, розміщення ресурсів на складах підприємства, їх 

зберігання та видачі у виробництво;  

2) виробнича логістика – управління матеріальними потоками в процесі

його проходження виробничих ланок при русі від первинного джерела 

сировини до кінцевого споживача;  

3) розподільча логістика – це комплекс взаємопов'язаних функцій, що

реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними оптовими 

покупцями, тобто в процесі оптового продажу товарів. Розподільча логістика 
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охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, 

складування і інше;  

4) транспортна логістика – це управління транспортуванням вантажів,

тобто зміною місця розташування матеріальних цінностей з використанням 

транспортних засобів;  

5) інформаційна логістика – це частина логістики, яка є сполучною ланкою

між постачанням, виробництвом і збутом підприємства і займається 

організацією потоку даних, який супроводжує матеріальний потік в процесі 

його переміщення;  

6) логістика складування – розділ логістики, присвячений управлінню

розміщенням на зберігання, зберіганням, поповненням і видачею матеріальних 

ресурсів споживачам відповідно до їх інтересами. Вирішує завдання аналізу 

ефективності існуючих складів, визначення необхідної кількості складів, 

вибору місця розташування складів, розробки логістичного процесу на складі, 

вибору способу зберігання ресурсів;  

7) логістика запасів – розділ логістики, що вивчає закономірності освіти і

витрачання запасів і присвячений ефективному управлінню даними запасами. 

Вирішує завдання аналізу стану зміни запасів, вибору моделі управління 

запасами; визначення кількості закуповуваних ресурсів, визначення часу 

оформлення замовлення на ресурси;  

8) сервісна логістика – розділ логістики, присвячений управлінню

сервісними потоками в логістичних системах, проектування, формування і 

оптимізації сервісних систем та ефективного використання. Завдання сервісної 

логістики: визначення переліку послуг, що надаються споживачам; 

забезпечення якості сервісних робіт; проектування, формування, використання і 

оптимізація структури сервісної служби, організація руху ресурсів для надання 

послуг споживачам.  

9) фінансова логістика – розділ логістики, присвячений управлінню

фінансовими потоками в логістичних системах. Вирішує завдання визначення 

раціональності фінансових потоків; вибору форми грошових розрахунків; 
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організації руху фінансових потоків в системах, забезпечення фінансової 

стійкості логістичної системи і її ланок, визначення вузьких місць в логістичній 

системі;  

10) комерційна логістика – організація і управління всією сукупністю 

потокових процесів, пов'язаних з отриманням прибутку в сфері обігу. 

Малащук Д. В., Гринчак Н. А. стверджують, що виконання завдань 

транспортного логістичного менеджменту в значній мірі сприяє постійне, 

послідовне виконання трьох бізнес-процесів:  

1. Планування: визначається, що, куди і коли доставляється. Виявляються 

необхідні ресурси і їх джерела, транспортні засоби, кількість паливно-

мастильних та витратних матеріалів, безпосередні виконавці та оптимально 

розподіляються ресурси для досягнення поставленої мети.  

2. Контроль: у процесі транспортної діяльності фірми постійно 

контролюється виконання встановлених планів і виявляються відхилення. Чим 

раніше надходить інформація про негативні відхилення, тим швидше 

вживаються необхідні заходи щодо їх нейтралізації і тим самим мінімізуються 

можливі втрати.  

3. Аналіз: після доставки вантажів проводиться аналіз, чи пройшло за 

планом, детально розбираються причини і наслідки відхилень. Виявлені 

позитивні відхилення (приховані резерви) дозволяють забезпечити більш 

жорсткі умови планування в подальшому. Негативні відхилення піддаються 

більш детальному аналізу: з'явилися вони наслідком помилок планування або 

проявом форс-мажорних обставин. У будь-якому випадку подібний аналіз 

дозволяє від циклу до циклу вдосконалювати процеси управління 

транспортною логістикою. На кожному етапі необхідний постійний збір 

інформації для глобального аналізу діяльності фірми і прийняття стратегічно 

важливих управлінських рішень [6]. 

Для ідентифікації логістичних бізнес-процесів підприємства можуть 

застосовуватися різні методи (табл. 1).  

Таким чином можна зробити висновки, що логістичне управління дає 

змогу підприємству забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї 
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продукції і послуг через оптимізацію витрат, пов’язаних із виробництвом і 

реалізацією товарів, пришвидшувати оборотність обігового капіталу, 

якнайповніше задовольняти споживачів у якісних товарах та сервісі. 

Таблиця 1- Характеристика методів ідентифікації логістичних бізнес-

процесів [7] 

Назва Сутність Особливості використання 

1 2 3
модель ІСО 
9000 

Є процесною моделлю системи 
менеджменту якості 
підприємства; включає частину 
логістичних функцій: закупівлю 
й управління постачальниками, 
виробництво та обслуговування.  

Універсальний характер не 
забезпечує однакового рівня 
деталізації усіх процесів 

модель «Retail-
H» 

(від нім. Handel – торгівля) 
включає процеси, пов’язані із 
закупками, складуванням і 
збутом.  

Обмеженням для застосування є 
галузева специфіка . 

SCOR-модель SCOR-модель охоплює всі 
аспекти взаємодії зі споживачами 
(від замовлення до виставлення 
рахунку), всі трансакції (від 
постачальників до споживача), а 
також всі ринкові взаємодії..  

В SCOR-модель не включаються такі 
аспекти бізнес-діяльності, як 
маркетинг і продаж, технологічні 
дослідження і розробки, розробки 
нових продуктів, обслуговування 
клієнтів після виконання поставки.  

Value Reference 
Model  

Базується на моделі SCOR, 
охоплює увесь ланцюг створення 
цінності, а також додатково 
процеси розробки продукту і 
відносин із клієнтами. 

Дає можливість інтегрувати три 
сфери: глобальну розробку продукції, 
глобальну інтеграцію мереж 
поставок і глобальний успіх клієнтів, 
використовуючи одну референтну 
модель, дозволяє візуалізувати 
інтегровані ланцюги створення 
вартості. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «ЛІТИНСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ 

У статті висвітлено поняття конкурентоспроможності підприємства та 

розглянуто основні методи, що використовуються для її аналізу. Розроблено 

таблицю SWOT-аналізу для комплексного розгляду впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів на діяльність підприємства «ТОВ Літинський молочний 

завод», на основі якої сформовано рекомендації щодо зміцнення конкурентних 

позицій підприємства. 

Ключові слова: економічна конкуренція, конкурентоспроможність 

підприємства, SWOT-аналіз, молочна промисловість, конкурентні переваги. 

Постановка проблеми. Проблема оцінки конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств зумовлена як кризовим станом економіки, що 

потребує залучення коштів для компенсації спаду рівня прибутковості 
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більшості компаній України, так і висхідними перспективами входження 

України до міжнародних ринків, у першу чергу – європейського. Дана 

проблема є вкрай гострою для суб’єктів господарювання молочної 

промисловості, що підтверджується негативною динамікою виробництва 

молока та молокопродуктів впродовж останніх років. Так, за 2016 рік обсяги 

виробництва знизилися на 233,9 тисячі тон, тобто на 1,7% у порівнянні з 

попереднім роком. Аналогічний показник у 2017 році знизився на 101 тисячу 

тон, тобто на 1% [11, с. 140].  

Вказані тенденції не дають можливості повноцінно забезпечити 

продукцією як внутрішній, так і зовнішній ринок, оскільки, відповідно 

прогнозам експертів, попит на молоко та молокопродукти до 2050 року зросте 

на більш ніж 50%, у зв’язку зі зростанням кількості населення [9].  У цих 

умовах на підприємствах необхідно проводити роботу з дослідження ринку, 

прогнозування розвитку подій на ринку, глибокого аналізу стану та діяльності 

підприємства, і на цій основі приймати обґрунтовані стратегічні рішення щодо 

діяльності підприємства, спрямованих на забезпечення стійких позицій у 

конкурентному середовищі. 

Оцінка конкурентоспроможності дає можливість визначити положення 

підприємства на ринку, тобто «систему його координат» відносно інших 

підприємств-конкурентів, дозволяє формулювати реалістичні цілі підприємства 

та оптимальні шляхи їх досягнення. У цьому аспекті оцінка виступає 

первинним інструментом системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Вона є визначальною при його позиціюванні і приймається за 

основу для розробки стратегічних рішень на кожному етапі процесу 

стратегічного управління [7, с. 41]. 

Одним із методів дослідження конкурентоспроможності є SWOT-аналіз, 

який, згідно з думкою науковця Носонової Л. В., є загальною схемою, яку 

кожного разу необхідно пристосовувати до конкретних умов та до вирішення 

певних завдань. Частіше за все такими завданнями є формування комплексу дій 

щодо перетворення слабких сторін підприємства на переваги, загроз на 

можливості, а також розвитку сильних позицій [10, с. 507]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження 

конкурентоспроможності висвітлена у працях багатьох зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Так, значний внесок у формування теоретичного та 

практичного базису для аналізу конкурентоспроможності зробили такі відомі 

зарубіжні вчені економісти: М. Портер, Дж. Р. Хікс, Дж. Чорліан, В. Сам, 

Ф. Котлер. Серед вітчизняних вчених цю проблему досліджували: В. Шарко,  

О. Є. Громова, В. Дружиніна, І. Брітченко, Т. Дуранова, Л. Дончак, І. Бурачек та 

інші. Питання застосування методу SWOT-аналізу для дослідження 

конкурентоспроможності було фрагментарно досліджене Л. Носоновою,  

В. Фроловою, М. Івановою, О. Корецькою, О. Левченко та іншими. Разом з тим, 

проблеми, пов’язані з конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання 

молочної промисловості в умовах відкриття європейських економічних 

кордонів та загострення міжнародної конкуренції потребують поглиблених 

досліджень. 

Постановка задачі. Основним завданням дослідження є визначення та 

комплексна оцінка показників конкурентоспроможності підприємства 

ТОВ «Літинський молочний завод» за допомогою методу SWOT-аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки 

конкуренція є формою економічної боротьби між окремими суб'єктами ринку 

за більші можливості задоволення свого попиту, кращі умови та результати 

господарювання. Галузева конкуренція передбачає суперництво окремих 

підприємств-продавців товарів та послуг у задоволенні потреб споживачів, в 

обсягах реалізації товарів та послуг, в частках обслуговування ринку та 

відповідно масі одержаного прибутку [3, с. 34].  

Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає, що 

«економічна конкуренція ‒ це змагання між суб’єктами господарювання з 

метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку» [6]. 
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Похідним від конкуренції є поняття конкурентоспроможності, яке є одним 

із головних вимірювачів успішної діяльності. У ході свого функціонування на 

ринку будь-яке підприємство, незалежно від його розмірів, характеру 

діяльності та форми власності, постійно зустрічається з необхідністю та 

доцільністю підтримання та підвищення своєї конкурентоспроможності.  

На сьогодні в економічній літературі існують різні визначення поняття 

«конкурентоспроможність підприємства», тому розглянемо їх більш докладно, 

для глибшого розуміння поняття. 

З точки зору Бурачек І. В. конкурентоспроможність підприємства ‒ 

здатність підприємства створювати, виробляти та продавати товари та послуги, 

цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції 

конкурентів [1, с. 289]. 

На думку науковця Дяченко Т. А., конкурентоспроможність підприємства  

- це здатність підприємства вчасно й ефективно коригувати параметри своєї 

діяльності залежно від змін у зовнішньому середовищі для підтримання 

існуючих і створення нових конкурентних переваг з метою досягнення власних 

стратегічних цілей [4, с. 152]. 

Точка зору Маврової В. В. з цього приводу полягає у тому, що 

конкурентоспроможність підприємства ‒ це здатність витримувати 

конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку. Вона 

показує рівень розвитку даної фірми в порівнянні з рівнем розвитку 

конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і 

по ефективності виробничої діяльності [8, с. 78]. 

Для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним, воно повинно 

мати певні конкурентні переваги, оскільки без їх наявності досягти 

відповідного рівня конкурентоспроможності неможливо, але, водночас, лише 

наявність конкурентних переваг без ефективного управління ними та інших 

зусиль підприємства не гарантує реальної перемоги.  

Найважливіші фактори конкурентоспроможності ‒ техніко-технологічний 

рівень і якість продукції, її здатність задовольняти потреби певної категорії 
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споживачів. Головні елементи конкурентоспроможності ‒ рівень цін, якість 

продукції, умови сервісу, термін гарантії виробу, обсяги після продажних 

послуг у процесі використання виробів, реклама тощо [5, с. 54]. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства є його здатністю 

витримувати ринкову конкуренцію з іншими компаніями своєї ніші, 

створювати та реалізовувати продукцію та послуги, що мають якісні або цінові 

переваги у порівнянні з продукцією конкурентів. 

Набір чинників, які визначають конкурентоспроможність підприємства, 

виявляється настільки значимим і своєрідним, що неможливо запропонувати 

єдину методику збирання даних стосовно їхнього оброблення та ідентифікації 

для прийняття відповідних рішень.  

Існує велика кількість методів аналізу конкурентних переваг, а саме: 

модель Бостонської консультативної групи (БКГ); модель М. Портера; метод 

«Мак-Кінзі»; модель Shell/DРМ; метод LOTS; метод РІМS; ситуаційний аналіз 

(SWОТ-аналіз); метод експертного оцінювання; модель Хофера/Шенделя; 

фінансово-економічний метод; метод картування стратегічних груп. Наведені 

методи оцінки конкурентних переваг підприємства на цільовому ринку доречно 

умовно розділити на три групи залежно від показників і змінних, 

використовуваних при аналізі:  

1) методи, що характеризують ринкові позиції підприємства: модель БКГ, 

модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», модель Shell/DРМ, метод РІМS;  

2) методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства: метод 

LOTS, метод GAP, ситуаційний аналіз, метод експертного оцінювання, метод 

картування стратегічних груп;  

3) методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність 

підприємства: фінансово-економічний метод, метод маргінального 

аналізу [12, с. 121]. 

Застосування методу SWOT-аналізу при аналізі діяльності підприємства 

ТОВ «Літинський молочний завод»  дає можливість встановити лінії зв’язку 

між сильними та слабкими сторонами, які притаманні даному підприємству, із 
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зовнішніми можливостями та загрозами. Таким чином, при плануванні заходів 

для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно поєднувати 

внутрішні можливості (його сильні і слабкі сторони) і зовнішню ситуацію 

(частково відображену у можливостях і загрозах) [10, с. 507].  

У матриці SWOT-аналізу у табл. 1 відображено перелік основних 

внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на діяльність ТОВ 

«Літинський молочний завод». 

Таблиця 1 – Матриця SWOT-аналізу для «ТОВ Літинський молочний 

завод» 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
1. Сучасна система управління якістю,
безпечність продукції 
2.Використання екологічно чистої 
сировини 
3.Великий досвід роботи на ринку (більше
50 років) 
4. Широкий асортимент продукції, його
інтенсивне розширення 
5. Конкурентоспроможні ціни у порівнянні
з конкурентами 
6. Власна сировинна база
7. Широка цільова аудиторія

1. Незначна частка зовнішнього ринку
2. Слабка рекламна підтримка
3. Слабка система стимулювання праці
4. Високий рівень зношеності основних
фондів 
5. Низька присутність у регіонах України
6. Нестача висококваліфікованого 
персоналу 

Можливості (O) Загрози (T) 
1.Зниження торгівельних бар’єрів на
іноземних ринках 
2. Стійкий попит на продукцію
3. Відшкодування державою ПДВ при
експорті продукції 
4. Збільшення частки підприємства на
вітчизняному ринку молочної продукції 
5. Покращення рівня інформування
споживачів та партнерів 
6. Впровадження інновацій у виробничу
діяльність 

1. Недостатність державної підтримки
2. Нестабільність економічної та політичної
ситуації в країні 
3. Трудова еміграція високопрофесійних
кадрів 
4. Зменшення поголів’я рогатої худоби
5. Висока вартість кредитних ресурсів
6. Спалахи епідемій серед худоби
7. Інфляційні очікування

Виявлені фактори зовнішнього та внутрішнього середовища зіставлені між 

собою у табл. 2 для їх спільного аналізу та визначення впливу на стан 

підприємства. На кожному з полів виділено комбінації, що здійснюють вплив 

на рівень конкурентоспроможності. 
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Таблиця 2 – Розширена матриця SWOT-аналізу для «ТОВ Літинський 

молочний завод» 

Зовнішні 
фактори 

Внутрішні 
фактори 

Можливості Загрози 
1.Зниження
торгівельних бар’єрів на 
іноземних ринках 
2. Стійкий попит на
продукцію 
3. Відшкодування
державою ПДВ при 
експорті продукції 
4. Збільшення частки
підприємства на 
вітчизняному ринку 
молочної продукції 
5. Покращення рівня
інформування 
споживачів та партнерів 
6. Впровадження
інновацій у виробничу 
діяльність 

1. Недостатність державної
підтримки 
2. Нестабільність
економічної та політичної 
ситуації в країні 
3. Трудова еміграція
високопрофесійних кадрів 
4. Зменшення поголів’я
рогатої худоби 
5. Висока вартість кредитних
ресурсів 
6. Спалахи епідемій серед
худоби  
7. Інфляційні очікування

Сильні сторони 
Поле СиМ (сильні 

сторони/можливості) 
Поле СиЗ (сильні 
сторони/загрози) 

1. Сучасна система управління
якістю, безпечність продукції 

Си1-М1; 
Си2-М1; 

Си6-З4; 
Си6-З6; 

2.Використання екологічно чистої
сировини 
3.Великий досвід роботи на ринку
(більше 50 років) 
4. Широкий асортимент продукції,
його інтенсивне розширення 
5. Конкурентоспроможні ціни у
порівнянні з конкурентами 
6. Власна сировинна база

7. Широка цільова аудиторія

Си4-М5; 
Си5-М4. 

Си4-З7; 
Си3-З2. 

Слабкі сторони 
Поле СлМ (слабкі 

сторони/можливості) 
Поле СлЗ (слабкі 
сторони/загрози) 

1. Незначна частка зовнішнього
ринку 
2. Слабка рекламна підтримка
3. Слабка система стимулювання
праці 
4. Високий рівень зношеності
основних фондів 
5. Низька присутність у регіонах
України 
6. Нестача висококваліфікованого
персоналу 

Сл1-М1; 
Сл1-М3; 
Сл5-М4; 
Сл6-М6. 

Сл3-З3; 
Сл6-З3; 
Сл4-З5; 
Сл1-З1. 
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Розглянемо комбінації поля СиМ ‒ «сильні сторони/можливості»: 

Си1-М1, Си2-М1: високий контроль якості, безпечність та екологічність 

продукції сприятимуть можливостям її проникнення на ринки 

високорозвинених країн. 

Си4-М5: інформація про широкий асортимент та його інтенсивне 

розширення може бути ефективно використана для інформування споживачів, 

зацікавлення їх новинками. 

Си5-М4: конкурентоспроможність цін полегшить збільшення частки 

підприємства на вітчизняному ринку. 

Як ми можемо переконатись, поле СиМ є найсприятливішим для 

підприємства,  та дозволяє йому комплексно використати свої сильні сторони 

та можливості для підвищення конкурентоспроможності. 

Далі оглянемо комбінацію «сильні сторони/загрози» з поля СиЗ: 

 Си6-З4, Си6-З6: наявність та розширення власної сировинної бази у вигляді 

ферм дозволяє контролювати поголів’я, а також уникати спалахів епідемій за 

рахунок спланованих вакцинацій. 

 Си4-З7: широта та розширення асортименту дозволять більш гнучко 

відповідати змінам у платоспроможному попиті населення. 

Си3-З2: значний досвід справлятиме позитивний вплив на стабільність 

положення підприємства на ринку. 

Поле СиЗ надає можливість використання сильних сторін для зменшення 

загроз. 

Розглянемо комбінації поля СлМ ‒ «слабкі сторони ‒ можливості»: 

Сл1-М1: зниження торгівельних бар’єрів на іноземних ринках сприятиме 

зростанню частки зовнішнього ринку. 

Сл1-М3: відшкодування державою ПДВ при експорті мотивуватиме до 

діяльності на ринках інших держав. 

Сл5-М4: збільшення частки підприємства на вітчизняному ринку призведе 

до підвищення присутності у регіонах. 
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Сл6-М6: впровадження інновацій у виробничу діяльність дозволить 

скоротити потребу у висококваліфікованому персоналі за рахунок 

автоматизації. 

Поле СлМ дозволяє використати наявні можливості для мінімізації або 

усунення слабких сторін підприємства. 

Огляне комбінації «слабкі сторони/загрози» поля СлМ: 

Сл3-З3: слабка система стимулювання праці збільшує шанси трудової 

еміграції персоналу. 

Сл6-З3: трудова еміграція загострює проблему нестачі 

висококваліфікованого персоналу. 

Сл4-З5: висока вартість кредитних ресурсів ускладнює їх залучення за 

метою амортизації основних фондів. 

Сл1-З1: недостатність державної підтримки ускладнює проникнення на 

зовнішні ринки. 

Як ми можемо переконатись, комбінації з поля СлЗ є найнебезпечнішими 

для підприємства, комплексно здійснюючи негативний вплив на його 

конкурентоспроможність. 

У даній роботі було розглянуто сутність поняття 

«конкурентоспроможність». Існують різні думки дослідників щодо його 

трактування, які можуть бути узагальнені наступним чином: 

конкурентоспроможність підприємства - це здатність підприємства вчасно й 

ефективно коригувати параметри своєї діяльності залежно від змін у 

зовнішньому середовищі для підтримання існуючих і створення нових 

конкурентних переваг з метою досягнення власних стратегічних цілей. 

