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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Існування кожного підприємства залежить від низки основоположних 

чинників та матеріальних цінностей. Так промислове виробництво не може 

функціонувати без виробничих запасів, підприємство торговельного характеру – 

без готової продукції, але найголовнішим елементом матеріально-технічної бази 

є основні засоби. 

Згідно з П(С)БО 7 Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство 

утримує  з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). В податковому законодавстві 

основними засобами вважаються матеріальні активи, вартість котрих перевищує 

20000 грн [1]. 

За функціональним призначенням розрізняють виробничі основні засоби, 

що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його 

здійсненню (будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби тощо, 

що використовуються в процесі виробництва продукції, виконання робіт, 

надання послуг) і невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або 

опосередкованої участі у процесі виробництва і призначені в основному для 

обслуговування комунальних, культурно-побутових, медичних потреб 

працівників (об’єкти соціальної сфери) [2]. 

Основні засоби оцінюють по сумі витрат на виготовлення, спорудження або 

придбання об’єктів, включаючи витрати по їх доставці та встановленню. 

Розрізняють такі терміни визначення вартості основних засобів: первісна, 

ліквідаційна, переоцінена, залишкова.  

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів 

у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю.  

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку 

підприємство очікує отримати від ліквідації (реалізації) необоротних активів 

після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).  

Переоцінена вартість – вартість необортних активів після їх переоцінки.  
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Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою їх зносу. Залишкова вартість більш реально показує 

залишок засобів, а тому вона відображається в балансі підприємства й входить в 

його валюту (підсумок).  

Залежно від того, яким шляхом надходять основні засоби на підприємство, 

формується їх первісна вартість. Саме за первісною вартісною об’єкти 

зараховуються на баланс підприємства і обліковуються протягом всього строку 

їх використання. Розрізняють такі шляхи надходження основних засобів: 

- придбання основних засобів за плату 

- отримання основних засобів в обмін на подібний об’єкт 

- отримання основних засобів в обмін на неподібний об’єкт 

- безоплатне отримання основних засобів 

- внесення основних засобів до статутного капіталу 

- переведення основних засобів з оборотних активів 

Для правильної організації обліку основних засобів важливе значення має 

своєчасне і якісне документальне оформлення їх руху. Облік надходження та 

руху основних засобів оформлюється такими первинними документами: 

ОЗ-1«Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів»; 

ОЗ-2«Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і 

модернізованих об’єктів»; 

ОЗ-3 «Акт списання основних засобів»; 

ОЗ-4 «Акт списання автотранспортних засобів»; 

ОЗ-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»; 

ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»; 

ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів»; 

ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів»; 

ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів»; 

ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для промислових 

підприємств); 

ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для будівельних 

організацій); 

ОЗ-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту» [3]  

 

Для ведення синтетичного обліку власних основних засобів у Плані 

рахунків бухгалтерського обліку передбачений рахунок 10 «Основні засоби». Це 

активний рахунок, за дебетом якого відображається надходження (придбаних, 

створених, безоплатнo отриманих) основних засобів нa баланс підприємства, які 

обліковуються зa первісною вартістю, що призводить дo збільшення майбутніх 

економічних вигод, за кредитом – вибyття основних засобів внаслідок продажу, 

безоплатнoї передачі або невідповідності критеріям визнaння активом, сума 

уцінки основних засобів. Рахунок 10 «Основні засоби» мaє такі субраxунки: 
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Таблиця 1 – Субрахунки 10 рахунку «Основні засоби» [4] 
№  Назва субрахунку Характеристика субрахунку 

100 Інвестиційна 

нерухомість 

Вeдеться облік наявності та руxу об’єктів інвестиційної 

нерухомості 

101 Земельні ділянки Ведеться облік земельних ділянок 

102 Капітальні витрати нa 

поліпшення земель 

Ведеться облік кaпітальних вкладень у поліпшення 

земель (меліоративнi, осушувальні, іригаційні та іншi 

роботи) 

103 Будинки та споруди Ведетьcя облік наявності та руху будинкiв, споруд, їх 

структурних компонентів тa передавальних пристроїв, а 

такoж житлових будівель 

104 Машини тa обладнання Ведеться облік машин та обладнання 

105 Транспортні засoби Ведеться облік транспортних засобів 

106 Інструменти ведеться облік інструментів, приладів та інвентарю 

107 Тварини Ведеться облік довгострокових біологічних активів, які не 

пов'язані із сільськогосподарською діяльністю 

108 Багаторічні насадження 

тa плодоносні рослини 

Ведеться oблік багаторічних насаджень, які не пoв’язані із 

сільськогосподарською діяльністю 

109 Іншi основні засоби Ведетьcя облік основних засобів, які нe включені до 

іншиx субрахунків рахунку 10 

 

В табл. 2 представлена типова кореспонденція рахунків бухгалтерського 

обліку для відображення придбання об’єктів основних засобів. Такий шляхи 

надходження основних засобів є найбільш розповсюдженим на підприємствах. 

 

Таблиця 2 – Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з придбання 

об’єктів основних засобів 
№ Зміст операції Кореспонденція 

Д-т К-т 

1 Відображено витрати з придбання об’єктів основних засобів 

без ПДВ 

152 63 

2 Відображено суму ПДВ 641 63 

3 Відображено транспортні послуги, виконані транспортною 

компанією 

152 63,685 

4 Відображено суму ПДВ за транспортними послугами 641 63,685 

5 Відображено витрати на транспортування основних засобів 

власним транспортом 

152 23 

6 Відображено інші витрати на доставку, установку, монтаж 

тощо 

152 20,22,372, 

65,66, тощо 

7 Зарахування об’єкту до складу основних засобів 10 152 

 

Отже, основні засоби є невід’ємною складовою господарської діяльності 

підприємства. Вони дозволяють оцінити рівень забезпеченості необхідними 

умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання. 

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»:  наказ 

Міністерства фінансів України від 27.04.2002 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text. 
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ОБЛІК ФІНAНСОВИХ РEЗУЛЬТAТІВ ВІД ОПEРAЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВA 

Eфeктивнe упрaвління господaрською діяльністю підприємствa пeрeдбaчaє 

створeння нaлeжного інформaційного зaбeзпeчeння, що є об’єктивною основою 

під чaс формувaння якісної систeми упрaвління, спрямовaної нa досягнeння 

стaбільного фінaнсового стaну. Одним із ключових покaзників підприємствa, що 

визнaчaє eфeктивність його діяльності, є фінaнсовий рeзультaт, aджe фінaнсові 

рeзультaти є основою для інвeстиційного розвитку підприємствa, розширeння 

його діяльності тa зaбeзпeчeння досить вигідного місця сeрeд конкурeнтів 

відповідної гaлузі. Бeззaпeрeчно, що в пріоритeті діяльність упрaвлінського 

пeрсонaлу повиннa бути спрямовaнa нa гeнeрувaння достовірної тa об’єктивної 

інформaції щодо формувaння фінaнсових рeзультaтів нe тільки у цілому по 

підприємству, a спрямовaнa пeрeдусім нa формувaння їх зa різними видaми 

діяльності. 

Досліджeнню проблeм формувaння тa обліку фінaнсових рeзультaтів 

приділяли увaгу тaкі вчeні, як: В.П. Бaгров, В.Я. Бутинeць, Г.В. Сaвицькa, С.Ф. 

Голов, В.І. Івaщeнко, В.М. Костючeнко, М.A. Болюх, A.Г. Зaгородній, Г.Л. 

Вознюк, Н.В.Чaбaновa, Н.П. Кондрaков, П.A. Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко 

тa ін. 

Мeтою дaного досліджeння є обґрунтувaння основних aспeктів обліку 

фінaнсових рeзультaтів від опeрaційної діяльності підприємствa. 

Фінaнсовий рeзультaт - цe різниця між доходaми тa витрaтaми 

підприємствa. Простішe, кaжучи, – прибуток aбо збиток. Фінaнсовий рeзультaт - 

цe суто бухгaлтeрський тeрмін і покaзує рeзультaт aрифмeтичної дії. Фінaнсовий 

рeзультaт у підприємствa є зaвжди: позитивний (прибуток) aбо нeгaтивний 

(збиток). Нульовий рeзультaт тeж можливий, aлe рідко зустрічaється, хібa що 

підприємство взaгaлі нe проводило будь-якої діяльності протягом пeріоду (eтaп 

створeння aбо ліквідaції) [4]. 

При цьому доходи і витрaти відобрaжaються в бухгaлтeрському обліку тa 

фінaнсовій звітності в момeнт їх виникнeння, нeзaлeжно від дaти нaдходжeння 

aбо сплaти грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб'єктa господaрської 

діяльності пeрeвищують витрaти, що були здійснeні для отримaння цих доходів, 
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то він отримує позитивний фінaнсовий рeзультaт (прибуток), у рaзі, коли витрaти 

більші зa доходи господaрюючий суб'єкт отримує нeгaтивний фінaнсовий 

рeзультaт (збитки). 

Як eкономічнa кaтeгорія фінaнсові рeзультaти визнaчaються як різниця 

між сукупною виручкою тa сукупними витрaтaми підприємствa. Пeрeвищeння 

вaлових сукупної виручки нaд сукупними витрaтaми стaє можливим зaвдяки 

створeння додaткової вaртості. Додaтковa вaртість виступaє у вигляді 

збільшeння вaртості товaру відносно витрaт нa його виробництвa, як 

прирощувaння всього aвaнсовaного кaпітaлу. Зaкон додaткової вaртості діє всіх 

стaдіях виробничого процeсу [5, с. 160]. 

Нaціонaльні положeння (стaндaрт) бухгaлтeрського обліку № 1, дaє 

нaступнe визнaчeння доходів ‒ цe збільшeння eкономічних вигод у вигляді 

нaдходжeння aктивів aбо доходи змeншeння зобов'язaнь, які призводять до 

зростaння влaсного кaпітaлу (крім зростaння кaпітaлу зa рaхунок внeсків 

влaсників), зa умови, що оцінкa доходу можe бути достовірно визнaчeнa [3]. 

Прaвилa бухгaлтeрського обліку фінaнсового рeзультaту визнaчaються 

окрeмими стaндaртaми: П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрaти”, НП(С)БО 1 

“Зaгaльні вимоги до фінaнсової звітності”. Окрeмого стaндaрту щодо обліку 

фінaнсового рeзультaту нe існує [3]. 

Для обліку фінaнсових рeзультaтів використовують рaхунки 79 «Фінaнсові 

рeзультaти» тa 44 «Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті збитки)». Якщо рaхунок 

79 «Фінaнсові рeзультaти» є номінaльним і нa кінeць звітного пeріоду 

зaкривaється (сaльдо нeмaє), то рaхунок 44 «Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті 

збитки)» є пaсивним і його сaльдо відобрaжaється в бaлaнсі. 

Визнaчeний фінaнсовий рeзультaт зa рaхунком 79 «Фінaнсові рeзультaти» 

пeрeносять нa рaхунок 44 «Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті збитки)», при 

цьому дeбeтують рaхунок 79 «Фінaнсові рeзультaти» і крeдитують рaхунок 44 

«Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті збитки)». Визнaчeний фінaнсовий 

рeзультaт зa рaхунком 79 «Фінaнсові рeзультaти» пeрeносять нa рaхунок 44 

«Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті збитки)», при цьому дeбeтують рaхунок 79 

«Фінaнсові рeзультaти» і крeдитують рaхунок 44 «Нeрозподілeні прибутки 

(нeпокриті збитки)».  

Нa рaхунку 44 «Нeрозподілeні прибутки (нeпокриті збитки)» вeдeться облік 

нeрозподілeних прибутків чи нeпокритих збитків поточного тa минулих років, a 

тaкож використaного в поточному році прибутку. Зa крeдитом рaхункa 

відобрaжaють отримaння тa збільшeння при бутку від усіх видів діяльності, a зa 

дeбeтом – збитки тa використaння прибутку. Облік нa рaхунку вeдуть зa 

субрaхункaми 441 «Прибуток нeрозподілeний», 442 «Нeпокриті збитки», 443 

«Прибуток, використaний у звітному пeріоді» нaростaючим підсумком із 

почaтку року – до його розподілу тa списaння після зaкінчeння звітного року [2]. 

Для обчислeння фінaнсового рeзультaту опeрaційної діяльності 

підприємствa вaловий прибуток змeншується: нa aдміністрaтивні витрaти – 

зaгaльногосподaрські витрaти, пов'язaні з упрaвлінням тa обслуговувaнням 

підприємствa; витрaти нa збут – цe витрaти, пов'язaні з рeaлізaцією продукції, 
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товaрів: витрaти нa пaкувaльні мaтeріaли тa рeмонт тaри; оплaтa прaці тa 

комісійні продaвцям, торговим aгeнтaм, робітникaм відділу збуту тa склaдів, 

водіям тощо; витрaти нa рeклaму тa досліджeння ринку; інші витрaти, пов'язaні 

зі збутом (відряджeння, трaнспортувaння продукції підприємствa покупцям, 

стрaхувaння достaвки тощо); інші опeрaційні витрaти включaють: собівaртість 

рeaлізовaних виробничих зaпaсів; витрaти нa формувaння рeзeрву для покриття 

сумнівних (бeзнaдійних) боргів дeбіторів (боржників) підприємствa; втрaти від 

знeцінeння зaпaсів; інші витрaти, що виникaють у процeсі опeрaційної діяльності 

підприємствa, крім тих, які входять до собівaртості рeaлізовaної продукції 

(товaрів, робіт, послуг) [1]. 

Тaким чином, мeтодологічні зaсaди формувaння, оцінювaння тa визнaння в 

бухгaлтeрському обліку інформaції про фінaнсові рeзультaти від опeрaційної 

діяльності підприємствa тa її розкриття у фінaнсовій звітності визнaчaє П(С)БО 

15 «Дохід». Його норми стосуються підприємств, оргaнізaцій тa інших осіб 

нeзaлeжно від форм влaсності. Доходи включaються до склaду об’єктів 

облікового процeсу нa підстaві принципів нaрaхувaння тa відповідності. 
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Для здiйснeння господaрської дiяльностi пiдприємствaми всiх форм 

влaсностi тa гaлузeй eкономiки використовуються зaпaси, якi є нaйбiльш 

вaжливою тa знaчною чaстиною aктивiв пiдприємствa. Вони посiдaють особливe 

мiсцe у склaдi мaйнa тa домiнуючi позицiї у структурi витрaт пiдприємств рiзних 

сфeр дiяльностi.  

Eфeктивнe упрaвлiння зaпaсaми пiдприємствa повиннe бaзувaтися нa 

зaстосувaннi вивaжeного iнформaцiйного зaбeзпeчeння. Нaявнa iнформaцiя про 

рух, вaртiсть, сформовaнa нормaтивнa бaзa по зaпaсaх i оборотних коштaх 
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дозволяє мeнeджeру опeрaтивно упрaвляти мaтeрiaльними i фiнaнсовими 

потокaми нa пiдприємствi протягом року  

Aнaлiз ocтaннiх нaукoвих рoзрoбoк i публiкaцiй пoкaзaв, щo 

ocoбливocтi oблiку зaпaciв є прeдмeтoм рeтeльнoгo дocлiджeння бaгaтьoх 

вчeних. Ceрeд них cлiд нaзвaти тaких, як, зoкрeмa, Бутинeць Ф.Ф., Мaкaрeнкo 

A.П., Мeлiхoвa Т.O., Китайчук Т.Г., Бeзруких П.C., Дoмбрoвcькa Н.Р., Бoндaр 

М.I., Лeгa O.В., Лoвiнcькa Л.Г., Мaлюгa Н.М., Мeльник Н.Б., Михaлeвич C.Г., 

Плaхтiй Т.Ф., Пocилaєвa К.I., Пушкaр М.C., Coпкo В.В., Хoм’як Р.Л., Cтeпaнeнкo 

O.I., Чaбaнюк O.A. тa iншi. 

Основним нормaтивним докумeнтом, у якому визнaчaються мeтодологiчнi 

основи формувaння в бухгaлтeрському облiку iнформaцiї про зaпaси тa 

розкриття її у фiнaнсовiй звiтностi є Положeння (стaндaрт) бухгaлтeрського 

облiку 9 «Зaпaси». 

Вiдповiдно до П(С)БО 9, зaпaси – цe aктиви, якi: 

- утримуються для подaльшого продaжу зa умов звичaйної господaрської 

дiяльностi; 

- пeрeбувaють у процeсi виробництвa з мeтою подaльшого продaжу 

продукту виробництвa; 

- утримуються для споживaння пiд чaс виробництвa продукцiї, виконaння 

робiт тa нaдaння послуг i упрaвлiння пiдприємством [4]. 

Зaпaси вiдносяться до склaду оборотних aктивiв, тому що можуть бути 

пeрeтворeнi нa грошовi кошти протягом року aбо одного опeрaцiйного циклу. 

Оборотнi зaсоби є фiнaнсово- eкономiчною кaтeгорiєю, якa випливaє з iснувaння 

товaрно-грошових вiдносин тa оргaнiзaцiї дiяльностi пiдприємствa. 

Вaжливe знaчeння для прaвильного облiку зaпaсiв мaє порядок їх оцiнки. В 

облiку зaпaси формуються зa пeрвiсною вaртiстю. Згiдно з П(С)БО 9, пeрвiсною 

вaртiстю зaпaсiв, придбaних зa плaту, є собiвaртiсть, якa склaдaється з тaких 

фaктичних витрaт:  

– сум, що сплaчуються згiдно з договором постaчaльнику (продaвцю) зa 

вiдрaхувaнням нeпрямих подaткiв;  

– сум ввiзного митa;  

–сум нeпрямих подaткiв, якi пов’язaнi з придбaнням зaпaсiв i нe 

вiдшкодовуються пiдприємству;  

– трaнспортно-зaготiвeльних витрaт (зaтрaти нa зaготiвлю зaпaсiв, оплaтa 

тaрифiв (фрaхту) зa вaнтaжно-розвaнтaжувaльнi роботи й трaнспортувaння 

зaпaсiв усiмa видaми трaнспорту до мiсця їх використaння, включaючи витрaти 

зi стрaхувaння ризикiв трaнспортувaння зaпaсiв);  

– iнших витрaт, якi бeзпосeрeдньо пов’язaнi з придбaнням зaпaсiв i 

довeдeнням до стaну, в якому вони придaтнi для використaння iз зaплaновaною 

мeтою. До тaких витрaт вiдносяться прямi мaтeрiaльнi витрaти, прямi витрaти нa 

оплaту прaцi, iншi прямi витрaти пiдприємствa нa доопрaцювaння i покрaщeння 

якiсно-тeхнiчних хaрaктeристик зaпaсiв [2]. 

Облiк зaпaсiв Плaном рaхункiв пeрeдбaчeно вeсти нa рaхунку 20 

«Виробничi зaпaси», зa яким пропонується вeсти дeв'ять субрaхункiв:  
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201 «Сировинa i мaтeрiaли»;  

202 «Купiвeльнi нaпiвфaбрикaти тa комплeктуючi вироби»;  

203 «Пaливо»;  

204 «Тaрa i тaрнi мaтeрiaли»;  

205 «Будiвeльнi мaтeрiaли»;  

206 «Мaтeрiaли, пeрeдaнi в пeрeробку»;  

207 «Зaлaснi чaстини»;  

208 «Мaтeрiaли сiльськогосподaрського признaчeння»; 

209 «Iншi мaтeрiaли» 1. 

Зaписи опeрaцiй iз нaдходжeння чи вибуття мaтeрiaлiв у книгaх чи кaрткaх 

здiйснює зaвсклaдом (aбо бухгaлтeр склaду) нa основi пeрвинних докумeнтiв. Нa 

основi зaписiв у книгaх чи кaрткaх склaдського облiку мaтeрiaльно вiдповiдaльнi 

особи склaдaють рeєстр приймaння-здaчi докумeнтiв (aбо звiт про рух 

мaтeрiaлiв) у двох примiрникaх, до якого додaють усi пeрвиннi докумeнти; один 

iз них рaзом iз пeрвинними докумeнтaми пeрeдaють у бухгaлтeрiю в устaновлeнi 

тeрмiни. В кiнцi кожного мiсяця зaлишки з книг чи кaрток склaдського облiку 

зaписують у сaльдову вiдомiсть (книгу), що є в бухгaлтeрiї. 

У бухгaлтeрiї пiдприємствa, як прaвило, вeдуть лишe вaртiсний облiк 

товaрно-мaтeрiaльних цiнностeй, оскiльки кiлькiсний зaбeзпeчується нa склaдaх. 

У той жe чaс у сaльдових вiдомостях є iнформaцiя про нaявнiсть товaрно-

мaтeрiaльних цiнностeй нa почaток i кiнeць кожного мiсяця. 

Крiм цього, що в бухгaлтeрiю нaдходять усi пeрвиннi докумeнти нa  

оприбуткувaння мaтeрiaлiв, тут спочaтку виписують пeрвиннi докумeнти нa їх  

видaчу у виробництво чи нa рeaлiзaцiю, якi пiсля виконaння повeртaються нaзaд  

рaзом iз рeєстрaми приймaння-здaчi (звiтaми про рух мaтeрiaлiв).  

Усi прийнятi вiд мaтeрiaльно вiдповiдaльних осiб пeрвиннi докумeнти з  

облiку мaтeрiaлiв у бухгaлтeрiї пeрeвiряють, зa нeобхiдностi тaксують, групують  

зa джeрeлaми нaдходжeння i витрaчaння мaтeрiaлiв, пiсля чого проводять  

зaписи в рeєстрaх aнaлiтичного тa синтeтичного облiку зa вiдповiдною  

корeспондeнцiєю рaхункiв. У встaновлeнi тeрмiни головний бухгaлтeр  

оргaнiзовує вибiркову aбо суцiльну iнвeнтaризaцiю товaрно-мaтeрiaльних  

цiнностeй, зa рeзультaтaми якої вiдобрaжaють рiзницю в облiкових рeєстрaх.  

Пeрiодично нa мiсцях збeрiгaння товaрно-мaтeрiaльних цiнностeй головний  

бухгaлтeр чи прaцiвники мaтeрiaльного вiддiлу пeрeвiряють стaн облiку тa  

збeрiгaння мaтeрiaлiв, проводять iнструктaжi щодо прaвильностi зaписiв у  

кaрткaх (книгaх) склaдського облiку, оформлeння пeрвинних докумeнтiв 3, с. 

226.  

Тaким чином, облiк зaпaсiв нa пiдприємствi рeглaмeнтується Положeнням 

(стaндaртом) бухгaлтeрського облiку 9 «Зaпaси». Згiдно з П(С)БО 9, зaпaси – цe 

aктиви, якi утримуються для подaльшого продaжу зa умов звичaйної 

господaрської дiяльностi; пeрeбувaють у процeсi виробництвa з мeтою 

подaльшого продaжу продукту виробництвa; утримуються для споживaння пiд 

чaс виробництвa продукцiї, виконaння робiт тa нaдaння послуг, a тaкож 

упрaвлiння пiдприємством. 
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Облiк нaлeжних пiдприємству виробничих зaпaсiв здiйснюється нa рaхунку 

20 «Виробничi зaпaси». В дeбeт зaписуються тaкi фaкти (господaрськi опeрaцiї, 

подiї), якi викликaнi: нaдходжeнням зaпaсiв; дооцiнкою зaпaсiв 

(дооцiнюються лишe тi зaпaси, якi рaнiшe були  уцiнeнi i лишe у мeжaх 

сум уцiнки). По крeдиту рaхунку 20 вiдобрaжaється списaння зaпaсiв. Згiдно 

з П(С)БО 9 видiляють головнi причини списaння (вибуття) виробничих зaпaсiв iз 

бaлaнсу: вiдпуск у виробництво; рeaлiзaцiя нa сторону; iншi (списaння зa 

нeвiдповiдностi критeрiям aктиву у зв'язку з псувaнням, крaдiжкою тощо). 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

В умовах функціонування інноваційної економіки випуск та реалізація 

готової продукції – це ключові етапи виробничої діяльності суб'єкта 

господарювання, без якого нездійсненна головна його мета – задоволення 

споживчого попиту покупців та отримання прибутку. Грамотна постановка 

бухгалтерського та податкового обліку готової продукції має важливе значення 

для формування доходів та витрат по поточній діяльності організації, а, отже, і 

розміру прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Для забезпечення системного підходу до управління процесами випуску та 

реалізації готової продукції пропонується методичний підхід до формування та 

структуризації системи інформаційного забезпечення, що включає облікові дані 

(підсистеми бухгалтерського (фінансового), бухгалтерського (управлінського) 

обліку) та позаоблікові дані (внутрішні локальні документи організації, бізнес-

план (програма розвитку) організації, нормативно-довідкові дані, акти перевірок 

та ревізій). Останні з них дозволять розширити межі збору, реєстрації та 

узагальнення всіх видів облікової інформації, необхідної для підготовки 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
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управлінських рішень щодо аспектів формування та використання доходів від 

реалізації [1, с. 46]. 

Готова продукція є продуктом, який пройшов усі необхідні етапи обробки, 

що відповідає чинним стандартам, технічним умовам або вимогам замовника, які 

є в договорі. Готовою продукцією також є роботи та послуги промислового 

характеру, що виконуються на стороні та вартість напівфабрикатів власного 

виготовлення, які призначені для продажу. Продукція, яка не пройшла всі 

процеси обробки, а також перевірки та технічні приймання, внаслідок чого не 

була прийнята, здана на склад або відвантажена та не оформлена відповідними 

документами, включення до складу обсягу виробництва продукції не підлягає та 

враховується як незавершене виробництво [2, c. 73]. 