У ході дослідження нами розглянуті методи, що можуть бути використані 

для аналізу конкурентоспроможності ТОВ «Літинський молочний завод». За 

допомогою методу SWOT-аналізу був проаналізований рівень 

конкурентоспроможності вказаного підприємства. 

За результатами аналізу були виявлені слабкі та сильні сторони, а також 

можливості та загрози, що є факторами впливу на конкурентоспроможність. 
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Визначено комбінації даних факторів та їх вплив на даний показник, а також 

окреслені наступні заходи щодо зміцнення конкурентних позицій 

підприємства:  

1) Використання даних про розширення асортименту, його

різноманітність, для інтенсифікації рекламної діяльності та підвищення рівня 

поінформованості споживача про продукцію підприємства. 

2) Використання контролю якості продукції, її екологічності та

безпечності, для виведення асортименту на іноземні ринки. 

3) Збільшення частки підприємства на вітчизняному ринку, за рахунок

використання конкурентоспроможних цін як переваги. 

4) Використання власної сировинної бази для контролю та вирощування

поголів’я худоби, при контролі за вакцинацією для уникнення епідемій. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Впровадження маркетингової діяльності на 

підприємствах сприяє динамічному розвитку ринкових відносин, науково-

технічного прогресу, збалансованій організації виробництва, торгівлі та 

споживання. Відомо те, що маркетингова діяльність є складовою системи 

управління діяльністю підприємств, заснованою на результатах комплексного 

дослідження ринкових механізмів регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання з метою їх успішної адаптації до динамічних ринкових змін. 

Постійне оновлення товарного асортименту є найбільш ефективним прийомом 

маркетингу інновації в ролі ресурсів, продуктів, технологій виробництва, що 

забезпечують підприємству швидкий відрив від конкурентів, але вимагають 

досвіду, знань та достатньої і актуальної інформації. Тому важливим аспектом 

сучасної маркетингової орієнтації є зростання значущості змін в діяльності 

підприємства, в тому числі в системі інформаційного забезпечення маркетингу. 

Це пояснюється тим, що скорочення циклу таких конкурентних переваг як 

зниження вхідних бар’єрів на ринки, темпи обсягів і диференціювання 

продукції та інші фактори, – відіграють меншу роль, а процеси формування і 

захисту стійких конкурентних переваг суттєво ускладнюються, тому 

підприємство повинно перебувати в постійному пошуку нових рішень, 

формування обґрунтованої маркетингової системи та системи її 

інформаційного забезпечення. 

Фундаментальний вклад в розвиток інформаційних систем та формування 

системи інформаційного забезпечення маркетингу здійснили вітчизняні і 

зарубіжні науковці такі як Т. Амблер [1], В.В. Стадник, Л.В. Балабанова [2], 

О.В. Виноградова, Ф. Котлер, Н.В. Куденко, Л.А. Мороз, М.А. Окландер,  

Л.О. Стрій, О.М. Тридід, Б.І. Холод, Н.А. Хрущ, А.В. Череп, Н.І. Чухрай [5], 

М.В. Шарко та інші. Але все ж таки невирішеними залишилися питання, що 

пов’язані із важливими аспектами сучасної маркетингової орієнтації 

підприємства в системі інформаційного забезпечення. 
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Метою даного дослідження є визначення важливих аспектів сучасної 

маркетингової орієнтації підприємства в системі інформаційного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування системи 

інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства є 

надзвичайно складним багатоаспектним процесом, який створює технологічну 

базу відпрацювання механізму інформаційного обслуговування системи 

управління маркетингу, впровадження та експлуатацію прогресивних форм, 

методів і засобів проведення інформаційної діяльності в процесах управління, а 

також створення для цього необхідних матеріально-технічних, організаційно-

економічних та соціальних умов на підприємстві [3, c.134-138]. 

Тому великого значення в інформаційному забезпечення маркетингової 

діяльності підприємства займає маркетингова інформація, яка являє собою 

відображення різноманітних параметрів ринку і є результатом науково-

інформаційної та комерційної діяльності. Збір, зберігання, пошук, обробка, 

поширення і використання інформації у виробничій діяльності підприємств 

набувають домінантного значення для успіху в складній конкурентній боротьбі. 

Конкурентна перевага підприємства, яке забезпечує йому довгострокову 

прибутковість і стійкий розвиток, має досягатися не тільки за рахунок 

створення переваг над конкурентами в сфері споживчих характеристик товару 

(якості, ціни і ін.), але і за рахунок чинників, що характеризують спрямованість 

підприємства до найбільш повного задоволення споживачів. Тобто плідна, 

довгострокова праця з постачальниками і покупцями, високий рівень 

компетентності персоналу (якість та інноваційність прийнятих рішень), 

ефективне управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями, 

формування позитивного іміджу і ділової репутації створюють конкуренті 

переваги підприємства та складають ефективність його маркетингової 

діяльності. Маркетингова діяльність підприємств відрізняється постійністю 

зв’язків, тобто зміна покупців і продавців відбувається рідко, повільно і з 

великими труднощами. Відносини з важливими замовниками, так само як і 

постачальниками, більш довготривалі, ніж з іншими, (із термінами тривалості в 

середньому не менше 10-15 років) [5, c.211]. 
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Будь-яке підприємство має мережу, яка включає постачальників, покупців, 

консультантів, посередників, органи державного управління і діє вона з 

врахуванням спільних інтересів, що призводить до загальної необхідності діяти 

в мережі та є важливим аспектом сучасної маркетингової орієнтації 

підприємства в системі інформаційного забезпечення. 

Також важливим аспектом сучасної маркетингової орієнтації підприємства 

в системі інформаційного забезпечення є використання мережі Інтернет як 

джерела інформації для оцінювання учасників мережі (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Інтернет-середовище як джерело інформації для 

оцінювання учасників мережі [3] 

Мережеві зв’язки набувають особливого інформаційного характеру та 

забезпечують виникнення та збереження цілісних властивостей мережі. Вони, з 

одного боку, обмежують ступінь свободи учасників мережі, оскільки за 

рахунок довгострокових обмінних операцій і адаптації сторонам стає важче 

поміняти постачальника або покупця. З іншої сторони, вони забезпечують 

властивість емерджентності, тобто появу нових характеристик системи, не 

властивих її елементів за умов окремого функціонування [4, c.95]. Отже, мета 

створення, існування та розвитку мережі полягає в набутті її учасниками 

додаткових конкурентних переваг за рахунок можливості координації ресурсів 

всередині мережі. Критерієм оптимізації структури та функціонування 

мережевої системи є ступінь задоволення інтересів кожного суб’єкта мережі.  
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Отже, якість інформаційного забезпечення маркетингу визначається 

якістю «внутрішнього маркетингу» і маркетингу найближчого оточення. 

Наскільки оптимально побудована схема взаємодії між підрозділами всередині 

підприємства (ефективність внутрішнього маркетингового середовища), 

налагоджений зв’язок підприємства з об’єктами зовнішнього середовища 

(постачальниками, покупцями), і наскільки реальною є можливість 

оперативного отримання достовірної інформації (як в розрізі постачальників 

необхідної сировини, так і конкурентів), настільки підвищуються потенційні 

можливості підприємства досягти високого рівня конкурентних переваг на 

існуючому ринку і завоювати нові. 

Об’єднання зусиль і ресурсів партнерів у мережі для удосконалення будь-

якої окремої ділянки дозволяє сприймати більш інноваційне вирішення 

проблеми і знаходити додаткові конкурентні переваги.  

На підставі одержаних даних репутація, досвід і знання окремих фахівців 

підприємств у мережі заохочують нових покупців і підвищують ефективність 

діяльності відділів маркетингу. Встановлення нових відносин, набуття знань 

про учасників мережі, посилення контролю за діяльністю мережі зміцнюють 

ринкову позицію самого підприємства. Слід зазначити те, що ринкова позиція 

характеризує місце і роль учасника мережі по відношенню до інших її 

суб’єктів. Окрім того, система Інтернет сприяє розвитку маркетингової 

системи, її компонентів, а також вибору найкращих варіантів їх впровадження 

за результатами оцінки інтелектуальною підсистемою (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Визначення оптимального варіанту використання ресурсів 

системи Інтернету в елементах маркетингового комплексу 
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Залучення досить великої кількості працівників, що діють в мережі, 

дозволяє підприємству отримувати додаткові інформаційні ресурси і 

підтримувати взаємовідносини, в межах яких здійснюються процеси купівлі-

продажу. Тому можна вважати, що вони поряд з працівниками відділу 

маркетингу також займаються маркетинговою діяльністю, яка має на меті 

забезпечити ефективне функціонування підприємства і підвищення його 

конкурентоспроможності. Важливу роль в удосконаленні інструментів 

маркетингової діяльності, розвитку мережевої взаємодії підприємств відіграє 

система Інтернет.  

Отже, мережа взаємопов’язаних відносин – це основа для функціонування 

підприємства з новими обмеженнями і новими можливостями, що надають 

конкурентні переваги [1]. Кожен господарюючий суб’єкт повинен встановити 

свої власні відносини в мережі, а цей процес не може бути одностороннім. 

Тому повинні виникнути спонукальні мотиви для вступу інших учасників у 

взаємодію. Таким мотивом для організації мережі стає новий етап конкуренції, 

який характеризується активним інформаційним обміном, динамічним 

інноваційним розвитком і наявністю відповідних конкурентних переваг.  

Завдяки такій системі якість та ціна українського продукту може серйозно 

протистояти закордонному, а маркетингова діяльність здатна удосконалювати 

стратегію розвитку підприємств на підставі інтеграції інформації внутрішнього 

і зовнішнього  маркетингового середовища та використанні інтелектуальної 

складової для її обробки, що також дозволяє виділити важливу прогнозно-

аналітичну роль маркетингу в управлінні діяльністю підприємства [2].  

Розвиток всієї світової економіки прискорюється, життєві цикли товарів 

скорочуються, невизначеність поведінки підприємницьких структур 

підвищується. Внаслідок цього постійно зростає тенденція до пошуку нових 

видів продукції, обслуговуванні нових покупців, підвищенні ефективності 

управлінського механізму, використанню нових технологій або сировини. 

Розвиток підприємств поодинці є неефективним і ризикованим, а мережа 

розподіляє ризик і внески між своїми учасниками. Кожен учасник мережі є 

потенційним партнером для співпраці і, таким чином, потенційним джерелом 
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ресурсів. Крім того, мережа – швидка і ефективна система зв’язку, а її учасник 

може використовувати мережу для поширення та збору інформації. Так, 

наприклад, підприємства можуть обмінюватися інформацією про найкращі 

технологічні процесі і методи організації виробництва. 

Важливі аспекти сучасної маркетингової орієнтації підприємства в системі 

інформаційного забезпечення такі як ефективне використання та управління 

маркетинговою інформацією підвищує ефективність маркетингової діяльності. 

Своєчасне володіння повною інформацією про поточний стан справ у 

підприємствах-конкурентах, рівень попиту, обсяги виробництва в галузі та ін. є 

важливою передумовою досягнення підприємством конкурентної позиції на 

ринку. В сучасних умовах підприємництва володіння інформацією стає 

визначальним фактором успіху будь-якої організації і створює передумови 

досягнення успішних позицій на ринку [4].  

Для ефективного управління маркетинговою інформацією підприємству 

необхідно створити комплексну систему інформаційного забезпечення 

маркетингу, яка виступатиме потужним інструментом підвищення 

ефективності функціонування всієї управлінської та виробничо-господарської 

системи підприємства. Критерієм оптимізації структури та функціонування 

мережевої системи є ступінь задоволення інтересів кожного суб’єкта мережі, 

що в свою чергу, впливає на якість інформаційного забезпечення маркетингової 

діяльності. Також об’єднання зусиль і ресурсів партнерів у мережі для 

удосконалення будь-якої окремої ділянки дозволяє приймати більш інноваційне 

вирішення проблеми і знаходити додаткові конкурентні переваги. 

Дослідивши питання важливих аспекти сучасної маркетингової орієнтації 

підприємства в системі інформаційного забезпечення дійшли до висновку про 

те, що якість інформаційного забезпечення маркетингу визначається якістю 

внутрішнього маркетингу і маркетингу зовнішнього оточення. Наскільки 

оптимально побудована схема взаємодії між підрозділами всередині 

підприємства (ефективність внутрішнього маркетингового середовища), 

налагоджений зв’язок підприємства з об’єктами зовнішнього середовища 

(постачальниками, покупцями, контактними аудиторіями), і наскільки 
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реальною є можливість оперативного отримання достовірної інформації (як в 

розрізі постачальників необхідної сировини, так і конкурентів), настільки 

підвищуються потенційні можливості підприємства досягти високого рівня 

конкурентних переваг на існуючому ринку і завоювати нові. Об’єднання зусиль 

і ресурсів партнерів у мережі для удосконалення будь-якої окремої ділянки 

дозволяє сприймати більш інноваційне вирішення проблеми і знаходити 

додаткові конкурентні переваги. 
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Традиційне джерело світла вже давно стало товаром народного споживання, 

і його виробництво прагне до монополізму, що характерно для усіх товарів 

народного споживання. Світлодіодне освітлення ще розвивається як нове 



288 

джерело в загальному освітленні, але вже зараз зрозуміло, що виробництво 

світлодіодних джерел світла суттєво відрізняється від традиційного. Тому 

Інтернет-технології ідеальний засіб просування світлодіодної продукції.  

Ключові слова: світлодіодне освітлення, Internet of Things (IoT), Інтернет-

технології, реклама, енергоефективність.  

Як зазначають експерти журналу «LUMEN&EXPERTUNION»,  світовий 

ринок освітлення до 2020 року зрівняється з оборотом телеіндустрії. Настільки 

бурхливий розвиток обумовлено рядом світових тенденцій - зростанням 

населення планети, урбанізацією, виснаженням природних ресурсів і 

проблемами екології, викликаними зміною клімату на планеті [9].  

Ринок світлодіодного освітлення в Україні наразі ще розвивається, але в 

той самий час є актуальним. Адже у період зростання тарифів на 

електроенергію в нашій країні використання більш економних джерел 

освітлення є логічним та раціональним рішенням. Але водночас є певні 

чинники, які суттєво стримують розширення даного ринку, і Компанія «Про-

Консалтінг» у своїй статті «Доступність дешевого світла: особливості 

українського ринку світлодіодів» наводять наступні фактори [5]:  

- висока вартість світлодіодних джерел освітлення в порівнянні з 

традиційними. В умовах недостатньої купівельної спроможності, населення 

змушене вибирати більш дешеві з точки зору початкових вкладень лампи; 

- недостатня поінформованість українців про вигідність використання 

світлодіодних світильників в довгостроковій перспективі; 

- низький рівень державної підтримки галузі виробництва світлодіодів, 

відсутність стандартів і нормативної бази. Це призвело до наповнення 

вітчизняного ринку виробами низької якості або з завищеними технічними 

характеристиками, що підриває довіру споживачів до них. 

Вищевказані чинники призводять до скорочення вітчизняного виробництва 

світлодіодного освітлення. Азіатські конкуренти, які пропонують продукцію за 

меншими цінами ще більше ускладнюють просування товарів українського 

виробництва.  
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Враховуючи те, що даний тип продукту має доволі вузьку цільову аудиторію, 

варто задіювати різноманітні види комунікації з клієнтами (рис. 1) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1- Види комунікації з клієнтами на ринку світлодіодного 

освітлення [6] 

Пропоную зосередити увагу на організації маркетингових комунікацій 

через Інтернет.  

Загалом Інтернет-маркетинг можна охарактеризувати як систему 

взаємопов’язаних між собою компонентів, які мають на меті спільну ціль.  

Узагальнені базові принципи, які можуть бути в основі маркетингової 

діяльності підприємства, що займається виробництвом енергоефективного 

освітлення запропоновані у таблиці 1.  

Таблиця 1 - Базові принципи Інтернет-маркетингу 

№ Принцип Тлумачення 

I Цілеспрямованість 

Величезною помилкою є здійснення «дії заради дії». Кожна 
з дій має мати мету, яка в результаті призведе до 
досягнення корпоративної цілі.  
Тому в першу чергу, потрібно усвідомити для чого ми це 
робимо, потім визначити ціль даної дії і в результаті цього 
здійснювати постановку задачі. 

II Ресурсоємність 

Варто завжди звертати увагу на ресурсозабезпеченість 
компанії. При чому мова йде про усі види ресурсів. (ресурс 
часу, фінансові, людські ресурси і т.д.). 
Необхідно тверезо оцінювати власні ресурси та 
раціонально їх розподіляти між компонентами системи 
інтернет-маркетингу. 

Види комунікації з 
клієнтами на ринку 
світлодіодного 
освітлення  

Event-marketing  Direct-marketing 

Теле- та 
медіамаркетинг 

Особисті контакти Інтернет-маркетинг 
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Продовження таблиці 1 

№ Принцип Тлумачення 

III Вимірності 

Кожна ціль до якої прагне компанія має бути максимально 
конкретизованою у вигляді конкретних цифр (наприклад, 
показники приросту споживачів на окремих інтернет-
ресурсах) 

IV Екологічності 

Дбайливе ставлення до клієнта – це запорука його лояльного 
ставлення в майбутньому. Репутацію бренду дуже важко 
здобувати, але дуже легко втратити. Тому, на перший 
погляд, незначні, агресивні дії по відношенню до споживача 
можуть відлякати його від покупки (наприклад, спам, 
неграмотний та нерелевантний контент).  
Запорука хорошого іміджу – шанобливе ставлення як до 
потенційного, так і до  постійного клієнта. 

V Тестування 

Не завжди наша власна думка є репрезентативною, тому 
кожне рішення має бути прийняте після ретельної перевірки 
та після аналізу проведеного коректного тестування, яке 
доводить правильність рішення.  
Ланцюг прийняття рішення:  
Гіпотеза > Перевірка > Рішення

VI Систематичність 

Досягнення результату можливе лише після систематичної 
роботи усіх компонентів.  
Систематична оптимізація усіх компонентів  організації 
інтернет-маркетингу займає провідне місце у досягненні 
поставлених цілей.

Усі ці принципи при вдалому та комплексному використанні працюють як 

один механізм. Один принцип невід’ємно залежить від іншого, і всі вони тим 

чи іншим чином пов’язані між собою. А отже притримуватись треба усіх, але у 

той самий час варто пам’ятати, що кожне підприємство та кожна маркетингова 

кампанія це індивідуальний механізм, який вимагає оригінального підходу та 

креативних рішень.  

Для підприємств, що спеціалізуються на виготовленні енергоефективного 

освітлення можна запропонувати наступні маркетингові Інтернет-технології: 

Інтернет-реклама. Жодна компанія, якщо вона хоче бути успішною, не 

може обійтись без реклами. Конкретно в фІнтернет-маркетингу 

використовуються два види реклами: банерна та контекстна.  

 На мою думку, банерна Інтернет-реклама недоречна в умовах даного ринку. 

Банерна реклама не ефективна для проектів з великим середнім чеком та 

високотехнологічних товарів. У даному випадку вірогідність того, що споживач 

зверне увагу на подібний товар без нагальної в даний момент потреби мінімальна, 
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покупець скоріше почне пошук серед рекомендацій або через пошукові програми 

у період, коли вона знадобиться йому і навряд згадає про рекламу, яку бачив 

місяць тому. Та і загалом у наш час банерна реклама, особливо для товарів з 

високим ступенем довіри до виробника, вже втратила свою ефективність через 

розміщення реклами з товарами та послугами з недостовірною інформацією та 

нецензурною пропагандою. Також надмірна зашлакованість споживачів 

візуальною рекламою на різноманітних сайтах, призвела до того, що користувачі 

вже не звертають увагу на рекламу, а близько 200 млн людей взагалі блокують 

Інтернет-рекламу за допомогою спеціальних сервісів.  

Щодо контекстної реклами, то у даному випадку це більш ефективне 

рішення. Цей інструмент виконує покази лише для обраної нами аудиторії та 

направлений на тих людей, які шукають через пошукові системи схожі товари 

та послуги. Саме тому цей інструмент і дієвіший для даної продукції. 

Враховуючи її специфіку, ми впроваджуємо одразу клієнтоорієнтовану рекламу 

і матимемо швидку віддачу. Але варто враховувати вагомий мінус – це доволі 

висока вартість вигідних позицій.  

Ремаркетинг. Являє собою контекстну рекламу, яка демонструється 

користувачам які вже були на сайті компанії. Доволі дієвий інструмент для 

збільшення продажів. Інтернет-магазин, у якому налаштований ремаркетинг, буде 

показувати посилання на товари скрізь, де ви знаходитесь у мережі Інтернеті. 

Можливо, ви поклали продукт в кошик, щось вас відвернуло, ви натиснули на 

хрестик, але ці рекламні механізми нагадають вам про зроблений вибір.  

SEO-просування. Не зважаючи на усі свої переваги контекстна реклама 

значним чином поступається SEO. З урахуванням того, що користувачі вже 

перенавантажені рекламою, суттєва кількість споживачів суто принципово не 

переходить за посиланнями «під гербом реклама». Принцип роботи SEO 

полягає у комплексі дій, які покликані підняти рейтинг сайту у пошукових 

системах, і тому викликають у користувачів більше довіри. За даними агентства 

інтернет-маркетингу «Генератор Продажів» лише 30% кліків приходиться на 

посилання контекстної реклами і 70% кліків це перші чотири сайти у 

пошуковому рейтингу[2]. Цифри і правда вражають, але не все так просто як 



292 

здається на перший погляд. SEO потребує значних ресурсозатрат, особливо 

часових до того ж вимагає постійної уваги для ефективної роботи. До того ж 

необхідно постійно враховувати регулярні зміни алгоритмів пошукових систем 

для того щоб передбачити майбутні зміни позицій.  