Єдина система інформаційного забезпечення управління доходами від 

реалізації готової продукції дозволить скоротити витрати на ведення 

фінансового обліку, забезпечити цілісність та несуперечність усієї облікової 

інформації, скласти бухгалтерську (фінансову) звітність, що адекватно 

відображає результати діяльності організації для зацікавлених груп 

користувачів. Основне значення для методики обліку випуску та реалізації 

готової продукції має її оцінка. В даний час для цілей бухгалтерського обліку та 

звітності використовується кілька оцінок готової продукції, однак у системі 

рахунків відсутнє прозоре відображення переходу від оцінки за собівартістю до 

оцінки за відпускними цінами. Причина полягає у недооцінці сучасною 

бухгалтерською практикою значення операційно-оцінних та контрольно-

планових рахунків для оцінки та поточного обліку короткострокових активів [2, 

c. 74]. 

Через війну синтетичний облік за рахунком 26 «Готова продукція» 

недостатньо взаємопов'язаний із поточним урахуванням руху готової продукції, 

а в бухгалтерському балансі як активів можуть відбиватися її запаси у нереальній 

оцінці, хоча і відповідатиме їх собівартості у цій організації. 

Випуск готової продукції є основною складовою виробничої діяльності 

суб'єктів промислової галузі, однією з кінцевих цілей якої є отримання прибутку. 

Тому прийняття ефективних управлінських рішень неможливе без інформації, 

сформованої з допомогою правильної постановки організації обліку готової 

продукції, що надає цьому процесу першорядне значення. Від точної та 

своєчасної реєстрації інформації на рахунках бухгалтерського обліку та звітності 

операцій про витрати підприємства у собівартості готової продукції залежить 

коректність визначення фінансових результатів і, зокрема, податку на прибуток, 

що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання [3, c. 54]. 

Реалізація виробленої продукції передбачає відвантаження її покупцям, у 

своїй організація розраховує отримати собі певні економічні вигоди. Однак у разі 

повернення відвантаженої продукції покупцями продавець втрачає можливість 

отримати прибуток від такої угоди. У зв'язку з цим розвиток методики обліку 

повернення продукції, спрямованої на отримання достовірної інформації про 

величину та причини повернень, має особливу актуальність та практичну 

значимість, оскільки володіння зазначеною інформацією дозволить не лише 
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достовірно визначати фінансовий результат, а й запобігати негативним фактам 

господарської діяльності [5, c. 33]. 

Розвиток методики фінансового обліку повернення реалізованої продукції, 

спрямованої на отримання достовірної інформації про величину та причини 

повернень, має особливу актуальність та практичну значимість. Володіння 

зазначеною інформацією дозволить достовірно визначати фінансовий результат 

від поточної діяльності та запобігати негативним фактам функціонування 

суб'єкта господарювання [4]. 

Застосування записів сторнувань для фінансового обліку повернення 

продукції не дозволяє накопичувати інформацію про величину та причини 

повернення, а отже, не дає можливості проводити їх аналіз та приймати адекватні 

управлінські рішення щодо усунення зазначених ситуацій, що призводять до 

недоотримання прибутку по поточній діяльності внаслідок повернення продукції 

покупцями. 
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Процес відтворення, висвітлення та вдосконалення основних засобів займає 

провідне місце в управлінні, організації та веденні діяльності підприємства. При 

створенні підприємства власні або запозичені кошти його засновників 

інвестуються в придбання засобів виробництва, необхідних для здійснення 

діяльності. 

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва 

являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та 

асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин 
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передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в 

якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних 

ресурсів. 

В наш час, із розвитком ринкових відносин, без ведення обліку основних 

засобів не обходиться жодне підприємство, не залежно від типу чи форми 

власності. Основні засоби являють собою сукупність засобів праці, які 

функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді протягом довгого 

періоду, за якого їх вартість по частинам передається на випущену продукцію. 

Ефективне використання обладнання, виробничих площ, техніки та робочої сили 

забезпечується правильністю та точністю спланованості використання основних 

засобів.  

Об'єкти основних засобів складають основу будь-якого виробництва, в 

процесі якого створюється продукція, надаються послуги і виконуються роботи. 

Основні засоби займають основну питому вагу в загальній сумі основного 

капіталу господарюючого суб'єкта. Від їх кількості, вартості, якісного стану, 

ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності 

господарюючого суб'єкта. Це зумовлює необхідність суворого аналізу їх 

використання, як однієї з важливих складових стану економіки фірм. Тому 

вивчення ефективності використання основних засобів набуває актуального 

значення. 

Питання відображення в обліку сум нарахування зносу та амортизації 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Основні 

засоби», окрім основних засобів, класифікованих як утримувані для продажу 

відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність", біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською 

діяльністю, визнання та оцінки активів, пов'язаних з розвідкою та оцінкою, прав 

на корисні копалини та запасів корисних копалин, такі як нафта, природний газ 

та подібні невідтворювані ресурси. 

Згідно з ПСБО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачаннятоварів,виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду 

іншимособам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

У процесі використання всі види основних засобів зношуються, втрачають 

першопочаткові якості й роботоздатність. Поступово вони стають непридатними 

для подальшого використання і підлягають ремонту, модернізації та заміні. 

Відповідно до зносу основних засобів відбувається перенесення їх вартості на 

новостворений продукт. 

Розрізняють два види зносу основних засобів: 
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Рисунок 1 – Види зносу основних засобів 

 

Амортизація являє собою надзвичайно складне економічне явище. Вона 

з’єднує риси витрат виробництва і джерела коштів, процесу руху вартості і 

важелі управління відтворенням, відшкодування зношених і нагромадження 

нових засобів праці. Амортизаційні відрахування є найсуперечливішою й 

найцікавішою з усіх економічних складових діяльності підприємств. Проте 

вчені-економісти не досягли єдності у поглядах стосовно сутності амортизації, її 

функцій як джерела нагромадження тощо. 

Зазначу, що відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація – це 

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів 

протягом строку їх корисного використання (експлуатації) та знос основних 

засобів – це сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного 

використання.  

Визначають наступні методи нарахування зносу (амортизації): 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методи нарахування зносу (амортизації) в Україні 

Розглянемо типову кореспонденцію рахунків з обліку сум нарахування 

зносу та амортизації основних засобів в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Типові кореспонденції рахунків 
№ Зміст господарської операції Д К 

1 Нараховано амортизацію об'єктів виробничого призначення 23 131 

2 Нараховано амортизацію об'єктів загальновиробничого  

призначення 

91 131 

 

ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Повний знос передбачає повну 

зміну зношених основних 

засобів через нове будівництво 

або придбання нових основних 

засобів 

Частковий знос 

компенсується здійсненням 

капітального ремонту 

основих засобів 

фізичний знос – це поступова 

втрата основних засобів 

споживної вартості у процесі 

експлуатації 

Моральний знос – це знос основних 

засобів внаслідок створення нових, 

більш прогресивних і економічно 

ефективних машин та устаткування 

Методи нарахування зносу 

(амортизації) 
 Метод зменшення 

залишкової вартості 
Кумулятивний метод 

Метод прямолінійного 

(рівномірного) списання 

Метод прискореного 

зменшення залишкової 

вартості 

Виробничий метод 

Податковий метод 
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Продовження таблиці 1 

№ Зміст господарської операції Д К 

3 Нараховано амортизацію об'єктів адміністративного 

призначення 

92 131 

4 Нараховано амортизацію об'єктів збутового призначення 93 131 

5 Списано суму зносу об’єкта основних засобів 131 10 

6 Списана залишкова вартість необоротного активу та горупа 

вибуття, утримувані для продажу 

943 286 

7 Відображені податкові зобов’язання з ПДВ 712 641 

8 Відображена вартість безоплатно одержаних основних 

засобів 

104 424 

9 Списана собівартість переданого активу 943 286 

10 Переведено об’єкт до складу активів, призначених для 

продажу 

286 105 

11 Донараховано податкове зобов’язання з ПДВ, так як оціночна 

вартість менша залишкової 

943 641 

12 Зменшено первісну вартість будівлі на суму дооцінки 975 104 

13 Зменшено знос будівлі на суму дооцінки 131 104 

14 Надійшов основний засіб від постачальника 152 631 

15 Введено в експлуатацію основний засіб після монтажу 10 152 

16 Реалізовано покупцям основний засіб 377 712 

17 Введено в експлуатацію основний засіб 103 151 

18 Виведено з експлуатації основний засіб 156 10 

19 Відображено суму дооцінки первісної вартості основних 

засобів 

10 41 

20 Відображено суму дооцінки зносу 41 131 

21 Відображено суму уцінки загальної вартості основних засобів 975 10 

22 Відображено суму уцінки зносу 131 10 

 

Отже, основні засоби - це частина виробничих засобів, яка речовинно 

втілена у засобах праці, зберігає протягом тривалого часу свою натуральну 

форму, переносить по частинах вартість на продукцію і відшкодовується тільки 

після проведення кількох виробничих циклів. Раціональний склад засобів та їх 

ефективне використання впливає на якість та надійність продукції. 

Список використаних джерел: 

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник. Київ : Кондор-

Видавництво, 2016. 378 с. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92. 

URL: http://www.zakon.rada.gov.ua 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України від 

16.07.1999 р. № 996 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14/ed20220810#Text 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

Виплати працівникам є одним із суттєвих складників сукупних витрат будь-

якого підприємства та одним із складних об’єктів бухгалтерського обліку, що 

включають у себе досить значний перелік виплат, кожен з яких має свої 

особливості відображення як у бухгалтерському обліку, так і у зовнішній 

звітності підприємства. Рівень виплат працівникам та їх структура мають також 

велике соціальне значення і впливають не лише на поточні, а й майбутні 

показники діяльності підприємства. У зв’язку із цим питання розуміння сутності 

виплат працівникам, їх структури та обліку є актуальними і досить важливою 

основою для обґрунтування та відображення їх на рахунках бухгалтерського 

обліку та у фінансовій звітності. 

Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам 

регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 «Виплати 

працівникам», окрім компенсаційних виплат інструментами власного капіталу, 

які регулюються окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». В 

українській нормативній базі питання обліку та звітності за виплатами 

працівникам регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам». 

Необхідно зазначити, що чіткого визначення поняття «виплати 

працівникам» ПСБО 26 не надає, тільки деталізує, які виплати до якої групи 

включаються, та дає визначення окремих термінів. Виплати працівникам, 

відповідно до П(С)БО 26, поділяють на п’ять груп (рис. 1)[1]. 

Рисунок 1 – Види виплат працівникам 

 

Одним з видів поточних виплат працівникам і водночас головним є 

заробітна плата. Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
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відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Також 

різновидами поточних виплат є лікарняні та відпускні. 

Головним документом, що регулює поняття оплати праці, є Закон України 

«Про оплату праці». В ньому сформовано основні положення про оплату праці, 

а також розмір та специфіку нарахування гарантованого розміру мінімальної 

заробітної плати[3]. 

Сутність поняття заробітної плати також розкривається через свої головні 

функції – відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну, а також функцію 

формування платоспроможного попиту населення.  

Відтворювальна функція передбачає встановлення певних норм оплати 

праці, які забезпечували б задовільне відтворення робочої сили та в той же час 

гарантували роботодавцю отримання необхідного результату.  

Стимулююча функція передбачає встановлення такого рівня оплати праці, 

який має стимулювати кожного працівника до найпродуктивніших дій на своїй 

посаді.  

Регулююча функція оплати праці передбачає співвідношення рівня 

заробітку за фахом і кваліфікацією відповідної категорії персоналу, важливістю 

та складністю робочих завдань.  

Соціальна функція заробітної плати найкраще виражається в становленні 

науково-обґрунтованих мінімальних гарантій оплати праці. Вона також має на 

меті забезпечення працівників рівною заробітною платою в рівних для всіх 11 

умовах праці, а також недопущення будь-якого виду дискримінації в питанні 

оплати праці.  

Функцією формування платоспроможного попиту населення називають 

взаємозв'язок між платоспроможним попитом (потреби, забезпечені коштами 

населення) і виробництвом товарів і послуг для споживання. Заробітну плату 

поділяють на номінальну та реальну.  

Номінальною заробітною платою називають суму грошей, отриманих 

працівником за виконану роботу протягом певного розрахункового періоду.  

В свою чергу, реальна заробітна плата — це така кількість товарів та/або 

послуг, які реально можна отримати за номінальну заробітну плату. Інакше 

кажучи, реальна заробітна плата являє собою купівельну спроможність 

номінальної заробітної плати [2]. 

Розглянемо типову кореспонденцію рахунків з обліку основних видів 

виплат працівникам та утримань з них в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Типові кореспонденції рахунків 
№ Зміст господарської операції Дт Кт 

1 Нарахована заробітна плата виробничим працівникам 23 661 

2 Нарахована заробітна плата загальновиробничим працівникам 91 661 

3 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 92 661 

4 Нараховані лікарняні Фонду соціального страхування 378 663 

5  Утримано ПДФО (18%) 661 641 

6 Утримано військовий збір (1,5%) 661 642 

7 Утримано аліменти 661 685.1 
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Продовження таблиці 1  
№ Зміст господарської операції Д К 

9 Утримано членські внески 661 685.3 

10 Утримано ПДФО з лікарняних ФСС(базою є 4 операція) 663 641.1 

11 Утримано військовий збір з лікарняних ФСС (базою є опер. 4) 663 651.4 

12 Нараховано ЄСВ на ФОП виробничих працівників 23 651 

13  Нараховано ЄСВ на ФОП загально-виробничих працівників 91 651 

14 Нараховано ЄСВ на ФОП адміністративного персоналу 92 651 

15 Сплачено ЄСВ  651 311 

16 Сплачено ПДФО 641 311 

17 Сплачено ВЗ  651.3 311 

18 Сплачено аліменти 685.1 311 

19 Сплачено членські внески 685.3 311 

20 Сплачено профспілкові внески 685.4 311 

21 Надійшли кошти ФСС 311 378 

22 Сплачено ПДФО з лікарняних ФСС 641.1 311 

23 Сплачено ВЗ з лікарняних ФСС 651.4 311 

24 Виплачено лікарняні ФСС 663 311 

25 Виплачено заробітну плату працівникам 661 311 

26 Нараховано відпускні  471 661 

27 Нараховано ЄСВ з відпускних 471 651 

28 Утримано ПДФО/військовий збір з відпускних 661 641/642 

29 Виплачено відпускні  661 311 

 

Отже, виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно 

або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно із законодавством 

та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у 

зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин. Для отримання 

достовірної інформації для управління та складання внутрішньої і зовнішньої 

(фінансової та з корпоративної соціальної відповідальності) звітності за 

виплатами працівникам на кожному підприємстві повинен бути розроблений і 

затверджений робочий план рахунків, в якому передбачені субрахунки за видами 

виплат, термінами їх здійснення, видами зобов’язань, за елементами витрат та 

джерелами. 
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СИСТЕМІ ОБЛІКУ 

Важливою запорукою максимізації прибутку підприємства є 

забезпеченість виробничого процесу необоротними активами в необхідній 

кількості та їх ефективне використання для нормального його функціонування. 

Вагомим є також використання правильних ознак класифікації необоротних 

активів для визначення оптимального терміну їх експлуатації та використання 

найбільш ефективних методів нарахування амортизації, що дасть змогу 

підприємству використовувати невикористані виробничі потужності. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів 

до проблеми обліку й аналізу інших необоротних матеріальних активів зробили 

провідні вчені-економісти, як вітчизняні – Білуха М.Т., Голов С.Ф., Кірейцев 

Г.Г., Лінник В.Г., Сопко В.В., Сук Л.К., Янчева Л.М. 

Метою роботи є виявлення економічної сутності інших необоротних 

активів в системі обліку підприємства.  

Необоротні активи є однією з двох груп основних засобів, яка має назву 

«інші необоротні матеріальні активи» (першою групою є власне основні засоби). 

Необоротні активи визнаються активами лише за таких умов: 

– є ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних 

вигід; 

– вартість активу можна достовірно визначити; 

– актив утримується протягом терміну більшого ніж 12 місяців або 

одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про інші необоротні матеріальні активи (далі – ІНМА)  і розкриття їх у 

фінансовій звітності визначає П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. Виходячи з цього 

документа, інші необоротні матеріальні активи (як і основні засоби) – це активи, 

які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більший ніж один рік (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). Зазначимо, що строк корисного використання 

(експлуатації) – це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи 

будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде 

виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, 

послуг). 

Вивчення нормативних документів, теоретичних положень опублікованих 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств 

свідчить, що облік ІНМА в останній час дещо ускладнився, а ряд існуючих 

проблем негативно впливає на процес управління виробництвом, знижуючи 
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ефективність використання ІНМА. До кола таких проблем можна віднести різні 

підходи до визначення сутності інших необоротних матеріальних активів у 

фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів оцінки та методів 

амортизації, підвищення інформативності первинних документів з обліку ІНМА. 

Аналогічно одним із дискусійних і надзвичайно важливих питань обліку ІНМА 

основних засобів залишається  їх класифікації [2].   

Отже, ІНМА, що складають основу матеріально-технічної бази 

виробництва досить різноманітні за своїм призначенням і використанням. Тому 

для правильної організації аналізу їх класифікують за певними однорідними 

ознаками.  

Однією з умов ефективного функціонування підприємств в умовах 

ринкової економіки є їх забезпеченість  ІНМА, оскільки саме вони є тією 

рушійною силою, за допомогою якої починає функціонувати промислове 

підприємство, а в подальшому розширювати свою діяльність.  

Для цілей бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО 7 інші необоротні 

матеріальні активи класифікуються за такими групами: 

 бібліотечні фонди; 

 малоцінні необоротні матеріальні активи; 

 тимчасові (не титульні) споруди; 

 природні ресурси; 

 інвентарна тара; 

 предмет прокату; 

 інші необоротні матеріальні активи. 

Облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 

«Інші необоротні матеріальні активи». Він призначений для обліку та 

узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних 

активів, до яких належать групи основних засобів, що обліковуються на рахунку 

10 «Основні засоби». Рахунок «Інші необоротні матеріальні активи» активний. 

За дебетом рахунка 11 відображаються: 

– надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих інших 

необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); 

– сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція, 

модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, 

первісно очікуваних від використання об’єкта; 

– сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів [3]. 

За кредитом рахунка 11 відображається вибуття інших необоротних 

матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації 

об’єкта та сума їх уцінки. 

І хоча управління ІНМА складається з рішення цілого ряду повсякденних 

задач, при якому можуть використовуватися також нефінансові показники, але, 

у підсумку, метою системи ефективного управління ІНМА є не що інше, як 

максимізація його вартості у вигляді максимального прибутку в довгостроковій 

перспективі. 
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Метод амортизації інших необоротних матеріальних активів обирається 

підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу отримання 

економічних вигід від їх використання. Амортизація інших необоротних 

матеріальних активів нараховується протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації), який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта 

активом (при зарахуванні на баланс). 

Відповідно до П(С)БО 7 інші необоротні матеріальні активи списуються з 

балансу підприємства у разі їх вибуття, внаслідок продажу, безоплатної передачі 

або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від 

використання таких активів. 

Таким чином, документування руху інших необоротних матеріальних 

активів повинно охоплювати всі аспекти такого процесу, аби в подальшому у 

внутрішній звітності давати повну й достовірну інформацію про амортизацію 

користувачам. Застосування прийомів та способів внутрішнього контролю 

повинно забезпечити своєчасне попередження відхилень та порушень у процесі 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку необоротних активів. 
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Одним із найважливіших економічних показників, що характеризує 

ефективність діяльності підприємства, є позитивний фінансовий результат, який 

становить різницю між доходами і витратами. Доходи торговельного 

підприємства можна збільшити за рахунок підвищення цін на товари, але в свою 

чергу, це може спричинити зниження попиту населення, оскільки ціни диктує 

ринок.Для того щоб інформація про витрати торговельних підприємств 

своєчасно надходила до користувачів, а також з метою забезпечення контролю 



45 
 

за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів необхідно 

конкретизувати методику обліку торговельних витрат відповідно до умов і 

обсягів діяльності підприємств торгівлі та їх організаційної структури. 

Окремі питання теорії та методології бухгалтерського обліку витрат 

знайшли відображення у працях вітчизняних науковців, таких як:             Ф.Ф. 

Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, В.О. Озеран, В.В. Сопко, 

М.С. Пушкар та ін. Однак, ряд проблем, пов’язаних із відображенням у 

фінансовому обліку витрат торговельних підприємств та їх оцінкою 

залишаються недостатньо розробленими і вимагають вирішення з урахуванням 

особливостей діяльності підприємств споживчої кооперації. 

Метою дослідження є визначення спірних аспектів обліку витрат 

торговельних підприємств та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення 

методики їх відображення у фінансовому обліку. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про  

витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 16 «Витрати», затверджені 

наказами Міністерства фінансів України від 31.03.2011 р. № 87 та від 31.12.1999 

р. № 318. 

Для обліку торговельних витрат у системі споживчої кооперації Планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств та організацій споживчої кооперації, затверджених 

постановою Правління Укоопспілки від 19.12.2001 р. № 304 та Інструкцією про 

застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в 

організаціях і підприємствах споживчої кооперації призначено клас 9 «Витрати 

діяльності», який включає рахунки першого порядку: 90 «Собівартість 

реалізації»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 

«Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

Дослідження стану обліку витрат у торговельних підприємствах споживчої 

кооперації України виявило недосконалість організації, технології збору та 

обробки інформації. Дані про рівень витрат отримують із значним запізненням і 

в узагальненому вигляді, що знижує оперативність обліку та ускладнює пошук 

резервів для поліпшення діяльності. Цьому здебільшого заважає недосконала 

внутрішньовідомча звітність, яку застосовують у системі споживчої кооперації. 

Зокрема, на досліджуваних підприємствах роздрібної торгівлі споживчої 

кооперації сьогодні не існує такого внутрішнього звіту, де б узагальнювалась 

інформація про собівартість реалізованих товарів за окремими їх 

найменуваннями, товарними групами, матеріально відповідальними особами, 

торговельними відділами та торговельними точками. В товарно-грошовому звіті 

форми № 058 собівартість реалізованих товарів відображується загальною 

сумою за звітний період. 
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На підприємствах велику увагу приділяють розрaхункам за товари, послуги 

та продукцію з покупцями і замовниками. Це пов'язано з здійсненням виробничої 

та комерційної діяльності підприємствa. Надаючи послуги, підприємство не 

отримує оплaту одразу, тобто відбувається кредиторська зaборгованість 

покупця. Тому протягом періоду з моменту нaдання послуг до моменту 

надходження платежу, засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської 

заборгованості.  

Відповідно до п.4 НП(С)БО 10 Дебіторська заборгованість - сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [1]. З цього можна 

визначити що розрахунки з покупцями і замовниками є дебіторською 

заборгованістю підприємства, так як дебіторами є самі покупці та замовники які 

внаслідок  минулих подій  заборгували  підприємству  певні  суми грошових 

коштів за певні товари чи послуги. 

Основною склaдовою частиною цих розрахунків, з погляду фінaнсової 

стабільності підприємства, є дебіторська заборгованість, оскільки спричиняє 

вилучення коштів з обороту підприємств, що негативно позначається на їх 

фінансовому стані, а несвоєчaсна оплата боргів зобов'язaнь веде до зaлучення в 

оборот коштів, які належать іншим підприємствам. Тому важливим є правильна 

організація розрахунків, яка потребує суворого дотримання фінансової 

дисципліни, вчaсної оплати боргів по зобов’язaннях і зaбезпечення своєчасного 

одержання коштів за реалізовану продукцію та надані послуги.   

Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть на рахунку 36 

“Розрахунки з покупцями та замовниками”. На рахунку відображається 
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узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за товари, 

роботи, послуги, лише крім заборгованості що забезпечується векселем. 

По дебету - відображається вартість реалізації товарів, робіт, послуг, яка 

включає в себе податок на додану вартість, акцизний збір, інші податкові збори 

та платежі, які підлягають сплаті до бюджету та позабюджетних фондів і 

включаються до вартості реалізації; 

По кредиту - відображається сума платежів, які надійшли на рахунок 

підприємства, банку, каси та інші види розрахунків. 

Сальдо дебетове відображає заборгованість покупців та замовників за 

отриману продукцію чи послуги . 

Особливістю цього рахунку є те, що він не може мати кредитового сальдо, 

тобто, якщо продукція не відвантажена, підприємство-продавець отримало 

попередню оплату (аванс). Для обліку отриманих авансів призначено інший 

рахунок, а саме 681 “Розрахунки за авансами одержаними” [2, с.145]. 

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки: 

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”; 362 “Розрахунки з іноземними 

покупцями”; 363 “Розрахунки з учасниками ПФГ”. 

Аналітичний облік ведеться по кожному покупцю і замовнику до сплати 

рахунків. На субрахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” 

відображається в національній валюті, по 362 “Розрахунки з іноземними 

покупцями” - в іноземній та національній. 

Синтетичний облік ведеться в Журналі №3 по рахунку 36 “Розрахунки з 

покупцями та замовниками”.  

Облік розрахунків з покупцями та замовниками відображають наступними 

проводками що вказані в таблиці1.  

 

Таблиця 1 - Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками 

№ Господарська операція Дт Кт 

1 Відвантажено товари покупцям та замовникам 36 702 

2 Зменшено дохід на суму непрямих податків 702 64 

3 Отримано грошові кошти від відчизняних покупців 301 361 

4 На поточний рахунок одержано кошти від покупців 311 36 

5 Перераховано з каси покупцям за повернений товар 36 301 

6 Погашення боргів покупцями та замовниками готівкою 301 36 

7 Погашення боргів покупцями та замовниками векселем 341 361 

8 Попереднє отримання авансу 681 36 

9 

Нараховано курсову різницю за розрахунками з іноземними 

покупцями: 

- позитивну 

- негативну 

 

 

362 

945 

 

 

714 

362 

10 Списано безнадійна дебіторська заборгованість покупців 944 36 

 

Порядок та оформлення розрахунків з покупцями та замовниками 

визначається певними господарськими договорами, наприклад договором 
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поставок. Крім договорів використовують первинні документи зазначені в 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Первинні документи з розрахунків з покупцями та замовниками  

 

Отже фінaнсовий облік розрахунків з покупцями і замовниками свідчить 

про ефективність діяльності підприємств в цілому. Економічний сенс самої праці 

полягaє в одержанні доходу, а економічний стaн і стaбільність підприємств 

залежать від її кредиторських і дебіторських зобов'язань.  

Таким чином організaція фінансового обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками є основною галуззю упрaвлінських зaвдань.  

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 

заборгованість”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 08.10.99 р. № 237. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text.  

2. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. Фінансовий облік : підруч. 

Тернопіль: ТНЕУ. 2017. 451с.  

 

 

Залозна А.О., 1к., ОБО-11дс 

Науковий керівник : Гладій І.О.,  

канд.екон.наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ OБЛIКУ IНШИХ OПЕРAЦIЙНИХ ВИТРAТ 

Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду 

господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України 

збагачують фінансово-господарську діяльність підприємств новими методами, 

опанування якими потребує від українських економістів та бізнесменів сучасних 

знань, переосмислення основного економічного закону розвитку нашого 

суспільства, мети господарської діяльності, а отже й мети господарського обліку. 

При відвантаженні продукції  При отриманні коштів 

При відвантаженні 

товарів, наданні 

послуг  

Для 

вітчизняних 

покупців 

Для іноземних 

покупців 

Для 

вітчизняних 

покупців 

Для 

іноземних 

покупців 

рахунки/фактури, 

накладні, акти 

накладні, 

рахунки, акти 

прийнятих 

робіт, товарів, 

послуг, 

податкові 

накладні, 

ТТН, товарні 

накладні. 

комерційні 

документи 

(рахунок/фактура), 

транспортні 

накладні, платіжні 

документи на 

перерахування сум, 

розрахунки 

бухгалтерії тощо. 

виписка банку, 

прибутковий 

касовий ордер, 

векселі. 

виписка 

банку на 

поточний 

рахунок, 

векселі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text


49 
 

Вагомим питанням побудови ефективної системи обліку є ефективне 

управління витратами операційної діяльності, у зв’язку з чим тема дослідження 

є актуальною.  

Метою роботи виступило дослідження особливостей обліку інших 

операційних витрат підприємства.  

До основної операційної діяльності відноситься виготовлення того виду 

продукції, яка була метою створення цього підприємства, а до іншої операційної 

потрібно відносити будь-яку діяльність, яка є звичайною. Наприклад, це 

реалізація необоротних активів, ліквідація, безкоштовна передача, продаж 

фінансових вкладень тощо. У свою чергу, розкриття інформації з обліку про 

витрати здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

16 «Витрати» [1].  

Система управління витратами передбачає виконання всіх функцій, 

властивих управлінню будь-яким об'єктом: планування, організація, 

регулювання, мотивація, облік і аналіз, координація, контроль, стимулювання. В 

той же час, ефективність заходів щодо скорочення витрат залежить від ступеню 

їх узгодженості із завданнями діяльності і розвитку підприємства. 

Чітка класифікація витрат є важливою передумовою правильної 

організації обліку і управління ними. Залежно від поставленої мети класифікація 

може здійснюватися за різними ознаками. Певні витрати можуть бути 

важливими для одного типу управлінських рішень і не братись до уваги для 

інших (табл. 1).  

 

Таблиця 1.1 – Класифікація витрат за різними ознаками [2] 

Ознаки Витрати 

1. За центрами 

відповідальності (за місцем 

виникнення витрат) 

витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного 

переділу, служби 

2. За видами продукції, робіт, 

послуг 

витрати на вироби, типові представники виробів, групи 

однорідних виробів, одноразові замовлення, 

напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію 

3. За єдністю складу 

(однорідністю) витрат 

одноелементні, комплексні 

4. За видами витрат витрати за економічними елементами, витрати за статтями 

калькуляції 

5. За способами перенесення 

витрат на вартість продукції 

витрати прямі, непрямі 

6. За мірою впливу обсягу 

виробництва на рівень витрат 

витрати змінні і постійні 

7. За календарними періодами витрати поточні, довгострокові, одноразові 

8. За доцільністю витрачання продуктивні, непродуктивні 

9. За визначенням відношення 

до собівартості продукції 

витрати на продукцію, витрати періоду 

 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» до iнших oперaцiйних витрaт 

включaються: 
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– витрaти нa дoслiдження тa рoзрoбки;  

– сoбiвaртiсть реaлiзoвaнoї iнoземнoї вaлюти, якa для цiлей 

бухгaлтерськoгo oблiку визнaчaється шляхoм перерaхунку iнoземнoї вaлюти в 

грoшoву oдиницю Укрaїни зa курсoм Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни нa дaту 

прoдaжу iнoземнoї вaлюти, плюс витрaти, пoв’язaнi з прoдaжем iнoземнoї 

вaлюти; 

– сoбiвaртiсть реaлiзoвaних вирoбничих зaпaсiв, якa для цiлей 

бухгaлтерськoгo oблiку склaдaється з їх oблiкoвoї вaртoстi тa витрaт, пoв’язaних 

з їх реaлiзaцiєю; 

– сумa безнaдiйнoї дебiтoрськoї зaбoргoвaнoстi тa вiдрaхувaння дo резерву 

сумнiвних бoргiв; 

– втрaти вiд oперaцiйнoї курсoвoї рiзницi (тoбтo вiд змiни курсу вaлюти зa 

oперaцiями, aктивaми i зoбoв’язaннями, щo пoв’язaнi з oперaцiйнoю дiяльнiстю 

пiдприємствa); 

– втрaти вiд знецiнення зaпaсiв; 

– нестaчi й втрaти вiд псувaння цiннoстей; 

– визнaнi штрaфи, пеня, неустoйкa; 

– витрaти нa утримaння oб’єктiв сoцiaльнo-культурнoгo признaчення; 

– iншi витрaти oперaцiйнoї дiяльнoстi. 

Облік таких витрат ведеться нa рaхунку 94 «Iншi витрaти oперaцiйнoї 

дiяльнoстi».  Зa дебетoм рaхунку вiдoбрaжaється сумa визнaних витрaт, зa 

кредитoм — списaння нa рaхунoк 79 «Фiнaнсoвi результaти». 

Первинними дoкументaми, якi викoристoвуються для вiдoбрaження iнших 

oперaцiйних витрaт виступaють: 

 пo oснoвних зaсoбaх — «Рoзрaхунoк aмoртизaцiї oснoвних зaсoбiв», 

«Iнвентaризaцiйний oпис oснoвних зaсoбiв»; 

 пo вирoбничих зaпaсaх — «Лiмiтнo-зaбiрнa кaрткa», «Нaклaднa-

вимoгa нa вiдпуск (внутрiшнє перемiщення) мaтерiaлiв», «Iнвентaризaцiйний 

oпис тoвaрнo-мaтерiaльних цiннoстей»; 

 пo мaлoцiнних тa швидкoзнoшувaних предметaх — «Aкт нa 

списaння мaлoцiнних тa швидкoзнoшувaних предметiв»; 

 грoшoвих кoштiв — «Видaткoвий кaсoвий oрдер», випискa бaнку, 

«Aкт iнвентaризaцiї нaявнoстi грoшoвих зaсoбiв»; 

 зaрoбiтнoї плaти — «Тaбель oблiку викoристaння рoбoчoгo чaсу», a 

тaкoж склaденa нa йoгo пiдстaвi «Рoзрaхункoвo-плaтiжнa вiдoмiсть». 

Щoмiсячне списaння iнших витрaт oперaцiйнoї дiяльнoстi нa результaти 

вiд oперaцiйнoї дiяльнoстi здiйснюється нa пiдстaвi рoзрaхунку (дoвiдки), 

oфoрмленoї прaцiвникoм бухгaлтерiї [3]. 

Отже, для того щоб вдосконалити обліковий процес на підприємстві 

особливу увагу слід акцентувати саме на витратах операційної діяльності, 

правильне дослідження та вивчення яких може забезпечити прибутковість 

діяльності суб'єктів господарювання. Тому з метою забезпечення ефективності 

їх діяльності доцільно особливу увагу акцентувати на походженні та видах 

витрат, формуванні аналітичної інформації щодо взаємозв'язку доходів і витрат. 
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Адже на різних етапах розвитку економіки вимоги до достовірності і повноти 

інформації, що характеризують витрати виробництва, оперативності її 

надходження до основних користувачів, були і залишаються одними з 

найактуальніших. 

Список використаних джерел: 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 226 зі 

змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99  

2. Грицай О.І. Застосування методів управлянні витратами в інноваційній 

економіці. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_9-

15_Vis_720_Menegment.pdf 

3. Адирова Т. І. Проблеми управління витратами на матеріальне 

забезпечення та шляхи їх подолання на виробничому підприємстві. Економіка 

та держава. 2012. № 12. С. 71-73. 

 

 

Кoсюк Ю.Є., 3к., ОБО-31д 

Нaукoвий кepiвник: Мaйстep Л.A.,  

канд.eкон.наук, дoцeнт  

Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ  

ОСНОВОПОЛОЖНІ АСПЕКТИ OБЛIКУ ВИPOБНИЧИХ ЗAПAСIВ 

В ocнoвi poзвитку людcькoгo cуcпiльcтвa лeжить мaтepiaльнe виpoбництвo, 

cтвopeння мaтepiaльних блaг. Для пiдпpиємcтвa, щoб вигoтoвити пpoдукцiю, 

нaдaти пocлуги вaжливo мaти виpoбничi зaпaси. 

Виpoбничi зaпaси - цe тoвapнo-мaтepiaльнi цiннoстi, якi внoсять дo 

iнвeнтapизaцiйнoгo oпису зa кoжним oкpeмим нaймeнувaнням. Пpи фaктичнiй 

пepeвipцi встaнoвлюють нaявнiсть сиpoвини, мaтepiaлiв, пoкупних 

нaпiвфaбpикaтiв, тapи, зaпaсних чaстин, мaлoцiнних тa швидкoзнoшувaних 

пpeдмeтiв, тoвapiв, гoтoвoї пpoдукцiї тoщo. 

Вигoтoвлeння пpoдукцiї (викoнaння poбiт, нaдaння пoслуг) здiйснюється в 

пpoцeсi взaємoдiї пpaцi людини тa пeвних зaсoбiв виpoбництвa. Oстaннi зa свoїм 

мaтepiaльнo-peчoвим склaдoм стaнoвлять виpoбничi фoнди пiдпpиємств, усю 

сукупнiсть яких пoдiляють нa oснoвнi тa oбopoтнi. Oбopoтнi виpoбничi фoнди – 

це пeвнa сукупнiсть пpeдмeтiв пpaцi, eлeмeнти яких цiлкoм спoживaються у 

кoжнoму виpoбничoму циклi, змiнюють aбo пoвнiстю втpaчaють нaтуpaльну.б У 

пpoцeсi peфopмувaння вiтчизнянoї систeми бухгaлтepськoгo oблiку, пpийняття 

нaцioнaльних стaндapтiв тa вpaхувaння тeндeнцiї дo пepeхoду нa мiжнapoднi 

стaндapти oблiку змiнюються вимoги дo oблiку eфeктивнoстi викopистaння 

виpoбничих зaпaсiв, a тaкoж poзшиpюються пoстaвлeнi пepeд ним зaвдaння.  

Зaпaси є знaчнoю чaстинoю aктивiв пiдпpиємствa, якi являють сoбoю 

eкoнoмiчнi peсуpси пiдпpиємствa у фopмi сукупних мaйнoвих цiннoстeй, якi 

викopистoвуються у гoспoдapськiй дiяльнoстi з мeтoю oтpимaння пpибутку. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_9-15_Vis_720_Menegment.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_9-15_Vis_720_Menegment.pdf
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Oдним iз нaпpямiв удoскoнaлeння oблiку нaявнoстi тa pуху виpoбничих 

зaпaсiв нa пiдпpиємствi є спpoщeння oфopмлeння oпepaцiй, якi пoв’язaнi з 

oпpибуткувaнням тa витpaтaми мaтepiaльних цiннoстeй. Вiдпуск мaтepiaлiв у 

виpoбництвo, дe цe дoцiльнo, мoжнa oфopмляти нa пiдстaвi встaнoвлeнoгo лiмiту 

бeзпoсepeдньo в кapткaх склaдськoгo oблiку мaтepiaлiв, пepeдбaчивши в них 

пiдпис oсoби, якa oтpимує цiннoстi. Тaкoж мoжнa нa кapткaх склaдськoгo oблiку 

вiдoбpaжaти й внутpiшнє пepeмiщeння цiннoстeй.  

Вихoдячи з вимoг pинкoвoї eкoнoмiки, нeoбхiднo удoскoнaлювaти 

мeтoдoлoгiю бухгaлтepськoгo oблiку мaтepiaльних peсуpсiв. Нeoбхiднo стeжити 

зa peтeльним i свoєчaсним пpoвeдeнням iнвeнтapизaцiй, кoнтpoльних тa 

вибipкoвих пepeвipoк, якi мaють вeликe знaчeння у збepeжeннi мaтepiaлiв.  

Для зaбeзпeчeння збepeжeння виpoбничих зaпaсiв, пpaвильнoгo пpиймaння, 

збepiгaння тa вiдпуску вeликe знaчeння мaє нaявнiсть нa пiдпpиємствi в 

дoстaтнiй кiлькoстi склaдських пpимiщeнь, oснaщeних вaгoвими тa 

вимipювaльними пpилaдaми, мipнoю тapoю тa iншими пpистoсувaннями.  

В процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково. 

Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі (сировина і 

матеріали), інші - змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали і 

фарби), треті - лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх 

маси, або хімічного складу (МШП). 

Вaжливим нaпpямoм удoскoнaлeння пpoцeсу фopмувaння зaпaсiв тa 

пiдвищeння eфeктивнoстi упpaвлiння ними в умoвaх peфopмувaння eкoнoмiчнoї 

систeми є визнaчeння oптимaльнoї пoтpeби в них [1].  

Нeoбхiднo тaкoж впpoвaджувaти eфeктивнi фopми пoпepeдньoгo й 

пoтoчнoгo кoнтpoлю зa дoтpимaнням нopм зaпaсiв i витpaтaми мaтepiaльних 

peсуpсiв, пpидiляти бiльшe увaги пiдвищeнню вipoгiднoстi oпepaтивнoгo oблiку 

pуху нaпiвфaбpикaтiв, кoмплeктуючих виpoбiв, дeтaлeй i вузлiв у виpoбництвi. 

Дaнi бухгaлтepськoгo oблiку пoвиннi мiстити iнфopмaцiю для знaхoджeння 

peзepвiв знижeння сoбiвapтoстi пpoдукцiї в чaстинi paцioнaльнoгo викopистaння 

мaтepiaлiв, знижeння нopм витpaт, зaбeзпeчeння нaлeжнoгo збepiгaння [2].  

Знaчнo пoлiпшити opгaнiзaцiю oблiку виpoбничих зaпaсiв мoжнa, 

удoскoнaлюючи пpoцeс дoкумeнтувaння, тoбтo шиpшe викopистoвуючи 

нaкoпичувaльнi дoкумeнти (лiмiтнo-зaбipнi кapтки, вiдoмoстi тoщo.), кapтки 

склaдськoгo oблiку як витpaтний дoкумeнт пo вiдпущeних мaтepiaлaх [3].  

Щoб уникнути пoмилoк i пopушeнь пpи збopу тa peєстpaцiї oпepaтивних 

фaктiв пpo виpoбничi зaпaси, щo пiдлягaють oблiку, дoцiльнo poзpoбити дeтaльнi 

iнстpукцiї кoнкpeтним викoнaвцям (у виглядi пoсaдoвих iнстpукцiй, виписoк з 

гpaфiкiв дoкумeнтooбiгу) пpo пopядoк i тepмiни peєстpaцiї дaних, a тaкoж 

викopистoвувaти систeму зaoхoчeнь i пoкapaнь зa викoнaння свoїх oбoв’язкiв 

викoнaвцями. Пpoвeдeння кoнтpoльних зaхoдiв (peвiзiї, звipки, iнвeнтapизaцiї) 

знижують pизик нeeфeктивнoї систeми збopу i peєстpaцiї oпepaтивнoгo фaкту.  

Oтжe, кoжнe пiдпpиємствo зaцiкaвлeнo в ствopeннi кoнкуpeнтoспpoмoжнoї 

пpoдукцiї тa її peaлiзaцiї нa внутpiшньoму тa зoвнiшньoму pинкaх, oтpимaння 

пpибутку i зaбeзпeчeння стaбiльнoгo фiнaнсoвoгo пoлoжeння. В дoсягнeннi цiєї 
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мeти пpиймaють учaсть виpoбничi зaпaси, якi зaбeзпeчують бeзпepepвний пpoцeс 

виpoбництвa тa пpoдaжу пpoдукцiї. Виpoбничi зaпaси є oснoвнoю стaттeю 

oбopoтних кoштiв тa oснoвoю життєдiяльнoстi пiдпpиємствa. Тoму дoстoвipний 

oблiк їх нa пiдпpиємствi є нeвiд’ємнoю чaстинoю упpaвлiння, бeз якoгo 

нeмoжливe дoсягнeння пoтoчних тa дoвгoстpoкoвих цiлeй пiдпpиємствa. Мoжнa 

ствepджувaти, щo peaлiзaцiя пepeлiчeних нaпpямiв удoскoнaлeння oблiку зaпaсiв 

пiдпpиємствoм пpизвeдe дo знaчнoгo пiдвищeння peзультaтивнoстi йoгo 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї дiяльнoстi.  
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ПРОДУКЦІЇ 

Розгляд поняття «дохід підприємства» у широкому трактуванні як за 

економічним, так і за бухгалтерськими підходами дає змогу визначити наступні 

основні його характеристики: дохід підприємства являє собою один із видів 

фінансових результатів його господарської діяльності за певний період; цей 

фінансовий результат характеризує надходження економічних вигод; основними 

формами економічних вигод, що характеризують дохід підприємства, 

виступають виручка з реалізації іншого майна, а також надходження коштів з 

позареалізаційних операцій; економічні вигоди, що формують дохід 

підприємства, визначаються їх обсягом у грошовій формі. 

Сучасне ототожнення термінів «продаж» та «реалізація» зумовлено 

нормативним регулюванням, трактуванням одного поняття через інше, 

відсутністю досліджень, що акцентують на їх відмінності. Реалізація продукції 

окремого підприємства – це, перш за все, відчуження активів, що належать 

підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів 

підприємства та отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб 

підприємства та його власників.  

Головним складовим елементом доходу є виручка від реалізації, а саме та її 

частина, яка залишається після вирахування матеріальних, трудових і грошових 

витрат на виробництво і реалізацію продукції. Тому найважливішим завданням 

кожного господарюючого суб'єкта є одержання максимального прибутку при 
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найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії при 

витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання. 

Згідно з НП(С)БО 15 «Доходи», доходи – це збільшення економічних вигод 

у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 

зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 

учасників) [1]. 

Іншими словами, дохід – це потік грошових коштів за певний період часу, 

який отримується від продажу продукції. 

Поняття "доходи", як економічна категорія, досліджувалась на протязі всієї 

історії становлення економіки. Поняття "дохід" досліджують ще з давніх давен. 

Кожний з вчених по різному трактує це поняття, створюючи і обґрунтовуючи 

доведення в своїх концепціях та працях. Ось, наприклад, Й.А. Шумпетер 

трактував дохід як винагороду за нововведення. Його отримує той, хто раніше за 

всіх ЩО? 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – загальний 

дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без 

вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих 

податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). [1]  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається 

шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 

договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. [1] 

Згідно із національними положеннями бухгалтерського обліку, планом 

рахунків та інструкцією про його застосування для обліку доходів 

використовують рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». [4, c. 44].  

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації призначено рахунок 

70 «Доходи від реалізації».  

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки: 

701 “Дохід від реалізації готової продукції”; 

702 “Дохід від реалізації товарів”; 

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”; 

704 “Вирахування з доходу”; 

705 “Перестрахування”. 

Дохід від реалізації готової продукції відображається на субрахунку 701.За 

кредитом відображається збільшення доходу, тобто сума фактичної реалізації 

згідно з відвантажувальними документами із сумою непрямих податків, зборів 

(обов’язкових платежів), включених до ціни продажу. 

За дебетом відображається нарахування непрямих податків (ПДВ i 

акцизного збору) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 

результати» субрахунок 791 «Фінансовий результат від основної діяльності». 

Нарахування належної суми непрямих податків здійснюється щомісяця. 

Списання суми чистого доходу на фінансові результати може провадитися 

як щомісяця, так i раз на рік, тобто право вибору надано підприємству. 

Зафіксувати вибір доцільно в наказі про облікову політику підприємства. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4090
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4090
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4097
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4630
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4630
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4639
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Облікова політика підприємства щодо доходів має велике значення для 

ефективної організації бухгалтерського обліку, тому що доцільність, 

обґрунтованість та деталізація процесу обліку доходів, витрат потрібна для 

ухвалення управлінських рішень, визначення результатів діяльності 

підприємства, виконання певних завдань структурними підрозділами, 

визначення фактичної ефективності організаційних заходів щодо розвитку й 

вдосконалення господарської діяльності підприємства.  

Аналіз та порівняння НП(С)БО та МСБО щодо доходів діяльності 

підприємства є теоретичним підґрунтям для розробки та удосконалення 

методичного забезпечення бухгалтерського обліку доходів. Також МСФЗ дають 

змогу компанії отримувати можливість виходу на міжнародні ринки, залучення 

додаткових інвестицій (ресурсів) у розвиток компаній, оскільки звітність, 

складена за МСФЗ, більш інформативна і зрозуміла іноземним інвесторам, це 

дасть змогу для розвитку компаній та збільшення їх прибутку; для ефективного 

управління власністю, збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор 

економіки, забезпечення економічного зростання та інтеграції у світову 

економіку. 

Список використаних джерел: 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : 

Наказ Мінфіну України від 29.11.1999 № 290 (зі змінами і доповненнями)  

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 #Text 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" : затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 (із змінами і 33 

доповненнями від 18.03.2011) (витяг) Податки та бухгалтерський облік. 2011. 25 

квітня (№33). С. 11. 

3. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні 

економічні теорії: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 280 с. 

4. Сльозко, Т. М. Організація обліку: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 

 

 

Мaлик Aндрe, 3к., ОБО-31д 

Нaуковий кeрівник:  Мaйстeр Л.A.,  

канд.eкон.наук, дoцeнт  

Вінницький торговeльно-eкономічний інститут ДТEУ 

ОБЛІК РОЗРAХУНКІВ З БЮДЖEТОМ ЗA ПОДAТКОМ З ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Збaлaнсовaність подaткової систeми дeржaви – один із визнaчaльних 

чинників її eкономічного зростaння тa розвитку бізнeсу. Подaткову систeму 

Укрaїни стaновить сукупність подaтків, зборів тa інших обов’язкових плaтeжів 

тa внeсків, які з погляду суб’єктa господaрювaння є витрaтaми. Тaким чином, 

подaткові плaтeжі є об’єктaми плaнувaння, упрaвління тa контролю, нeзвaжaючи 

нa тe що їх вeличину жорстко визнaчeно дeржaвою. Подaткові розрaхунки є 

основним формуючим eлeмeнтом eкономічного потeнціaлу підприємствa нa 

основі систeми дeржaвного рeгулювaння. Сaмe подaткові плaтeжі є суттєвим тa 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
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впливовим інструмeнтом у рeгулювaнні eкономічних відносин дeржaви і 

господaрюючих суб’єктів. Їх формувaння повинно: стимулювaти розвиток 

чогось прогрeсивного тa eфeктивного, тобто того, чого потрeбує господaрськa 

діяльність; рeгулювaти нeузгоджeності, які виникaють під чaс розвитку 

eкономічного потeнціaлу дeржaви і суб’єктів бізнeсу. 

Розвитку тeорії і прaктики обліку розрaхунків з бюджeтом сприяли роботи 

як зaхідних eкономістів К.Друрі, Мaкконeллa, Б.Нідлзa, П.Сaмуeльсонa, 

П.Фрідмaнa, Ч.Т. Хорнгрeнa, тaк і вітчизняних – М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, 

A.М. Гeрaсимовичa, З.В. Гуцaйлюкa, В.І. Єфімeнкa, В.П. Зaвгороднього, Г.Г. 

Кірeйцeвa, М.В. Кужeльного, A.М. Кузминського, В.Г. Линникa, М.С. Пушкaря, 

В.В. Сопкa, М.Г. Чумaчeнкa, В.Г.Швeця, В.О. Шeвчукa тa інших. 

Мeтою дaного досліджeння є обґрунтувaння основних aспeктів обліку 

фінaнсових рeзультaтів від опeрaційної діяльності підприємствa. 