Email-маркетинг. Вище вже зазначалось, що на ринку енергоефективного 

освітлення важливу роль відіграють такі види комунікації з покупцями як особисті 

контакти та direct-маркетинг. Все тому що це значним чином підвищує довіру до 

високотехнологічного товару, просвітлює громадськість, надає інформацію про 

технічні можливості продукції та підтримує імідж компанії. Але при використанні 

даної технології варто загострювати свою увагу на принципі екологічності, який 

зазначає, що створений контент має бути грамотним та релевантним. Звичайно це 

потребує професійного підходу та значних часових витрат, але натомість 

відкриває нам багато переваг. Електронна пошта досі лишається 

найпопулярнішим засобом зв’язку у мережі Інтернет, наразі 94% інтернет-

користувачів мають електронну пошту, з них 91% щоденно перевіряють пошту, а 

66% взагалі роблять покупки у результаті отримання регулярних рекламних 

листів[2]. Email-маркетинг дозволяє нам стежити за ефективністю тих чи інших 

розсилок та робити відповідні висновки. І, що не менш важливо, на фоні інших 

технологій не потребує значних фінансових вкладень.  

Event-маркетинг. Враховуючи високий рівень необізнаності населення у 

сфері енергоефективного освітлення ця технологія стає незамінним 

інструментом у маркетинговій діяльності підприємств цього профілю. Event-

маркетинг допомагає донести усю необхідну інформацію про товар, анонсувати 

новинки і  створити позитивну репутацію та імідж. Не зважаючи на складність 

організації даного заходу він є неймовірно ефективним та, за умови якісного та 

продуманого проведення, здатний сприяти збільшенню впізнаваності компанії.   

Ці технології вже стали класикою Інтернет-маркетингу, їх використовують 

більшість підприємств майже в усіх сферах, а тому з часом їх ефективність 

ставатиме все меншою, що логічно в умовах сучасного шаленого розвитку. 

Саме тому кожен маркетолог вже сьогодні має прогнозувати майбутні тенденції 

та закладати їх фундамент у власній маркетинговій діяльності.  
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Яскравим прикладом майбутнього тренду, який успішно можна включити 

у систему Інтернет-маркетингу є інноваційна технологія Internet of Things (ІоT) 

або Інтернет речей.  

Загалом Інтернет речей або ІоТ – це міжнародна мережа фізичних засобів, 

які оснащені сенсорами, датчиками, мають програмне забезпечення та 

підключення до мережі, що дозволяє їм збирати дані та обмінюватись ними. 

Далекоглядні маркетологи не повинні випустити з поля свого зору IoT. Адже 

інтернет речей - це нові канали для маркетингу та збору даних про 

користувачів, а також нова індустрія.  

Конкретно в сфері енергоефективного освітлення цю технологію можна 

використовувати різними способами, які наведені на Рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Способи застосування IoT у сфері світлодіодного освітлення 

Internet of Things (IoT)
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Ринок світлодіодного освітлення в Україні ще розвивається, але усі 

передумови для його росту є. Маркетингова діяльність за останній час суттєво 

розширила свої рамки та вдихнула нове у життя у просування товарів. І навіть 

такий складний ринок, як ринок енергоефективного освітлення має широкий 

вибір маркетингових інструментів та рішень. В сучасних умовах Інтернет-

технології зробили величезний крок вперед. З урахуванням усіх особливостей 

збуту даного товару, можна сформувати ефективну маркетингову кампанію. 

Варто пам’ятати про усі підводні камені, оперативно і влучно приймати 

рішення та обов’язково йти в ногу з часом 
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Розвиток сучасного освітнього простору залежить від такої актуальної 

проблеми, як діяльність навчального закладу в умовах, при яких він сам 

являється суб'єктом ринкових відносин, а також виробником освітніх послуг. 

Посилений вплив глобалізації, а разом з нею і міжнародної інтеграції 

відображається також і в економічній , соціальній, політичній,  правовій, та 

інших сферах, що в свою чергу вимагає трансформації вимог до діяльності 

підприємств та закладів інфраструктури. Саме тому перед галуззю вищої освіти 

України виникають все нові та нові завдання, одним з найважливіших серед 

яких являється забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах 

виробничих, а також інфраструктурних галузей. 

Освіта є одним з головних факторів, що впливають на формування 

суспільства країни та сприяють його розвитку, що і обумовлює актуальність 

проведеного дослідження.. 

Метою дослідження являється надання теоретичного обґрунтування основ 

маркетингового підходу в керівництві сучасними навчальними закладами як 

прикладного аспекту застосування маркетингу в освітній галузі, а також

поглиблене вивчення теоретико-методичних підходів щодо проведення 

маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг. 

Широкий спектр проблем на ринку освітніх послуг став предметом 

розгляду багатьох науковців. В умовах економіки, орієнтованої на споживання, 

низка українських та зарубіжних вчених таких, як: С. Білоусова,  

О. Гончарова, А. Могилова, С. Вільчинська, В. Сиченко, С. Ковальчук,  

В. Зарубіна, А. Слюсаренко, С. Тєлєтова, З. Рябова, Н. Шульпіна,  

О. Панкрухина, О. Лепьохіна, К. Фокс, Ф. Котлер здійснили вагомий внесок у 

створення теоретико-методичних засад щодо організації маркетингової 

діяльності підприємства на ринку освітніх послуг.  

Становлення ринку освіти, у теперішньому його вигляді, спрямованого на 

європейський шлях розвитку в Україні почалось у першій половині 90-х років 

та було зумовлено необхідністю переходу економіки країни до ринкової і 

виникненням у багатьох закладах освіти платної системи навчання. З того часу  

простежується розвиток ринку освітніх послуг. 
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Ринок освітніх послуг – це ті можливі споживачі, які мають бажання 

задовольнити свої потреби в освіті, мають здатність почати процес обміну з 

продавцем. Існує й інше тлумачення ринку освітніх послуг, відповідно до якого 

– це доволі складний комплекс економічних стосунків суб’єктів економічної

системи вищої освіти, який має на меті задовольнити попит суспільства у 

фахівцях та споживачів в одержанні конкретної кваліфікації за тою чи іншою 

спеціальністю. 

Науковці, які вивчають становлення ринкових відносин у галузі освіти, 

поняття «ринок освітніх послуг» характеризують як сукупність економічних 

відносин, що налагоджуються між виробниками (навчальними закладами) і 

споживачами стосовно купівлі-продажу товару «освітня послуга». 

Підвищення ефективності функціонування ринку освітніх послуг 

передбачає запровадження маркетингового підходу в організації діяльності у 

сфері освітніх послуг. 

Маркетинг освітніх послуг є комплексом дій, що направлені на 

формування, підтримку або зміну характеру поведінки цільової аудиторії 

стосовно цих послуг і їх суб’єктів. Освітній маркетинг має забезпечити 

максимально продуктивне і якісне задоволення потреб: особистості – в освіті; 

навчального закладу – у наявності конкурентоспроможності на ринку та 

покращенні матеріального добробуту викладачів; підприємств, установ та 

організацій – у висококваліфікованому персоналі; суспільства – у відтворенні 

трудового й інтелектуального потенціалу країни. 

Варто відмітити, що більшість навчальних закладів в Україні, так само, як і 

раніше, зорієнтовані на традиційну модель освіти, і не мають бажання помічати 

зміни, які проходять у світі. Тим самим не звертають уваги на концепцію 

маркетингу і потребу застосуванні його принципів та інструментів; як 

підсумок, в організаційній структурі університетів немає професійних 

спеціалістів з маркетингу, втрачено безліч маркетингових можливостей для 

кращої реалізації потреб споживачів, а також цільових аудиторій. 
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Концепція маркетингу освітніх послуг має на меті виокремити потреби й 

інтереси споживачів, звикнути до того, щоб задовольняти їх, завдяки чому 

зберігається і поліпшується добробут споживачів освітніх послуг та стають 

гарантованими  довгострокові вигоди самого навчального закладу. 

Виділяють наступні види маркетингу на ринку освітніх послуг: 

- Маркетинг територій - де розташований освітній заклад і які можливості 

він надає; 

- Маркетинг організацій - вагомим є суспільний престиж, статус самого 

освітнього закладу; 

- Маркетинг особистостей - реноме його викладачів; 

- Маркетинг ідей – мова повинна йти як про ідеї за профілем підготовки, 

так і педагогічні ідеї; 

- Маркетинг товарів - продукти практичної діяльності освітнього закладу, 

його персоналу та осіб, які навчаються [1]. 

Для визначення потреб та інтересів споживачів потрібно систематично 

проводити маркетингові дослідження – це форма дослідження та один із 

напрямів прикладної соціології, що направленні на вивчення поведінки 

споживачів, конкурентів. Основною метою даних досліджень є: створення 

інформаційної бази для прийняття в подальшому управлінських рішень. 

Варто зазначити також і те, що маркетинг в освіті – це насамперед 

маркетинг освітніх послуг, які мають ряд особливостей [2, с. 20]: 

– це соціальне благо, а саме спосіб відновлення та розвитку суспільного 

інтелекту й інститут ціннісного орієнтування; 

- освітні послуги не матеріальні, тобто не відчутні аж до моменту їх 

придбання; 

- освітні послуги є невіддільними від суб’єктів (конкретних працівників), 

що їх надають; 

- освітні послуги за якістю непостійні ; 

- освітні послуги не можливо зберегти; 

- довготривалість надання освітніх послуги до отримання бажаного 

результату. 
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Різноманітність цілей та завдань проведення маркетингових досліджень на 

ринку освітніх послуг зумовлює появу їх різновидів, а саме: 

- Пошукові дослідження- направленні на збір первинної інформації (нова 

інформація, що ніким раніше не була зібрана та використана, є 

дороговартісною, але унікальною) для більш детального вивчення сфери 

діяльності навчального закладу, його позиції на ринку освітніх послуг та ринку 

праці. Такі дослідження забезпечують обрання вірної маркетингової стратегії 

закладу в майбутньому. 

- Описові дослідження. Дослідження даного типу мають на меті детальний 

опис та дослідження певних конкретних явищ та факторів, а також їх 

взаємозв’язку та впливу на навчальний заклад. 

- Казуальні дослідження. основним завданням такого дослідження є 

перевірка та підтвердження гіпотез щодо вияснення причинно-наслідкового 

зв’язку між попитом та окремими конкретними характеристиками освітніх 

послуг, які надає навчальний заклад [4]. 

Науковці зазначають, що в ході проведення маркетингових досліджень на 

ринку освітніх послуг варто дотримуватися певної послідовності дій, а саме: 

1. Розробка плану дослідження.

2. Окреслення основних напрямів та факторів майбутнього

дослідження, визначення джерел вторинної інформації і критеріїв оцінювання 

даних. 

3. Розробка листівки для проведення опитування (анкети) враховуючи

наступні методи введення та формування бази даних з можливістю 

автоматизації обробки результатів. 

4. Реалізація опитування.

5. Обробка та аналіз отриманих результатів, тобто опрацювання як

первинної так і вторинної інформації. 

6. На основі отриманих результатів на попередньому етапі проведення

сегментації ринку та визначення цільових сегментів. 

7. Робота в перспективі із фокус-групами. Здійснення опитування та

анкетування. 
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8. Одержання даних на основі первинної інформації.

9. Оцінка та представлення отриманих результатів [4].

У результаті проведеного маркетингового дослідження можливо не лише 

усунути певні недоліки, але й розробити заходи для формування сприятливого 

іміджу. 

Формування позитивного іміджу має на меті реалізацію наступних етапів: 

визначення принципів, філософії та довгострокових цілей закладу освіти; і як 

результат створення зовнішнього, внутрішнього й невловимого іміджу. 

 Зовнішній імідж – це сприйняття закладу громадськістю, діловими 

колами, засобами масової інформації, владними структурами і міжнародними 

організаціями [5].  

Внутрішній – це насамперед атмосфера внутрі закладу, що розкриває як 

позитивне так і негативне ставлення співробітників як керівництва так ідо  

політики управління. Тобто імідж закладу освіти визначається насамперед як 

результат комплексного та системного процесу по досягненню кінцевої  

мети [5].  

Таким чином, підводячи підсумок варто зазначити наступне. Із розвитком 

науки та освіти й переходом па сутті на новий рівень все більшої актуальності 

набувають маркетингові дослідження як засіб убезпечення освітніх закладів від 

втрати ринкових позицій.  Використання маркетингового підходу відіграє 

надзвичайно велику роль насамперед у формуванні іміджу закладу освіти та 

престижу на ринку не лише освітніх послуг, але й на ринку праці.  Головним 

принципом використання маркетингового підходу в управлінні сучасними 

навчальними закладами є узгодження його діяльності з очікуваннями й 

освітніми потребами держави, суспільства, особистості. Даний підхід в 

спрямований на детальне вивчення ключових суб’єктів ринку освітніх послуг, 

їхніх  потреб та сподівань, до того ж активний вплив навчального закладу як 

виробника освітніх послуг впливає на формування попиту споживачів, що  в 

свою чергу підвищує конкурентоспроможність сучасного закладу освіти.  
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У cтaттi розглянуто мaркетинговий пiдхiд до оргaнiзувaння процеcу збуту нa 

пiдприємcтвi, розкрито питaння «збутовa дiяльнicть», поклaдaючиcь нa прaцi 

рiзних aвторiв, доcлiджено cиcтему тa проблеми упрaвлiння 

збутовою дiяльнicтю промиcлового пiдприємcтвa. 

Ключовi cловa: збутовa дiяльнicть, мaркетинг, cиcтемa упрaвлiння, 

пiдприємcтво, оргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння. 

 Поcтaновкa проблеми. Cьогоднi перед пiдприємcтвaми вciх форм 

влacноcтi, що здiйcнюють cвою гоcподaрcьку дiяльнicть нa територiї Укрaни, 

aктуaльним є питaння упрaвлiння збутовою дiяльнicтю. Вaжливим зaвдaнням 
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пiдприємcтвa є формувaння конкурентоcпроможної оргaнiзaцiйної cтруктури як 

елементу cиcтеми упрaвлiння збутовою дiяльнicтю. Пiдвищення ефективноcтi 

гоcподaрcької дiяльноcтi тa фiнaнcового cтaну пiдприємcтв нaпряму пов’язaнi з 

вирiшенням проблем тa cпiрних питaнь в cиcтемi упрaвлiння збутовою 

дiяльнicтю пiдприємcтв.  

Aнaлiз оcтaннiх доcлiджень i публiкaцiй. Бaгaто як iноземних, тaк i 

вiтчизняних фaхiвцiв доcлiджувaли проблемнi acпекти упрaвлiння збутовою 

дiяльнicтю пiдприємcтв. Нaприклaд: Aнcофф I., Бaлaбaновa Л., Болт Г., 

Гaркaвенко C., Гaмaлiй В., Головкiнa Н., Дейян A., Джоббер Д., Земляков I., 

Кaнiщенко О., Котлер Ф., Лaнкacтер Дж., Лaнкaр Р., Митрохiнa Ю., Нaумов В., 

Пaвленко A., Портер М., Примaк C., Рижий Г., Caвицькa I., Cкiбiнcький C., 

Цигaнковa Т., Шконовa О. тa iн. 

 Поcтaновкa зaвдaння. Визнaчення поняття «збутовa дiяльнicть», 

розвинути методичнi положення cтворення cиcтеми упрaвлiння збутовою 

дiяльнicтю iз врaхувaнням принципiв до її побудови, визнaчення мicця 

упрaвлiння збутовою дiяльнicтю в cиcтемi упрaвлiння пiдприємcтвом. 

Виклaд оcновного мaтерiaлу. Необхiднicть збутової дiяльноcтi як 

вaжливої cклaдової зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтвa  

зумовленa бaгaтоплaновою знaчущicтю цiєї дiяльноcтi для будь-якого 

пiдприємcтвa [1, c. 190] : 

- у cферi збуту оcтaточно визнaчaєтьcя результaт уciх зуcиль 

пiдприємcтвa, cпрямовaних нa розвиток зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi тa 

отримaння мaкcимaльного прибутку; 

- приcтоcовуючи збутову дiяльнicть до попиту покупцiв, cтворюючи їм 

мaкcимaльнi вигоди до, пiд чac i пicля придбaння товaрiв, виробник мaє знaчно 

бiльше шaнciв перемогти в конкурентнiй боротьбi зовнiшнього ринку; 

- збутовa дiяльнicть нaчебто продовжує процеc виробництвa, беручи нa 

cебе доробку товaру тa його пiдготовку до продaжу (cортувaння, фacувaння, 

упaкувaння); 

- пiд чac продaжу ефективнiше виявляютьcя тa вивчaютьcя потреби 

iноземних cпоживaчiв. 
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Мaйборгiнa Н., зaпропонувaлa cхему клacифiкaцiї, нaголоcивши нa тому, 

що збутовою дiяльнicтю можнa ввaжaти веcь комплекc вiдноcин, якi 

включaють юридичнi, комерцiйнi, i технологiчнi оперaцiї.  

Взaгaлi icнує декiлькa видiв визнaчень cтоcовно кaтегорiї збуту: 

- перший вид визнaчень хaрaктеризує збут як контaкти зi cпоживaчaми, 

формувaння i розвиток вiдноcин з ними; 

- другий вид визнaчень хaрaктерний для упрaвлiнcького пiдходу, згiдно з 

яким збутовa дiяльнicть ототожнюєтьcя з елементaми мaркетингу (плaнувaння, 

контроль, цiновa полiтикa); 

- для третього виду визнaчень хaрaктерний нaголоc нa обмiнi товaру нa 

грошi; 

- четвертий тип врaховує вci вище перелiченi ознaки. 

Можемо, тaкож, розглянути пiдходи до трaктувaнь визнaчення «збутовa 

дiяльнicть» в прaцях вiтчизняних тa зaкордонних вчених (тaбл. 1.).  

Тaблиця 1 – Пiдходи до трaктувaнь визнaчення «збутовa дiяльнicть» в 

прaцях вiтчизняних тa зaкордонних вчених 

Aвтор Трaктувaння

Бaлaбaновa Л.,  Бaлaбaниц 
A. [2, c. 15] 

Вcе те, що зaбезпечує мaкcимaльну вигоду торговельної угоди 
для кожного з пaртнерiв при першочерговому врaхувaннi 
iнтереciв i вимог промiжного чи кiнцевого cпоживaчa 

В. Нaумов [3] 
Cиcтемa вiдноcин у cферi товaрно-грошового обмiну мiж 
економiчно тa юридично незaлежними cуб’єктaми ринку, що 
мaють комерцiйнi iнтереcи.

C. Хрупович [4, c. 202] 

Процеc оргaнiзaцiйно-економiчних оперaцiй, що мicтить 
мaркетинговий acпект (доcлiдження й aнaлiз кон’юнктури 
ринку, визнaчення обcягiв збуту, вибiр тa упрaвлiння 
кaнaлaми розподiлу) й логicтичний acпект (трaнcпортувaння, 
cклaдувaння, упрaвлiння зaпacaми, обcлуговувaння 
зaмовлень) i здiйcнюєтьcя з метою доcягнення економiчних 
результaтiв вiд реaлiзaцiї продукцiї cпоживaчaм тa cтворення 
позитивного iмiджу пiдприємcтвa нa ринку. 

Бaлaбaниць A.,  
Бaдaбaновa Л. [5, c. 20] 

Цiлicний процеc, що охоплює: плaнувaння обcягу реaлiзaцiї 
товaрiв iз урaхувaнням рiвня прибутку, що очiкуєтьcя; пошук 
i обрaння нaйкрaщого пaртнерa – поcтaчaльникa (покупця); 
проведення торгiв, включaючи вcтaновлення цiни вiдповiдно 
до якоcтi товaру тa iнтенcивноcтi попиту; виявлення й 
aктивне викориcтaння фaкторiв, здaтних приcкорити збут 
продукцiї тa збiльшити прибуток вiд реaлiзaцiї. 

Лук'янець Т. [6, c. 65] 
Процеc проcувaння готової продукцiї нa ринок тa оргaнiзaцiю 
товaрного обмiну з метою одержaння пiдприємницького 
прибутку
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Продовження таблиці 1

Aвтор Трaктувaння

Ямковa О. [7, c. 57] 

Комплекc процедур проcувaння готової продукцiї нa ринок 
(формувaння попиту, отримaння i обробкa зaмовлень, 
комплектaцiя i пiдготовкa продукцiї до вiдпрaвки покупцям, 
вiдвaнтaження продукцiї нa трaнcпортний зaciб i 
трaнcпортувaння до мicця продaжу aбо признaчення) i 
оргaнiзaцiю розрaхункiв зa неї (вcтaновлення умов i 
здiйcнення процедур розрaхункiв iз покупцями зa 
вiдвaнтaжену продукцiю)

Ляпунов A. [8] Дiяльнicть пiдприємcтвa по доведенню товaрiв вiд виробникa 
до cпоживaчiв.

Cеред зaрубiжних вчених поширенi тaкi концепцiї визнaчення поняття 

збуту:  

- у широкому розумiннi – це процеc руху товaру вiд виробникa до 

cпоживaчa, який починaєтьcя з моменту зaвершення виробництвa i 

зaвершуєтьcя передaчею товaру покупцю; 

- у вузькому розумiннi – це процеc, що охоплює тiльки фiнaльну чacтину 

безпоcередню передaчу прaв юридичної влacноcтi нa товaр вiд продaвця до 

кiнцевого покупця (поcередникa). 