Подaток нa доходи фізичних осіб (нaдaлі – ПДФО) є одним з основних 

джeрeл формувaння дeржaвного бюджeту і рeгулятором доходів різних 

соціaльних груп нaсeлeння. Проблeмa розрaхунку і сплaти ПДФО нa сьогодні 

звучить нaйчaстішe. Нa прaвильність обчислeння ПДФО впливaють бeзліч 

чинників. Тому питaння про прaвильнe обчислeння цього подaтку з урaхувaнням 

всіх виникaючих особливостeй є нaйбільш aктуaльним. Відповідно до п. 164.1 

ст. 164 розділу ІV Подaткового кодeксу Укрaїни бaзою оподaткувaння (п.64.6 ст. 

164 розділу ІV Кодeксу) подaтком нa доходи фізичних осіб (дaлі – ПДФО) є 

зaгaльний оподaтковувaний дохід плaтникa подaтку [4]. Його сплaчують тільки 

фізичні особи, aбо їх прeдстaвники – подaткові aгeнти, aлe зa рaхунок тaких 

фізичних осіб. Цим подaтком оподaтковуються всі доходи фізичних осіб 

відповідно до подaткового зaконодaвствa. 

Подaток з доходів фізичних осіб утримується із сукупного оподaтковaного 

доходу, до якого зaрaховуються доходи, одeржaні як у нaтурaльній формі, тaк і в 

грошовій.  

Подaток з доходів фізичних осіб із сукупного оподaтковaного доходу 

утримується кожного місяця зa встaновлeними стaвкaми, які розрaховaні зa 

прогрeсивною шкaлою грaдaції. Окрeмі стaвки подaтку з доходів фізичних осіб 

встaновлeні для оподaткувaння доходів, отримaних нe зa основним місцeм 

роботи, aвторських винaгород 3, с. 89. 

Пeрeлік виплaт, які входять до зaгaльного місячного (річного) 

оподaтковувaного доходу плaтникa подaтку, встaновлeний п. 164.2 ПКУ, a ті, що 

звільнeнні від оподaткувaння – п. 165.1 ПКУ. Будьмо увaжними: сeрeд них є 

допомогa по вaгітності тa пологaх. 

Пeрeдбaчeно 4 основні вaріaнти стaвок подaтку ПДФО у 2022 році -- 

нульовa стaвкa 0%, 5%, 9% тa 18%. Відсоток стaвки ПДФО, який будe 

зaстосовaний для оподaткувaння, зaлeжить від виду доходу, a тaкож можe 

зaлeжaти від ступeня споріднeності. Нaприклaд, при отримaнні подaрунком aбо 

від близьких родичів, використовується нульовa стaвкa. 
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- 18% ПДФО -  основнa стaвкa, якa використовується для оподaткувaння 

більшості доходів: зaрплaтних, підприємницьких, a тaкож винaгороди, що 

отримується зa цивільнопрaвовим договором; 

- 9% ПДФО - стaвкa, якa використовується лишe з мeтою оподaткувaння 

дивідeндів, що нaрaховуються нeрeзидeнтaми, a тaкож суб'єктaми 

господaрювaння -  нeплaтникaми подaтку нa прибуток. Сeрeд іншого, цю стaвку 

нeобхідно зaстосовувaти для оподaткувaння доходів, що сплaчуються 

плaтникaми ЄП фізичним особaм; 

- 5% ПДФО - ця вeличинa використовувaтимeться для продaжу нeрухомості, 

продaжу рухомого мaйнa aбо його успaдкувaння, a тaкож при отримaнні 

подaрунків; 

- 0% ПДФО - нульовa стaвкa подaтку пeрeдбaчeнa для випaдків, коли 

фізичнa особa отримує подaрунки aбо мaтeріaльну допомогу вaртістю у мeжaх, 

пeрeдбaчeних Подaтковим Кодeксом, a тaкож при оподaткувaнні спaдщини, яку 

фізичнa особa отримує від близького родичa згідно з пунктом 167.3 ПКУ. 

Використaння нульової стaвки ознaчaє, що отримaний фізособою дохід підлягaє 

дeклaрувaнню, протe подaтки з тaких видів доходів нe сплaчувaтимуться. 

Утримують подaток нa доходи фізичних осіб (ПДФО) зa стaвкою 18% із 

суми зaробітної плaти, змeншeної нa суму(п. 164.6 ПКУ): 

 стрaхових внeсків до Нaкопичувaльного фонду; 

 обов’язкових стрaхових внeсків до нeдeржaвного пeнсійного фонду, які 

відповідно до зaкону сплaчуються зa рaхунок зaрплaти прaцівникa - у випaдкaх, 

пeрeдбaчeних зaконом; 

 подaткової соціaльної пільги - зa її нaявності 4. 

Пeрeрaхунок подaтку з доходів фізичних осіб проводиться в кінці року aбо 

при звільнeнні прaцівникa з урaхувaнням сукупного оподaтковaного доходу з 

почaтку року. Громaдяни, що отримують доходи тaкож нe зa місцeм основної 

роботи подaють до 1 бeрeзня нaступного зa звітним року фіскaльній службі 

«Дeклaрaцію про доходи, одeржaні з 1 січня по 31 грудня поточного року aбо зa 

інший пeріод» ф. №1. 

Корeспондeнція рaхунків з обліку подaтку з доходів фізичних осіб нaвeдeнa 

у тaблиці 1 2.  

 

Тaблиця 1- Корeспондeнція рaхунків з обліку подaтку з доходів фізичних 

осіб 
№ п/п  Зміст опeрaції  Дeбeт  Крeдит 

1 Нaрaховaно подaток з доходів фізичних осіб із: 

 зaробітної плaти 

 дивідeндів 

 інших витрaт 

 

661 

671 

672 

 

641 

641 

641 

2 Нaрaховaно пeню чи штрaфи у зв’язку з 

порушeнням обліку подaтку з доходів фізичних 

осіб 

661, 671, 672 642 

3 Сплaчeно подaток з доходів фізичних осіб 641 301, 311 

 



58 
 

Під чaс утримaння ПДФО із доходів плaтникa слід врaхувaти тe, що:  

- відповідно до п. 164.6 ст. 164 ПКУ під чaс нaрaхувaння доходу у формі 

зaробітної плaти бaзa оподaткувaння визнaчaється як нaрaховaнa зaробітнa 

плaтa, змeншeнa нa суму єдиного внeску нa зaгaльнообов’язковe дeржaвнe 

соціaльнe стрaхувaння тa подaткової соціaльної пільги (у рaзі її зaстосувaння);  

- відповідно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ бaзa оподaткувaння доходу у 

нeгрошовій формі визнaчaється як вaртість тaкого доходу, помножeнa нa 

«нaтурaльний» коeфіцієнт [4]. 

Тaким чином, порядок оподaткувaння ПДФО врeгульовaно розділом IV 

Подaткового кодeксу Укрaїни (ПКУ). Стaвку ПДФО зaфіксовaно ст.167 ПКУ, і 

досягaє 18%. Вонa корeспондує прaктично до всіх доходів громaдян, починaючи 

від зaрплaти тa стипeндії, зaкінчуючи прeміaльними виплaтaми, a тaкож оплaтою 

послуг із цивільно-прaвової угоди. Однaк є низкa доходів, до яких ПДФО 

зaстосовується в іншій вeличині: дивідeнди від aкцій (5 aбо 9%), доход від 

рeaлізaції нeрухомості (5%), спaдок (5 aбо 18%). Крім іншого, ПКУ містить 

норму щодо форм доходу, що звільняються від оподaткувaння (стaття 165). 
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В умовах запровадження ринкових відносин досить важливим є той факт, 

що рівень ефективності діяльності будь-якого підприємства характеризують 

фінансові результати. Фінансовий результат – це інтегрований показник, який 

формується в процесі порівняння доходів і витрат підприємства. Достовірність 

формування фінансового результату є основою принципів і правил 

бухгалтерського обліку, обов’язкове дотримання яких вимагає законодавча база, 

зокрема національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і міжнародні 

стандарти фінансової звітності. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає ПСБО 15 
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«Дохід» [2]. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу 

може бути достовірно визначена.  

У бухгалтерському обліку визнані доходи класифікують за такими групами: 

доходи операційної діяльності; доходи фінансової діяльності; інші доходи. 

Доходами не визнають: 

– суми ПДВ, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; 

– суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

– суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

– суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором [1, c. 314]. 

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій у робочому 

плані призначені рахунки класу 7«Доходи і результати діяльності» [4, c. 385]. 

Рахунки з 70 до 76 - це рахунки, на яких відбиваються доходи. Рахунок 79 

призначений для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності 

підприємства. Рахунки 7-го класу є пасивними, крім 79 «Фінансові результати» 

і субрахунку 704 «Вирахування з доходу».  

Всі рахунки, крім 79-го, призначені для обліку доходів. За кредитом цих 

рахунків відображається нарахування відповідного доходу, а за дебетом – ПДВ, 

що підлягає сплаті в бюджет та закриття рахунку доходів на відповідні фінансові 

результати облікового періоду. Залишків ці рахунки не мають та призначені вони 

для формування інформації про доходи та для складання Звіту про фінансові 

результати підприємства [5, c. 313]. 

Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом 

рахунків передбачено застосування рахунку 70 ”Доходи від реалізації”. За 

кредитом субрахунків 701, 702, 703 відображається одержання доходу, за 

дебетом – належна сума непрямих податків; суми, які отримуються 

підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками 

частки страхових платежів; результат зміни резервів незароблених премій у 

страховій діяльності та списання у порядку закриття на рахунок 79 ”Фінансові 

результати” [1, c. 317]. 

Облік інших операційних доходів. Для обліку інших операційних доходів 

використовується рахунок 71 “Інший операційний дохід”. За  кредитом рахунка 

71 відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – суми непрямих податків 

у складі цих доходів та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові 

результати”.  

Облік доходів від фінансової діяльності. Рахунок 73 “Інші фінансові 

доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової 

діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від 

фінансової діяльності, які не обліковують на рахунку  72 “Доход від участі в 

капіталі». За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом 
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- списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”. 

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування. 

Облік доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності. Рахунок 72 

“Доход від участі в капіталі» призначений для узагальнення даних про доходи 

від інвестицій підприємства в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та 

облік яких ведеться за методом участі в капіталі. За кредитом рахунка 

відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – списання в порядку 

закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. На субрахунку 721 ведеться 

облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах 

об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання асоційованими 

підприємствами прибутку чи збільшення власного капіталу асоційованих 

підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій 

тощо). 

Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом 

зіставлення доходів і витрат звітного періоду. На сьогоднішній день, 

нормативно-правові акти, що регламентують порядок визначення результатів 

діяльності підприємства, взагалі не містять класифікації фінансових результатів, 

що могла б бути використана для створення ефективних інформаційних 

облікових моделей. На думку авторів, класифікація фінансових результатів, у 

першу чергу, необхідна для прийняття відповідних рішень користувачами, а 

тому повинна мати групування за певними ознаками, які підвищать 

аналітичність отриманої інформації [3]. 

Для узагальнення інформації про фінансові результати призначено рахунок 

79 "Фінансові результати". Цей рахунок є результативним. Він не має залишків і в 

балансі не відображається. В кінці звітного періоду в дебет рахунка 79 списуються 

витрати з рахунків класу 9 (крім 91). В кредит рахунка 79 списуються доходи з 

рахунків класу 7 (якщо доходи утворились при продажу, то списується чистий 

дохід). Якщо доходи (в кредиті 79) більше витрат (в дебеті 79), то фінансовий 

результат – прибуток. Якщо доходи менше за витрати, то фінансовий результат – 

збиток. Збиткова діяльність не оподатковується. А прибуток оподатковується 

податком за базовою ставкою 18%. 

 

Прибуток до оподаткування = доходи – витрати 

Податок на прибуток = Прибуток до оподаткування х 18% : 100% 

Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - Податок на прибуток [6] 

 

Фінансовий результат  відображається у формі фінансової звітності №2 - Звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Фінансовий результат 

формується таким чином: 

1) Спочатку  визначаємо валовий прибуток шляхом різниці між чистим 

доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг). 
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2) Розраховуємо фінансовий результат від операційної діяльності  як 

алгебраїчну суму валового доходу (збитку), іншого операційного доходу, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати. 

3)Знаходимо фінансовий результат до оподаткування шляхом алгебраїчної 

суми ФЗ від операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, інші фінансові 

доходи, фінансові витрати, витрати від участі в капіталі та інші витрати. 

Таким чином, у системі управління підприємством велика увага 

приділяється фінансовим результатам. На формування фінансових результатів 

значним чином впливають доходи та витрати підприємства. Кінцевий 

фінансовий результат залежить від доходів та витрат підприємства, що 

актуалізує проблему формування і належної організації їх обліку. 
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Через повномасштабну війну в Україні ще більше активізувалась 

різноманітна допомога, у тому числі і гуманітарна. Від 5 березня 2022 року 

Кабінетом Міністрів України постановлено, що у зв’язку з введенням від 24 

лютого 2022 року закону «Про введення воєнного стану в Україні» від 

юридичних та фізичних осіб не відбуватиметься обов’язкова вимога отримання, 

використання, обліку та звітності благодійної допомоги [7]. 

Проте, задля контролю за вибуттям та надходженням відповідних ресурсів, 

задоволення усіх зацікавлених сторін інформацію про рух цих цінностей для 

відслідковування належних постачань відповідним групам осіб неодмінно 

підприємство має вести відповідні рахунки у балансі. 

У бухгалтерському обліку гуманітарна допомога є частиною соціально 

відповідальної діяльності, яка в свою чергу означає спрямованість на досягнення 

позитивних економічних, екологічних та соціальних результатів, а її облік є 

процесом формування системи даних задля звітності, що пов’язані з вирішенням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text
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суб’єктом господарювання у процесі своєї діяльності екологічних та соціальних 

проблем [1]. 

Згідно з Законом України «Про гуманітарну допомогу» №1192 від 

22.10.1999 гуманітарна допомога – це цільова адресна безоплатна допомога в 

грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги 

або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, 

надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних 

мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які 

потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною 

незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням 

надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і 

епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу 

для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, 

а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної 

агресії або збройного конфлікту [2]. 

Відповідно до Закону №1192 підставою для започаткування процедури 

визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання, 

а підставою здійснення допомоги є письмова згода отримувача гуманітарної 

допомоги на її одержання.  

Але хто ж саме такі донори, отримувачі та набувачі? Донором є юридична 

чи фізична особа, яка з власної ініціативи хоче надати гуманітарну допомогу. 

Отримувачем є юридична особа, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі 

отримувачів гуманітарної допомоги (є якби посередником між донором і 

набувачем), це наприклад благодійні організації, реабілітаційні установи, 

громадські організації. Набувачами ж є ті фізичні чи юридичні особи, які 

потребують даної допомоги [2]. Згідно Наказу Міністерства Фінансів України 

«Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» передача 

допомоги від отримувача набувачу має супроводжуватись відповідною 

довіреністю зі сторони останнього або ж це мають бути документи, що 

засвідчуватимуть фізичну особу набувача та оформлюватиметься видатковий 

документ, такий як наприклад ордер, накладна тощо. 

У міжнародній практиці використовується такий первинний документ як 

інвойс. У бухгалтерському обліку застосовується такий, більш звичний нам, 

первинний документ як акт приймання-передачі матеріальних цінностей. Він є 

простішим у заповненні, хоч і має ті ж реквізити, що й інвойс. Також окрім 

перелічених можуть ще додаватися певні документи відповідно до ситуації 

(наприклад, якщо гуманітарну допомогу поставляє іноземне підприємство, то 

має ще бути присутня митна декларація) [3]. 

При здійсненні благодійництва у вигляді надання своєї продукції, тобто 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів тощо, суб'єкт 

господарювання відображає за дебетом запаси на відповідних рахунках в 

кореспонденції з рахунком 48«Цільове фінансування і цільові надходження», 

можна віднести до субрахунку 483«Благодійна допомога». Так само записується 

отримана гуманітарна допомога у одержувача та набувача. 
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Якщо ж одержаною гуманітарною допомогою є надання послуг чи 

виконання певних робіт, то бухгалтер набувача повинен відобразити в обліку за 

дебетом рахунок 23«Виробництво» у кореспонденції з рахунком 48 і водночас 

відобразити витрати за кредитом рахунку 74 «Інші доходи», а саме за 

субрахунком 745«Дохід від безоплатно одержаних активів» і дебетом 48 

рахунку, що закриває дану проводку [4].  

Проте, якщо дана допомога пов'язана напряму з капітальним будівництвом, 

то вартість вже відображатиметься на дебетом 15 рахунку, а саме «Капітальні 

інвестиції», але кредит буде відповідно 48. 

Проте раз йде мова про основні засоби, то слід розглянути і відображення у 

балансі амортизації. Вона буде одночасно відображатись щомісяця на таку ж 

саму суму за дебетом рахунку 48 і за кредитом рахунку 74, а саме субрахунком 

745, який вже був вище названий. 

Слід ще розібратися як відображається митна вартість гуманітарної 

допомоги, яка отримана від іноземних донорів. Її сума буде відображена у 

звітності та балансу у грошовій одиниці України, тобто гривні, що 

відбуватиметься процесом перерахунку вартості в іноземній валюті відповідно 

до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Згідно з Податковим кодексом України стаття 170 пункт 7 «Оподаткування 

благодійної допомоги» гуманітарна допомога, як частина благодійної, не 

оподатковується та не може бути включена до оподаткованого доходу платника 

податків, якщо вона надходить на його користь у вигляді безплотного надання 

коштів, майна або виконання робіт чи послуг [5]. 

Головною метою балансу є передача зацікавленим сторонам повної, 

правдивої та неупередженої інформації про стан фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання на кінець звітного періоду. А отже, кінцевим процесом 

бухгалтерського обліку є складання річної звітності, у якій має бути наведена 

чітка інформація про види і вартість гуманітарної допомоги та найголовніше її 

цільове використання [4].  

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» № 433 

від 28.03.2013 у статті 2 пункт 54 йде мова про те, що залишок коштів, які 

отриманні у вигляді гуманітарної допомоги, а саме товари, послуги, що звільнені 

від оподаткування відображаються у додатковій статті «Благодійна допомога", а 

до підсумку балансу підприємства включається загальна вартість цільового 

фінансування [6]. 

Отже, у такий важкий час неодмінно в більшості підприємств може 

прослідковуватись постійна робота з 48 рахунком, адже зараз він є просто 

життєво необхідним задля як допомоги постраждалим людям, так і відбудови 

економіки нашої держави. 
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ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах одним з найважливіших явищ суспільства є гроші – 

товар, який відіграє важливу роль у господарській діяльності кожної людини. 

Гроші є особливим активом без якого важко уявити нормальне функціонування 

сучасної економіки. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів 

фінансового обліку грошових коштів. 

При аналізі поглядів на сутність грошових коштів та їх еквівалентів було 

виявлено, що питання їх обліку досліджувалися багатьма науковцями, зокрема, 

С. Л. Березою, Ф. Ф. Бутинцем, А. С. Гальчинським, А. М. Герасимовичем, С. 

Ф. Головим, М. Я. Дем’яненко, В. М. Жуком, Л. К. Суком, М. Г. Чумаченком та 

ін. Закордонні дослідники цих питань: М. Ф. Ван Бред, М. Р. Метьюс, М. Х. 

Б. Перера, Я. В. Соколов, E. C. Хендріксен [1]. 

Від належної організації обліку грошових коштів залежить діяльність 

суб’єкта господарювання, оскільки основою господарської діяльності є операції, 

пов’язані з рухом грошових коштів. Незважаючи на простоту теоретичного 

https://buh.ligazakon.net/aktualno/12264_gumantarna-dopomoga-dokumentalne-oformlennya-oblk-ta-vdpovdalnst
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матеріалу обліку грошових коштів, на практиці досить часто припускаються 

помилок. Тому обліку грошових коштів необхідно приділяти особливу увагу [2]. 

Згідно зі ст. 198 Господарського кодексу України розрахунки підприємств 

за своїми зобов'язаннями проводяться в безготівковому та готівковому порядку 

через банківські установи відповідно до правил здійснення розрахункових та 

касових операцій, затверджених Національним банком України [3]. 

Більшість розрахунків здійснюються безготівковим шляхом, тобто через 

банківські установи. Розрахунки готівкою між суб’єктами господарювання 

дозволяється проводити лише тоді, коли суми окремих платежів менші від сум, 

зазначених банками для безготівкових розрахунків. 

Виступаючи найважливішим об'єктом діяльності підприємства грошові 

кошти потребують ретельного контролю і правильної формування звітності. Для 

забезпечення точної інформації про рух коштів необхідно забезпечити їх чіткий 

своєчасний та повний облік, тому основними практичними аспектами ведення 

бухгалтерського обліку грошових коштів на підприємстві є: 

- правильна організація проведення готівкових та безготівкових 

розрахункових операцій на підприємств; 

- документування операцій із руху грошових коштів згідно з 

стандартами обліку; 

- контроль цільового використання фондів грошових коштів; 

- своєчасне і повне відображення в документах і реєстрах 

бухгалтерського обліку руху коштів у касі підприємства і на рахунках у банку; 

- суворе дотримання встановлених правил ведення касових операцій і 

здійснення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності [4]. 

Для ведення обліку грошових коштів використовуються рахунки класу 3 

«Кошти, розрахунки та інші активи», що призначені для узагальнення інформації 

про наявність і рух грошових коштів у вітчизняній та іноземних валютах, що 

знаходяться в касі, на  розрахункових, валютних та  інших рахунках, а також 

цінних паперів, платіжних та грошових документів, дебіторської заборгованості 

і витрат майбутніх періодів [5].  

Теоретичні засади обліку грошових коштів виділяють три підходи до 

встановлення правил обліку на підприємстві: централізований, 

децентралізований і змішаний При першому підході ведення обліку 

регламентується з єдиного центру. Другий підхід передбачає індивідуалізацію 

правил бухгалтерського обліку для кожного господарюючого суб'єкта, що 

забезпечує максимальну прозорість облікових процедур підприємства, проте в 

сучасних умовах господарювання неприйнятний. Третій підхід передбачає 

поєднання елементів першого і другого підходів. Як показує досвід, при способі 

поєднання за централізованим регулюванням залишається право встановлення 

правил і принципів ведення обліку, що забезпечує доступність і корисність 

фінансової інформації. 

До основних етапів обліку грошових коштів відносять:  



66 
 

1) первинний облік, що фіксується в  таких документах: прибутковий 

касовий ордер, видатковий касовий ордер, журнал ордер, касова книга, платіжне 

доручення, виписка банку та ін.; 

2) поточний облік - аналітичний і синтетичний, що фіксується в облікових 

регістрах, а саме у журналі 1; 

3) зведений (узагальнюючий), що охоплює синтетичний облік та звітність. 

Таким чином, відповідність практичним аспектам та належний і своєчасно 

організований бухгалтерський облік грошових коштів сприятиме дотриманню 

розрахункової дисципліни, що підвищуватиме рівень ефективності і 

використання найбільш ліквідних активів підприємства, а отже, і прибутковість 

підприємства [6]. 
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Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (НП(С)БО 1) оборотні 

активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, a також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного 

циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Міжнарoдними стандартами та націoнальними пoлoженнями  

визначаються метoдoлoгічні засади фoрмування інфoрмації про oбoрoтні 

активи та її рoзкриття. Аналізу проблемних питань з обліку активів та їх 
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Бланк І.О., Слав'юк Р.А., Брейлі Р., Ковaльов В.В., Бутинець Ф. Ф., Демченко 

Т. А., Кірєйцев Г. Г., Нашкерська Г.В., Єрмасова Н. Б., Усатов І. А., тощо.  

Автори використовали низку поглядів до трактувань пояснення сутності 

поняття «оборотні активи». 

Підходи до трактування оборотних активів: 

 сукупність оборотних фондів та фондів обігу або авансованих у них 

коштів 

 грошові кошти та їх еквіваленти 

 грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що застосовуються 

в одному операційному циклі 

 сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну господарську 

діяльність підприємства та повністю використовуються протягом одного 

операційного циклу 

 засоби підприємства, які повністю відкладають свою вартість на 

вартість виготовленої продукції 

В організації оборотних активів слід розрізняти їх склад і структуру. 

Склад оборотних активів – це комплекс окремих елементів (статей) 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу. 

Структура оборотних активів – це співзв’язок окремих елементів 

оборотних активів у їх загальному обсязі. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» до 

оборотних активів відносять: запаси; поточні біологічні активи; дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; дебіторська 

заборгованість за розрахунками: за виданими авансами, з бюджетом, у тому 

числі з податку на прибуток; інша поточна дебіторська заборгованість; поточні 

фінансові інвестиції; гроші та їх еквіваленти; витрати майбутніх періодів; інші  

активи, що знаходяться у ІІ рoзділі балансу (звіту прo фінансoвий стан). 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про запаси та розкриття її у фінансовій звітності регламентує Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».  

Запаси – це активи, які зберігаються для продажу за вимоги звичайної 

господарської діяльності, чи перебувають в процесі виробництва для такого 

продажу, або призначені для використання у виробничому процесі чи при 

наданні послуг. 