Змicт збутової дiяльноcтi пiдприємcтвa визнaчaєтьcя його 

концептуaльною орiєнтaцiєю. Продaж – це лише чacтинa вciєї ринкової 

прогрaми пiдприємcтвa, a вcя роботa зaгaлом повиннa координувaтиcя iдеєю 

мaркетингу. Продaж продукцiї тa упрaвлiння збутом тicно пов’язaнi з aнaлiзом 

потреб i зaпитiв потенцiйних покупцiв. Тaким чином, збут товaрiв ввaжaєтьcя 

ширшим поняттям aнiж продaж оcтaннiх, оcкiльки продaж є одним iз його 

елементiв тa результaтом збуту. Отже, приходимо до виcновку, що уci 

вищезaзнaченi aвтори єдинi в тому, що нaзивaють збут вaжливою cклaдовою 

процеcу розширеного вiдтворення, i, що без нaлaгодження ефективно 

функцiонуючої cиcтеми збуту товaрiв не можуть уcпiшно розвивaтиcь cферa 

виробництвa й економiкa в цiлому . 

Укрaїнcькa вченa Ямковa О. в cвоїй прaцi зaзнaчaє, що доcлiдники чiтко 

не роздiляють процеciв, пов'язaних iз фiзичним доведенням продукцiї по 

кaнaлaх товaроруху, комунiкaцiйних процеciв нa етaпi «розподiл – обмiн – 

cпоживaння» тa кiнцевого зaдоволення попиту. 
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Проaнaлiзувaвши результaти,  можнa зробити нacтупнi виcновки: 

- вiтчизняними тa зaкордонними вченими придiляєтьcя вiдповiднa увaгa 

теорiї розвитку мaркетингу, проте вiдповiдного знaчення, влacне, збутовiй 

дiяльноcтi як необхiдного комплекcу упрaвлiнcьких рiшень тa оргaнiзaторcьких 

дiй не придiлено;  

- необхiдно бiльш детaльне вивчення збутової дiяльноcтi, оcобливо 

нaуково ємних пiдприємcтв з метою визнaчення впливу результaтiв 

iнновaцiйної дiяльноcтi тa геогрaфiї продaжiв; 

- необхiдно cформувaти певний мехaнiзм формувaння cтрaтегiї розвитку 

пiдприємcтв, урaховуючи ключовi упрaвлiнcькi рiшення з оргaнiзaцiї збутової 

дiяльноcтi. 

Якщо врaховувaти, що збут – це дiяльнicть по зaбезпеченнi реaлiзaцiї 

продукцiї, вiдзнaчимо межi оргaнiзувaння збуту, якi охоплюють: 

 - оргaнiзувaння iнформaцiйного зaбезпечення про cтaн ринку, 

проведення мaркетингових доcлiджень i cклaдaння прогнозiв збуту; 

 - пiдпиcaння договорiв нa поcтaчaння продукцiї;  

- вибiр форм i методiв збуту, оргaнiзувaння cиcтеми розподiлу; 

 - cтворення мaркетингової комунiкaцiї тa оргaнiзувaння прaвового 

зaбезпечення; 

 - оргaнiзувaння cервicного тa пicля продaжного обcлуговувaння 

Зaвдaння тa функцiї вiддiлу мaркетингу, який зa нинiшнiх умов є 

нaйбiльш поширеним оргaнiзaцiйним пiдроздiлом вiтчизняного пiдприємcтвa 

по зaбезпеченнi збутової дiяльноcтi 

Зaвдaння:  доcлiдження тa прогнозувaння попиту;  вивчення конкурентiв;  

пошук нaйбiльш ефективних кaнaлiв i форм розподiлу, що вiдповiдaють 

вимогaм cпоживaчa;  вcтaновлення договiрних вiдноcин нa поcтaчaння 

продукцiї;  cтворення умов iз зaбезпечення зaмовленою продукцiєю в 

попередньо обумовленi договором термiни. 

 Фaктори впливу зовнiшнього тa внутрiшнього cередовищa нa 

оргaнiзувaння збутової дiяльноcтi пiдприємcтвa:  
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– зовнiшнє cередовище (конкуренти; прaвовi aкти нa ринку;

плaтоcпроможнicть покупцiв; концентрaцiя cпоживaчiв, їх територiaльне 

розмiщення; хaрaктер попиту нa продукцiю, гaлузевi оcобливоcтi);  

– внутрiшнє cередовище (кaнaли розподiлу; фiнaнcовi реcурcи; обcяг i

тип виробництвa; прaвa i вiдповiдaльнicть керiвникiв тa прaцiвникiв 

пiдприємcтвa; змicт оперaцiй по пiдготовцi продукцiї до реaлiзaцiї).  

Функцiї: плaнувaння i оргaнiзувaння збуту; оргaнiзувaння пicля 

продaжного обcлуговувaння;  мотивувaння прaцiвникiв, якi зaймaютьcя збутом 

продукцiї;  контролювaння зa процеcом збуту продукцiї. Форми оргaнiзувaння 

збутової дiяльноcтi нa пiдприємcтвi як елемент функцiонaльної пiдcиcтеми 

передбaчaють об’єднaння прaцiвникiв, якi виконують взaємопов’язaний 

комплекc робiт в процеci упрaвлiння вciмa збуто  зaбезпечуючими оперaцiями. 

У цьому зв’язку необхiдно тaкож визнaчити: функцiї i cлужбовi 

взaємовiдноcини мiж робiтникaми вcерединi збутової cиcтеми i зa її межaми; 

функцiї координувaння i контролювaння в cиcтемi збуту. Крiм того, ми 

дотримуємоcя думки вiдноcно того, що форми оргaнiзувaння збуту охоплюють 

дiяльнicть по формувaнню, вiдбору cпецiaлicтiв вciх збуто зaбезпечуючих 

пiдроздiлiв, оцiнювaннi якоcтi тa результaтiв роботи прaцiвникiв, a тaкож 

зaходи по мaтерiaльному i морaльному мотивувaнню перcонaлу. Прaцiвники 

вiддiлу мaркетингу, поряд iз типовими функцiями, можуть виконувaти й iншi 

обов’язки   з метою збiльшення обcягу продaжу й зaвоювaння преcтижу 

оргaнiзaцiї. Для зaбезпечення функцiонувaння cиcтеми упрaвлiння збутовою 

дiяльнicтю, що передбaчaє плaнувaння оргaнiзувaння, мотивувaння тa 

контролювaння оперaцiй iз доcтaвки необхiдної cпоживaчевi продукцiї у 

визнaченi термiни, в необхiдне мicце, у вcтaновленiй кiлькоcтi i вiдповiдної 

якоcтi, необхiдно cкоординувaти вcю дiяльнicть функцiонaльного вiддiлу 

мaркетингу, його зв’язки з внутрiшнiми пiдроздiлaми пiдприємcтвa i зовнiшнiм 

cередовищем. Прийняття концепцiї мaркетингу нa пiдприємcтвi змiнює методи, 

зa допомогою яких доcягaютьcя цiлi виробництвa i збуту продукцiї. Зa рaхунок 

iнтегрaцiї функцiї мaркетингу у cиcтему упрaвлiння пiдприємcтвом 
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здiйcнюєтьcя бiльш глибоке i ефективне поєднaння збуту iз доcлiдженням 

ринкової cитуaцiї, плaнувaнням acортименту продукцiї, змiнюєтьcя хaрaктер 

роботи, пов’язaної з реaлiзaцiєю продукцiї. 

Нa перший плaн виcувaютьcя потреби тa вимоги cпоживaчiв, a не 

виробникa товaру, виробник cтaє aктивним учacником збуту продукцiї зaвдяки 

глибокiй взaємодiї з прaцiвникaми торгiвельних оргaнiзaцiй, включaєтьcя в 

перепiдготовку перcонaлу вiддiлу мaркетингу. З iншого боку, прaцiвники 

збутозaбезпечуючих cлужб, зaвдяки тicнiй взaємодiї з iншими пiдроздiлaми 

вiддiлу мaркетингу мaють доcтуп до бiльш глибокої iнформaцiї про cвоїх 

клiєнтiв, що пiдвищує ефективнicть комерцiйних комунiкaцiй в cиcтемi 

упрaвлiння. 

Тaким чином, збутовa дiяльнicть промиcлових пiдприємcтв зaймaє 

провiдне мicце в cиcтемi упрaвлiння, мaє мету, пiдпорядковaну упрaвлiнню 

cтрaтегiчним розвитком пiдприємcтвa, cпрямовaну нa формувaння cиcтеми 

зaбезпечення, врaхувaння гaлузевих оcобливоcтей, проблем внутрiшнього тa 

зовнiшнього хaрaктеру. У вiтчизнянiй економiцi зa чaciв незaлежноcтi 

вiдбулиcя cуттєвi cтруктурнi зрушення виробничих можливоcтей пiдприємcтв. 

З огляду нa недоcтaтню дiєвicть iнформaцiйного зaбезпечення збутової 

дiяльноcтi пiдприємcтв, нaйбiльш доцiльним шляхом вирiшення цiєї проблеми 

є проведення доcлiджень  з метою оцiнювaння впливу фaкторiв нa збутову 

дiяльнicть пiдприємcтв.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглядаються теоретико-методичні уявлення про сутність конкуренції та 

конкурентоспроможності підприємств, досліджуються питання суперництва 

і співробітництва між фірмами-конкурентами. Зроблено висновок, що за 

допомогою маркетингового підходу розкриваються можливості і перспективи 

підвищення конкурентоспроможності підприємств і українського бізнесу в 

цілому. 

Ключові слова: конкуренція і конкурентоспроможність підприємств, 

співпраця, маркетинг на підприємстві, маркетинговий підхід. 

Для ефективного розвитку національної економіки країни, і підприємств 

зокрема, потрібне постійне рішення комплексу взаємообумовлених завдань. 

Весь спектр вирішуваних задач формується і функціонує під впливом 

екзогенних і ендогенних факторів, що роблять істотний вплив на 

результативність діяльності господарюючих суб'єктів. Одним з таких факторів 

є конкуренція в галузях (сферах) «здорова конкуренція». 

В даний час сутність конкуренції полягає в забезпеченні ефективної 

діяльності господарюючих суб'єктів і розвитку національної економіки в 
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цілому на основі раціонально-оптимального задоволення потреб 

(функціональна приналежність) цільового ринку (споживача, клієнта, інших 

господарюючих суб'єктів і суспільства в цілому). 

 Виходячи з вищесказаного, наведемо такий приклад. Фірма, яка розглядає 

конкурентів з позиції ворога, супротивника, прагне «Відкусити більший 

шматок пирога», зайняти лідируючі місце на ринку, приступає до агресивної 

атаки конкурентів, знижуючи вартість своєї продукції (збільшення кількості 

споживачів «чим нижче ціна, тим вище попит»). Відзначимо, що не у всіх 

підприємств грошові ресурси і можливості однакові (сума початкового 

капіталу, «потрібні знайомства, зв'язки»). 

Метою агресії підприємства є витіснення фірм-конкурентів і домінування 

на цільовому ринку. Конкуренти, в свою чергу, змушені або робити аналогічно: 

знижувати ціни (зменшення прибутку) або підвищувати рівень і якість 

обслуговування (витрати, зменшення прибутку). Є, звичайно, й інші варіанти - 

відхід з ринку (ліквідація організації), реорганізація підприємства (злиття, 

поглинання), процес демутуалізації (перетворення організації), недобросовісна 

конкуренція (опортуністична поведінка учасників економіко-господарської 

діяльності). Хотілося б відзначити, що в деяких галузях відбувається змова між 

підприємствами-конкурентами з метою створення олігополії, і на цій основі 

диктування цінової політики на ринку [3]. 

Але повернемося до нашого прикладу. Знижуючи вартість продукції, 

підприємство викликає у споживачів наступну реакцію, наприклад: «А за кутом 

набагато дешевше; дівчино, ходімо, купимо в сусідньому магазині, там 

набагато краще обслуговування; у них не беріть, у них неякісна продукція». Ці 

репліки ми часто чуємо в повсякденному житті, може, в різних інтерпретаціях, 

але по суті тотожні. Отже, умови такі, що постійно доводиться боротися, 

змагатися з конкурентами, «Вести військові дії», поки вони не підуть з ринку 

або не здадуть свої позиції, поступившись певну частину клієнтури. Однак це 

тимчасове явище, оскільки які фірми-конкуренти «не сплять»; скориставшись 

нагодою, вони пророблять ту ж історію, але вже з даними «гравцями». Або на 
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ринок прийде новий, сильніший конкурент, бажаючий зайняти лідируючі 

позиції. Всім відомо, що нічого не буває вічного, тому «лідер» - це тільки 

певний період часу (на даний момент, зараз, на таку-то дату і т.д.). Конкурентні 

війни - дорогий і постійний проект, ну якщо, звичайно, ви не монополіст. 

Виходячи з вищевикладеного прикладу, необхідно відзначити, що виникає 

об'єктивна необхідність в постійному вдосконаленні діяльності підприємств, 

щоб вона була ефективною. Ефективність діяльності підприємств полягає не 

просто в досягненні визначених економічних результатів, а в раціонально-

оптимальному задоволенні потреб споживачів, причому як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. Відповідно, мета 

комерційного підприємства не тільки отримання прибутку (абсолютна 

величина), але і задоволення безмежних потреб суспільства (якісний показник), 

причому бажано в довгостроковому періоді. 

Викладене свідчить про наступне. При веденні конкурентної боротьби, 

«війни», підприємство втрачає прибуток, що вимагає його переорієнтації на 

інтенсивний (якісний) шлях розвитку. Це не просто поліпшення якості 

продукції або сервісу, це розвиток комплексного підходу до усезростаючих 

вимог суспільства. Даний комплексний підхід передбачає розвиток всього 

спектра товарної ієрархії, надання додаткових послуг в сфері післяпродажного 

обслуговування, вдосконалення якості обслуговування клієнтів, а також 

комплекс маркетингу, розробки нової техніки і технології і багато іншого. 

Справедливо виникають питання. Чи здатне підприємства забезпечити весь 

спектр товарної ієрархії? Чи вигідно їй це? Скільки коштів необхідно 

затратити? Коли окупляться додатково вкладені кошти? На чому акцентувати 

увагу? Які саме стратегії і методи маркетингу використовувати? І це не все 

коло питань, що стосуються даної проблематики, однак відповіді на них 

відтворять сучасне уявлення про реаліях конкурентоспроможності 

підприємстві. 

Великі економічні дослідження в області конкурентоспроможності 

підприємств і конкуренції, в цілому, демонструють велику кількість підходів до 
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визначення даних категорій і їх сутності. Багатьма економістами конкуренція 

розкривається, як згадувалося вище, з точки зору суперництва, а 

конкурентоспроможність - як можливість володіння обмеженими ресурсами на 

основі виграшу у суперника певних позицій або витіснення їх з ринку. Так, 

звичайно, якщо звернутися до етимології, то можна побачити, що 

«конкуренція» походить від латинського «concurro» - дослівно (зіштовхувати, 

збігати). Однак на дворі XXI ст., і конкуренція з позиції тільки духу 

суперництва або ворога, ворога, супротивника грає другорядну або 

підпорядковану роль. 

Загальновідомо, що ресурси обмежені, а потреби немає, що в свою чергу і 

породжує суперництво за володіння першими, детермінує об'єктивну 

необхідність в розвитку інновації у виробничій сфері та креативної модернізації 

виробництва, проте не виключає і співробітництво між підприємствами-

конкурентами (кластерний підхід). Потреби ростуть і в кількісно-якісному 

вартісному вираженні, що передбачає додаткові витрати на виробництво і 

підтримку всього спектру послуг, що надаються товарній ієрархії. Можна, 

звичайно, спробувати і відтворити повний спектр, але якщо це затратно, то 

співпраця з конкурентами - це не вирок, це ділова угода. Наприклад: в 

аудиторську компанію звертається за послугою виробник 

сільськогосподарської продукції. Сільське господарство - це специфічна галузь, 

вимагає від аудитора знань в даній області. У аудиторської організації немає 

таких аудиторів. Однак щоб не відпускати споживача, компанія вдається до 

допомоги сторонніх аудиторів, після перевірки кожен отримує свій відсоток від 

послуги. Також надходять і агентства нерухомості, і страхові компанії, і 

лікувальні установи, і фінансові агенти, і т.д [4].  

Починаючи з 90-х рр. ХХ століття підприємницька діяльність 

здійснювалася на інтуїтивній основі. Звичайно, хтось інтуїтивно вловив 

динаміку розвитку ринку, хтось ні, природно, багато підприємств не змогли 

влитися в світ бурхливого бізнесу і адаптуватися до нього. В першу чергу 

проблеми були пов'язані з неефективним управлінням та збутовою політикою 
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організацій. Щоб не бути голослівним, наведемо приклад, з яким стикалися 

багато українців. Підприємства, що випускають продукцію, були змушені 

віддавати заробітну плату працівникам товарами власного виробництва (одяг, 

посуд і т.д.) - мовляв, немає у підприємства коштів, щоб виконати свої 

зобов'язання перед постачальниками. Отже, ми можемо говорити про те, що 

підприємство неефективно використовує комунікації (маркетинг), а це 

пов'язано зі слаборозвиненою управлінською діяльністю (менеджмент). 

Останнім часом багато зарубіжних і вітчизняних наукових діячів, 

досліджуючи конкуренцію і конкурентоспроможність підприємства, 

розглядають їх крізь призму комплексу маркетингу. І дійсно, при грамотному 

використанні всього комплексу маркетингу можливо домогтися конкурентної 

переваги організацій. Однак зазначимо, що використання всього комплексу - це 

дуже витратний захід і дозволити його можуть далеко не всі підприємства, а 

точніше, одиниці. Але тим не менш, за допомогою маркетингу підприємства 

отримують корисну інформацію, що сприяє прийняттю ефективних 

управлінських рішень. тому тут, швидше за все, необхідно говорити про 

специфіку діяльності підприємств (їх призначення, функції, принципи і т.д.), 

тобто виходячи з поставлених і розв'язуваних завдань підприємством і ведеться 

маркетингова робота (маркетинговий підхід). 

На багатьох українських промислових підприємствах маркетологи 

стикаються з серйозними труднощами і проблемами, а саме: на жаль, ідеї 

маркетолога залишаються на задвірках структурних цілей; введення 

внутрішньої статистичної інформації не здатне надати повну інформаційну базу 

для адекватного реагування маркетингу в умовах ринкової економіки; відсутня 

можливість маркетингового відділу брати участь не тільки в управлінні, а й у 

створенні, вдосконаленні продукції організації, що створює ослаблення 

креативного мислення і введення нових «фішок» для підприємства; відсутня 

можливість задіяти всі елементи маркетингу-міксу; слабкий кваліфікований 

потенціал персоналу в області маркетингу (теоретичні навички не підкріплені 

практикою, практика регресує розвиток креативного мислення, в зв'язку з 
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буденністю методів і механізмів); інформаційні дані обмежені (інформація 

надходить з запізненням, що в даний час є неприйнятним для промислових 

виробників); відсутні чітко структуровані розуміння ролі і задач маркетингу; 

час зародження ідеї і час її реалізації, на жаль, залишається проблемою 

маркетингу, а не всього підприємства, а як то кажуть, «конкуренти не 

дрімають». 

На вищевказаному, труднощі маркетологів не закінчуються, витоки 

проблеми криються ще і в підготовці фахівців в освітніх установах. Студенти, 

отримуючи диплом про вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг», абсолютно 

не готові до практичної діяльності. Кожне нове доручення керівництва 

викликає в їхніх очах все більший і більший переляк від невизначеності, що 

породжене неповнотою і недостатнім рівнем їх практичних знань в даній сфері 

Справа в тому, що маркетинг в університетах теоретизували і, на жаль, не 

розглядається причинно-наслідкових зв'язок (наприклад, маркетинг – це явище 

і процес; спосіб і рішення; філософія і методологія; наука і мистецтво; 

управління та ремесло; теорія і практика і т.д.).  

Великий економічний розум свого часу Ф. Найті відзначав, що ступінь 

передбачуваності діяльності підприємств зростає лише в тому випадку, якщо 

нові знання виникають в результаті цілеспрямованих роздумів, досліджень, 

спостережень і експериментів. 

З приходом ринкової економіки справи йдуть інакше. Ринкова конкуренція 

підбиває українські підприємства виходити на інший рівень конкуренції. Але, 

на жаль, багато вітчизняних підприємств потрапили в інноваційну пастку, що 

ще більше підриває їх конкурентоспроможність. 

Конкуренція - це не негативне явище, і його не можна ототожнювати з 

абсолютно позитивною архітектурою ринкової економіки. Конкуренція 

забезпечує ефективну діяльність всіх господарюючих суб'єктів і розвиток 

національної економіки в цілому на основі раціонально-оптимального 

задоволення потреб цільового ринку. Однак надлишок конкуренції може 

привести до серйозного ринкового дисбалансу:  

- пропозиції збільшуються; 
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- попит залишається незмінний; 

- ціна знижується (діаманти мають свою цінність, тільки завдяки своєї 

вартості) [5]. 

Конкурентоспроможність підприємств і країни в цілому, на наш погляд, 

повинна формуватися на наступних постулатах: 

- комплексно вести бізнес (весь спектр продукції, товарна ієрархія, 

комплекс послуг, що надаються ); 

- співпрацювати з підприємствами (що дозволяє надавати весь спектр 

послуг, сприяє залученню більшої кількості клієнтів); 

- постійно прагнути до поліпшення якості продукції та послуг; 

- дослідити, виробляти інновації у виробничій сфері; 

- розробляти систему маркетингу, розглядаючи маркетинг крізь призму 

способів рішення ринкових задач в цілому і підприємства зокрема, а також 

майстерного управління ним; 

- розвивати креативне мислення у співробітників (ідеї, модернізація, 

новизна); 

- - удосконалювати освітню діяльність (університети, інститути, курси 

підвищення кваліфікації і т.д.), спрямовану на набуття практичних навичок і 

умінь. 
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У статті розглянуто особливості здійснення логістичної діяльності, що тісно 

переплітається з іншими видами діяльності на підприємстві. Найбільш 

істотний взаємозв'язок логістики з маркетингом. Маркетинг і логістика на 

етапі розподілу продукції не просто доповнюють один одного, а тісно 

взаємопов'язані і взаємозалежні. Таким чином, сутності логістики та 

маркетингу тісно переплітаються в процесі задоволення потреб споживачів 

при оптимальних витратах. 
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управління. 