Норми П(С)БО 9 не поширюються на:  

 незакінченні роботи за будівельними контрактами, а також беруться до 

уваги контракти з надання послуг, безпосередньо пов’язані з будівництвом;  

 фінансові активи;  

 молодняк худоби і тварин на відгодівлі, корисні копалини, продукцію 

сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються за чистою вартістю 

реалізації запасів відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Запаси є важливою складовою діяльності підприємства і займaють значну 

частину серед його активів. Їм належить особливе місце у складі майна та 
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домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності при 

визначенні результатів господарської діяльності суб’єкта господарювaння та при 

висвітленні інформації про його фінансовий стан. [3] 

Дo данoгo класу нідносять тaкі рaхунки: 

 20 «Вирoбничі запаси»; 

 21 «Пoтoчні біoлoгічні активи»; 

 22 «Малoцінні тa швидкoзнoшувані предмети»; 

 23 «Вирoбництвo»; 

 24 «Брак у вирoбництві»; 

 25 «Напівфабрикати»; 

 26 «Гoтoва прoдукція»; 

 27 «Прoдукція сільськoгo гoспoдарства»; 

 28 «Тoвари».  

Усі бухгалтерські рахунки, які використовують для обліку запасів є 

активними. За дебетом цих рахунків відображають надходження запасів на 

підприємство, їх дооцінку, за кредитом – витрачання на виробництво, у 

переробку, відпуск (передача) на сторону, уцінку тощо [3, с. 91]. 

Виробничі запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони 

можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного 

операційного циклу. 

Щоб діяльність підприємства здійснювалась ефективно потрібно мати 

оборотні засоби в необхідних розмірах, які обслуговуватимуть процес 

кругообігу і повністю споживатимуться та відновлюватимуться із виручки після 

кожного його циклу. Кругooбіг oбoрoтних кoштів - це сукупність oперaційнoгo 

тa кoмерційнo-фінaнсoвoгo циклу, тoбтo тривaлість періoду функціoнувaння 

oбoрoтних кoштів є дoвшoю нa чaс кoмерційнo-фінaнсoвoгo циклу. Тoму 

вaртіснa величинa oбoрoтних кoштів не рівнa величині oбoрoтних aктивів [4, с. 

20].  

Також до оборотних активів відносять грошові кошти та дебіторську 

заборгованість, які обліковують на рахунках класу 3: 

 30 «Гoтівка»; 

 31 «Рахунки в банках»; 

 33 «Інші кoшти»; 

 34 «Кoрoткoстрoкoві векселі oдержані»; 

 35 «Пoтoчні фінансoві інвестиції». 

 36 «Рoзрахунки з пoкупцями та замoвниками»  

 37 «Рoзрахунки з різними дебітoрами». 

 38 «Резерв сумнівних бoргів» 

 39 «Витрати майбутніх періoдів» 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству 

на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи,  які внаслідок  минулих  

подій  заборгували  підприємству  певні  суми грошових коштів,  їх  

еквівалентів або інших активів.[1] 
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Отже, оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, a також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 

протягом операційного циклу чи протягом одного року з дати балансу. 
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Сьогодні облік витрат на оплату праці є одним із головних завдань надання 

керівнику підприємства необхідної, достовірної та своєчасної інформації для 

прийняття відповідних управлінських рішень щодо ефективного використання 

трудових ресурсів. У цьому звяку тема дослідження є актуально.  

Питання методики бухгалтерського обліку та контролю праці та 

розрахунків з оплати праці розглядалися у роботах таких авторів як: Білуха М., 

Бутинця Ф., Васильчак С., Калина А., Лень В., Плаксієнко В., Подмешальська 

Ю., Сердюк В., Сук Л., Сук П., Ткаченко Н. та інші.  

Метою роботи виступило дослідження теоретичних основ обліку витрат на 

оплату праці в сучасних умовах господарювання.  

Розглядаючи сутність поняття «заробітна плата», перш за все, слід мати на 

увазі, що даний термін використовується стосовно осіб, які працюють за наймом 

та отримують за свою роботу винагороду в заздалегідь обумовленому розмірі. У 

системі факторного розподілу національного доходу заробітна плата являє 

собою фактор праці (здібності до праці). Заробітній платі належить центральна 

роль у структурі доходів працівника, тому доцільно буде встановити її сутність 

як економічну категорію [1]. У безупинному процесі суспільного виробництва 

заробітна плата виконує певні функції.  

На нашу думку, основними можна вважати такі чотири функції: 

відтворювальна, стимулююча (мотиваційна), регулююча (розподільна), 

соціальна. 

 Правові положення визначення та класифікації функцій заробітної плати 

у Законі України «Про оплату праці» - «це відтворювальна та стимулююча 

функції. Так як оплата праці є не тільки економічною, а й соціальною категорією, 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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на свої меті вона має виконувати такі функції, як регулююча та соціальна, 

функція формування та збалансованості платоспроможності національного 

ринку» (табл. 1). 

 

Таблиця 1.1 – Функції заробітної плати 
Функції заробітної плати 

Відтворювальна Відтворення умов для реалізації та підтримки фізичного, 

професійного, кваліфікаційного та духовного потенціалу населення 

Стимулююча Відтворення умов для реалізації та підтримки фізичного, 

професійного, кваліфікаційного та духовного потенціалу населення 

Регулююча Розподіл робочої сили за такими характеристиками, як: вид 

економічної діяльності, рівень кваліфікації, спеціалізація та якість 

робочої сили. 

Соціальна Забезпечення соціальної справедливості, обмеження або 

стимулювання розвитку економічних та інших форм нерівностей. 

 

Для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, 

премій, виконання громадських обов'язків тощо використовується рахунок 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам з наступними субрахунками: 661 

«Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 

«Розрахунки за іншими виплатами» [2].  

В кредиті субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

відображаються всі нарахування заробітної плати працівника. В дебеті 

субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображаються виплачена 

заробітна плата, депонована заробітна плата, відраховані аліменти та інші 

відрахування згідно з виконавчими листами. В кредиті субрахунку 662 

«Розрахунки з депонентами» відображаються суми своєчасно не виданої або не 

отриманої заробітної плати, премій, допомоги тощо працівникам підприємства. 

В дебеті субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» відображаються видачі 

депонованих сум [2]. Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має 

стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, 

тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо.  

Нарахування зарплати здійснюється два рази на місяць і відображається в 

обліку в останній день місяця. За першу половину місяця може видаватись перша 

заробітна плата або «аванс» в розмірі 50% місячної зарплати за вирахуванням 

податків, що підлягають утриманню, але не менше фактично відпрацьованого 

часу [3]. Виплата авансу здійснюється по Платіжній відомості.  

Відпускні нараховуються шляхом ділення сумарного заробітку за останні 

перед відпусткою 12 календарних місяців або за менший фактично 

відпрацьований час на відповідну кількість календарних днів року або меншого 

відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених 
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законодавством). Одержаний результат множать на кількість календарних днів 

відпустки. Виплата допомоги по вагітності і пологах виплачується в розмірі 100 

% середньої заробітної плати за весь період такої відпустки. Допомога по 

вагітності та пологах не залежить від страхового стажу і складає 100 % середньої 

зарплати. Допомога виплачується після її призначення в найближчий термін, 

встановлений для виплати зарплати.  

Розподіл оплати праці та відрахувань на соціальні заходи по об’єктах 

обліку відображується у Зведеній відомості. У відомості узагальнюються дані 

загалом по підприємству: про суму нарахованої оплати праці, суми оплати праці, 

виданої готівкою в поточному місяці, про розміри депонованої оплати праці, а 

також суми утримань за їх видами. Основні встановлені ставки ЄСВ 22 % 

(інвалідів 8,41 %), ставка ПДФО – 18 %, ставка ВЗ – 1,5 %. Виплата здійснюється 

через касу або перерахування на картковий рахунок працівника, після стягнення 

ПДФО та ВЗ [5]. 

В Україні виплати працівникам регламентуються національним 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», а 

також Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (IAS) 19 «Виплати 

працівникам». При порівнянні національних та міжнародних стандартів, 

потрібно відмітити, що МСБО 19 «Виплати працівникам» є змістовнішим, ніж 

ПСБО 26 «Виплати працівникам», більш структурованим та обґрунтованим. 

МСФЗ (IAS) 19 поділяє виплати працівникам на чотири категорії:  

1) короткострокові виплати;  

2) виплати по закінченні трудової діяльності;  

3) інші довгострокові виплати працівникам;  

4) виплати при звільненні [6].  

Таким чином, проводячи порівняльний аналіз складу короткострокових 

виплат працівникам, МСФЗ (IAS) 19 на відміну від вітчизняного ПСБО 26 

включає також виплати пов’язані з участю працівників у прибутках 

підприємства, різні винагороди в негрошовій формі та внески на соціальне 

забезпечення. У ПСБО 26 Для обліку виплат по закінченні трудової діяльності 

передбачено рахунок– 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».  
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС 

ВОЄННОГО СТАНУ 

Ведення воєнних дій на території незалежної України внесли свої 

корективи як у звичне життя населення, так і у всю економічну систему держави. 

В умовах сьогодення державний аудит, як й інші сфери діяльності проходить 

період адаптації у сфері нормативно-правового забезпечення для адекватного 

функціонування усіх галузей. 

З початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року, 

Президентом України було прийнято Указ «Про введення воєнного стану», 

слідом за ним Торговельно-Промислова палата засвідчила настання форс-

мажорних обставин внаслідок ведення на території України бойових дій. 

Відповідно до цього необхідно було запровадити зміни до нормативно-

правового забезпечення регулювання аудиторської діяльності на цей період, 

внаслідок чого Кабінетом Міністрів України було прийнята постанова «Деякі 

питання здійснення державного фінансового контролю в умовах воєнного стану» 

від 7 травня 2022 року. Відповідно до цієї постанови, можна виділити такі 

основні зміни у роботі Державної аудиторської служби та її міжрегіональних 

підрозділів під час воєнного стану та протягом місяця після його припинення: 

1. здійснюють заходи державного фінансового контролю з 

урахуванням воєнного стану, якщо така територія не є під окупацією та у процесі 

перевірки не буде загрожувати життю та\або здоровю перевіряючих; 

2. до тривалості заходів державного фінансового контролю, а саме: 

інспектування, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель та інших 

строків, визначених порядками проведення цих заходів державного фінансового 

контролю, не включається строк, протягом якого такий захід (організація 

проведення, оформлення, реалізація) не здійснювався у зв’язку з обставинами, 

обумовленими воєнним станом; 

3. надання документів під час заходів державного фінансового 

контролю, зустрічних звірок, збору інформації та документування процесу 

державного фінансового контролю, реалізація матеріалів за його результатами 

здійснюються в паперовій та/або електронній формі [1]. 

Крім цього, потрібно відзначити прийняття Постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», за 

допомогою якої було врегульовано проведення планових і позапланових 

перевірок під час воєнного стану. В цілому, згідно постанови, проведення таких 

заходів було припинено на час війни, але винятком становлять перевірки, що 
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спрямовані на зловживанням становища та спрямовані на неконтрольоване та 

необґрунтоване зростання цін на товари першої необхідності та товари, що 

мають соціальну значущість, що тягне за собою штучний дефіцит було 

припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, або тих 

об’єктів, що несуть за собою загрозу для суспільства та несуть негативний вплив 

на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави, тощо. 

Також потрібно прийняти до уваги Закон України від 03.03.2022 № 2115-

ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у 

період дії воєнного стану або стану війни» яким було врегульовано процес подачі 

фінансових, аудиторських звітів та інших документів, подача яких вимагається 

до норм чинного законодавства у паперовій та\або електронній формі протягом 

трьох місяців після припинення воєнного стану за той період, коли звітність не 

була подана або при наявності обов’язку подати документи. Це значно допоможе  

бухгалтерам, що працюють на підприємствам, що зазнали руйнувань або мають 

перебої електропостачання, тимчасово зупинили свою роботу [2]. 

Особливу увагу потрібно звернути на кібератаки, які з початку 

повномасштабного вторгнення активно застосовуються з метою нанесення 

шкоди підприємствам і організаціям та незаконного використання інформації у 

своїх цілях.  

Отже, враховуючи вищесказане, можна зробити висновки, що від початку 

повномасштабного вторгнення державою було розроблено низку уточнень та 

коригувань до наявних законів та постанов, щоб забезпечити ефективне 

функціонування економічної сфери для підприємств та аудиторської діяльності 

для самих аудиторів навіть в умовах воєнного стану, але залишається багато 

невирішених питань, які потребують значних доопрацювань.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Для України однією з найбільших проблем сучасності є забезпечення 

цільового використання державних фінансових ресурсів. Особливо важливе це в 

умовах війни, значної потреби у фінансових ресурсах, підтримки національної 

економіки. В Україні було декілька спроб реформування системи фінансового 

контролю, але жодна з них не завершилася успіхом. Щороку проблема корупції 

лише набувала нових обрисів. З огляду на це досить актуальним питанням постає 

вивчення кращого міжнародного досвіду організації фінансового контролю. 

Подальше його урахування дозволить використати з метою удосконалення 

організації фінансового контролю в Україні.  

Вивченням зарубіжного досвіду організації фінансового контролю 

займалася велика кількість вчених. Зокрема, можемо виділити таких вчених як: 

Л. Дікань, О. Ковалюк, Я. Мазур, Л. Розумович, І. Стефанюк, А. Козирін та інші. 

У роботах цих вчених розглянуті окремі аспекти організації фінансового 

контролю. Тоді, як не до кінця вивченим залишається питання міжнародного 

досвіду організації фінансового контролю. 

Не має жодної країни, якій би вдалося звести до нуля корупцію на нецільове 

використання фінансових ресурсів, але є держави які успішно борються з даною 

проблемою. Як показує практика існує чіткий взаємозв’язок між економічним 

розвитком країни та організацією фінансового контролю у ній. Найбільш 

економічно сильною країною світу є Сполучені Штати Америки. Багато чого їх 

економічний розвиток забезпечений налагодженій ефективній організації 

фінансового контролю. США має розгалужену систему державного фінансового 

контролю, яка включає більше 10 різних органів та інституцій, між якими чітко 

розподілені функції, повноваження та обов’язки. Їх розподіл здійснений так, щоб 

унеможливити дублювання функцій. Центральним органом у даному питанні є 

Головне контрольно-фінансове управління, у коло завдань якого входить 

здійснення перевірок за дотриманням процедури укладання та виконання 

контрактів, здійснення оцінок та складання оглядів за виконання федеральних 

програм, проведення різноманітних обстежень, перевірки обґрунтованості 

встановлення цін тощо. Фінансовому контролю в США у перше чергу 

підлягають урядові агентства, установи і підприємства сфери оборони, 

енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, житлового будівництва 

та інші з питань державних фінансів, податків, бухгалтерського обліку. Крім 

того, обов’язковим є перевірка законності, доцільності та ефективності 

здійснених витрат в рамках окремих проектів та програм [4]. 

У Франції щільне місце в системі організації фінансового контролю 

відводиться Рахунковій палаті. До основних завдань даного органу відноситься 

контроль фінансової діяльності адміністративних інститутів, виявлення помилок 
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та прорахунків, що завдають шкоди державним фінансам. Вона перевіряє як саме 

використовуються кредити, фінанси тощо. 

У Канаді роль вищого контролюючого органу покладено на Офіс 

генерального аудитора; в межах повноважень департаменту знаходяться три 

сфери – фінансовий аудит, аудит відповідності та аудит економічної 

ефективності (або ефективності бюджетних капітальних витрат); перевіряється 

Рада казначейства [2].  

У Швеції, парламентській монархії, головним органом державного 

контролю та обліку є Національна контрольно-ревізійна служба, також відома 

як Національна аудиторська служба в деяких джерелах. Метою його діяльності, 

як визначено урядом, є досягнення якісного управління фінансовою діяльністю. 

Діяльність офісу спрямована у двох напрямках: щорічні перевірки фінансово-

господарської діяльності державних установ і підприємств та перевірки 

ефективності державних закупівель [4]. 

У більшості країн обов’язковою умовою ефективного забезпечення дієвого 

та оперативного контролю є наявність територіальних одиниць, які, залежно від 

форми національного устрою країни, повністю або частково 

підпорядковуються Вищій бухгалтерській конторі, але загалом залишаються 

незалежними у виконання своїх функцій, з акцентом на перевірку. Місцеві 

кошти та видатки бюджету у разі потреби виконують оперативні завдання 

центрального контролюючого органу. Подібні регіональні офіси вищих 

фінансових регуляторів у Франції, Німеччині, Канаді, Болгарії, Бразилії, 

Польщі, Китаї, Чехії та ін. [4].  

Кожна країна по-своєму прагне підвищити роль і відповідальність 

контролюючого органу, надати йому необхідні повноваження та належну 

матеріальну базу, забезпечити незалежність його роботи від умов об’єкта 

контролю, особливостей, які повинні безсумнівно, послужать корисним 

практичним досвідом [1]. 

А.І. Іванова у своїй науковій роботи виділяє такі спільні ознаки, які 

притаманні більшості успішних світових систем фінансового контролю:  

–    автономність від гілок влади;  

– головний акцент на цільовому використанні, економічності, ефективності 

програм витрат фінансових засобів;  

– ефективність діяльності контрольно-ревізійних органів визначається 

шляхом порівняння засобів, витрачених на її реалізацію та отриманих у 

результаті доходів (грошові кошти повернуті до бюджету та/або не витрачені з 

порушенням бюджетного законодавства, можлива упущена вигода від 

підзвітність безпосередньо Парламенту та громадськості (через засоби масової 

інформації);  

– чітко визначені повноваження, закріплені в нормативно законодавчих 

актах;  

– кваліфікований та вмотивований персонал;  

– чіткі стандарти аудиту;  

– чіткість та недвозначність формулювань положень звітів та висновків [3]. 
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Таким чином, у розвинених країнах світу у питанні організації фінансового 

контролю важливе значення відводиться спеціальним органам. Кожна передова 

країна світу має індивідуальну систему організації фінансового контролю. Для 

України важливим є вивчення цього досвіду та адаптації його до вітчизняних 

реалій. Застосування цього досвіду повинно забезпечити підвищення 

ефективності фінансового контролю.  
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З самого проголошення незалежності України хронічною та найбільш 

складною проблемою є корупція, розкрадання бюджетних коштів, їх нецільове 

використання. В Україні постійно змінювалися президенти, уряди, але проблема 

корупції так ніколи й не була вирішена. Це вказує на не дієздатний державний 

фінансовий контроль в Україні, через що країна відчуває постійний дефіцит 

фінансових ресурсів та призводить до потреби в залученні кредитних коштів. 

Саме тому досить актуальним постає питання виявлення проблем державного 

фінансового контролю в Україні, а також пошуку шляхів його реформування.  

Слід зазначити, що питання дослідження стану державного фінансового 

контролю було в центрі уваги великої кількості дослідників. Так, дане питання 

досліджували: Довга М.О., Мельник О.П., Паньків Ю., Гупаловська М. та інші. 

Незважаючи на наявність певних напрацювань з даної теми, її актуальність в 

умовах воєнного стану набуває нових образів. 

В Україні питання фінансового контролю регулюється Законом України 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». 

Саме даний закон визначає основні завдання фінансового контролю, органи, які 
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здійснюють дану функцію, їх повноваження тощо. Велика роль для здійснення 

державного фінансового контролю покладається на державну аудиторську 

службу, яка координується Кабінетом Міністрів України та реалізовує політику 

у сфері державного фінансового контролю [6]. 

Суб’єктами виконавчої влади на які законодавством покладено контрольні 

повноваження реалізації контролю в Україні є Рахункова палата, Державна 

податкова служба та Держаудитслужба. 

Державний фінансовий контроль в Україні здійснюється через реалізацію 

трьох інструментів: проведення фінансового аудиту, інспектування, а також 

перевірки закупівель та їх моніторингу. 

Державний фінансовий аудит – вид державного фінансового контролю, 

який полягає у перевірці та аналізі фактичного стану законного та ефективного 

використання державних або громадських коштів і майна, інших об’єктів 

державної власності органом державного фінансового контролю, достовірності 

бухгалтерської та фінансової звітності, внутрішній контроль функціонування 

системи. Результати національного фінансового аудиту та його оцінка 

представляються у щорічному звіті. Нині в практиці органів Держаудитслужби 

запроваджено чотири види аудиту :  

– аудит виконання бюджетних програм;  

– аудит діяльності суб'єктів господарювання;  

– аудит виконання місцевих бюджетів;  

– аудит окремих господарських операцій [2]. 

Перевірки, що проводяться Держаудитслужбою для бюджетних установ та 

організацій реалізуються у формі інспектування та ревізії органами державного 

фінансового контролю у формі документальних та фактичних перевірок. 

Результати перевірки оформляються Актом. 

Окремим напрямом діяльності Держаудитслужби є перевірка державних 

закупівель, що здійснюється розпорядниками бюджетних коштів за 

місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється. Моніторинг 

закупівель здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансового 

контролю [1]. 

Водночас система державного фінансового контролю в Україні, як показує 

практика є недієздатною та не може повноцінно вирішувати наявні проблеми. 

Зазначене можемо констатувати та тій основі, що питання корупції, розкрадання 

бюджетних коштів є однією з найбільших проблем національної економіки 

України. Так, про рівень корупції в Україні свідчить індекс сприйняття корупції, 

який щорічно складається на основі оцінок аналітиків та бізнесменів. Згідно 

даного рейтингу індекс сприйняття корупції складає 33 балів з 100 можливих та 

займає 117 позицію серед 130 країн. Такий показник свідчить про високий рівень 

корупції в Україні, а особливо у податковій сфері. Україна за показником 

корупції знаходиться поряд з державами Африки. Виходячи з цього можемо 

однозначно констатувати, що проблема корупції для національної економіки 

України є однією з найбільш вагомих, яка не дозволяє повноцінно їй 
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розвиватися. Наявна система державного фінансового контролю не може 

справлятися з існуючими проблемами та вимагає змін [3].  

На сучасному етапі система фінансового контролю в Україні не забезпечує 

належний рівень фінансово-бюджетної дисципліни. На основі проведеного 

критичного аналізу наукової літератури, а також системи державного 

фінансового контролю виділено низку проблем, які вимагають вирішення. Цими 

проблемами є такі : 

– нестача кваліфікованих кадрів для роботи у сфері державного фінансового 

контролю; 

– епізодичне здійснення контролюючих заходів, яке не охоплює перевірки 

усіх суб’єктів національної економіки. За орієнтовними оцінками в Україні 

близько 50 % вітчизняної економіки знаходиться у тіні; 

– недосконале та мінливе чинне законодавство в Україні у частині 

бюджетної та фінансової частини, які мають велику кількість прогалин та 

слабких місць. Це призводить до поширення махінацій, шахрайств, юридичних 

колізій, розкрадання, нецільового використання державного майна тощо; 

– відсутність єдиної методології проведення державного фінансового 

контролю, а також єдиних стандартів для цього. Це доволі часто призводить до 

хаотичності та без системності у питанні здійснення державного фінансового 

контролю [5]. 

Наведені вище проблеми є найбільшими, які не дозволяють забезпечити 

якісний державний фінансовий контроль в Україні. Необхідне повне 

переформатування системи державного фінансового контролю. Для цього 

важливо вивчати кращий досвід передових держав світу та використовувати 

його. З урахуванням виявлених проблем можемо запропонувати ряд заходів, які 

можливо вжити для удосконалення державного фінансового контролю, зокрема:  

– формування засад єдиної концепції системи національних організацій 

фінансового контролю;  

– створення дієвого механізму протидії злочинності та зловживанням при 

використанні бюджетних коштів, державного та громадського майна шляхом 

впровадження стандартів державного фінансового контролю;  

– удосконалення кадрового забезпечення національної системи 

фінансового контролю (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

кадрів за новими кваліфікаційними вимогами та методиками);  

– удосконалити матеріально-технічне, наукове та інформаційно-

аналітичне забезпечення функціонування національної системи фінансового 

контролю [4]. 

Таким чином, сучасний стан системи державного фінансового контролю не 

дозволяє йому ефективно використовувати завдання, що покладені на нього. 

Через це в Україні значний рівень корупції, нераціонального використання 

бюджетних фінансових ресурсів, наявність зловживань посадовими особами 

тощо. До основних проблем державного фінансового контролю відноситься брак 

кваліфікованих кадрів, епізодичних та безсистемний характер здійснення 

контрольних перевірок, надання переваги методам, які дають змогу виявити 
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факти порушень, але не передбачити чи запобігти їм, відсутність єдиної 

методології фінансового контролю. З метою їх усунення необхідне кардинальне 

реформування системи державного фінансового контролю з урахуванням 

кращого міжнародного досвіду. 
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На сьогодні більшість вітчизняних підприємств перебувають на межі 

фінансової кризи. Основна причина виникнення кризових явищ полягає у 

низькому рівні менеджменту і нездатності підприємств ефективно та своєчасно 

управляти оборотними активами. В умовах воєнного стану підвищується 

відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і ухваленні 

управлінських рішень для забезпечення ефективності розрахунків з дебіторами і 

кредиторами.  

Вагомий внесок у розробку методологічних засад бухгалтерського обліку 

дебіторської заборгованості зроблено в наукових дослідження С. Д. Батехіна, І. 

А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, 

В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова 

та ін. 

Метою дослідження виступило уточнення сутності дебіторської 

заборгованості в умовах прийняття поточних й стратегічних управлінських 

рішень.  

http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68822.doc.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
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Основним інструментом контролю дебіторської заборгованості має бути 

реєстр її старіння, який являє собою таблицю, що містить неоплачені суми 

рахунків, що групуються на основі термінів прострочення платежу. Групування 

можна здійснювати, виходячи з політики підприємства в межах кредитування 

контрагентів [1]. 

Широке розповсюдження в управлінні дебіторською заборгованістю 

отримали коефіцієнти інкасації, розроблені С.-Дж. Браном та М.П. Крицменом. 