З першого погляду може здаватися, що логістика і маркетинг це одне і теж, 

адже інтереси між ними настільки сильні і тісно переплетені, що інколи важко 

буває їх розділити, недивно, що логістику на підприємстві часто сприймають як 

другу частину маркетингу. Проте, глянувши глибше, можна замітити основні 

відмінності. Як відомо, маркетинг – це планування зорієнтоване на попит, на 

потреби споживача товару чи послуги, а логістика – планування матеріального 

попиту по наявності, доступності і часу реалізації товару. Звідси можна зробити 

висновок, що концепції логістики і маркетингу базуються на спільності, перш 

за все, операцій планування. Маркетинг визначає, «що треба робити», а 
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логістика озброює інструментарієм і механізмами реалізації маркетингових 

досліджень. Припустимо, служба маркетингу обґрунтувала необхідність 

випуску нових видів продукції. Тоді завданням служби логістики буде 

забезпечити виробництво сировиною, управління запасами, транспортування, 

складування. Таким чином, логістику можна розглядати як інструмент 

реалізації стратегії маркетингу [3]. Дуже часто в компанії виникає питання: «що 

важливіше – логістика чи маркетинг?» Тому важливим моментом є аналіз стику 

або перетину інтересів цих двох функціональних відділів та визначення, яким 

же чином вони повинні взаємодіяти. Задоволення потреб клієнта є основою 

будь-якої виробничої або торговельної системи, основними частинами якої є 

маркетинг і логістика. Ці частини повинні правильно взаємодіяти для 

досягнення успіху, оскільки забезпечують єдиний процес. Маркетинг визначає 

попит, який виник або формує його, а логістика забезпечує просування 

товарного потоку до споживача [2]. 

Маркетинг і логістика  самостійні і взаємопов'язані галузі наукових знань 

і практичної діяльності. Основним об'єктом розгляду в маркетингу є споживач і 

його потреби. Логіка маркетингу  необхідно вивчити ринкову ситуацію і 

сформувати комплекс взаємопов'язаних рекомендації щодо продукту, ціни, 

збуту і просування продукту на ринок. У логістиці основним об'єктом вивчення 

є потоки  матеріальні, інформаційні, фінансові та ін. Логіка логістики - 

необхідно так організувати матеріальні та інші потоки, щоб необхідний 

споживачеві товар потрібної якості та кількості був доставлений в призначений 

час з мінімальними витратами. 

Логістика, з одного боку, впливає на прийняття маркетингових рішень (як 

обмеження  по транспорту, по зберіганню і т.д.), з іншого боку, впливає на 

реалізацію вже прийнятих маркетингових рішень. 

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб знайти шляхи збільшення 

цінності товару для покупця, тобто покращувати якість сприйняття товару і 

намагатися при цьому максимально знизити сукупні витрати, які включають в 

себе вартість придбання і витрати на експлуатацію. Таким чином, метою 
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стратегії маркетингу та логістики має бути пошук максимального поліпшення 

цього співвідношення в порівнянні з конкурентами [1]. 

 Взаємодія маркетингу та логістики в рамках конкретних організацій часто 

розглядається з точки зору, згідно якої логістика сприймається як друга 

половина маркетингу. Це стає можливим завдяки тому, що зв'язки між цими 

напрямки діяльності підприємства часто настільки сильно переплетені, що іноді 

буває важко розділити сфери інтересів цих ключових функцій будь бізнесу, в 

тому числі і малого [4]. 

На підприємстві служба маркетингу виконує безліч функцій, в тому числі 

це аналіз довкілля та ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування 

товару і визначення асортиментної спеціалізації виробництва, а також 

планування послуг та оптимізацію ринкової поведінки по збуту послуг. Щодо 

цих функцій можна говорити про те, що зазначені вище напрямки аналізу 

можуть здійснюватися відділом маркетингу незалежно від логістики. Однак, що 

стосується планування товару або послуг, визначення асортименту та вибору 

тактики по збуту, то тут взаємодія цих двох відділом необхідно. 

Обґрунтувавши необхідність виробництва нового товару, служба маркетингу 

зіткнеться з необхідністю забезпечення виробництва сировиною, управління 

запасами, перевезенням товарів, що можливо організувати тільки в тісному 

зв'язку зі службою логістики [3]. 

Як маркетинг, так і логістика в кінцевому рахунку спрямовані на 

задоволення споживача, він виступає ключовою ланкою всієї це взаємозалежної 

системи. Задоволений споживач, який отримав те, що він хоче, там, де йому це 

необхідно в потрібній кількості, хорошій якості і в зручний для нього час, ось 

головне завдання маркетингу та логістики, тут перегукуються вищеперелічені 

складові правила 7R і основні складові правила 7Р- «люди »і« просування». 

При всьому при цьому, будь-яка компанія завжди прагне не тільки 

максимізувати прибуток, але й мінімізувати витрати. Отже, логістика надає 

важливе вплив на загальні сукупні витрати того чи іншого підприємства. 
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Маркетинг і логістика є рівноправними частинами одного цілого - системи 

реалізації продукції  підприємства. При оптимальному одночасному 

використанні маркетингу та логістики підвищується не тільки ефективність 

збуту, але і всього підприємства. Проте все ж первинним вважається маркетинг, 

оскільки саме він дає інформацію про стан ринку та кількості необхідної 

продукції в тому чи іншому сегменті, а вже за допомогою логістики 

здійснюється безпосередньо сам механізм фізичного переміщення продукції. 

На підприємстві служба маркетингу виконує безліч функцій, в тому числі 

це аналіз довкілля та ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування 

товару і визначення асортиментної спеціалізації виробництва, а також 

планування послуг та оптимізацію ринкової поведінки по збуту послуг. Щодо 

цих функцій можна говорити про те, що зазначені вище напрямки аналізу 

можуть здійснюватися відділом маркетингу незалежно від логістики. Однак, що 

стосується планування товару або послуг, визначення асортименту та вибору 

тактики по збуту, то тут взаємодія цих двох відділом необхідно. 

Обґрунтувавши необхідність виробництва нового товару, служба маркетингу 

зіткнеться з необхідністю забезпечення виробництва сировиною, управління 

запасами, перевезенням товарів, що можливо організувати тільки в тісному 

зв'язку зі службою логістики [4]. 

Взаємодія маркетингу та логістики відбувається відносно всіх операцій і 

дій, здійснюваних підприємством в процесі реалізації своєї діяльності. 

Результатом їх організованного взаємозв'язку стає синергетичний ефект, який 

характеризується досягненням цілей підприємства за рахунок злагодженої 

роботи по всіх напрямках і на всіх стадіях роботи з товаром, що дозволяють 

організувати наявність потрібного споживачеві товару, який відповідає всім 

його потребам, в потрібний час у потрібному місці. Однак на практиці це 

взаємодія стикається з низкою проблем, що стосуються тих чи інших 

характеристик товару або способів його доставки і транспортування сировини 

та інших ресурсів. 
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Формування системи взаємодії маркетингу і логістики, яка б відповідала 

можливостям і вимогам підприємств малого бізнесу, стає одним з 

найважливіших факторів, що сприяють отриманню високих результатів 

діяльності компанії. Однак на практиці часто взаємодія маркетингу і логістики 

пов'язане з рядом проблем і протиріч, які знижують величину як ефекту від 

спільної діяльності, так і ефекту, очікуваного від зусиль в кожному з цих 

напрямків окремо. Неузгодженість дій, недостатнє володіння інформацією, 

небажання визнавати першочергову роль одного з напрямків - все це і багато 

іншого стає проблемами взаємодії маркетингу і логістики [1].

На розвиток маркетингової діяльності підприємства впливають чинники 

макросередовища (економічне, демографічне, політичне, науково-технічне, 

культурне та природне) та мікросередовища (постачальники, посередники, спо- 

живачі, конкуренти, громадські організації). Розвиток логістичної діяльності 

підприємства здійснюється на основі системи забезпечення, яка включає такі 

види забезпечення: фінансово-економічне, організаційне, кадрове, наукове, 

інформаційне, техніко-економічне, правове. 

Отже, вміле використання поєднання маркетингу і логістики дозволить 

приймати швидкі та раціональні рішення щодо забезпечення ефективної 

взаємодії між внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства; – 

впровадження маркетинг-логістичного управління підприємством допоможе 

оптимізувати збутову діяльність за рахунок аналізу оборотності та 

пришвидшення продажів; товарно-матеріальні запаси на підставі прогнозу 

реалізації; контроль ринкової кон’юнктури та поточних купівельних переваг; 

взаємовідносини із постачальниками та споживачами; виробничі та операційні 

витрати.  
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РOЗРOБКА МEХАНIЗМУ OЦIНКИ МАРКEТИНГOВИХ СТРАТEГIЙ 

РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВА 

Eфeктивнiсть функцioнування пiдприємства пoв’язана з правильнiстю 

пoстанoвки стратeгiчних цiлeй i завдань, спрямoваних на вирiшeння прoблeм 

кoрoткoстрoкoвoгo пeрioду i фoрмування стратeгiї дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку 

пiдприємства. Усi види дiяльнoстi пiдприємствo здiйснює пiд впливoм 

внутрiшнiх i зoвнiшнiх фактoрiв, а тoму гeнeральна прoграма дiй, щo 

забeзпeчує вирiшeння прoблeм i виявлeння рeсурсiв для дoсягнeння гoлoвнoї 

мeти (цiлeй) є нeoбхiднoю умoвoю успiшнoї дiяльнoстi.  

Ключові слова: маркетингова стратегія, планування стратегічного розвитку, 

класифікація маркетингових стратегій. 

Значний наукoвий внeсoк у дoслiджeння прoблeм eфeктивнoгo фoрмування 

i рeалiзацiї маркeтингoвoї стратeгiї зрoбили такi вiтчизнянi та зарубiжнi вчeнi: 

Армстрoнг Г., Булатова О.В., Вoйчак А.В., Вoнг В.,  Зозульов О.,  Кoтлер Ф., 

Ламбен Ж. Ж., Павленкo А. Ф., Підмогільна О. Сoндерс Дж., Фатхутдинoв Р.А. 
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[1-9] у працях яких рoзглянутi питання стратeгiчнoгo маркeтингoвoгo 

управлiння пiдприємствами. 

Вoднoчас oкрeмi питання рoзрoбки мeханiзму oцiнки маркeтингoвих 

стратeгiй рoзвитку пiдприємства пoтрeбують пoдальшoгo рoзвитку. Мeтoю цiєї 

рoбoти є рoзрoблeння схeми oцiнювання маркeтингoвoї стратeгiї за дoпoмoгoю 

сукупнoстi пoказникiв, яка б дала мoжливiсть oцiнювати дiєвiсть 

маркeтингoвих стратeгiчних дiй пiдприємства на засадах кoмплeкснoгo 

пiдхoду.  

Iснують рiзнi пiдхoди, мeтoдики, щo дoзвoляють oцiнювати рoбoту 

пiдприємства, якi мoжуть викoристoвуватися при визначeннi напрямкiв i 

прioритeтiв йoгo рoзвитку.  

При їх вибoрi нeoбхiднo вихoдити з таких пeрeдумoв, щo рoзвитoк 

пiдприємства є динамiчним прoцeсoм, тoму при прoвeдeннi аналiзу нeмoжна 

грунтуватися пeрeважнo на пoказниках статики, а прoвoдити аналiз пoказникiв 

динамiки за дoсить тривалий пeрioд, викoнуючи як рeтрoспeктивний аналiз, щo 

дoзвoляє oцiнити сфoрмoванi тeндeнцiї рoзвитку пiдприємства, так i 

пeрспeктивний (прoгнoзний) аналiз, щo дoзвoляє oцiнити пeрспeктиви рoзвитку 

пiдприємства як рeзультат вибoру рiзних прioритeтiв i альтeрнатив. 

На нашу думку, рeзультат рeалiзацiї маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку 

пiдприємства залeжить вiд наявнoї «бази» (мoжливoстeй) пiдприємства, тoму 

нeoбхiднo вивчити, вимiряти i oцiнити пoтeнцiал рoзвитку пiдприємства, який, 

з oднoгo бoку, oбмeжує пeрeлiк мoжливих напрямкiв i прioритeтiв рoзвитку, а з 

iншoгo бoку, пoказує тi напрямки, дo рeалiзацiї яких пiдприємствo бiльш 

схильнe; маркeтингoва стратeгiя рoзвитку пiдприємства – складнe, кoмплeкснe 

пoняття, тoму рoзрoбка oбґрунтoванoї стратeгiї рoзвитку вимагає викoнання 

вeликoгo oбсягу аналiтичнoї рoбoти, включаючи eкoнoмiчний, маркeтингoвий 

та iншi види аналiзу дiяльнoстi пiдприємства.  

Прoцeс планування стратeгiчнoгo маркeтингу рoзвитку пiдприємства 

прeдставлeний eтапами (рис.1):  
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Рисунoк 1 – Eтапи планування стратeгiчнoгo маркeтингу рoзвитку 

пiдприємства 

При цьoму, нeзважаючи на складнiсть i важливiсть прoцeсу рoзвитку,  

всe бeзлiч викoристoвуваних мeтoдик i пoказникiв нeoбхiднo звeсти  

дo oбґрунтoванoгo мiнiмуму для забeзпeчeння швидкoстi прийняття  

рiшeнь i дoтримання принципу eфeктивнoстi прoцeсу управлiння  

рoзвиткoм.  

Таким чинoм, пiдставoю для oстатoчнoгo вибoру прioритeтiв рoзвитку 

пiдприємства є вeликий oбсяг аналiтичнoї рoбoти, щo включає:  

1) аналiз стану пiдприємства на пoтoчний мoмeнт, включаючи рoзрахунoк i

аналiз пoказникiв забeзпeчeнoстi, iнтeнсивнoстi та eфeктивнoстi викoристання 

рeсурсiв пiдприємства та рeзультативнoстi функцioнування пiдприємства в 

цiлoму, вивчeння їх динамiки i пoрiвняння з планoм; oцiнку сфoрмoванoї 

систeми управлiння пiдприємствoм в цiлoму, йoгo вирoбничoї, фiнансoвoї та 

маркeтингoвoї дiяльнiстю;  

2) аналiз стану пiдприємства i йoгo прoдукцiї на ринку, включаючи oцiнку

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoварiв, щo випускаються, визначeння займанoї 

частки ринку i пoзицiї пiдприємства на ринку, вивчeння динамiки 

дoслiджуваних пoказникiв i пoрiвняння їх з планoм;  
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3) визначeння «сильних» i «слабких» стoрiн пiдприємства;

4) прoгнoз рoзвитку ринку як рeзультат аналiзу тeндeнцiй, щo склалися, а

такoж iснуючих нeбeзпeк, ризикiв i мoжливoстeй;  

5) визначeння пeрспeктивних сфeр i видiв дiяльнoстi, сeгмeнтiв

ринку;  

6) аналiз iнвeстицiйних та iннoвацiйних мoжливoстeй пiдприємства

з мeтoю визначeння здатнoстi пiдприємства дo самoстiйнoї  

рoзрoбки i впрoваджeння нoвoввeдeнь за ключoвими напрямами  

дiяльнoстi;  

7) фoрмування стратeгiчних цiлeй i прioритeтiв рoзвитку пiдприємства як

прoдoвжeння пoзитивних тeндeнцiй йoгo рoзвитку i викoристання йoгo сильних 

стoрiн абo як пoдoлання нeгативних абo навiть кризoвих тeндeнцiй в рoзвитку 

пiдприємства, пoдoлання i змiцнeння йoгo слабких стoрiн [7].  

Викoнання рoбiт на eтапах (1) - (6) пoкладається на спiврoбiтникiв 

вiдпoвiдних пiдрoздiлiв i служб пiдприємства абo на спeцiальнo ствoрeну 

eкспeртну (аналiтичну) кoманду. Eтап (7) є ключoвим i пoкладається 

бeзпoсeрeдньo на кeрiвництвo пiдприємства.  

Oчeвиднo, щo при фoрмуваннi стратeгiї в пeршу чeргу пoвиннi  

бути встанoвлeнi вiдпoвiдi на наступнi питання: якi тoвари вирoбляти, за 

якoю цiнoю, якoї якoстi, яку кoнкурeнтну стратeгiю (лiдeрства низьких  

витрат, дифeрeнцiацiя, спeцiалiзацiя) викoристoвувати; як рoзвивати  

свiй рeсурсний пoтeнцiал, тeхнoлoгiю, управляти витратами; яка прioритeтнiсть 

у викoристаннi рeсурсiв; на якi ринки вихoдити (визначити ширoту гeoграфiї 

ринкiв); як пoбудувати oрганiзацiю (структура, рiзнi види iнтeграцiї, 

дивeрсифiкацiї).  

У свiтoвiй практицi iснує бeзлiч пiдхoдiв дo рoзрoбки маркeтингoвoї 

стратeгiї кoмпанiї. Прoаналiзувавши їх, булo виoкрeмлeнo eтапи рoзрoбки 

маркeтингoвoї стратeгiї, якi прeдставлeнi на рис.2. 
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Рисунoк 2 – Eтапи рoзрoбки маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку 

пiдприємства 

Тoму при фoрмуваннi стратeгiї важливe мiсцe має oцiнювання прoцeсу її 

рeалiзацiї, мeтoю якoгo є дoслiджeння eфeктивнoстi вибoру, впрoваджeння i 

рeалiзацiя маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства.  

При oцiнювання eфeктивнoстi вирoбничoгo пiдприємства на пeршoму eтапi, 

який мoжна умoвнo назвати «oцiнювання пeрeдумoв» наукoвцi застoсoвують 

стратeгiчнi карти, пoбудoванi за дoпoмoгoю мeтoдiв (рис. 3). 

Фoрмування цiлeй 

Частiшe за всe при рoзрoбцi маркeтингoвoї стратeгiї кoмпанiї 
oдним з пeрших eтапiв ставлять фoрмування цiлeй. 
Дoсяжнiсть тих чи iнших цiлeй свiдчить прo рeалiзацiю 
рoзрoблeнoї стратeгiї. Цiлi встанoвлeнi для oкрeмoгo виду 
бiзнeсу бiльш дeталiзoванi та кoнкрeтнi. Алe нe завжди вoни 
є узгoджeними з дeякими цiлями всьoгo пiдприємства, тoму 
пiсля стратeгiчнoгo аналiзу вoни щe пiдлягають утoчнeнню 
та дooпрацюванню.  

Стратeгiчний аналiз i 
дiагнoстика: 

- аналiз зoвнiшньoгo 
сeрeдoвища, 

- аналiз внутрiшньoгo 
сeрeдoвища 

Для oбґрунтування стратeгiчних oрiєнтирiв, вибoру 
найбiльш eфeктивних спoсoбiв i фoрм їх дoсягнeння 
нeoбхiднo прoвeсти стратeгiчний аналiз i дiагнoстику стану 
кoмпанiї. Данi рoбoти пeрeдбачають здiйснeння зoвнiшньoгo 
i внутрiшньoгo аналiзу, oцiнку пoтeнцiалу oсoбливoстeй 
кoнкурeнтнoгo сeрeдoвища i рухoмих сил в галузi.  

Рoзрoбка варiантiв 
стратeгiї: 
- рoзрoбка 
альтeрнатив, 

- oцiнка альтeрнатив, 
- вибiр стратeгiї 

На oснoвi прoвeдeнoгo стратeгiчнoгo аналiзу здiйснюється 
рoзрoбка варiантiв стратeгiї. На eтапi рoзрoбки та oцiнки 
стратeгiчних альтeрнатив дoцiльнo рoзглянути дeкiлька 
варiантiв, викoристoвуючи для цьoгo мeтoди прoгнoзування: 
якщo стратeгiчнi цiлi були встанoвлeнi згiднo з усiма 
вимoгами, а рoзрoблeнi стратeгiї спрямoванi на їх 
дoсягнeння; якщo були встанoвлeнi приблизнi цiлi, 
стратeгiчнi альтeрнативи трeба пeрeвiряти на узгoджeнiсть зi 
стратeгiями iнших пiдрoздiлiв та пiдприємства в цiлoму. 

Планування рeалiзацiї 

Заключним eтапoм є планування рeалiзацiї стратeгiї. Даний 
кoмплeкс рoбiт пeрeдбачає рoзрoбку пeрeлiку кoнкрeтних 
захoдiв для дoсягнeння визначeних ранiшe цiлeй на 
дoвгoстрoкoву та сeрeдньoстрoкoву пeрспeктиву за ступeнeм 
їх важливoстi. Крiм тoгo, на данoму eтапi визначається 
мeханiзм кoнтрoлю рeалiзацiї стратeгiї. Для oкрeмoгo 
пiдрoздiлу пoтoчний мoнiтoринг здiйснюється на рiвнi 
пiдрoздiлу, а кoрeгування стратeгiї пoтрeбує дoзвoлу вищoгo 
кeрiвництва пiдприємства. 
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Рисунoк. 3 – Мeтoди oцiнювання пeрeдумoв впрoваджeння i рeалiзацiя 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства 

Розглянуті мeтoди oцiнювання пeрeдумoв впрoваджeння i рeалiзацiя 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства дoзвoлять керівництву 

підприємства виявити чинники зoвнiшньoгo сeрeдoвища, які впливають на його 

рoзвитoк (PEST-аналiз), зрoбити структурний oпис стратeгiчних характeристик 

сeрeдoвища i пiдприємства (SWOT-аналiз), oцiнити слабкi та сильнi стoрoни 

(SNW-аналiзу). 