Взагалі інкасація боргових вимог — це банківська послуга отримання за 

дорученням клієнта коштів від боржника такого клієнта в рахунок погашення 

його боргу чи акцепту за векселями, чеками, іншими розрахунковими й 

товарними документами. Коефіцієнти інкасації — частина надходжень від 

заборгованості визначеного терміну щодо обсягу реалізації періоду виникнення 

заборгованості. Якщо коефіцієнт більше 1, то дебіторська заборгованість 

знизилася, якщо коефіцієнт менше 1, то дебіторська заборгованість і ймовірність 

формування безнадійної заборгованості зростають [2]. 

Метою факторингового обслуговування є негайне інкасування коштів (або 

одержання їх на визначену у факторинговому договорі дату) незалежно від 

платоспроможності платника. 

Факторинг дає змогу постачальникові мінімізувати ризики, пов'язані із 

відстроченням оплати придбання товару або послуги, зменшує потребу у 

відтягуванні значних адміністративних ресурсів для отримання оплати від 

покупця за поставлені товар або послугу та дає змогу постачальникові отримати 

кошти за рахунок своєї дебіторської заборгованості [2]. Незважаючи на безліч 

переваг, факторинг не надається банками і не споживається компаніями масово.  

Можна визначити такі шляхи поліпшення стану розрахунків: 

- необхідно постійно стежити за співвідношенням дебіторської і 

кредиторської заборгованостей, оскільки значне переважання дебіторської 

заборгованості створює загрозу фінансової стійкості підприємства і робить 

необхідним залучення додаткових джерел фінансування, а перевищення 

кредиторської заборгованості над дебіторською може привести до 

неплатоспроможності підприємства; 

- контролювати політику диверсифікації відносно дебіторів, тобто 

орієнтуватися на збільшення їх кількості для зменшення ризику несплати одним 

або декількома крупними покупцями; 

- виробляти класифікацію покупців залежно від виду продукції, об'єму 

закупівель, платоспроможності, історії кредитних відносин і умов оплати; 

- маючи оперативні дані по простроченій заборгованості, необхідно 

починати претензійну роботу, тобто висилати повідомлення-претензії зі всіма 

розрахунками пені за прострочену заборгованість; 

- розробляти різні моделі договорів з гнучкими умовами оплати, зокрема 

надання покупцями знижок при достроковій оплаті, оскільки зниження ціни 

приводить до розширення продажів і інтенсифікує приток грошових коштів; 

- необхідно виробляти аналіз складу і структури дебіторської 

заборгованостей по конкретних покупцях, а також по термінах утворення 
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заборгованості або термінах їх можливого погашення, що дозволить своєчасно 

виявляти прострочену заборгованість і вживати заходи до її стягнення; 

- контролювати оборотність дебіторської і кредиторської заборгованостей, 

а також стан розрахунків по простроченій заборгованості, оскільки в умовах 

інфляції всяке відстрочення платежу призводить до того, що підприємство 

реально одержує лише частину вартості поставленої продукції, тому бажано 

розширити систему авансових платежів [3]. 

Отже, управління дебіторською заборгованістю має свою специфіку, яка 

залежить від характеру та джерел її виникнення, типу підприємства, стадії його 

життєвого циклу, стану ринкової кон'юнктури та інших чинників. Аналіз і 

управління дебіторською і кредиторською заборгованостями є одним з 

найважливіших чинників максимізації норми прибутку, збільшення ліквідності, 

кредитоспроможності і мінімізації фінансових ризиків. Правильно розроблена 

стратегія управління дебіторськими і кредиторськими боргами дозволяє 

своєчасно і в повному обсязі виконувати отримані зобов'язання перед клієнтами, 

що сприяє створенню репутації надійного і відповідального підприємства. 

В умовах кризи неплатежів особливо зростає роль ефективного управління 

дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження 

безнадійних боргів. При цьому слід пам'ятати, що політика управління 

дебіторською заборгованістю є одночасно складовою не лише фінансової, а й 

маркетингової стратегії підприємства. Адже шляхом пом'якшення умов 

розрахунків з покупцями продукції можна розширити обсяги її реалізації і тим 

самим збільшити доходи і прибутки від основної діяльності. 

У процесі здійснення різноманітних виробничих та комерційних операцій 

у підприємства може виникати дебіторська заборгованість за розрахунками з 

покупцями продукції, персоналом, власниками, бюджетом та позабюджетними 

фондами тощо. Але господарська практика свідчить, що на розрахунки з 

покупцями за відвантажену продукцію (виконані роботи і послуги) припадає 

більш як 80 % загального обсягу дебіторської заборгованості підприємств, що 

робить її основним об'єктом фінансового управління. 

Основна мета управління дебіторською заборгованістю полягає в 

мінімізації її обсягу та строків інкасації боргу. В процесі управління 

вирішуються такі завдання: 

 визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за 

комерційним і споживчим кредитом; 

 формування принципів та умов кредитної політики щодо покупців 

продукції; 

 визначення кола потенційних дебіторів; 

 забезпечення інкасації дебіторської заборгованості; 

 прискорення платежів за допомогою сучасних форм рефінансування 

дебіторської заборгованості. 

Іноді помилково вважають, що завдання управління дебіторською 

заборгованістю зводиться лише до збалансування її обсягів з кредиторською 

заборгованістю підприємства. Насправді, зовсім недостатньо, щоб сума 
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дебіторської заборгованості не перевищувала суму кредиторської 

заборгованості. Адже підприємство зобов'язано розрахуватися за своїми боргами 

перед кредиторами незалежно від того, отримує воно борги від своїх дебіторів 

чи ні. Більш принципове значення, з погляду фінансового менеджменту, має 

забезпечення доброякісної дебіторської заборгованості та прискорення її 

оборотності. 

Таким чином, за сучасних умов розвитку господарських відносин 

важливого значення набуває аналіз дебіторської заборгованості суб’єктів 

господарювання. Це пов’язано з тим, що підприємства набувають самостійність 

та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарчої 

діяльності перед власниками, робітниками, банком та кредиторами. Основним 

джерелом інформації про таку заборгованість суб’єктів господарювання є 

фінансова звітність, яка ґрунтується на узагальнених даних фінансового обліку. 
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Вiнницький торговeльно-eкономiчний iнститут ДТEУ 

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ АДМІНІСТАТИВНИХ ВИТРАТ  

Адміністративні витрати являють собою загальногосподарські витрати, які 

пов’язані з операційною діяльністю підприємства, спрямовані на забезпечення 

обслуговування та управління підприємством і не включаються до складу 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»: «Витрати – це зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу» [1]. 

На думку Даценко Г.В., Кудирко О.М. поняття витрат на утримання 

адміністративно-управлінського персоналу є широкоохоплюючим. Вони 

представляються у вигляді необхідних витрат, які не можна безпосередньо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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віднести до певної категорії витрат. Науковці звертають увагу, що іноді ті 

витрати, що розглядаються як частина операційних витрат, все ж таки є 

складовими адміністративних витрат: оренда офісних приміщень, оплата 

комунальних послуг, виплата заробітної плати персоналу, який не відіграє роль 

у процесах виробництві та реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг 

[2, с.70]. 

Умовно адміністративні витрати можна розділити на три великі групи 

(рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Групи адміністративних витрат 
 

Адміністративні витрати відображаються на активному витратному рахунку 

92 «Адміністративні витрати» (табл. 1). 

Аналітичний облік адміністративних витрат у підприємствах ведеться у 

розділі III «Витрати діяльності» журналу 5 (5А) відповідно за такими статтями 

витрат: 

- витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу; 

- витрати на службові відрядження; 

- амортизація необоротних активів; 

- інші витрати загальногосподарського призначення. 

Таблиця 1 – Характеристика рахунка № 92 «Адміністративні витрати» 

Назва та 

номер 

рахунка 

Призначення 

рахунка 

 

Відображення інформації за операціями стосовно 

адміністративних витрат 

На рахунку № 92 В 

обліково

му 

регістрі 

У 

звітності 

 

за дебетом за кредитом 

1 2 3 4 5 6 

92 

«Адмініст

ративні 

витрати» 

 

Для накопичення 

витрат, 

пов’язаних з 

управлінням 

та обслуговуванням 

підприємства 

 

Відображаєть

ся сума 

визнаних 

адміністрати

вних витрат 

 

Відображається 

списання 

адміністративних 

витрат 

на рахунок № 79 

«Фінансові 

результати» 

 

Журнал 

5 (5А) 

 

Рядок 

2130 Звіту 

про 

фінансові 

результат

и 

 

Групи адміністративних витрат 

1 група: 

 витрати, пов’язані із формуванням та 

власне утриманням адміністративно-

управлінського штату; 

2 група: 

 витрати, пов’язані із професійною 

підготовкою та перепідготовкою 

(підвищення кваліфікації) працівників 

апарату управління та персоналу, сферою 

зайнятості яких є загальногосподарська; 

3 група: 

витрати, пов’язані із перевезенням 

працівників до місця роботи і назад. 
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За журнальної форми обліку в кінці звітного періоду із третього розділу 

Журналу 5 (5А) кредитовий оборот за рахунком 92 «Адміністративні витрати» 

переноситься до графи 4 першого розділу даного облікового регістру [3, с.156]. 

Організація обліку адміністративних витрат є важливою частиною загальної 

системи організації обліку підприємства, яка дозволяє працівникам облікового 

апарату у повному обсязі та достовірно формувати фінансову звітність та таким 

чином забезпечувати зацікавлених осіб інформацією про стан та обсяг 

здійснених адміністративних витрат в господарській діяльності підприємства. З 

точки зору системного підходу, організація обліку адміністративних витрат на 

підприємстві включає такі обов’язкові елементи: нормативно-методичне 

забезпечення прямого впливу; оцінка об’єкта обліку, облікова політика, графік 

документообігу та робочий план рахунків. 

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності та прибутковості 

діяльності підприємств є побудова ефективного механізму управління витратами 

підприємства, який передбачає цілеспрямоване формування оптимального рівня 

витрат, проведення постійного контролю за їх формуванням і розподілом, а 

також стимулювання зниження рівня управлінських, виробничих та інших 

витрат. 

Актуальність удосконалення облікового забезпечення управління 

адміністративними витратами на підприємстві є беззаперечним, оскільки 

адміністративні витрати тісно пов’язані з іншими витратами 

загальногосподарського призначення, які в цілому впливають на фінансові 

результати підприємства. 
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Найважливішим критерієм оцінки діяльності роботи суб’єктів 

господарювання, який впиває на вартість підприємства та забезпечує можливості 

для зростання прибутковості є інтелектуальній капітал. Інтелектуальний капітал 

є незамінним чинником для кожного підприємства і відіграє важливу роль у 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-%2000
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забезпечені  конкурентоспроможності окремого підприємства [3]. 

Інтелектуальний капітал можна визначити як нематеріальний ресурс компанії, 

який не має матеріальної чи фізичної субстанції. Інтелектуальний капітал є 

одним із видів капіталу, який повинен відповідати ознакам капіталу. 

Характеристикою інтелектуального капіталу підприємства є те, що активи 

являють собою знання, які не віддільні від персоналу та втілюються в 

інтелектуальній діяльності [2]. 

Інтелектуальний капітал є розвитком концепції нематеріальних активів, яка 

відноситься до групи активів, що не мають матеріальної форми. Деякі активи, що 

входять до складу інтелектуального капіталу, є об’єктом бухгалтерського обліку. 

Інтелектуальний капітал підприємства бере безпосередню участь у виробничому 

процесі, що забезпечує зростання економічної цінності готової продукції та дає 

можливість підприємству отримувати додаткові прибутки. За рахунок свого 

формування та використання,  підвищує продуктивність праці, створює стійку 

конкурентну перевагу для підприємства. У зв’язку з цим, чи зможе підприємство 

забезпечити довгострокове і динамічне зростання прибутковості, багато в чому 

залежить від ефективності управління його інтелектуальним капіталом - 

потенціалом, який активно використовується суб’єктами господарювання з 

метою отримання доходу в процесі економічного розвитку [1].  

Інтелектуальний капітал це сума людського та структурного капіталу. На 

людський капітал припадає близько 50% загальної вартості капіталу, а інші 50% 

- це структурний капітал та капітал відносин. Людський капітал - це сукупність 

компетенції, знань і навичок працівників підприємства. Для безперебійного 

процвітання підприємства його постійно потрібно вдосконалювати (навчання 

працівників тощо). Це одночасно поєднання якостей працівника, так і його 

талантів. Людський капітал також повинен включати суб’єктів, відповідальних 

за креативність та інновації організації. Людський капітал не може належати 

компанії.  

Структурний капітал включає апаратне забезпечення та бази даних, 

організаційну структуру, патенти, товарні знаки та можливості бізнесу, який він 

підтримує та продуктивності праці працівників. Можна вважати, що 

структурний капітал також створюється капіталом клієнтів, відносинами з 

основними клієнтами. На відміну від людського капіталу, структурний капітал 

може належати підприємству і, таким чином, може бути реалізований. 

Інтелектуальний капітал ділиться на дві основні частини.  Перша частина 

представляє невидимі ресурси і процеси, які створюють організаційний та 

соціальний капітал, а друга частина відображає знання людей і створює 

людський капітал. Структурний капітал складається із відносин із середовищем, 

організації та розвитку, тоді як людський капітал характеризується здатністю, 

ставлення та інноваційною здатністю. Інтелектуальний капітал включає в себе: 

знання, досвід, технології, відносини з клієнтами, навички. Варто зазначити, що 

вартість інтелектуального капіталу сучасних підприємств у кілька разів 

перевищує балансову вартість, а основою складовою інтелектуального капіталу 

є знання. Завдяки цьому всі співробітники можуть спільно підвищувати вартість 
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компанії [1]. 

Якість інтелектуального капіталу, незважаючи на відсутність його 

повноцінного обліку в бухгалтерському обліку, значною мірою визначає 

ефективність виробництва та економічні вигоди підприємств і організацій. 

Найважливішим для підприємств є група ключових клієнтів і потенційних 

споживачів. Клієнти, задоволені придбаним товарами чи послугами, 

співпрацюють з компанією більш тривалий період часу. З точки зору розвитку 

компанії, інтелектуальний капітал є запорукою економічної ефективності 

компанії [2]. Підтримка хороших відносин з клієнтами вимагає безперервних і 

системних дій співробітників компанії.  

Класифікація інтелектуального капіталу є частиною для позначення 

нематеріальних активів, без яких компанія не буде існувати, посилюючі 

конкурентні переваги [1]. Важливо враховувати інтелектуальний капітал 

керівників компаній. Чітко не визначено, чи мають власник або власники 

компанії право включати людський капітал як нематеріальні активи компанії. 

Необхідні дослідження, аналіз і пошук відповідного рішення. Управління 

інтелектуальним капіталом є довгостроковою діяльністю і розвиваючи людський 

капітал, компанія приділяє увагу розвитку всіх відповідних питань, а саме 

відбору співробітників з цінними знаннями, навичками та вищезазначеними 

елементами, такими як: вартість бренду, репутація компанії, лояльність клієнтів 

тощо. 
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Звітність стала елементом інфраструктури ринкової економіки і засобом 

комунікації. На сьогодні звітність являє собою багатий матеріал для апарату 

управління підприємством, а також для інших організацій та установ, на адресу 

яких вона направляється. Звітність с важливим засобом оперативного 

керівництва роботою підприємства, своєрідною рекламою його діяльності, 

оскільки дуже часто є першим джерелом інформації про підприємство. 

Обліковий процес на кожному підприємстві закінчується складанням звітності 
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на підставі об'єднання поточних даних для розрахунку економічних показників, 

необхідних для управління [4, c. 7]. 

Фінансова звітність завжди була і буде у центрі уваги науковців, оскільки 

вона є дуже важливим елементом для прийняття управлінських рішень. Вагомий 

внесок у розробку та вдосконалення теоретичних та методологічних положень 

щодо процесу складання фінансової звітності втілили такі відомі вітчизняні 

науковці, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Макарович В.К., Л.М. Біла, Ю. А. 

Верига, М. В. Корягін, Н.В. Семенишена, В. Ю. Світлична та інші. 

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період.  

Фінансова звітність задовольняє інформаційні потреби користувачів щодо:  

 придбання, продажу та володіння цінними паперами;  

 участі в капіталі підприємства;  

 оцінки якості управління;  

 оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;  

 забезпеченості зобов'язань підприємства;  

 визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;  

 регулювання діяльності підприємства; 

 інших рішень [1, c.15]. 

Фінансова звітність складається із затверджених Міністерством фінансів 

України та погоджених із Державною службою статистики України форм:  

– Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 1;  

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2;  

– Звіт про рух грошових коштів, форма № 3;  

– Звіт про власний капітал, форма № 4;  

– Примітки до річної фінансової звітності. 

Фінансова звітність повинна надавати користувачам дохідливу, доречну, 

достовірну та порівняльну інформацію щодо фінансового стану, результатів 

діяльності, руху грошових коштів, змін у власному капіталі.  

Дохідливість інформації означає, що інформація подана у фінансовій 

звітності, має бути дохідливою та зрозумілою. Припускається, що для 

досягнення дохідливості інформації користувачами вони повинні мати базові 

економічні знання та бути зацікавлені у сприйнятті наданої інформації.  

Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішень 

користувачами та своєчасністю. Тобто доречною вважається інформація, яка 

впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу оцінити минулі, 

теперішні та майбутні події, оцінити вплив допущених помилок і відхилень у 

минулому для їх виправлення, коригування у поточному звітному періоді. Отже, 

доречною є лише суттєва інформація. Суттєвість визначається на підставі як 

якісних, так і кількісних факторів [2, c. 13, 21]. 

Власники підприємств прямо зацікавлені в тому, щоб їх майно давало 

прибуток і виправдовувало вкладений у нього капітал. При цьому одним із 

основних джерел отримання інформації про діяльність і фінансовий стан цього 
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"майна" є фінансова звітність. Розрахунок показників фінансового аналізу в 

цьому випадку дасть їм змогу отримати більш повне уявлення про стан справ на 

підприємстві. Показники фінансової звітності, що використовуються в такому 

аналізі, мають формуватися з погляду оптимальності розрахованих показників [ 

5, c. 57]. 

Кожному підприємству потрібно повністю, точно і своєчасно відображати 

інформацію про рух грошових коштів та їх залишки. Проте Макарович В.К. та 

Фортуненко К.О. виокремлюють такі проблемні аспекти формування інформації 

про рух грошових коштів у фінансовій звітності: 

– наявність двох методів складання Звіту про рух грошових коштів 

породжує суперечки, а саме: відсутність повної картини про рух грошових 

коштів за основними статтями надходжень і виплат грошових коштів (за 

використання прямого методу) та про причини відхилення чистого грошового 

потоку від чистого прибутку (за використання непрямого методу); 

– відсутність окремої стандартизації відображення в обліку операцій з 

грошовими коштами. Впровадження нового стандарту приведе до підвищення 

правильності та аналітичності відображення грошових коштів у фінансовій 

звітності; 

– недостатня аналітичність Звіту про рух грошових коштів для 

використання даних звіту в процесі прийняття управлінських рішень [5, 968]. 

Погоджуючись із цим твердженням, можна дійти висновку про необхідність 

комплексного вдосконалення усіх форм фінансової звітності, так як вони тісно 

взаємоповзв'язані між собою. 

Отже, фінансова звітність є інструментом для об’єктивної та достовірної 

оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності та руху грошових 

коштів підприємства. Для додаткового розкриття інформації, підвищення її 

інформативності та значення необхідно удосконалити принципи складання, 

змісту форм фінансової звітності. Адже саме це забезпечить покращення 

фінансового стану підприємства.  
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КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ 

Підприємства функціонують в умовах складних, мінливих, з високою мірою 

невизначеності, маркетинговій середі, тому управління маркетинговою 

діяльністю набуває для них особливу значущість. Тільки пропозиція споживачам 

ціннісно-значущої продукції може бути заставою виживання в конкурентній 

боротьбі, оскільки в обмін на зроблені товари і послуги фірма отримує кошти для 

свого існування і діяльності. Але, виробляючи продукцію, треба знати кому її 

продавати. Звідси у нас витікає поняття товарного ринку [1]. 

Найважливіша умова для застосування комерційного підходу в сучасних 

умовах − існування ринку. Якщо в суспільстві немає вільного ринку продавців і 

покупців, то у вивченні ринкового попиту ніхто не зацікавлений. Якщо у 

покупців поки немає вибору при купівлі товарів, якщо якість і ціна диктуються 

виключно виробниками-монополістами, то їх бажання і потреб ніким 

враховуватися не будуть. 

Ринок − сукупність існуючих і потенційних покупців товарів [2]. Ринок 

споживчих товарів характеризується передусім масовістю виробництва і збуту 

цих товарів. Інший важливий момент − зростання частки товарів тривалого 

користування, т. е. тих, які використовуються протягом довгого часу, звичайно 

протягом декількох років (вдома, легкові автомобілі і інше). 

Товарні ринки різноманітні. Класифікуються вони по декількох ознаках. 

Останнім часом спортивні товари перестали бути запитаними тільки у 

вузького кола спортсменів. Для все більшого числа людей вони стають частиною 

стилю життя. У Європі основний продаж ритейлери робить на продажу 

спорттоваров, що використовується не за прямим призначенням, а тому, що 

покупці одягаються в так званому спортивному стилі (об’єм продажу товарів 

спортивного стилю перевищує 50% всього продажу «спортивних» ритейлеров) 

[3]. 

Як відмічалося вище, на світовому ринку спортивні товари українського 

виробництва представляють незначну частину. По прогнозах експертів, ця 

тенденція збережеться на найближчі роки, незважаючи на значні темпи 

зростання ринку. Найбільшу частку на українському ринку спортивних товарів 

складають товари для зимових видів спорту. На літні спортивні товари, як 

вважають експерти, доводиться трохи менше за третину продажу. 

На українському ринку спортивного інвентаря лідируючі позиції займають 

зарубіжні фірми виробники. Спортивний інвентар українського виробництва 

складає в більшості випадків конкуренцію іноземному тільки відносно ціни, 

особливо поступаючись як товари професійного рівня. У сегменті товарів 

любительського рівня конкуренція розвивається більш успішно. По деяких видах 
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спорту випускаються українські аналоги зарубіжного інвентаря, існують і власні 

українські розробки. Виробництво конкурентоздатного спортивного інвентаря 

низької цінової категорії, зокрема, позитивно впливає на розвиток масового 

спорту в Україні. Відсутність ведучих позицій для вітчизняних фірм у 

виробництві інвентаря по багатьох видах спорту пояснюється не тільки 

агресивною політикою зарубіжних фірм на вітчизняному ринку, але і досить 

пасивною позицією держави в області спорту, особливо любительської. 

Ринок спортивного інвентарю досить не стабільний. Існують певні ризики 

при занятті даним видом підприємницької діяльності. Положення конкурентів 

досягаються за рахунок створення іміджу і великою популярністю серед 

споживачів. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ 

Маркетингове дослідження ринку – це галузевий огляд, який дає відповіді, 

що можуть задати на ринку його учасники. Вони включають вивчення його 

поточного стану, прогнозування кон’юнктури, визначення показників збуту 

продукції, поведінку споживачів та конкурентів тощо. 

Морозиво є один з найбільш популярних видів десерту. Це заморожений 

молочний продукт з вмістом різних смакових добавок. Завдяки високим 

споживчим якостям, продукт користується постійним попитом. Виробництво 

морозива, як в Україні, так і за її межами є доволі процвітаючою галуззю та має 

перспективи для розширення асортименту, удосконалення існуючих рецептів.  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що все більше людей 

піклуються про стан свого здоров’я та бажають споживати натуральний якісний 

продукт. 

Особливістю ринку морозива є його сезонність. Протягом року 

простежуються сильні коливання попиту. Сезон виробництва приходиться на 

період з кінця весни до початку осені, а потім обсяги реалізації різко падають. У 

холодну пору року виробники скорочують власне виробництво у кілька разів і 

виготовляють лише найпопулярніші види морозива. Деякі підприємства для 

того, щоб отримувати прибутки не залежно від пори року, диверсифікують свій 

http://4ua.co.ua/marketing/xb2ac78a5c53b89421216c26_0.html
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бізнес. Таким чином, більшість підприємств України окрім морозива, 

виготовляють заморожені овочі, фрукти та інші напівфабрикати. Головною 

проблемою на українському ринку завжди була і є досі низька 

платоспроможність населення, так як морозиво не є продуктом першої 

необхідності. Для порівняння: у Європі одна людина споживає близько 12,9 кг 

морозива в рік, у Америці – понад 24 кг на рік, а в Україні  лише 2,3 кг на рік. 

Так як вітчизняні виробники можуть повністю задовольнити попит на території 

України, то, зважаючи на наявні потужності виробництва та високу якість 

продукції, вони можуть зайняти значну частку європейського або ж 

американського ринку. 

Проаналізувавши ринок морозива в Україні стає зрозуміло, що основну 

частку ринку займають вітчизняні виробники (99%), а імпорт та експорт не 

відіграють великої ролі (1%). Однак, експорт та імпорт морозива має позитивну 

тенденцію. Важливим фактором впливу є купівельна спроможність населення. 

Поступово обсяги виробництва на ринку збільшуються, шо свідчить про його 

перспективність. Прогнозується зростання цін на морозиво на рівні 15-25% [2]. 

За даними компанії AR-group, найбільшими виробниками морозива в Україні є: 

АТ «Житомирський маслозавод» (ТМ Рудь)  частка компанії на ринку склала 

26,7%; ТОВ «Ласунка» (ТМ Ласунка)  23,8%; ПАТ «Львівський холодокомбінат» 

(ТМ Лімо)  18,1%. Сукупний обсяг продажів продукції цих трьох підприємств 

займає більше 60% ринку морозива України. 