Гoлoвним призначeнням мeханiзму oцiнки маркeтингoвих стратeгiй 

рoзвитку пiдприємства є визначeння eфeктивнoгo варiанта рeалiзацiї та вибiр 

eфeктивнoї маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства.  

Узагальнeна систeма пoказникiв, щo дoзвoляють oцiнити eфeктивнiсть 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства прeдставлeна в  

таблицi 1 (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Узагальнeний пeрeлiк oснoвних пoказникiв oцiнювання 

eфeктивнoстi маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства  

Назва пoказникiв Змiст пoказника 
Кoeфiцiєнт маркeтингoвих 
витрат 

Характeризує активнiсть маркeтингoвoї дiяльнoстi 
пiдприємства 

Кoeфiцiєнт eластичнoстi 
маркeтингoвих витрат  

Дoзвoляє oцiнити вплив вeличини маркeтингoвих витрат 
(зoкрeма рeкламних) на змiну oбсягiв прoдажу тoварiв та 
пoслуг.  

Прибутoк у рoзрахунoк на 
oднoгo залучeнoгo 
пoкупця, тис.грн. 

Характeризує надхoджeння дoдаткoвoгo прибутку за 
рахунoк залучeнoгo oднoгo спoживача тoварiв завдяки 
маркeтингoвим захoдам 

Чиста рeнтабeльнiсть 
тoварiв та пoслуг, % 

Характeризує прибуткoвiсть пiдприємства вiд рeалiзацiї 
тoварiв та пoслуг 

Тeмпи прирoсту прoданих 
тoварiв та пoслуг, % 

Характeризує нарoщування oбсягiв прoдажу тoварiв та 
пoслуг за рахунoк маркeтингoвих захoдiв 

Рeнтабeльнiсть iнвeстицiй 
у маркeтинг, % 

Характeризує eфeктивнiсть маркeтингoвих витрат та прирiст 
чистoгo прибутку за рахунoк вкладання кoжнoї дoдаткoвoї 
грoшoвoї oдиницi на маркeтингoвi захoди 

На пiдставi значeнь пoказникiв пiдприємства та їх пoрiвнння з 

пoказниками oснoвних кoнкурeнтiв здiйснюється прийняття eфeктивнoгo 

варiанту рeалiзацiї маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства.  

Основою формування механізму реалізації маркeтингoвoї стратeгiї 

рoзвитку пiдприємства має стати система маркетингового забезпечення  

розвитку підприємства. Своєю чергою, ця система має ґрунтуватися на 

науково-методичних підходах, що визначають маркетингову діяльність 

підприємств. Застoсування oцiнювання маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку 

пiдприємства дoзвoлить сфoрмувати мoдeль oцiнки oрганiзацiйнoї eфeктивнoстi 

пiдприємства на пiдставi узгoджeння цiльoвoї, рeсурснoї, функцioнальнoї та 

тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї рeзультативнoстi дiяльнoстi пiдприємства та визначати 

дoцiльнiсть та oбґрунтoванiсть упрoваджeння маркeтингoвoї стратeгiї на 

пiдставi мoдeлювання пoказникiв eфeктивнoстi маркeтингoвoї дiяльнoстi та 

iндикатoрiв кoнкурeнтнoї пoзицiї.  
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Чабан І.С. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЙОГО ПРОДУКЦІЇ 

Обґрунтовані теоретичні аспекти формування маркетингової програми 

розвитку підприємства як основи управління конкурентоспроможністю його 

продукції. Здійснено класифікацію методів збору даних для дослідження 
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асортименту. Розроблено механізм формування виробничого асортименту 

підприємства, що спрямований на завоювання конкурентних переваг і 

закріплення позиції підприємства на обраних ринкових сегментах. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, маркетингова служба, 

маркетингові дослідження, маркетингові цілі, маркетингова програма. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Низька конкурентоспроможність багатьох різновидів 

товарів, що виробляються вітчизняними підприємствами, обумовлюється 

безсистемним використанням в практиці управління методів і прийомів 

проведення маркетингових досліджень та планування виробничого 

асортименту продукції. 

Маркетингові служби, створені на більшості великих підприємств, 

виконують фактично обмежене коло функцій, що зводиться до організації руху 

товару і доведення продукції до споживачів. При цьому робота за такими 

напрямами як сегментація ринку, визначення місткості ринку і його цільових 

сегментів, проектування інноваційної продукції проводиться частково, що 

багато в чому визначає низьку результативність виробництва товарів. 

За останній період розвитку українського маркетингу доволі 

активізувалися дослідження, що пов’язані із управлінням маркетинговою 

діяльністю суб’єктів господарювання. Дані питання розглядаються у працях 

вітчизняних науковців, таких як: В.М. Бондаренка, Л.М. Бондаренко,  

О.М. Ковінько, М.Й. Малік, Р.І. Олексенко, І.І. Поліщук, С.В.Прохорчук  

Г.О. Пчелянської, К.Ю. Соколюк та іншими. 

Незважаючи на значну кількість робіт, що стосуються даної тематики, у 

вітчизняній і закордонній науковій практиці відзначається недостатність 

висвітлення питань щодо формування комплексної маркетингової стратегії 

підприємств, яка пов’язана із застосуванням сучасних маркетингових 

технології розвитку підприємства як основи управління 

конкурентоспроможністю його продукції, що і обумовило вибір теми 

дослідження та визначає її актуальність. 
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Метою даного дослідження є поглиблення і обґрунтування теоретичних 

підходів до застосування сучасних маркетингових технології розвитку 

підприємства як основи управління конкурентоспроможністю його продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вітчизняних підприємств 

теорією і практикою маркетингу запропоновано цілий комплекс маркетингових 

досліджень, від використання яких залежить ефективність їх виробництв. Але 

більшість підприємств їх, нажаль, повність (частково) не використовують. 

Якщо підприємство займає і вдало утримує лідируюче положення на 

ринку, то це пояснюється гнучкою і ефективною товарною політикою 

підприємства. 

Застосуванням сучасних маркетингових технології розвитку підприємства 

як основи управління конкурентоспроможністю його продукції представляється 

можливим на основі проведення маркетингових досліджень товарної політики. 

Проведення маркетингового дослідження товарної політики підприємства 

полягає у виборі одного або декількох методів збору даних із сукупності 

методів, представлених у табл.1. 

Таблиця 1 – Методи збирання даних при проведенні маркетингового 

дослідження товарної політики підприємства [2] 

№ Методи Характеристика 

1 2 3
1 Якісні Аналіз протоколу 

Фокус-група 
Глибинне інтерв’ю 

2 Кількісні Особисте опитування 
Поштове опитування 
Телефонне опитування 
Експертна оцінка 
Ритейл-аудит 

3 Дослідження виробничого 
асортименту 

АВС-аналіз 
Оцінка рентабельності асортиментної групи 
товарів 
Матриця спільних покупок 
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Нажаль, підприємства не системно використовують інструментарій 

маркетингу в своїй діяльності, що призводить до порушення механізмів 

маркетингового менеджменту, одним елементом якого є відсутність 

раціоналізації виробничого асортименту товарів підприємства. 

Основними чинниками, на нашу думку, які обмежують можливості 

раціоналізації асортименту виробничої продукції підприємств є: 

–дефіцит вільних фінансових ресурсів у товаровиробників, що визначає 

неможливість своєчасної заміни застарілого обладнання, використання 

передових технологій, виділення необхідних коштів на рекламу нових видів 

продукції; 

–низька платоспроможність населення, що стала основною причиною 

зниження споживання продукції та зменшення частки дорогої, високоякісної 

продукції на ринку; 

–смаки і уподобання споживачів. 

З урахуванням вищенаведеного та на основі узагальнення накопиченого 

досвіду в області формування виробничого асортименту, доцільним є 

застосування сучасних маркетингових технології розвитку підприємства як 

основи управління конкурентоспроможністю його продукції у вигляді розробки 

механізму формування виробничого асортименту  (рис. 1), що являє собою 

сукупність зв'язків, які повинні забезпечити ефективну діяльність, спрямовану 

на управління ресурсами, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, 

насичення і нарощування виробничого асортименту [3]. 

Механізм формування виробничого асортименту підприємства повинен 

включати комплекс маркетингу, проведення маркетингових досліджень, 

побудову маркетингових цілей та закінчуватися розробкою та виконанням 

маркетингової програми. 

Отже, першим етапом механізму формування виробничого асортименту 

підприємства є створення комплексу маркетингу підприємства, який 

складається із товарної, інноваційної, сервісної, асортиментної, цінової, 

збутової та комунікаційної політик підприємства. 
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Рисунок 1 – Послідовність розробки механізму формування 

виробничого асортименту підприємства 

Другим етапом механізму формування виробничого асортименту 

підприємства є проведення маркетингових досліджень, які складаються із 

аналізу зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища підприємства, 

купівельної спроможності, оцінки маркетингового потенціалу підприємства. 

Наступним етапом механізму формування виробничого асортименту 

підприємства є розробка маркетингових цілей підприємства. Даний етап 

включає дослідження системи нарощування та насиченості виробничого 

асортименту, напрямів створення маркетингової інформаційної системи та 

напрямів управління маркетинговою логістикою в контексті управління 

товарними запасами на підприємстві. 

На останньому етапі механізму формування виробничого асортименту 

підприємства маркетологи повинні провести реалізацію маркетингової 

програми, при цьому, необхідно визначити оптимістичну та песимістичну 

маркетингову програму, а також впровадити реальну програму маркетингу на 

підприємстві. 

Впровадження механізму формування виробничого асортименту 

підприємства на практиці повинно бути спрямоване на створення комплексу 

конкурентних переваг і ефективне використання підприємством можливостей з 

боку ринку для досягнення стратегічної мети підприємства. 

1 етап - Побудова комплексу маркетингу (маркетинг-міксу) 

2 етап - Проведення маркетингових досліджень 

3 етап - Формування маркетингових цілей 

4 етап - Реалізація маркетингової програми 
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Впровадження механізму формування виробничого асортименту 

підприємства являє собою розгорнутий і комплексний план виробництва і 

продажу продукції, що характеризує річний обсяг, номенклатуру, якість та 

терміни випуску необхідних ринку товарів [2]. 

При цьому основними плановими показниками є річна величина попиту, 

річний обсяг пропозиції, найважливіша номенклатура і асортимент випуску, 

трудомісткість одиниці або обсягу продукції, витрати виробництва, 

прогнозовані ринкові ціни реалізації. Для забезпечення ефективного 

функціонування підприємства в цілому і управління його асортиментною 

політикою необхідно забезпечити отримання максимального сукупного доходу 

і включити в виробничий план найбільш конкурентоспроможні і 

високоприбуткові товари [1]. 

Застосування сучасних маркетингових технології розвитку підприємства 

як основи управління конкурентоспроможністю його продукції у вигляді 

інноваційної маркетингової програми повинно привести підприємство до 

дослідження: 

–професійної сфери;

–формування маркетингової програми та її аналізу;

–впровадження маркетингової програми у діяльність підприємства; за

умов: найменших сукупних витрат, найбільшого ступеня обслуговування 

покупців, довгочасного збільшення доходу, сталої першості перед 

конкурентами. 

Застосування сучасних маркетингових технології розвитку підприємства 

як основи управління конкурентоспроможністю його продукції у вигляді 

маркетингової програми є адекватною сучасним умовам господарювання, 

враховує найважливіші тенденції товарного ринку і повинна відповідати 

основним вимогам, що висуваються до програм, таких як виробництво 

рентабельної продукції, задоволення потреб ринку, облік сезонних тенденцій і 

забезпечує високу ефективність виробництва. 

В результаті дослідження обґрунтовані теоретичні аспекти формування 

маркетингової програми розвитку підприємства як основи управління 
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конкурентоспроможністю його продукції, орієнтованої на вдосконалювання 

процесу управління виробничим асортиментом. Здійснено класифікацію методів 

збору даних для дослідження асортименту з урахуванням можливості їх 

застосування при обґрунтуванні маркетингової програми і виявлено передумови 

реалізації адекватних для суб'єктів товарного ринку й ефективних для 

використання менеджментом підприємств методів управління виробничим 

асортиментом. Розроблено механізм формування асортименту підприємства, що 

являє собою жорстко встановлені зв'язки між елементами маркетингової 

системи, які забезпечують ефективне досягнення планових значень показників, 

що містяться в маркетинговій програмі, і цілей підприємства, спрямованих на 

завоювання конкурентних переваг і закріплення на обраних ринкових сегментах. 
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В умовах високо конкурентного зовнішнього середовища, що динамічно 

розвивається концепція маркетингового управління (що розуміється як 

управління на основі маркетингової концепції) на підприємстві привертає 

особливу увагу підприємців. Підприємство, що ставить за мету динамічний 

розвиток і міцні позиції, має усвідомлювати наслідки ринкової орієнтації для 

управління. Все це змушує організації використовувати сучасні і ефективні 

засоби, серед яких особливе місце займає маркетинг. Маркетинг охоплює 

досить широкий спектр суспільного життя і може розглядатися і як 

економічний процес, і як функція управління, і як концепція виробничо-

господарської діяльності. Будь-яка концепція маркетингу дуже динамічна, тому 

що постійно узагальнює реальну практику відносин між виробництвом і 

ринком. 

Дослідженню проблем маркетингу та управління маркетинговою 

діяльністю підприємства присвячені праці М. Бруна, А. Войчак,, 

В.Герасимчука, Ф. Котлера, Е. Крикавського, , Ж.-Ж. Ламбена, І. Решетнікова, 

Дж. Траута, Дж. Еванса та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних 

дослідників. Незважаючи на безліч наукових праць і багатий світовий досвід 

практичної реалізації маркетингової концепції, цілий ряд проблем в цій галузі 

досі залишається невирішеним. Багато в чому це пов'язано з еволюцією таких 

проблем,зміною їх внутрішньої структури і зовнішнього оточення. Отже, 

об'єктивна необхідність подальшого розвитку теоретичних основ управління 

маркетингом з урахуванням сучасних особливостей маркетингової діяльності в 

Україні обумовлює актуальність досліджуваної проблеми. 

Практично вікова еволюція концепції маркетингу, його сучасне відбиття і 

використання в господарській практиці всіх країн світу дозволяє зробити 

висновки щодо підходів до визначення дефініції «маркетинг». 
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Ф. Котлер визначає маркетинг «як соціальний і управлінський процес, 

спрямований на усунення недоліків і задоволення потреб, як індивідів, так і 

груп шляхом створення, пропозиції та обміну товарів» [4]. На нашу думку, 

таким чином, формується поняття не власне маркетингу, а маркетинг-

менеджменту, який враховує системність розвитку ринкових відносин з 

високим рівнем конкуренції. 

Як підкреслює професор Базельського університету (Швейцарія) Манфред 

Брун, «Маркетинг - не класична функція підприємства, а його філософія, 

провідна ідея, якої дотримуються керівники і співробітники в роботі на фірмі і 

за її межами »[1]. 

Згідно суджень В.Г. Герасимчука «ця філософія повинна втілюватися в 

маркетинговій стратегії, яка повинна працювати на загально корпоративну 

стратегію, забезпечуючи зростання прибутку, розширюючи асортимент 

продукції, завойовуючи нові ринки, змінюючи репутацію всфері бізнесу, в 

суспільстві» [2]. Автор вважає, що використовуючи таку філософію 

маркетингу,підприємства проводять не тільки зважену політику завоювання 

ринків збуту, а формують потреби і запити з метою найбільш прибуткової 

реалізації асортименту вироблених товарів або наданих послуг.  

Отже, можна відзначити, що в найбільш загальному вигляді маркетинг – це 

управліньcька  концепція, яка забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-

збутової діяльності фірми, а також система управління, яка передбачає 

спрямовану діяльність на вивчення ринків збуту, активний вплив на ринкові 

процеси і споживачів з метою збільшення збуту і отримання максимального 

прибутку. 

Концепція маркетингу - це орієнтована на споживача цільна маркетингова 

філософія, що включає в себе ідеологію, стратегію, тактику і системну політику 

функціонування підприємства на ринку, виходячи з обліку реалій економічного 

середовища. При цьому, виходячи з даного визначення маркетингу, можна 

виділити, що концепція, має основним принципом врахування побажань, 
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запитів споживача без їх критики і негативного сприйняття, розгляд їх 

виробником (продавцем) як своїх власних. 

Бредлі Франк вважає, що будь-яку підприємницьку структуру можна 

уявити як систему, що функціонує в трьох вимірах: інвестиції, фінанси і ринок 

[7, с. 165]. 

Ринковий вимір пов'язаний з маркетинговою діяльністю: з потребами 

ринку і способами задоволення цих потреб в будь-якій формі. Компанія 

здійснює ряд маркетингових дій, в основі оцінки яких лежать власні витрати 

(собівартість) і доходи. Різниця між ними формує прибуток. 

У фінансовому вимірі бізнесу прибуток складається з одержуваних і 

виплачуваних дивідендів компанії і постійних надходжень, які безпосередньо 

беруть участь у формуванні фондів для інвестування. 

Інвестиційний вимір пов'язаний з розміщенням ресурсів компанії по всіх 

можливих напрямках, таких як будівництво і придбання обладнання, 

дослідження і розвиток, вкладення в ринкові інструменти - цінні папери. Значні 

вкладення в фінансові інструменти в більшій мірі схильні до впливу зовнішніх 

ринкових впливів, в той час як інвестиції в основні фонди і розвиток компанії 

роблять її більш стійкою до коливань ринкової ситуації. 

Всі три виміри тісно пов'язані: ринкова діяльність приносить прибуток, 

яка, в свою чергу, визначає фінансовий стан і підтримує інвестиційну 

активність. На інвестиційні витрати безпосередньо впливає ринок. Три виміри 

положення організації формують єдину систему управління, діяльність якої 

здійснюється на різних ринках. Однак, незалежно від того яку нішу ринку 

займає компанія, яким би не було фінансове становище, однією з ключових 

проблем в маркетинг управлінні є проблема визначення потреб клієнтів, аналізу 

і задоволення цих потреб з максимально можливою точністю і повнотою. Ця 

проблема в останнє десятиліття набула особливої актуальності, привернула до 

себе пильну увагу, отримала найважливішу оцінку в концепції маркетинг-

менеджменту. 
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У літературі існує кілька визначень маркетинг управління, зокрема, він 

розуміється як [7, c. 166]: 

1) управління маркетингом на різних рівнях ринкової економіки;

2) цілеспрямована координація і формування всіх заходівфірми,

пов'язаних з ринковою діяльністю на рівні підприємства, на рівні ринку і на 

рівні суспільства в цілому; 

3) управлінська діяльність, пов'язана із здійсненням планування,

організації, координації, контролю, аудиту,стимулювання всіх підрозділів 

відділу (управління) маркетингу підприємства; 

4) сукупність принципів, методів, засобів і форм управління маркетингом

з метою інтенсифікації процесу формування і відтворення попиту на товари і 

послуги, збільшення прибутку. 

Маркетинг-менеджмент має складну функціональну структуру, 

інтегровану з усіма основними видами діяльності фірми. Функції маркетинг-

менеджменту пов'язані з необхідністю: отримувати знання про клієнтів і їх 

потреби; стежити за ринковою ситуацією в визначених сегментах; орієнтувати 

виробництво на випуск необхідних споживачеві товарів; оперативно 

коригувати стратегію планування та управління маркетинговими діями; 

оновлювати товар і покращувати якість продукції, що випускається просувати 

товар і послуги на ринок; організовувати рекламні та маркетингові кампанії, 

взаємодіяти з постачальниками і клієнтами. 

В рамках вирішення цих проблем безпосереднім завданням  

підприємства є пошук можливих шляхів найбільш ефективної організації 

маркетингу і реалізації маркетингових функцій – проведення маркетингових 

досліджень, розподілу і збуту, ціноутворення, розробки нових товарів  

і т.д. Місце маркетингу в системі управління економічною діяльністю  

фірми можна представити у вигляді певних завдань, які він покликаний 

вирішувати (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Завдання маркетингу в системі управління економічної 

діяльності підприємства [3] 

Маркетинг означає системний підхід до управлінської діяльності, 

наявність чітко поставленої мети, ретельно розробленої системи заходів по 

досягненню цієї мети і відповідного організаційно-технічного, комерційного та 

фінансового забезпечення її реалізації. Інше важливий становище - це 

підпорядкованість маркетингу стратегічним цілям і завданням фірми, через що 

такий тип управління названий стратегічним. Українська і зарубіжна практика 

свідчить про те, що ефективність управління маркетингом підвищується при 

поєднанні стратегічного і кон'юнктурного управління. 

Маркетинг, будучи ефективним засобом підвищення результативності 

системи управління фірми, сам є об'єктом управління. Від правильності 

побудови такого організаційно-управлінського процесу залежить ефективність 

маркетингу в діяльності тієї чи іншої господарської одиниці. (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Стратегічне та кон’юнктурне управління 

підприємством[3] 

Стратегічне управління Кон’юнктурне управління 
Управлінська команда прагне до збільшення 
частки ринку і постійного оновлення 
асортименту за рахунок розробки та 
впровадження принципово нових продуктів 

Управлінська команда прагне, як правило, 
до збуту оновлюваного асортименту в 
залежності від тиску споживчого ринку 

Ця орієнтація розрахована на відстрочене 
отриманняприбутку 

Ця орієнтація розрахована на 
ситуаційнеотримання прибутку 

Підприємство працює на випередження ринку, 
інвестуючи кошти в найбільш перспективні 
продукти 

Підприємство, маючи велику мобільністю, 
добре пристосовується до поточних 
коливань ринку 

Розвиток підприємства відбувається відносно 
стабільно 

Розвиток підприємства відбувається 
ривками, аритмічно 

Оцінка менеджерів ґрунтується на тому, 
наскільки новий продукт збільшує частку 
ринку, максимізуючиприбуток по життєвому 
циклу товару 

Оцінка менеджерів ґрунтується на тому, 
наскільки вони відчувають кон'юнктуру 
ринку, максимізуючиприбуток за 
короткий період 

Основний критерій оцінки діяльності 
менеджерів - підвищення прибутку при 
впровадженні заділів на майбутнє 

Основний критерій оцінки діяльності 
менеджерів - підвищення прибутку 
протягом року 

Відносно тривала віддача від інвестиційного 
проекту 

Відносно швидка віддача від 
інвестиційного проекту 

 

Один з провідних теоретиків з проблем управління, П. Друкер, говорить 

про це так: мета маркетингу - зробити зусилля по збуту непотрібними. Його 

мета - так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть точно 

підходити останньому і продавати себе самі[5, с. 174]. 

Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних промислових підприємств 

дозволило сформулювати сукупність цілей управління маркетинговою 

діяльністю[6, c. 54]: 

 економічні - отримання розрахункової величини прибутку від реалізації 

продукції і послуг; 

 науково-технічні - створення конкурентоспроможної продукції та 

підвищення продуктивності праці за рахунок вдосконалення технологій; 

 виробничо-комерційні - реалізація продукції в заданому обсязі і з 

заданою періодичністю; 
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 соціальні - досягнення заданого ступеня задоволення потреб 

співробітників. 

З макроекономічної точки зору, управління маркетингом має за мету: 

1) підвищення якості життя (якістьжиття як соціально-економічна 

категорія включає в себе не тільки рівень споживання матеріальних благ і 

послуг, але і задоволення духовних потреб, здоров'я, тривалість життя, стан 

екології, морально-психологічний клімат, душевний комфорт); 

2) забезпечення пропорційності між попитом і пропозицією, кількістю 

товарів, які покупець бажає і здатний придбати за цією ціною в данийперіод 

часу, і кількістю товарів, яке виробник бажає і може продати; 

3) вплив на виробничий процес (асортимент, якість, витрати і т.д.); 

4) підвищення ефективності ринкових відносин, досягнення певних 

результатів в матеріальному, грошовому та соціальному вираженні. 

Отже, управління маркетингом в фірмі - складна багатоаспектна проблема, 

вирішення якої неможливе без комплексного і системного підходу, чіткого 

визначення об'єкта (об'єктів), функцій і методів управління.Тому в концепціях 

маркетингового управління власне маркетинговий процес, що включає: аналіз 

маркетингових можливостей; розробку маркетингових стратегій; планування 

маркетингових програм (розробку системних інструментів); організацію 

виконання і контроль маркетингової роботи, які найтісніше взаємопов'язані зі 

стратегічним корпоративним плануванням (визначення корпоративної місії, 

визначення стратегічних бізнес-одиниць, розподіл ресурсів між ними, 

планування нових видів діяльності) і плануванням на рівні стратегічної бізнес - 

одиниці (визначення місії стратегічної бізнес-одиниці, виявлення можливостей 

і загроз, i стратегічний аналіз, формулювання цілей, стратегії, програми 

бізнесу-одиниці і контроль їх реалізації). 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

В статті розглядаються процес маркетингових досліджень, питання, які 

виникають при їх проведенні.  Наведено основні етапи проведення 

маркетингових досліджень та елементи, які забезпечують процес проведення.  

В залежності від особливостей інформації, цілей дослідження, а також часу 

упередження запропоновані різні методи прогнозування.  
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елементи забезпечення, маркетингова інформація. 

 Маркетингові дослідження являють собою особливий канал 

надходження інформації, який забезпечує системний пошук та аналіз даних, 

пов’язаних з пропозицією товарів і послуг. Маючи такі дані, можна виробляти 

пропозиції з вирішення проблем, які стоять перед підприємствами АПК або 

можуть виникнути. Для цього у розпорядженні маркетолога має бути обширна 

інформація, класифікована за видами, джерелами, періодичністю та іншими 

ознаками. Для її збору та нагромадження застосовуються, як відомо, новітні 

технології і засоби . Висококваліфікований маркетолог не прийме рішення, 

коли має інформацію не достатню, сумнівну чи неадекватну фактам. 

Мета роботи проаналізувати маркетингову діяльність та види 

маркетингових досліджень, що здійснюються на підприємстві і запропонувати 

заходи щодо їх покращення. 

Серед українських та закордонних вчених досить вичерпно розкривають 

проблематику та сутність управління маркетинговими дослідженнями, 

визначають основні етапи проведення наукових досліджень з даних питань такі 

вчені як: Д. Аакер, Т. Амблер, И. Ансофф, Г. Армстронг, І. Бойко, Г. Багієв,  

А. Войчак, С. Гаркавенко, Є. Голубков, Т. Данько, П. Дракер, П. Діксон, 

В. Захожай, Ф. Котлер, Д. Мейкенз, М. Окландер, В. Онищенко, О. Луцій,  

М. Портер, В. Полторак, Г. Рогов, А. Старостіна та інші.  

Маркетинг - це теорія і практика прийняття управлінських рішень щодо 

формування ринково-продуктової стратегії і цілей організації на основі аналізу 

факторів зовнішньо-маркетингового середовища з метою узгодження та 

реалізації економічних інтересів ринкових суб’єктів. 

Процес маркетингових досліджень повинен бути послідовним, детально 

спланованим, і постійно оновлюватись. Основні етапи процесу представлені на 

рис. .1 [1, с. 152]. 
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Рисунок 1 - Основні етапи процесу маркетингових досліджень 

Збирання первинних даних передбачає організацію та проведення 

спостереження, вибір форми та методів якого в маркетинговому дослідженні 

обумовлюється особливостями досліджуваного сегменту ринку. Якщо в якості 

споживачів виступають окремі особи, то для збирання даних щодо них 

найчастіше використовуються опитування, а рідше – спостереження та 

експеримент. На ринку підприємств найпоширенішими є такі методи, як 

глибинне інтерв’ю, аналіз аналогічних ситуацій та моделювання.  

Оскільки основними завданням маркетингового дослідження є отримання 

інформації, аналіз якої дозволить прийняти управлінські рішення, його 

забезпечення повинно гарантувати якість отриманих результатів, яка 

І етап 

Визначення цілей маркетингового дослідження 
 визначення проблем і можливостей на основі
аналізу факторів середовища; 
 визначення альтернативних проблем;
 встановлення меж маркетингового дослідження.

Визначення дослідницьких завдань 
 розробка пошукових питань;
 розробка гіпотези на пошукові питання;
 визначення джерел маркетингової інформації.

ІІ етап 

ІІІ етап Оцінка цінностей маркетингової інформації 

Складання планів дослідження 
 вибір методів збирання первинної інформації;
 розробка анкет;
 розробка плану виробничого спостереження;
 складання графіка та бюджету дослідження.

ІV етап 

Проведення польових робіт 
 збирання маркетингової інформації;
 аналіз інформації.

V етап 

Розробка рекомендацій 
 підготовка звіту.

VІ етап 

VІІ етап Презентація результатів 
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безпосередньо залежить від правильності вибору джерел вторинної інформації, 

методів збирання первинних даних, їх обробки та аналізу, що вимагає 

накопичення та систематизації існуючого досліду з метою його використання. 

Тобто, потребують узагальнення існуючі підходи до проведення маркетингових 

досліджень, з яких буде здійснюватись вибір при реалізації конкретного 

проекту, спрямованого на розв’язання чітко визначених проблем[2,c. 124]. 

Елементи забезпечення маркетингових досліджень можна представити у 

вигляді чотирьох взаємопов’язаних складових (табл.1), а саме інформаційної 

бази, інтерактивних процедур, статистичних методів та моделей.  

Між виділеними елементами існує взаємозв’язок, який обумовлюється 

послідовністю їх використання, оскільки за умови, що стосовно досліджуваної 

проблеми існують вторинні дані відповідної якості, відпадає потреба у 

використанні інтерактивних процедур. Крім того, вибір елементів з кожної з 

виділених підсистеми обумовлюється завданнями дослідження, оскільки від 

цього залежатимуть використовувані методи аналізу, а, відповідно, і вимоги до 

існуючої інформації та методів її збирання[3,c. 155].  

Розробка статистичного забезпечення маркетингових досліджень 

дозволяє розв’язати наступні завдання дослідження як способу проведення 

маркетингового: 

Таблиця 1 - Елементи  забезпечення маркетингових досліджень 

Елемент Характеристика Призначення 
інфор-
маційна 
база 

єдина оперативна сис-тема 
зберігання та ви-
користання даних (на-
копичення інформації, її 
систематизація та пе-
редача користувачам) 

дозволяє на основі попередньо зібраних да-
них здійснювати оцінку ситуації, що скла-
лась, визначати напрями дій та підвищувати 
оперативність процесу прийняття рішень, 
оскільки велика кількість інформації, 
необхідної для проведення маркетингових 
досліджень, накопичується в процесі 
діяльності підприємства та поза його межами 

інтерак-
тивні 
проце-
дури 

набір методів збирання 
первинних даних з виз-
наченням їх основних 
властивостей, видів та 
способів організації, а 
також напрямів вико-
ристання 

дозволяє на підставі вже існуючого досвіду 
обрати правильний метод збору первинних 
даних в залежності від досліджуваного 
об’єкту та завдань дослідження, а також 
організувати цей процес найбільш 
оптимальним чином для отримання 
максимально можливого ефекту 
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Продовження таблиці 1 
статис-
тичні 
методи  

сукупність статистич-них 
методів зведення, 
групування, аналізу даних 
(дозволяють оці-нювати 
ринкові проце-си та 
виявляти причин-но-
наслідкові зв’язки) 

використовуються для встановлення 
взаємозв’язку та взаємозалежності між 
факторами, що впливають на маркетинговий 
процес з метою підвищення його 
результативності 

статис-
тичні 
моделі 

результати маркетинго-вих 
досліджень у фор-мі 
набору статистич-них і 
специфічних мар-
кетингових моделей, які 
дозволяють забез-печити 
вибір оптималь-них 
рішень. Кожна з моделей 
складається з сукупності 
взаємопо-в’язаних змінних, 
що представляють певну, 
реально існуючу сис-тему, 
процес чи резуль-тат 

використовуються при опрацюванні даних та 
сприяєють прийняттю обґрунтованих 
управлінських рішень на основі вже існуючого 
та, у більшості випадків, перевіреного досвіду 
(але не обов’язково на цьому ж самому 
підприємстві): прогнозні моделі попиту та 
місткості ринку, коефіцієнти еластичності 
попиту та пропозиції, моделі розрахунку цін, 
модель методики вибору місцезнаходження, 
криві "навчання і досвіду", матриці 
маркетингової стратегії, моделі демографічної 
сегментації ринку, ефективності рекламних 
заходів, поведінки споживачів, криві життєвого 
циклу товарів тощо 

1. Сформувати інформаційну базу для вирішення проблем

маркетингового дослідження відповідно до напряму його проведення з 

одночасним контролем її якості, яка визначає придатність інформації для 

використання у конкретному проекті. 

2. Створити організаційне забезпечення проведення суцільного та

вибіркового статистичного спостереження за об’єктами маркетингового 

дослідження на безперервній або одноразовій основі. 

3. Розробити методику статистичного аналізу досліджуваних

показників на основі вибору статистичних методів з усієї сукупності існуючих з 

одночасним врахуванням особливостей та напрямів їх використання, в тому 

числі на основі існуючого досвіду. 

4. Відобразити за допомогою моделей існуючі зв’язки між

досліджуваними процесами та явищами, що дозволить визначити фактори, які 

на них впливають, вивчити їх структуру та спрогнозувати зміну[4,c. 801]. 

Ефективність сегментації залежить від того, наскільки правильно будуть 

визначені принципи, критерії та методи сегментації, від яких багато в чому 

залежить вибір цільових ринків та шляхів позиціонування продукції. 
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Вибираючи той або інший підхід до проведення сегментації, можна 

керуватися наступними критеріями: 

- важливість сегмента для підприємства; 

- кількісні показники (обсяг ринку, місткість даного сегмента ринку); 

- тенденції розвитку ринку; 

- доступність освоєння сегмента для підприємства; 

- прибутковість продукції; 

- захищеність від конкуренції (уже завойовані позиції, що сформували 

позитивний імідж підприємства); 

- можлива ефективність роботи на цьому сегменті у перспективі. 

Сегментація може здійснюватися на основі одного або послідовного 

застосування декількох критеріїв. Для кожного виділеного за допомогою 

певного критерію або критеріїв ринкового сегмента необхідно визначити 

профіль реакції споживачів[6,c. 144].  

При дослідженні споживчих ринків виникає потреба у визначенні 

основних характеристик споживачів, які дозволять провести сегментацію 

ринку та визначити потенційних споживачів продукції підприємства. Це 

вимагає створення більш сучасних систем інформаційного забезпечення для 

сегментації, позиціонування та розробки інших елементів маркетингу, а 

також здійснювати моніторинг діяльності конкурентів, в тому числі 

маркетингової. Отримання такої інформації можливе тільки за умови 

організації первинного спостереження. 

Визначаючи потенціал споживчого ринку, необхідно володіти інформацією 

про кількість потенційних споживачів, їх поділ на сегменти за критеріями, що 

впливають на обсяг споживання, а також про можливий рівень споживання 

продуктів в межах кожної групи. Розрахунок реально існуючого попиту також 

потребує визначення фактично існуючого обсягу споживання. Це вимагає 

проведення вибіркових опитувань споживачів, які дозволять визначити 

перелічені вище показники.  
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Проведення маркетингового дослідження вимагає побудови та 

використання системи показників, аналіз яких дозволить охарактеризувати 

кон'юнктуру сегменту ринку. Основними показниками, що дозволяють 

охарактеризувати кон’юнктуру ринку, є попит та пропозиція, співвідношення 

між ними, а також рівень цін. Оскільки перші два показника формуються 

різними суб’єктами ринку, їх визначення передбачає дослідження покупців та 

продавців, що вимагає розмежування ринку підприємств та споживчого ринку 

через притаманні їм відмінності. Пропорційність ринку можна оцінити на 

основі аналізу товарної маси, а саме товарних запасів. Крім того, вони 

дозволяють визначити напрями реалізації продукції поряд з показниками 

інфраструктури[2,c. 299].  

Кінцевою метою маркетингового дослідження є здійснення моделювання 

та прогнозування. Метою першого є представлення досліджуваних ринкових 

явищ та процесів у спрощеному вигляді, що дозволить їх описати шляхом 

визначення основних факторів впливу та моделювання взаємозв'язків між ними. 

Вибір форми і типів моделей обумовлюється особливостями та тенденціями 

досліджуваних явищ, а також специфікою даних. Більша достовірність 

отриманих прогнозів може бути забезпечена на основі спільного використання 

декількох методів з наступним визначенням зваженого значення 

досліджуваного показника.  

Взаємозв’язок між основними методами, які використовуються для 

прогнозування в маркетингових дослідженнях представлені на рис. 2. 

Проведення маркетингового дослідження вимагає створення 

маркетингової інформаційної системи, яка складається з первинної та 

вторинної інформації щодо суб’єктів ринку та елементів маркетинг-міх, яка 

надається державними органами і приватними підприємствами та 

організаціями. Оскільки цим джерелам притаманні певні переваги та 

недоліки, тільки їх спільне використання дозволить забезпечити досягнення 

очікуваних результатів дослідження шляхом забезпечення його проведення 

надійною та точною інформацією, отриманою з мінімальними витратами 

ресурсів[5,c. 258].  
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Рисунок 2 - Система методів прогнозування, що використовується в 

маркетингових дослідженнях 

Оскільки на основі спостереження отримується інформація, воно виступає 

основною стадією маркетингового дослідження, від організації та проведення 

якого залежить якість висновків, отриманих шляхом використання 

маркетингових методів аналізу отриманих даних. Отже, неправильна 

організація маркетингового спостереження робить всі наступні етапи 

дослідження зайвими та неефективними. 

Отримання достовірної інформації є найскладнішим напрямком 

маркетингової діяльності. В процесі роботи служба маркетингу підприємства 

перетинається з такими проблемами. До них можна віднести передусім 

відсутність достатньо накопиченого досвіду попередніх досліджень, які не 

носять систематичного характеру. Все це вимагає використання досить 

затратних і тривалих методів дослідження. 
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В багатьох випадках керівництву дуже важко переорієнтуватися на нові 

підходи в управлінні організацією і, зокрема, ринково-прибутковою стратегію. І 

лише тоді, коли продукція не знаходить свого споживача, керівництво шукає 

шляхи вирішення проблем. 

Тому потрібно шукати нові ринкові можливості, покладаючись на 

маркетингові дослідження. Саме пошук ринкових можливостей має стати 

приоритетним напрямком діяльності підприємства. 
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У сучасних умовах трансформації економіки, ринок, на якому 

функціонують виробники, починає виявляти особливості, які раніше не були 

йому притаманні: нестабільність, частота та непередбачуваність змін попиту, 

виникнення нових потреб, часті коливання кон’юнктури. Це ускладнює 

процеси планування та прогнозування на підприємстві, що, у свою чергу, 

зменшує ймовірність прийняття правильного рішення. Ця невизначеність і 

нестійкість зовнішнього середовища змінює акценти і на перший план виходять 

проблеми не виробничо-технічного характеру, а розподілу і збуту виробленої 

продукції. Ускладнення процесу реалізації виробленої продукції та зростання 

конкуренції за споживачів підтверджує, що в сучасних умовах результат 

конкурентної боротьби все більше залежить від правильності вибору каналів 

розподілу, характеру зв’язків між каналами та між учасниками всередині 

каналу, ефективності стратегії і тактики управління розподілом. У цьому 

зв’язку особливої актуальності набувають питання розроблення та 

впровадження на підприємстві ефективної маркетингової політики розподілу, 

яка дозволить якомога краще використовувати всі можливості ринку для збуту 

продукції і одночасно уникати обмежень, які на ньому виникають[1,c. 11].  

Формування концепції розподілу було розпочато в 50-ті роки  

ХХ століття. Найбільш детальний розгляд маркетингової політики розподілу 

здійснили у своїх працях такі вчені, як Біловодська О. А., Павленко А. Ф., 

Петруня Ю. Є., Примак Т. О., Крикавський Є. В., Штерн Л. В., Ель-Ансарі А. І., 

Кофлан Т. Н. та ін. У їхніх працях викладено підходи до розуміння сутності та 

значення політики розподілу для ефективного та безперебійного 

функціонування підприємств; запропоновані способи вирішення проблем, які 

виникають у процесі розроблення та вибору політики розподілу.  

Більшості функціонуючих у ринковому середовищі сучасних вітчизняних 

підприємств властиві кризові явища, оскільки нестабільність соціально-

економічного середовища, нестача навичок стратегічного мислення у 

працівників і керівників, а також відсутність досвіду стратегічного планування 
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в сучасних умовах надають економічній поведінці підприємств імпульсивності, 

непередбаченості, націленості на короткочасні інтереси. Це зумовлює 

необхідність вибору стратегічних напрямів діяльності підприємства з 

урахуванням особливостей маркетингового середовища, в якому воно діє. 

Таким чином, надзвичайно актуальним для сучасних підприємств є посилення 

стратегічної спрямованості збутової діяльності, що є запорукою успішного 

розвитку та зміцнення їх позицій на ринку[4,c. 253]. 

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та 

контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку[2, c. 29].  

Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту 

виготовленої продукції. Завдання розподілу продукції можна поділити на дві 

групи: стратегічні та тактичні.  

Стратегічні завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів 

збуту:  

 прогнозування перспективних каналів збуту;

 вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;

 вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення

складів.  

Тактичні завдання розподілу включають:  

 роботу з наявними клієнтами та залучення нових;

 пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару;

 організацію виконання замовлень і поставку товарів (визначення

маршрутів збуту, перевірку наявності товарних запасів, заходи стимулювання 

збуту тощо)[2, c. 33].  

Ефективність політики розподілу багато в чому залежить від вибору 

оптимального каналу розподілу.  

Під оптимальною структурою маркетингових каналів (за видами роздрібних 

торговців) розуміємо таке співвідношення кількості учасників маркетингового 
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каналу (роздрібних торговців), яке забезпечує доведення товару чи послуги від 

виробника до споживачів, одночасно враховуючи інтереси обох сторін. 

Процес формування оптимальної структури маркетингових каналів 

виконуємо в певній послідовності, яка передбачає 7 етапів, що об'єднані в 5 

стадій. Схема формування оптимальної структури маркетингових каналів 

зображена на рис. 1. 

Іншими словами, для того щоб побудувати оптимальну структуру 

маркетингових каналів необхідно з'ясувати, у якій пропорції (співвідношення 

кількості учасників каналу між собою) Необхідно використовувати послуги 

тих, чи інших учасників маркетингового каналу для доведення продукції чи 

послуг до кінцевого споживача, одночасно враховувати інтереси як виробника, 

так і споживала. 

Для будь- якого підприємства недостатньо тільки виробити товар, 

призначити на нього ціну, а украй важливо знайти оптимальний спосіб збуту 

свого товару. Тому потрібно уміти правильно вибрати стратегію розподілу, яка 

дає можливість організувати для споживачів доступність товарів підприємства 

«в потрібний час і в потрібному місці». З функціональної точки зору система 

розподілу - це діяльність всіх підрозділів підприємства з метою пошуку 

покупця і доставки йому товару потрібної якості, в необхідній кількості і в 

обумовлені терміни[5,c. 231]. 