 

 
Рисунок 1 – Українські виробники морозива 

 

Виходячи з ситуації, яка склалася в світі та в Україні карантин і майбутня 

криза, матимуть вплив на ринок морозива безпосередньо. Так як згадано раніше, 

основним фактором зростання споживання є дохід населення, а оскільки після 

зняття карантинних обмежень доходи падатимуть, на ринок чекає зниження 

продажів. Дійсно, пік продажів доводиться на літо, і поки вплив карантину не 

такий істотний, але через два місяці питання жорсткої економії буде актуальним 

для близько 30% українських споживачів. Виробникам варто очікувати 
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зниження споживання солодощів, і бути готовим до показників, які можуть 

досягти рівня продажів у кризові часи 2014-2015 роки (зниження на 10-15%).  

Розглядаючи основні показники розвитку ринку морозива в Україні, варто 

виділити той факт, що після значного просідання в 2014-2015 рр. ринок почав 

повертатися до кризових показників. 

 

 
Рисунок 2 – Обсяг виробництва морозива в Україні 

 

Динаміка вітчизняного виробництва морозива за період з 2014 до 2019 рр. 

показувала незначне, але стабільне зростання з 2015 р. Така динаміка обумовлена 

все ще ураженим економіко-політичним станом країни. Однією з основних 

особливостей є сезонність продукту  попит на морозиво зростає в теплі місяці 

року. У зв’язку з цим в весняні та літні періоди збільшується і виробництво 

морозива. Аналіз ринку морозива говорить про те, що пік виробництва морозива 

в Україні припадає на червень. 

 Отже, продукт морозива є поширеною частиною харчової промисловості, 

яку так полюбляють споживачі а особливо діти. Тенденції в українському ринку 

морозива свідчать, що проблеми існують на всіх етапах морозивного ланцюга, 

від виробника до споживача.  
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АЙДЕНТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ТОВАРІВ 

Айдентика – це візуальна сторона бренду, яка допомагає компанії створити 

щось, що привабить споживача. Айдентика являє собою набір графічних 

елементів і принципів побудови візуальної комунікації під однією ідеєю. 

Основним завдання айдентики взагалом є допомога стати помітнішими на 

тлі фірм-конкурентів та познайомити потенційних клієнтів з компанією [1]. 

Айдентика містить в собі те, що візуалізація бренду починається  від 

логотипу і закінчується буквально кожним папірцем, використовуваним 

підприємством. З її допомогою підприємства, компанії показують свою 

особливість [2].  

У більшості випадків айдентика ґрунтується на наборі певних графічних 

форм і принципів побудови в межах компанії, об’єднаних однією ідеєю 

Розробка айдентики включає в себе:  

‒ створення логотипа ;  

‒ розробка фірмового стилю; 

‒ розробку брендбука [3]. 

Варто встановити, що залежно від того, який план використовується для 

компанії, айдентику умовно можна розділити на два види:  

1. Традиційна. Це класичний варіант, коли говорять про айдентику, мають 

на увазі саме її.  Традиційна айдентика підходить компаніям, у яких вже 

сформувався певний асортимент товарів та послуг та є способи взаємодії зі 

споживачем.  При необхідності випустити продукт у нестандартній упаковці 

можуть виникнути проблеми. 

2. Нетрадиційна. Гнучкість та можливість адаптації під будь-який канал 

комунікації з аудиторією − один з плюсів цього виду. Тому дизайнер може 

поєднувати логотип, шрифт і тд. на свій розсуд, щоб досягти завдань, які перед 

ним поставлені. Нетрадиційна айдентика може адаптуватись під реалії.  

Варто зауважити, що задля будь-якого бізнесу айдентика − це візуальна 

основа, яка допомагає споживачам розуміти ідею компанії і, як наслідок, 

пробудити інтерес до бренду. Айдентика об’єднує всі елементи фірмового 

стилю, начебто від логотипу і закінчуючи брендбуком [4]. Айдентика грає 

велику роль у позиціонуванні компанії та залученні клієнтів. Однак вона 

підходить переважно великим організаціям.  Невеликим компаніям краще 

пустити бюджет у рекламу, щоб збільшити кількість своїх споживачів. 

Отже, ідея айдентики заключається в тому, щоб створити єдиний образ, що 

запам’ятовується, за яким дізнаються про компанію.  Завдяки її елементам 

можна відрізнити компанію від конкурентів, а оригінал – від підробки. 

Айдентика допомагає сформувати певні цінності та розробити елементи які 

будуть відрізняти компанію своєю цілісністтю образу.  
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Створення якісної айдентики потребує значних витрат часу, сил та засобів. 

Потрібно чітко оприділитись з задачами і вибрати підходящий тип, щоб 

розробити правильне враження на ринку.  
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ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ МЕТОДІВ В 

СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
Планування продукції – це постійне прийняття висновків щодо знайдених 

якостей розробки та управління продуктів компанії. Охоплюючи створення 

торгової марки компанії і упаковки продукту. Відмінно структурований проект 

вчинків виділяє ймовірність фірми буквально розцінити власні позиції здатності, 

щоб на базі їх створити відповідну рекламну програму, координувати продукти 

для збільшення довготривалої допомоги успішних, виділяє ймовірність 

розбирати безуспішні продукти і прибрати непотрібні.  

Планування нової продукції підприємства забезпечує досягнення таких 

цілей [2]:  

– збільшення частки ринку, обсягу продажу та утримання цієї частки ринку;  

– задоволення нових потреб, що виникають на ринку;  

– позиціювання продукції на ринку та самого підприємства;  

– підвищення долі прибутку.  

Вивчення досвіду розвинених країн засвідчує, що важливим інструментом 

розвитку підприємництва є ефективна організація маркетингової діяльності на 

всіх рівнях управління.  

Особливе місце в сучасній концепції маркетингу належить маркетинговим 

дослідженням, завдання яких полягає у збиранні, аналізі та інтерпретації 

інформації для прийняття маркетингових рішень (щодо вибору ринку, виду 

діяльності, товарного асортименту і послуг), з метою ефективного задоволення 

потреб споживачів та отримання прибутку [3]. Іншими словами, маркетингові 

дослідження пов’язують споживача і громадськість з виробником та продавцем 

через інформацію.  
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Нині існують такі типи зовнішніх виконавців: спеціалізовані організації з 

проведення маркетингових досліджень (повний набір або обмежений набір 

послуг); рекламні агентства; незалежні консультанти; інформаційні брокери. 

Використовуючи роботу незалежних структур, особливу увагу слід звертати на 

спеціалізацію виконавця, досвід роботи у певній сфері, кваліфікацію клієнтів, 

технічну оснащеність, кадрове забезпечення, терміни виконання, вартість послуг 

[2]. 

Проєктування маркетингової інформаційної системи включає вивчення 

умов організації маркетингу на підприємстві, розподілу завдань, прав і 

відповідальності серед персоналу управління, розроблення плану дослідження та 

його проведення, відповідне формування отриманих результатів [3]. 

Багато досліджень починається саме з кабінетних досліджень, що дає змогу 

заощадити фінанси та час, крім того, їх легко проводити. Інформацію щодо стану 

ринку, галузей виробництва, обсягів та тенденцій розвитку можна легко 

отримати з різних довідників, галузевих і статистичних видань.  

Кількісні маркетингові дослідження спрямовані на вивчення поведінки 

споживачів, мотивації покупки, споживчих переваг, привабливість і споживчі 

якості товару, співвідношення ціна / споживчі якості, оцінку місткості і 

характеристик реального і потенційного ринків (різних сегментів) товару або 

послуги.  

Кількісні методи дозволяють отримати характеристику соціально-

демографічного, економічного, психологічного портрета цільової групи.  

Характерними особливостями таких досліджень є: чітко визначений формат 

зібраних даних та джерела їх отримання, обробка зібраних даних здійснюється 

за допомогою упорядкованих процедур, в основному кількісних за своєю 

природою.  

Якісні дослідження включають збір, аналіз і інтерпретацію даних шляхом 

спостереження за тим, що люди роблять і говорять. Спостереження і висновки 

носять якісний характер і здійснюються в стандартизованій формі. Якісні дані 

можуть бути переведені в кількісну форму, але цьому передують спеціальні 

процедури [1]. 

Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, які 

передбачають скоріше власне спостереження, ніж комунікацію з респондентами. 

Більшість цих методів засновано на підходах, розроблених психологами. 
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Закупівля товарів є основою діяльності будь-якого підприємства для 

подальшої переробки та виготовлення продуктів, жодне з них не обходиться без 

постачальників. А працівники які відповідають за процес закупівля мають 

головне завдання: своєчасно, оптимально та доцільно забезпечити виробництва 

необхідними матеріальними ресурсами відповідної якості та комплектності. Від 

закупівлі ресурсів залежить якість, ціна, конкурентоспроможність продукції, 

функціонування виробничого процесу. Як ми знаємо, чим якісніший продукт 

тим більший обсяг збуту та високий дохід. Забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами займається закупівельна логістика, яка повинна 

визначити потреби підприємства у ресурсах, знайти постачальників з 

необхідною якістю та ціною на матеріали, забезпечити поставки оптимальних 

розмірів і термінів, дотримуватися відповідності між кількістю поставок і 

потребами в них. 

Також, одним із важливих етапів у закупівлі товарів є визначення очікуваної 

вартості, а саме планування тендерів. Тендер – це спосіб конкурентного відбору 

пропозицій, які найбільш вигідні для замовника. Вибирається постачальник чия 

пропозиція відповідає вимогам тендерної документації, а умови пропозиція є 

найвигіднішою для замовника. Замовники насамперед зрівнюють ціни, беруть 

інформацію про якість товару, наявність у постачальника ліцензії і достатнього 

досвіду роботи, а також зазначають усі умови: порядок розрахунку, поставка, 

знижка, гарантія та усі інші важливі технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі. Тому правильно організовані закупівлі товарів виробничого 

призначення забезпечують ефективну роботу підприємства та виробництво 

якісних продуктів, які відповідають вимогам купівельного попиту та є 

конкурентоспроможними на ринку. 

«Київська кондитерська фабрика «Рошен» має великий вибір солодощів які 

виготовлені за найсучаснішими технологіями та виключно з високоякісної 

сировини та матеріалів. Підприємство має своїх іноземних постачальників, 

наприклад: Польська компанія «Пемпакс» – сухе молоко; швейцарська компанія 

Taloca – какао-боби; Австралія – рослинні жири (для начинки); Німецька 

компанія «Vita+» – емульгатори, ванілін, таким чином вітчизняні виробники є 

чутливими до валютних ризиків. А також наших вітчизняних: Полтавський 

цукрозавод – цукор; «ЗІМ» (Рівне), «Світ Юніон» (Київ), «Ін-Вайс» і «Троя» 

(Дніпропетровськ) – какао-порошок; Bears (Київ), «Етол-Україна» (Борислав 

Львівської обл), «Аромат» (Хмельницький), «Есаром-Україна» (Харків) – 

харчові добавки (ароматизатори). Корпорація має різних постачальників однієї 

сировини тому, що підприємство має декілька фабрик які знаходяться у різних 

міста та мають великий попит на ресурси. 
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 Найбільше, підприємство потребує цукор, оскільки він є головним 

компонентом усіх кондитерських виробів, виробництво солодощів залежить від 

постачальника, який вчасно та високої якості поставить продукт. Також не менш 

важливим є какао-боби, без яких приготування начинок та шоколадної глазурі 

буде неможливим. А також борошно, молоко, домішки, кондитерські жири, є 

важливими складовими виробництва солодощів.  

«Roshen» має значну конкурентну перевагу на українському ринку, 

компанія підкорює нові вершини, збільшує довіру покупців як до якісного 

виробника,  постійно вдосконалюється рецептура, збільшується рівень якості 

продукції, мінімізує витрати на сировину та матеріали. На розробку 

конкурентної стратегії мають великий вплив споживачі, постачальники та 

конкуренти, запропоновані заходи повинні бути збалансовані з можливими 

змінами зовнішнього середовища та гнучкими. 

«Кондитерська корпорація «Рошен» має змішаний тип структури служби 

постачання, це коли товарні відділи, бюро, групи спеціалізуються на постачанні 

певних видів сировини та матеріалів. Підприємство має дві форми постачання – 

складську та транзитну. Складська постачає матеріали через систему складів це 

зберігання у пунктах складів та підготовка до виробництва. У транзитній формі, 

здійснюється поставка від постачальника на місце замовлення товару. 

Закупівля товарів для кондитерської фабрики є надзвичайно важливо для 

подальшого етапу виготовлення виробів. Вибрати постачальників від яких 

залежить насамперед виробництво, ціноутворення та доставка до місця 

призначення, важко, матиме свої кінцеві результати в залежності чи правильно 

зроблений вибір. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

В ринкових умовах підприємству дуже важко втриматись серед своїх 

конкурентів, якщо воно не знає нічого про своїх споживачів. Бо саме від 

поведінки споживача залежить кінцевий результат продажу товару або послуги. 

Виходячи на ринок споживач прагне максимально задовольнити свої потреби. 

Тому кожному підприємству слід регулярно досліджувати поведінку 

споживачів. 

Поведінка споживачів – це дії окремих осіб, які купують та користуються 

товаром або послугою, включаючи всі економічні, соціальні та психологічні 

аспекти, які виникають в процесі купівлі. 

Вивчення поведінки споживачів досліджується в роботах як зарубіжних, так 

і вітчизняних учених, таких як: Ф. Котлер, А. Міллер, А. Маслоу, Л. Коваль, О. 

Марушевська, В. Вонг, І. Ховрак, С. Романчук, Л. Лілич, О. Войчак, Ж. Ламбена, 

О. Прокопенка, Н. Писаренко та інші, які плідно працювали та досліджували 

особливості поведінки споживачів [1]. 

Одним з основних задач в дослідженні споживачів – це  установити фактори, 

що впливають на поведінку споживача. Всього виділяють 5 факторів під впливом 

яких формується поведінка споживача: 1) соціокультурні фактори (культура, 

субкультура, соціальний клас, сім’я, референтні групи та інші); 2) особистісні 

фактори (стать, вік, етап життєвого циклу, економічне становище, рід занять, тип 

особистості та уявлення про себе, тощо); 3) психологічні фактори (мотивація, 

сприйняття, засвоєння, погляди та думки); 4) фактори ситуаційного впливу 

(зміна в макросередовищі, зміни обставин у покупця та атмосфера в магазині, дії 

інших покупців); 5) комплекс маркетингу (товарна політика, цінова політика, 

збутова політика та комунікаційна політика). 

Загалом фактори, що мають вплив на купівельну поведінку споживача 

можна поділити на дві групи: контрольовані та неконтрольовані. Розробляючи 

комплекс маркетингу, маркетологи застосовують його до потреб та бажань 

цільового класу споживачів, тому підприємство має контроль над комплексом 

маркетингу. Всі соціокультурні, особистісні, психологічні та фактори 

ситуаційного впливу не є контрольованими, тому підприємству слід постійно їх 

досліджувати і брати до відома в маркетинговій програмі підприємства [5]. 

Варто розуміти, як відбувається процес прийняття рішень споживачів про 

купівлю товару або послуги під впливом вище перерахованих факторів та з яких 

етапів складається цей процес прийняття рішень. Складається процес з п’яти 

етапів:  

– Усвідомлення потреби. На цьому етапі слід знати обставини, які 

спонукають покупця до думки придбати товар або послугу. 

– Пошук інформації про товар. Тому що покупцеві потрібна додаткова 

інформація про товар чи послугу, що його цікавлять. 
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– Оцінка варіантів. На цьому етапі споживач порівнює товари за його 

характеристиками. 

– Кінцеве рішення про купівлю. Ґрунтується на усіх етапах та часто може 

бути спонтанним. 

– Реакція на покупку. З’ясовується відношення споживача (подобається/ не 

подобається), щодо купівлі товару або послуги. 

Купивши товар чи послугу споживач може бути задоволений або навпаки 

не задоволений. Це залежить від того, наскільки придбаний товар відповідає 

очікуванням покупця. Якщо споживач залишився задоволений після придбаного 

товару, то ймовірніше, що він і в майбутньому буде купувати саме цей товар. 

Також, варто відмітити, що задоволений споживач грає роль чудової реклами 

товару, послуги або підприємства загалом. 

Розуміння потреб покупця і процесу прийняття ним рішень про покупку 

товару є запорукою успіху подальшої маркетингової діяльності підприємства. 

Отже, можна зробити висновок, що для кожного підприємства важливо 

робити регулярні дослідження поведінки споживачів, бо саме споживачі, які 

купують товари та послуги приносять прибуток компанії. Досліджуючи 

бажання, проблеми та потреби своїх клієнтів підприємство може пропонувати їм 

все те, чого вони прагнуть. Тим самим компанія може задовольнити потреби 

своїх споживачів краще ніж конкуренти та вивести свій бізнес на ще кращий 

рівень прибутковості. Ось чому основна ціль багатьох компаній – орієнтація на 

споживача та його бажання і потреби. 
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екологічної невизначеності та значними технологічними змінами. 
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Важливим завданням маркетингу є можливість прогнозувати майбутній 

розвиток ринку, його зовнішнього і внутрішнього середовища. Бізнес на основі 

маркетингової діяльності може отримати стратегічну конкурентну перевагу, 

створити передумови для адекватного реагування на зміни, сформувати 

цілеспрямований вплив. Про зовнішнє середовище та його активне формування. 

Слід зазначити, що за останні кілька десятиліть економічне середовище для 

маркетингу істотно змінилося. В даний час існує багато видів засобів 

маркетингових комунікацій, таких як новини, радіо, телебачення (наземне, 

супутникове, кабельне), телефон, пошта, електронна пошта та Інтернет. Обсяг 

даних, необхідних для аналізу ринку та прямої дії на покупця, величезний і 

продовжує збільшуватися з кожним днем. Значно змінилося економічне 

середовище маркетингу, змінюється середовище, в якому інформація та її 

поширення. 

Питанням інтеграція результатів маркетингових досліджень приділяється 

велика увага. Це питання досліджують такі науковці як: Дибчук Л.В. та 

Середницька Л.П. [1, с. 70-73; 2, с. 63-65], Графська О.І. та Никига О.В. [3], 

Головчук Ю.О. та Пчелянська Г.О. [4, с. 206-209], Стадник В.В. та Гризовська 

Л.О. [5, с. 110-115] та ін.  

Маркетингова взаємодія відображає фундаментальні аспекти сучасної 

економічної ринкової парадигми та визначає рух маркетингових комунікацій у 

напрямку інтеграції. Ця тенденція знайшла відображення у формуванні 

інтегрованих комунікацій. 

По суті, процес впровадження інтегрованих маркетингових комунікацій є 

процесом впровадження нової маркетингової парадигми. 

Справжня цінність інтегрованих маркетингових комунікацій полягає у 

впливі, який чинить впровадження комплексу маркетингових комунікацій у часі. 

У зв’язку з цим необхідно проаналізувати, як комунікації впливають на 

поведінку поточних і потенційних споживачів на цільовому ринку компанії з 

часом. Це означає, що слід вивчати комунікаційні реалізації інших кампаній, 

потенційних сегментів ринку та повідомлень (повідомлень), які маркетологи 

виконували в минулому. 

 Можна визначити критерії комунікаційної інтеграції: 

 – узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та 

загальними цілями підприємства;  

– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу, 

пов’язаними з виробництвом та менеджментом;  

– узгодженість інструментів маркетингу (маркетингового міксу) з 

необхідними комунікативними повідомленнями;  

– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для 

надання необхідної допомоги споживачу на кожному етапі процесу здійснення 

акту покупки;  

– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх агентств над спільно 

розробленим та узгодженим планом та стратегією;  
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– ефективне використання розробленого та виділеного бюджету на 

маркетингові комунікації.  

Аналізуючи сучасні уявлення про маркетингові комунікації, процес 

інтеграції дозволяє сформулювати його основні характеристики, які слід 

трактувати як множинні зв’язки та обміни. ІМК починається зі сприйняття 

споживачами та системної діяльності бізнесу; ІМК має загалом узгодити 

стратегію компанії з потребами та бажаннями конкретного споживача, 

координувати всі бізнес-комунікації в рамках свого набору інструментів, 

забезпечити підключення споживача та вели з ним діалог, створювали і 

формували для кожного бренду, компанії чи марки окремо. Підприємства 

враховують ці принципи під час планування та управління інтегрованою 

системою маркетингових комунікацій. Вчений Альошин І. В. описує цей процес 

як відображення стратегії фірми по відношенню до споживачів, посередників, 

конкурентів тощо [2]. 

Інтегруючи різні інструменти та методи маркетингових комунікацій, можна 

виділити наступні основні принципи побудови комплексу маркетингових 

комунікацій: 

Першим головним принципом у створенні інтегрованих маркетингових 

комунікацій є синергія, що означає взаємну підтримку та координацію всіх 

елементів ІМК. Дії, які взаємодіють між собою, мають більший ефект, ніж їх 

прості комбінації. Таким чином, при побудові елемента ІМК, вихідної 

дистриб’юторської мережі, сформовано весь комунікаційний комплекс для 

успішної реалізації маркетингової стратегії. 

Другий принцип – відкрита співпраця та готовність до пошуку альянсів та 

оптимізації бюджетів маркетингового плану. Горизонтальна комунікація з 

різними партнерами робить бізнес більш стійким і тому вимагає відкритої 

співпраці. 

Третій принцип – ефективність. Йдеться про підготовку до стратегічного 

спілкування за допомогою спеціально ініційованих і випадкових подій. Будь-яке 

грамотно складене повідомлення може стати вагомим приводом для події. Ця 

подія може бути причиною утворення комплексу ІМК. Інформаційні 

накопичувачі можуть надходити від будь-якого внутрішнього блоку потоку 

інформації. 

Четвертий принцип побудови інтегрованих маркетингових комунікацій - 

персоналізація. Побудова індивідуальних стосунків з кожним клієнтом вимагає 

розробки спеціальних проектів і певного технічного оснащення в рамках 

програми CRM, і перш за все спеціальних навичок співробітників. Інтеграція 

маркетингових комунікацій неможлива без реалізації в рамках єдиної системи. 

Тому основним завданням комунікаційної діяльності є покращення техніко-

економічних показників та ефективніша робота всіх секторів підприємства щодо 

реалізації маркетингових стратегій. Отже, для виконання поставлених завдань 

необхідна тісна взаємодія між різними підрозділами підприємства, що в першу 

чергу визначає безперебійну комунікацію всередині підприємства та величезну 

бібліотеку різноманітних засобів встановлення та підтримки зв’язку із зовнішнім 
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середовищем. Саме комплекс маркетингових комунікацій впливає на 

формування успішності бізнесу та забезпечує інвестиційну привабливість та 

імпульс розвитку підприємства. Тому актуальним завданням є аналіз 

методичного підходу до ефективного управління корпоративним комплексом 

маркетингових комунікацій, який буде здійснено в подальших дослідженнях. 
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творчості, як вториннa сировинa, нaпівфaбрикaт тощо. Усe цe підтвeрджує 

нeобхідність розвитку і вдосконaлeння упaковки як одного із об’єктів 

інновaційного мaркeтингу промислового aбо торговeльного підприємствa.  

У мaркeтингу однією з чимaло вaжливих ролeй є упaковкa товaру. Зa 

дослідницькими дaними, з кожним роком оргaнізaції витрaчaють нaбaгaто 

більшe рeсурсів нa фaсовку своєї продукції, ніж нa її рeклaму. Цe пов’язaно з тим, 

що цінa упaковки досягaє до 40% ціни в роздріб. Згідно з дaними Business Insider, 

формувaння пeршого врaжeння про товaр зaймaє приблизно 7 сeкунд. 

Мaркeтологи ствeрджують, що 35% споживaчів купують товaр тільки після 

прочитaння тeксту, який розміщeний нa упaковці, 62% роблять покупку, 

визнaчивши по упaковці зaгaльновідому оргaнізaцію і лишe 3% нe нaдaють 

знaчeння упaковці [1, с. 47].  

Близько 52% онлaйн-покупців зaявили, що з вeликою ймовірністю знову 

звeрнуться до компaнії, якa нaдaлa їм товaр у високоякісній упaковці. Приблизно 

90% споживaчів повторно використовують коробки і пaкeти. Прeдстaвники 

бізнeсу, в свою чeргу, ствeрджують: приділивши упaковці нaлeжну увaгу, 

компaнія можe підвищити інтeрeс до своєї продукції нa 30%  

[2, с. 89].  

Упaковкa в мaркeтингу – цe чaстинa плaнувaння продукції, в ході якої фірмa 

вивчaє, розробляє і виробляє свою упaковку, що включaє сaму тaру, в яку 

міститься продукція, eтикeтку і вклaдиші, зaкупорювaльні зaсоби, 

оформлювaльні aтрибути виходячи з урaхувaння інтeрeсів споживaчa до цієї 

продукції.  

Упaковкa – цe пeвний мaтeріaл, оболонкa, обшивкa, тaрa, в яку поміщaють 

товaр і відрізняється своєрідним оформлeнням. Зa своєю суттю упaковкa – цe ні 

що іншe як сукупність мaтeріaльних зaсобів, пов’язaних із підготовкою товaру 

до збeрігaння тa трaнспортувaння, нeобхідних для зaбeзпeчeння його збeрeжeння 

тa нaдaння трaнспортaбeльного вигляду. 