Стратегічне управління розподілом як функція маркетингового 

менеджменту вирішує наступні завдання: визначення цілей розподілу, 

планування, прогнозування, розробка стратегії і тактики прибуткової реалізації 

продукції, організація, координація, стимулювання, підвищення кваліфікації 

працівників збутового апарату для досягнення поставлених задач, контроль, 

оцінка результатів, організація ефективної інформаційної системи управління 

розподілом. 
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Рисунок 1 - Схема формування оптимальної структури 

маркетингових каналів за видами роздрібних торговців з позиції 

виробника та споживача 

Стратегічне управління як вид управління є підсистемою управління 

підприємством, що зумовлює певну роль та місце його в системі управління. Як 

процес здійснення функцій управління стратегічне управління включає такі 

підсистеми: стратегічне планування, реалізація стратегій, організація 

забезпечення стратегічного управління. Використання підходу, що базується на 

визначенні функціональних сфер застосування стратегічного управління в 

підприємстві, дає можливість систему стратегічного управління розглядати як 

сукупність таких підсистем: стратегічне управління маркетингом, стратегічне 

управління персоналом, стратегічне управління фінансами, стратегічне 

управління виробництвом та ін.[5,c. 233] 

Процес стратегічного управління складається із стратегічних рішень щодо 

встановлення орієнтирів підприємства, розробки альтернативних варіантів 
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розвитку, і оперативних рішень, які передбачають організаційні інструменти 

впровадження стратегічних змін у певних сферах підприємства в межах 

визначеного строку (рис. 2). 

Рисунок 2 - Модель стратегічного управління розподілом продукції 

підприємства 

У запропонованій моделі складовими елементами стратегічного 

управління є розробка стратегії розподілу. 

Стратегічне управління розподілом слід розглядати як інструмент для 

досягнення поставлених цілей і стратегій розподілу, або, іншими словами, для 

досягнення завдань політики розподілу. Цілі і стратегії розподілу носять 

оперативний характер відносно маркетингових цілей і стратегій та формуються 

на рівні маркетингового інструментарію. 
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В процесі стратегічного управління розподілом ніщо не являється 

остаточним і всі попередні дії потерпають від змін залежно від трансформації 

навколишнього середовища або появи нових можливостей, які можуть 

покращити стратегію. Стратегічне управління розподілом - процес, який 

знаходиться в постійному русі. Зміни обставин як всередині підприємства, так і 

ззовні його, або все разом потребують корективів стратегії, тому процес 

стратегічного управління представляє собою замкнутий процес[3,c. 79-84] 

Під стратегією діяльності розподілу та збуту ми розуміємо процес 

довгострокового планування та організації збутової діяльності, що дозволяє 

успішно реалізувати філософію ведення збуту конкретним підприємством-

продавцем. Як відомо з практики, стратегія збутової діяльності повинна 

визначати [2,c. 219]: 

 типи посередників і їх роль в ланцюжку збуту;

 рівень селективності збуту;

 можливості оптової та роздрібної торгівлі;

 потреби в обслуговуванні після продажу;

 оптимальну структуру методів і каналів збуту;

 структуру ціни для кінцевого покупця (споживача);

 напрям в області збутової комунікації.

Необхідно розуміти, що для виробника залучення посередників означає 

втрату контролю над певними функціями збуту, тому що підприємство доручає 

стороннім організаціям завдання, які могли б виконувати її власні служби 

маркетингу та продажів. Таким чином, з погляду підприємства рішення про 

канали розподілу відносяться до розряду принципово важливих. Структура 

каналу розподілу повинна відповідати стратегії фірми, а також потребам 

цільового сегмента. Побудова такої структури - найважливіше стратегічне 

рішення, яке не допускає довільних модифікацій. Структуру каналів збуту з 

погляду виробника представлена рис. 3. 
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Рисунок 3  - Стратегічні рішення щодо каналів збуту

Для обґрунтування ефективної стратегії розподілу і збуту перед кожним 

підприємством, що працює на ринку, першочерговим стоїть завдання вибору 
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найбільш ефективного каналу збуту, причому практично йдеться не про 

окремий канал, а про одну з можливих комбінацій декількох каналів збуту. 

Вибір каналу збуту визначається призначенням продукції і залежить від 

багатьох чинників і того значення, яке керівництво підприємства надає 

кожному з чинників в певний момент часу[4,c. 147].  

Таким чином, під каналом збуту необхідно розуміти структуру, 

сформовану незалежними партнерами, які беруть участь у процесі надання 

товарів і послуг споживачам або промисловим користувачам для споживання 

чи подальшого використання. Вибір структури збутового каналу полягає у 

вирішенні питання про те, які обов'язки повинні виконувати різні учасники 

процесу обміну. 

На сьогодні українські підприємства в основному використовують шість 

видів збуту: прямий, непрямий, інтенсивний (продаж товару ведеться через 

велику кількість різних посередників і призначений для продажу товарів 

широкого споживання, зокрема марочних товарів), селективний (передбачає 

обмеження числа торгових посередників, зазвичай використовують при 

продажі товарів, що вимагають спеціального обслуговування, забезпечення 

запасними частинами, створення ремонтних майстерень, підготовки 

спеціального персоналу), націлений (припускає продаж товарів якій-небудь 

конкретній групі покупців) і ненацілений (застосовується, як правило, для всіх 

потенційних покупців, тому вимагає великих рекламних витрат). 

Характерною рисою прямого збуту є можливість для ПрАТ “Літинський 

молокозавод” контролювати шлях проходження продукції до кінцевого 

споживача, а також умови її реалізації. Однак, у цьому випадку підприємство 

несе істотні зовнішньо- виробничі витрати, зумовлені необхідністю створення 

дорогих товарних запасів, і витрачає велику кількість ресурсів на здійснення 

функції безпосереднього доведення (продажу) товару до кінцевого споживача, 

беручи на себе всі комерційні ризики руху товарів. Характеристика деяких 

витрат на організацію прямого збуту представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Характеристика деяких витрат на організацію прямого збуту 

Вид розподілу Основні статті витрат на організацію розподілу 

Відділ збуту: збут через рекламу з 
подальшим прийомом заявок по телефону.

Витрати на рекламу (реклама повинна виходити 
безперервно) 

Придбання транспорту на доставку 

Відділ збуту: збут за допомогою 
телефонування споживачам. Можлива 

доставка товару 

Витрати на представницький-інформаційні 
матеріали (прайси, інформаційні листи) 

Оплата телефонних переговорів 
Придбання або оренда транспорту 

Відділ збуту: збут через торгових агентів і 
комівояжерів. Можлива доставка товару 

Витрати на представницько-інформаційні 
матеріали 

Витрати на комісійні для агентів 
Можлива оплата автотранспорту (часткова 
амортизація), послуг агента або комівояжера 

Продаж через власну роздрібну мережу 
(магазин, лоток, автомашина) 

Витрати, пов'язані з утриманням магазина, що 
знаходиться не на території підприємства 

Охорона роздрібної точки 
Придбання автотранспорту 

Збут через філії і представництва Витрати на організацію філії або представництва 
(пошук партнера, оренда приміщення, охорона і 

т.д.) 
Підтримка його діяльності у перші 6-12 міс. 

Збут через дочірні підприємства Витрати на організацію дочірнього підприємства

Оптово-роздрібна торгівля зі складу Витрати на організацію складу і його 
функціонування (штат, охорона і т.д.) 

Продаж на ярмарках, аукціонах, виставках, 
біржах 

Витрати на оренду торгової площі 
Оплата послуг брокерів і аукціоністів 

Прямий збут вигідний для ПрАТ “Літинський молокозавод”  в тому 

випадку, якщо заощаджені грошові кошти за рахунок більшої торгової націнки 

вищі за витрати, пов'язані з організацією власності збутової структури. Для 

реалізації  продукції в більшості випадків використовують систему прямого 

збуту, яка передбачає безпосередню реалізацію кінцевому споживачеві. Разом з 

тим з позиції ПрАТ “Літинський молокозавод” перевагою такої форми збуту є 

її право на максимальний обсяг прибутку, який тільки можна виручити від 

продажу виробленої продукції (послуг). 
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При прямому збуті відбувається безпосередня дія на споживача, тому 

можна контролювати якість товару і швидко реагувати на вимоги ринку. Також 

комерційну вигоду прямого каналу збуту підсилює можливість 

безпосереднього вивчення ринку своїх товарів, підтримки тісних зв'язків зі 

споживачами, проведення досліджень для підвищення якості товарів, впливу на 

швидкість реалізації з метою зменшення додаткової потреби в оборотному 

капіталі. 

При виборі непрямого каналу збуту підприємству слід враховувати, що 

важко здійснити підтримку іміджу торгової марки, організувати необхідний 

сервіс, контролювати ціни. Відсутній контакт з кінцевим споживачем, що у 

результаті може позначитися на конкурентоспроможності товару. У свою чергу 

маркетингова політика в області збуту істотно відрізняється, коли продавцем є 

виробник і коли посередник. Відмінність політики збуту виробника та 

посередника представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Відмінність політики збуту виробника і посередника 

Політика збуту виробника посередника 

Цінова політика Єдина відпускна ціна, прагнення 
до єдиної роздрібної ціни 

Диференціація цін згідно 
попиту, регіону, споживача 

Помірна торгова націнка Високі торгові націнки 

Товарна політика Утримання свого товару на 
ринку, як правило, 
консервативна торгова політика, 
оскільки товарна інновація 
вимагає інвестицій 

Вибір товару, який має 
попит 
Посередник вимагає від 
виробника модифікацій 
або нового товару 

Політика розподілу Крупні замовлення, крупні 
постійні посередники або 
споживачі 

Дрібні замовлення 

Нав'язування всього 
асортименту 

Лише асортимент, який 
користується попитом 

Політика просування Просування своєї торгової 
марки 

Формування іміджу 
посередника за рахунок 
торгової марки і іміджу 
виробника 

Формування іміджу виробника 

Найбільш важливим моментом є вибір критеріїв, по яких оцінюються 

канали збуту. Конкретний вибір каналу збуту відбувається з урахуванням 
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багатьох чинників. Критерії, за якими можна ухвалити рішення про структуру 

каналу збуту підприємства-продавця, представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3 - Критерії вибору збутового каналу 

Критерії Прямий 
канал 

Непрямий 
канал 

Примітки 

короткий довгий

Характеристики покупців 
- Численні ** *** принцип скорочення числа контактів 

грає важливу роль 

- Висока концентрація ** *** низькі витрати на один контакт 

- Крупні покупки *** витрати на встановлення контакту 
швидко амортизуються 

- Нерегулярні покупки ** *** підвищені витрати при частих і малих 
замовленнях 

- Оперативне 
постачання 

** *** наявність запасів поблизу точки 
продажу 

Характеристики товарів 
- Продукти, що 
витрачаються 

*** необхідність швидкої доставки 

- Великі об'єми *** ** мінімізація транспортних операцій 

- Технічно нескладні ** *** низькі вимоги по обслуговуванню 

- Нові товари *** ** необхідне ретельне "стеження" за 
новим товаром 

- Висока цінність *** витрати на встановлення контракту 
швидко амортизуються 

Характеристики підприємства 
- Обмежені фінансові 
ресурси 

** *** збутові витрати пропорційні об'єму 
продажів 

- Повний асортимент *** ** підприємство може запропонувати 
повне обслуговування 

- Бажаний хороший 
контроль 

*** мінімізація числа посередників між 
підприємством і його ринком 

- Широка популярність ** *** хороший прийом з боку системи збуту 

- Широта охоплення ** *** збут повинен бути інтенсивним 

Необхідно зазначити, що при виборі каналу збуту підприємство повинне 

враховувати також і те, які канали збуту використовують конкуренти, 

доступність ринку, періодичність здійснення покупок споживачами, вартість 
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зберігання запасів і багато інших критеріїв оцінки. Одночасно з вибором 

каналу збуту передбачається вид збуту кожного товару. 

Отже, при виборі каналу руху товарів основною умовою є його 

доступність для виробника. Для досягнення комерційного успіху при 

використанні того або іншого каналу руху товарів, на нашу думку, необхідно: 

 визначити та проаналізувати характеристики ринку, товару та

підприємства; 

 ретельно проаналізувати всі фінансові питання, тобто необхідно

провести порівняльну характеристику витрат підприємства на можливі канали 

збуту. Ці витрати включають: витрати на навчання збутового персоналу; 

адміністративні витрати; витрати на рекламу й стимулювання збуту, на 

організацію руху товарів; витрати на транспортування, складське господарство; 

комісійні виплати. Після проведеної оцінки здійснюється вибір збутового 

каналу; 

 на основі вибраного збутового каналу обґрунтувати вибір стратегії

охоплення ринку та комунікаційні стратегії; 

 постійно здійснювати процес управління та контролю над збутовими

каналами підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Маркетинговий аудит є певним інструментом, який формує маркетинг 

компанії, оскільки оцінює поточний стан діяльності самого підприємства, і 

також демонструє майбутні потенціальні можливості розвитку і подальші 

напрямки руху компанії. В даній роботі обґрунтовується доцільність 

застосування маркетингового аудиту для виявлення та використання 

маркетингових ресурсів підприємства для поліпшення його положення на 

ринку. 

Ключові слова: аудит маркетингу, контролінг, маркетингове управління, 

стандарти аудиту, стратегічний маркетинговий контроль. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Актуальність проблеми організації аудиту 

маркетингової діяльності  підприємства, обумовлена прямою залежністю між 

ефективністю управління підприємством і періодичним проведенням критичної 

оцінки його діяльності, тобто внутрішнього аналізу щодо всіх головних 

складових бізнесу, в тому числі маркетингу, як найважливішою складовою 

такої оцінки. 

Кожне підприємство має час від часу переоцінювати свій загальний підхід 

до ринку. Подібний аудит маркетингу дозволяє виділити слабкі місця і 

зосередитися на їх усунення. 

Таким чином, актуальність даної теми проявляється в тому, що послуги з 

маркетингового аудиту дуже перспективні, оскільки виживання і благополуччя 

підприємств все більше визначається з новим інструментом аналізу і оцінки 

бізнесу – маркетинговим аудитом і є доцільним для всіх підприємств. 
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Проблема дослідження аудиту маркетингової діяльності досліджувалась 

достатньо давно. Серед дослідників найбільший внесок у розвиток обраної 

тематики зробили такі вчені й фахівці: Ф. Котлер, C. Гаркавенко, В. В. Бабич, 

Л. В. Балабанова, Є. В. Мних, К. О. Назарова, В. С. Рудницький та ін. 

Метою дослідження розробка методичних і практичних рекомендацій, 

щодо застосування сутності та особливостей проведення аудиту маркетингової 

діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинговий аудит – це 

всебічне, систематичне, незалежне, періодичне дослідження компанією (або її 

підрозділами) маркетингового середовища, цілей, стратегій і діяльності з точки 

зору виявлення проблем і прихованого потенціалу, а також розробки плану дій 

щодо поліпшення маркетингу [1, с. 13]. 

Маркетинговий аудит являє собою всеосяжну, систематичну, незалежну і 

періодичну перевірку зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і 

окремих видів маркетингової діяльності для організації в цілому або для 

окремих господарських одиниць [2, с. 68]. 

Аудит маркетингу використовується підприємством для розуміння того, 

яким чином воно пов'язане з навколишнім середовищем, визначення своїх 

сильних і слабких сторін. Це спосіб, що допомагає топ – менеджменту вибрати 

позицію в ринковому середовищі схиляючись на прогнозовані фактори. 

Аудит маркетингу, є важливою стадією розробки та маркетингової 

стратегії. З одного боку, ґрунтовне дослідження цікавить організацію ринку, 

сил, що впливають на цей ринок, основних тенденцій його розвитку, а з іншого 

– контроль стану маркетингової діяльності підприємства, відповідності

реалізованих маркетингових стратегій і тактик ринковим вимогам і 

поставленим цілям [5, с. 98]. Результатом проведення аудиту має бути 

виявлення можливостей і проблем в даній сфері, а також пропозицію 

рекомендацій, спрямованих на поліпшення ситуації і складання плану щодо 

подальшого поліпшення економічних показників. 
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Процес проведення маркетингового аудиту на підприємстві передбачає 

пошук відповідей на питання, які стосуються діяльності в підприємства в галузі 

маркетингу. Основні напрями аналізування, які повинен охоплювати аудит 

маркетингу на підприємстві, наведено на рисунку 1.  

Рисунок 1 – Напрями маркетингового аудиту 

Маркетинговий аудит на підприємстві можна провести із залученням 

сторонніх спеціалістів аналітиків (зовнішній аудит), або ж власними 

працівниками (внутрішній аудит). Обидва варіанти мають як переваги, так і 

недоліки. Звичайно, з метою забезпечення умов незалежності та об’єктивності 

аудиту краще, щоб його проводила група зовнішніх експертів. Зовнішні 

консультанти не є заангажованими та зацікавленими особами, не мають 

емоційного відношення до політики і дій підприємства та також працюючих в 

ньому осіб, що забезпечує високу якість аудиту.  

Отже, до переваг зовнішнього маркетингового аудиту слід віднести: 

- наявність інформації, яка необхідна для прийняття принципових рішень; 

- наявність досвіду роботи в схожих ситуаціях; 

- володіння знаннями, вміннями і навичками, які можуть бути корисні 

компанії [3, с. 27]. 
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До недоліків зовнішнього маркетингового аудиту відносяться: 

- висока вартість; 

- доступ до всієї інформації компанії і вихід за її межі; 

- можливість розголошення «комерційної таємниці» компанії. 

До переваг внутрішнього маркетингового аудиту відносяться: 

- велика економія коштів; 

- повна збереження інформації в результатах дослідження всередині 

компанії. 

До недоліків внутрішнього маркетингового аудиту відносяться: 

- об'єктивність співробітників компанії; 

- брак досвіду співробітників; 

- відсутність знань, навичок, умінь; 

- недостатня кваліфікація співробітників компанії. 

Можна запропонувати певну послідовність етапів проведення 

маркетингового аудиту на підприємстві (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Етапи та сфери проведення маркетингового аудиту 

Етапи проведення 
аудиту 

Сфери аналізування 

1 2
1. Формування завдань 
маркетингового аудиту 

- формування цілей і завдань МА; 
- розробка проекту аудиту інструментів 
маркетингу; 
- призначення виконавчих осіб; 
- визначення формату звіту і кола питань, на які 
необхідно знайти відповіді; 
- визначення термінів проведення МА. 

2. Дослідження джерел отримання
інформації та формату даних 

- формування переліку необхідної інформації 
для аудиту, визначення формату представлення 
даних; 
- дослідження джерел інформації. 

3. Аналіз компетентності 
персоналу 

- оцінка наявності та повноти нормативних 
документів, що визначають функції та зони 
відповідальності працівників, а також відповідності 
до наявних завдань по всіх посадах; 
- оцінка системи найму та мотивації 
працівників. 

4. Аналіз ринкової
позиції підприємства 

- дослідження галузі, ринків, сегментів, оцінка 
показників та факторів росту галузі; 
- дослідження цільових сегментів та 
можливостей їх розширення. 
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Продовження таблиці 1 
1 2

5. Аудит товарної
політики підприємства 

- аналіз асортименту продукції підприємства, 
товарних марок; 
- аналіз структури реалізованої продукції по 
асортиментних групах, ринкових позиціях, рівнях 
доходності. 

6. Аудит цінової
політики підприємства 

- аналіз існуючої на підприємстві цінової 
політики; 
- дослідження рівня цін на продукції 
конкурентів з урахуванням їх якості; 
- аналіз еластичності попиту. 

7. Аудит
дистрибуційної 
політики підприємства 

- оцінка існуючих каналів збуту в 
організаційному та географічному аспектах; 
- аналіз рівня доходності каналів збуту; 
- оцінка напрацьованої клієнтської бази, 
системи їх мотивації; 
- оцінка рівня сервісного обслуговування; 
- аналіз динаміки дебіторської заборгованості; 
- оцінка логістичної системи. 

8. Аудит політики
комунікацій 

- оцінка обраних заходів комунікативної 
політики, критеріїв обґрунтування їх доцільності, 
рівня відповідності до маркетингових цілей та 
обраних стратегій; 
- оцінка іміджу підприємства. 

9. Написання звітів та
презентація 
результатів 

- написання звітів; 
- розробка планів удосконалень 
рекомендаційного характеру на основі результатів 
МА, в градації по їх терміновості (актуальності), 
рівню витрат, простоті реалізації; 
- графічна презентація результатів МА. 

Для ретельно проведеного аудиту та отримання достовірного результату, 

необхідно забезпечити групу аудиторів вільним доступом до необхідної 

документації, а також можливістю проведення досліджень серед різних 

зацікавлених груп підприємства – управлінських кадрів, працівників, 

постачальників, клієнтів та місцевої громадськості [4, с. 178]. 

Аудит маркетингової діяльності, неодноразово проведений на 

підприємстві, дозволяє проаналізувати всю роботу управління маркетингом, 

виділити системоутворюючі чинники підвищення ефективності роботи 

структури маркетингу. Аудит маркетингу, проведений в переддень кризи, 

дозволяє виявити існуючі резерви і «вузькі місця» підприємства, і сформувати 

рішення, спрямовані на стабілізацію його роботи в умовах нестабільної 
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економіки. Таким чином, висновки і пропозиції, сформовані в процесі 

проведення маркетингового аудиту, дозволяють сформувати оптимальний план 

виходу з кризи, і забезпечити оперативність реагування на виниклу кризову 

ситуацію. 

Звідси випливає, що маркетинговий аудит – це систематичне всебічне 

вивчення діяльності, середовища, цілей і стратегій компанії для виявлення 

проблем і можливостей компанії. Це не разовий захід, а постійний і 

безперервний процес, який поставляє інформувати про стан всіх елементів 

системи маркетингу на підприємстві. Маркетинговий аудит дозволяє з'ясувати, 

чи дійсно фірма використовує кращі з наявних у неї можливостей і наскільки 

ефективно вона це робить. 
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