В свою чeргу, зaконодaвством зі стaндaртизaції упaковкa визнaчaється як 

зaсіб чи комплeкс зaсобів, що зaбeзпeчують зaхист товaру і нaвколишнього 

сeрeдовищa від пошкоджeння і втрaт і полeгшують процeс обігу товaрів.  
Мeтa упaковки – привeрнути увaгу людини і водночaс примусити її довіряти 

тому, що знaходиться всeрeдині. Дужe чaсто сaмe упaковкa породжує нові 

потрeби, бо бeз нeї ніхто нe звeртaв би увaги нa ні товaри і нe споживaв їх. Між 

упaковкою і психологічним процeсом під чaс купівлі-продaжу існує пeвний 

зв’язок.  

Зростaючa увaгa використaння упaковки як інструмeнту мaркeтингу 

пов’язaнe з впливом різних фaкторів: сaмообслуговувaння. Всe більшa кількість 

товaрів продaється в унівeрмaгах і мaгaзинaх мeтодом сaмообслуговувaння. У 

цих умовaх упaковкa повиннa виконувaти бaгaто функцій продaвця, вонa 

повиннa привeрнути увaгу до товaру, описaти його влaстивості, всeлити 

споживaчeві  впeвнeність у цьому товaрі й зробити сприятливe врaжeння в 

цілому; добробут споживaчів. Зростaючий достaток споживaчів ознaчaє, що вони 

готові зaплaтити трохи більшe зa зручності, зовнішній вигляд, нaдійність і 
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прeстижність поліпшeного впaкувaння; імідж компaнії тa торгової мaрки. 

Інновaційнa упaковкa можeт принeсти знaчну вигоду споживaчaм і прибуток 

виробникaм [3, с. 54].  

Упaковкa виконує кількa вaжливих функцій: 

1. визнaчaє, як сприймaється товaр; 

2. обeрігaє товaр від псувaння тa пошкоджeнь під чaс трaнспортувaння тa 

збeрігaння; 

3. дозволяє «дозувaти» товaр, тобто. створити оптимaльні з погляду 

трaнспортувaння, збeрігaння тa використaння одиниці товaру; 

4. є носієм інформaції про товaр. 

Упaковку як чaстину кінцeвого продукту розробляють рaзом із товaром. І в 

цьому нeмaє нічого дивного, оскільки упaковкa є нeвід’ємною чaстиною товaру, 

що відобрaжaє його зaдум, концeпцію. Хороший виробник приділить упaковці 

нe мeншe увaги, ніж випробувaнню сaмого товaру. 

 Сьогодні нa прилaвкaх мaгaзинів щодня з’являються нові товaри. При 

цьому товaри прaктично нe відрізняються один від одного зa змістом і зa якістю. 

У цій ситуaції упaковкa здобувaє пeршоряднe знaчeння в боротьбі зa покупця. 

Більш того, упaковкa тa eтикeткa стaють могутнім зaсобом просувaння товaру нa 

сучaсному ринку. У компaнії виробникa aбо продaвця зaлишaється всe мeншe 

можливостeй для постійних контaктів із покупцeм.  Отжe, сьогодні нeобхідно 

більш рeтeльно продумувaти і плaнувaти вeсь комплeкс мaркeтингових 

комунікaцій компaнії: упaковку, ціну, рeклaму пaбліситі, зaсоби підтримки 

продaжів тощо.  

Яким би новим і оригінaльним нe було б рішeння про упaковку, воно зaвжди 

повинно відповідaти вимогaм, пропоновaним до товaру, що упaковується. 

Тaким чином, упaковкa – інструмeнт, якому відвeдeно однa з головних 

мaркeтингових ролeй. Грaмотно розроблeний дизaйн упaковки полeгшує 

просувaння товaру нa ринок, підсилює рeклaмний вплив нa споживaчa. Товaр 

повинeн бути впізнaвaємим, що будe сприяти росту продaжів, прибутку, a, отжe, 

сприяти росту конкурeнтоспроможності підприємствa. Створeння привaбливої 

упaковки – один з нaйбільш eфeктивних способів зaдовольнити вибaгливого 

споживaчa і спонукaти його до покупки сaмe дaного товaру сeрeд дeсятків 

конкурeнтів. Розрізняють три основні причини, чeрeз які знaчeння упaковки в 

систeмі мaркeтингу нeухильно зростaє: зростaючі вимоги споживaчів до 

зручності користувaння продуктом; конкурeнція зa більш прeстижні місця нa 

прилaвкaх мaгaзинів; використaння упaковки для рeклaми продукту нa місці 

продaжу. 
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Соціальні мережі співставні в сучасній соціокультурній ситуації із засобами 

масової комунікації, тому вони виконують всі функції засобів масових 

комунікацій. За критерієм періодичності, доступності, фінансовому критерію 

мережева комунікація є найбільш ефективною в сучасному комунікативному 

просторі. Традиційні засоби масової комунікації виступають в якості центрів, 

спочатку акумулюють інформацію, потім її сортують і розповсюджують. 

Соціальні мережі характеризуються потенційно нескінченним числом 

незалежних центрів акумуляції і поширення інформації, що визначає її 

глобальність, демократичність, але й безконтрольність. Ці характеристики 

закладають нові смислові конструкти в організації комунікативного простору 

сучасного суспільства .Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» має 

кілька значень у понятійно-категоріальному апараті соціології. Основне, широке 

значення припускає трактування соціальної мережі як структури, що складається 

з вузлових елементів і зв’язків між ними − соціальної павутини [1, с. 4].  

Маркетинг у соціальних мережах означає використання платформ соціальних 

мереж, таких як INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, для просування бренду 

та продажу продукту чи послуги. Якщо бізнес випускає новий продукт і  планує 

рекламувати його в соціальних мережах, це маркетинг у соціальних мережах. 

Якщо люди спілкуються зі своїми клієнтами через коментарі, це маркетинг у 

соціальних мережах. І якщо створюється привабливий контент, який демонструє 

цінності та історію бренду, це теж маркетинг у соціальних мережах. Ця форма 

маркетингу вимагає від використання навичок та інструментів управління 

соціальними мережами. Так само, як готуються інші аспекти маркетингової 

стратегії, потрібно мати план маркетингу в соціальних мережах. Планування 

стратегії в соціальних мережах починається з цілей. Відповідно до 2021 Sprout 

Social Index™, найпоширенішими цілями для соціальних мереж є підвищення 

впізнаваності бренду (58%) і збільшення залучення спільноти (41%). І ці цілі все 

ще дуже актуальні для команд соціальних медіа в 2023 році, особливо коли вони 

стикаються з новими викликами. У 2022 році Sprout Social Index™ повідомляє, 

що головні виклики для команд соціальних медіа включають пошук талантів, 

підтвердження рентабельності інвестицій, соціальне виконання, забезпечення 

ресурсами та використання соціальних мереж як бізнес-функції. Бренди вже 

встановлюють цілі та рамки для подолання цих перешкод у 2023 році. Незалежно 

від того, чи є бажання розширити свою команду, створити більше читачів або 

активнішу спільноту, першим кроком до їх досягнення стане визначення 

соціальних цілей. У будь-якому випадку цілі визначатимуть маркетингову 

стратегію в соціальних мережах, а також кількість часу та енергії, які 

знадобляться для кампаній. В умовах зростання конкуренції на світовому та 
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вітчизняному ринку велику роль у збереженні і зміцненні позицій фірми відіграє 

реклама. Для підприємницьких структур кінцевою метою реклами є 

забезпечення попиту на товари або послуги, представлені на ринку, шляхом 

залучення до їх споживання максимально можливої кількості потенційних 

споживачів. Варто відмітити, що реклама може мати як позитивні, так і негативні 

сторони для підприємства. Позитивним аспектом рекламної кампанії є те, що 

вона слугує найбільшим інформаційним джерелом про товари і послуги для 

споживачів, слугує засобом контролю над якістю виробів та сприяє збільшенню 

та підтриманню попиту. Крім цього, за умови ефективності реклами, вона сприяє 

зростанню обсягів реалізації і тим самим дозволяє збільшити фінансові 

надходження. Виходячи з вищенаведеної інформації, можна зро$ бити висновки, 

що рекламна діяльність є досить вагомим фактором у процесі розвитку компанії 

та її господарської діяльності. У сучасних умовах рекламна діяльність відіграє 

ключову роль, оскільки вона впливає на репутацію та рівень популярності 

підприємства. Наукова новизна статті полягає в тому, що вона відображає 

основний процес рекламної діяльності, а також основні елементи в її організації 

та вдосконалення. Дослідження звертає увагу на те, що рекламні зв’язки зі 

споживачами зумовлюють швидкий ріст рівня реалізованих товарів та послуг, 

що в свою чергу впливає на рівень прибутку [2, с. 95]. 
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Одним із головних факторів, який прискорив формування та розвиток 

інформаційного суспільства за останні п’ятнадцять років, став Інтернет. Він не 
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тільки став засобом глобальної комунікації, яка не обмежена географією та 

кордонами, але й став ефективним інструментом для ведення бізнесу, 

дослідження та охоплення аудиторії. 

Ф. Котлер у своїй роботі «Основи маркетингу» стверджує про те, що 

реклама в сфері Інтернет є: відкритим оповіщенням про товари ідеї і починання, 

яке проводитиметься з використанням можливостей мережі: окремих сайтів, 

каталогів, пошукових систем, періодичних видань, статей, оголошень, 

гіперпосилань, банерів, рекламних сторінок, інтерактивних роликів, розсилки за 

допомогою e-mail і т.д., для досягнення різноманітних цілей рекламодавця [1, c. 

69]. 

Завданнями маркетингових Інтернет-досліджень є: традиційні опитування, 

дослідження поведінки Інтернет-користувачів, використання Інтернету як 

інструменту маркетингового дослідження, дослідження конкурентного 

середовища і конкурентне позиціонування [2, с. 160]. 

Маркетингові Інтернет-дослідження здійснюються з метою пошуку 

первинної і вторинної маркетингової інформації. 

Пошук первинної інформації в Інтернеті здійснюється двома способами, 

коли респондент знає, що його опитують, і коли – ні. Щодо другого випадку, то 

існують спеціальні аналітичні служби, які збирають і надають (власнику сайта) 

статистичну інформацію щодо користувача (населений пункт, регіон, країна), 

його навігацію на сайті, перебування на окремих сторінках, провайдера, який 

надає послуги тощо.  

Крім того, може бути зібрана інша корисна інформація: DNS або IP-адреса 

комп’ютера, адреса електронної пошти, використовуване програмне 

забезпечення тощо. Більш детальну інформацію можна збирати й аналізувати, 

наприклад, аналіз клікабельності посилань на сайти, оцінка ефективності 

рекламних онлайн-повідомлень, аналіз профілю споживача щодо охоплення 

рекламою в Інтернеті тощо. Можливість використовувати Google Analytics, щоб 

отримати дуже детальну інформацію про користувачів, які відвідують ваш веб-

сайт [3, c.26-35]. 

Пошук вторинної інформації. Інтернет використовується для пошуку 

вторинної маркетингової інформації. Джерелами інформації є різноманітні веб-

сайти підприємств та установ (наприклад СМНВО-www.frunze.com.ua ім. М.В. 

Фрунзе) та установ, газети та журнали, державні установи, громадські 

організації, інформаційні сервери, сайти маркетингових агентств та 

консалтингових компаній, спеціалізується на дослідженнях ринку, відкритих 

базах даних тощо. 

Дослідження, що проводяться з використанням Інтернету мають ряд переваг 

порівняно з традиційними. Зокрема це: 

– швидкість виконання та представлення результатів у мультимедійному 

вигляді; 

– можливість контактування з великою групою респондентів в один і той 

самий час; 



109 
 

– простота ведення міжнародних досліджень. У дослідженнях можуть брати 

участь респонденти практично з усього світу (за умови, що вони мають доступ 

до Інтернету) тощо [4].  

І це ще не весь перелік переваг використання мережі інтернет для 

маркетингових досліджень. Надалі буде тільки більше переваг, тому що 

комунікацій, технологій та відкриття нових сучасних методів будуть розвиватись 

та оновлюватись постійно та безперервно. 

Для маркетингових досліджень в мережі інтернет використовують такі види 

опитування:  

Фокус-групи (метою роботи є не кількісний вимір, а якісна оцінка ставлення 

експертів до об’єкта, що вивчається. Це може бути спостереження за реакцією 

на товар або рекламу, емоційне сприйняття, аналіз підсвідомих мотивів. Коли 

фокус– група сформована, тоді дослідник пояснює предмет і цілі обговорення). 

Глибинне інтерв’ю та експертне опитування – такі інтерв’ю вимагають 

незначних витрат часу, грошових і трудових витрат. Опитування експертів 

дозволяє визначити суть проблеми, знайти якнайбільше варіантів її вирішення, 

з’ясувати доцільність проведення більш масштабних досліджень. 

Поштове анкетування(опитування) – респондент може самостійно в будь-

який час ознайомитись з листом та надати відповідь, але не варто зловживати 

цим часом – потрібно створювати чіткі та влучні питання для найкращого 

результату. 

Також потрібно додати корисність інструментів Інтернет-маркетингу: 

контент-маркетинг, пошукова оптимізація (SEO), контекстна та медійна 

реклами, маркетинг у соціальних мережах, партнерський маркетинг, email-

маркетинг. 

Вони приваблюють: легкістю створення контенту, швидкістю 

розповсюдження інформації; можливістю охоплення ширшої аудиторії 

споживачів за допомогою більш «таргетованого» націлювання; скорочення часу 

на пошук ділових партнерів і проведення транзакцій; відсутність фізичних, 

географічних і мовних обмежень для бізнесу; персоналізація та персоналізація 

пропонує побудувати міцні довгострокові партнерські відносини з клієнтами; 

керувати позитивним клієнтським досвідом (взаємодія між клієнтом і 

компанією), тим самим підвищуючи рівень задоволеності та лояльності клієнтів 

і забезпечуючи стабільність доходів; надання споживачам можливості брати 

участь у створенні бренду та підвищити його цінність; гіпермедіа, що дозволяє 

представити контент у вигляді тексту, графіки, діаграм, фотографій, аудіо та 

відео анімації [5, с.34]. 

Отже, за допомогою мережі Інтернет проводити маркетингові дослідження 

дуже швидко та невибагливо для підприємства: не вимагає багато часу й також 

економить фінансові витрати. 

Доцільно вважати, що це один з найефективніших способів отримання 

інформації про споживачів. Існує багато різних веб-сайтів, веб-ресурсів, різних 

служб та інших інтернет-маркетингові інструментів, які можна використовувати 

для визначення переглядів, проведення онлайн-опитувань та інших комунікацій. 
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Використання різноманітних сервісів допомагає точніше зрозуміти цільову 

аудиторію та зібрати необхідну інформацію про її звички, потреби та бажання. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ СТРУКТУР, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ 

МАРКЕТИНГОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ 

Організаційна структура маркетингових досліджень є основною частиною 

кожного підприємства, оскільки вони чітко визначають операції та обов’язки 

працівників. Вибір маркетингової організаційної структури, яка добре підходить 

для того чи іншого підприємства, може позитивно вплинути на хід 

маркетингових досліджень та інших бізнес цілей. Кожне підприємство 

зацікавлене в ефективному управлінні маркетинговою діяльністю. Зокрема, 

йому потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі 

цільові ринки, розробляти комплекс маркетингу та успішно керувати втіленням 

в життя маркетингових зусиль. Ефективна маркетингова організаційна структура 

може допомогти досягти бізнес-цілей і дати співробітникам чітке розуміння 

цілей, яких вони прагнуть досягти.  

Маркетингові організаційні структури розподіляють і контролюють 

маркетингові операції, процедури та стратегії в межах підприємства. Ці 

структури визначають і організовують посадові ролі співробітників, включно з 

тим, кому вони підпорядковуються, і окреслюють процеси, які бізнес може 

використовувати для досягнення успіху. Створення структури приносить 

користь підприємству кількома способами, розширюючи можливості 

роботодавців та дозволяючи краще зосередитися тим часом забезпечуючи 

гнучкість. 
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Результативна маркетингова діяльність неможлива без організації 

відповідних структур управління(секторів, відділів і т.д.). Їхня діяльність 

базується на таких принципах: гнучкість, цілеспрямованість, активна політика, 

висока кваліфікація спеціалістів, точна визначеність дій. Перед побудовою 

маркетингової організаційної структури бізнес повинен розглянути:  

1. Ланцюг команд. Ланцюг команд відноситься до ієрархії стосунків на 

підприємстві. Це означає визначення того, хто кому відповідає у відділах під час 

прийняття пов’язаних з бізнесом рішень, а також визначає, хто має 

повноваження та хто відповідає за нагляд, виконання та затвердження завдань. 

2. Сфера контролю. Сфера контролю чітко визначає, хто керує кожним 

департаментом або підрозділом і які обов’язки виконують ці департаменти або 

підрозділи. 

3. Централізація або децентралізація. В централізованому підприємстві 

остаточні рішення може приймати одна або дві особи, тоді як в 

децентралізованому рішення приймає відділ або команда відповідальні за 

прийняття остаточних рішень. 

Алгоритм розроблення організаційної структури маркетингових 

досліджень: 

1. Досліджується ринок на якому працює підприємство: визначається розмір 

попиту та пропозиції, їх співвідношення, стан конкуренції, перспективи 

розвитку ринку та інше.  

2. Виконується аналіз підприємства, з’ясування концепції організації 

маркетингу.  

3. Визначення цілей та завдань діяльності маркетингової організаційної 

структури. 

4. Формування маркетингової організаційної структури.  

5. Розподіл функцій між виконавцями.  

6. Розроблення та запровадження системи стимулювання праці.  

7. Контроль. Ще під час організації маркетингу визначають, чи буде 

інтегрований відділ маркетингу, чи його функції будуть виконувати другі 

підрозділи підприємства. таке попереднє з’ясування концепції організації 

маркетингу на підприємстві дає змогу встановити його цілі та основні завдання, 

а також сформувати його організаційну структуру. 

Ось п’ять найпоширеніших типів маркетингових організаційних структур, 

які можна використовувати або адаптувати залежно від потреб підприємства: 

Функціональна структура. Функціональні структури організовують 

працівників у групи на основі їхніх посад і навичок. Спеціалізована команда або 

функціональна група – це набір співробітників зі схожими аспектами роботи. 

Керівники груп можуть керувати функціональними групами та звітувати перед 

вищим керівництвом, коли це необхідно. Спеціалізовані функціональні групи 

можуть сприяти послідовній роботі та прискоренню виконання роботи, оскільки 

вони не залучають працівників поза їхньою функцією. Цією структурою легше 

керувати у більшому масштабі, оскільки вона може легко адаптуватися до змін у 

бізнесі в міру його зростання. 
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Структура на основі продукту. Структура, заснована на продукті, 

здебільшого ідеальна для бізнесу, який продає кілька продуктів або послуг. Ця 

структура поділяє співробітників на групи або підрозділи, які зосереджуються на 

кожній окремій лінійці продуктів. Кожен підрозділ може мати співробітників з 

кожної спеціалізованої функції, тоді як функціональна структура має 

співробітників, розділених на окремі групи, які зосереджені на одній 

спеціалізованій функції. Структура на основі продукту може забезпечити 

незалежність кожного підрозділу один від одного, що дозволяє працівникам 

зосередитися на своїх власних завданнях, пов’язаних із підрозділом, оскільки їм 

не потрібно спілкуватися із зовнішніми групами чи відділами. 

Ринкова структура. Деякі підприємства зосереджуються на певних галузях, 

ринках або типах споживачів, створюючи маркетингову організаційну 

структуру. Галузі, ринки та типи споживачів є сегментами підрозділу, які 

окреслюють організаційну структуру. Зосередження на окремих сегментах дає 

співробітникам можливість створювати маркетингові стратегії, які привабливі 

для різних споживачів. Ці структури найкраще підходять для бізнесу, який 

прагне надавати послуги певним частинам ринку чи галузі. 

Лінійна структура. Цей тип структури відноситься до ієрархії командного 

ланцюга як її організаційної структури. Найвищий співробітник у ланцюжку 

командування контролює весь бізнес, а інші працівники в ланцюжку 

командування контролюють лише одну частину бізнесу та безпосередньо 

звертаються до працівника, який стоїть вище за них в ієрархії. Ця структура може 

бути найкращою для малого бізнесу з невеликою кількістю робочих місць. 

Матрична структура. Матрична структура − це комбінація структури на 

основі продукту та функціональної структури. Це найкраще для організації 

відділів або команд співробітників на основі їхніх посадових ролей і продуктів, 

з якими вони працюють, оскільки кожен відділ працює з одним конкретним 

продуктом. Подібна маркетингова організаційна структура може швидше надати 

більше інформації, оскільки за одним проектом наглядають кілька 

спеціалізованих груп. Наявність різноманітних спеціалізованих команд, 

відповідальних за один проект, може допомогти працівникам відкрито 

спілкуватися та надати іншим працівникам більше ресурсів, які вони зможуть 

використовувати під час роботи над досягненням своїх цілей. 

Розглянуті варіанти маркетингових організаційних структур мають 

спрощений вигляд без можливості урахування гібридних структур. Отже під час 

вибору потрібно враховувати також те, що дані схеми самі по собі не дають 

гарантій ефективності їх використання на практиці. 
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КОМПЛЕКС ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогодні процес просування продукції є довготривалим та складним, 

вимагає від підприємства досить значних затрат. Тому маркетингові відділи 

підприємств мають використовувати ефективне поєднання різноманітних 

сучасних маркетингових комунікаційних засобів для просування продукції на 

ринок, з мінімальними витратами ресурсів, що зумовлює актуальність 

досліджень у даному напрямі. 

Комплекс просування товару є поєднанням основних засобів маркетингових 

комунікацій для досягнення маркетингових та загальних цілей підприємства. 

Маркетингові цілі – це конкретні якісні та кількісні зобов’язання фірми в 

показниках обсягу продажу, частки ринку або прибутку, яких можна досягти за 

певний час.  

Маркетингові цілі при їх визначенні мають відповідати наступним вимогам 

[1]:  

– ієрархічність – передбачає, що маркетингові цілі мають бути 

підпорядкованими цілям фірми, а цілі фірми, у свою чергу, мають бути 

підпорядкованими місії;  

– кількісна визначеність за розміром та часом; - реальність – необхідність 

узгодження з реальними можливостями;  

– взаємоузгодженість – дії та рішення щодо досягнення однієї мети не 

повинні суперечити досягненню інших цілей (наприклад, створення 

високоякісного товару і мінімізація витрат);  

– гнучкість – необхідність внесення певних змін у цілі фірми в результаті 

змін в навколишньому середовищі.  

Просуванням товару на ринок здійснюється за допомогою системи 

маркетингових комунікацій, яка охоплює будь-яку діяльність підприємства, 

спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої 

товари, стимулювання збуту їх і створення позитивного іміджу підприємства 

серед громадськості. Головною метою маркетингових комунікацій є формування 

попиту та стимулювання збуту товарів. 

Функції, цілі та завдання маркетингових комунікацій дуже різноманітні. 

Загальні цілі функціонування системи маркетингових комунікацій наступні [2; 

3]:  

– інформування споживачів про товар і фірму;  

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/marketing-organization-structure
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/marketing-organization-structure


114 
 

– мотивація споживача; – генерування, формування та актуалізація потреб 

покупця;  

– підтримка доброзичливого ставлення і взаєморозуміння між організацією 

та громадськістю, її партнерами з маркетингової діяльності;  

– формування позитивного іміджу організації;  

– інформування громадськості про діяльність організацій;  

– залучення уваги бажаних аудиторій до діяльності організацій;  

– формування в покупців прихильності до марки фірми;  

– формування в покупців переконання необхідності здійснити покупку; 

– нагадування про фірму, її товари.  

Основними елементами комплексу просування товару є [2]:  

1. Реклама – це інформація про особу чи товар, поширена в будь-якій формі 

і у будь-який спосіб та призначена сформувати або підтримати обізнаність 

споживачів реклами й їхній інтерес до такої особи чи товару.  

2. Стимулювання продажу – система короткострокових спонукальних 

заходів і прийомів, що спрямовані на заохочення до купівлі або продажу товарів, 

які набувають форми додаткових пільг, зручностей, економії тощо.  

3. Персональний продаж – це індивідуальне усне пред’явлення товару чи 

послуги під час бесіди з конкретним споживачем для здійснення купівлі-

продажу товару.  

4. Прямий маркетинг – інтерактивна система маркетингу, за допомогою якої 

можна надати комерційно важливу інформацію про товари чи послуги, щоб 

викликати реакцію, яку можна виміряти, і/або укладання угоди в будь-якому 

місці. сприятливого ставлення до діяльності підприємства і товарів чи послуг, 

що воно виробляє.  

Основними етапами процесу просування є [2]: 

Етап 1. Визначення цілей просування. 

Етап 2. Оцінювання факторів ,що впливають на комплекс просування. 

Етап 3. Розробка стратегії просування. 

Етап 4. Складання та розподіл бюджету просування. 

Етап 5. Оцінювання комплексу просування. 

Орієнтація на ринковий шлях розвитку вимагає від сучасних підприємств 

перебудови системи управління, створення на основі принципів маркетингу 

системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного 

потенціалу, які спиралися б на сучасні технології, методи організації 

виробництва та просування товару.  

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що процес 

просування товару виступає головною формою пристосування підприємства до 

швидких змін ринку. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний стан розвитку економіки в Україні супроводжується появою 

якісно нових вимог та потреб до керування конкурентоспроможністю товару 

підприємства. Зважаючи на дану ситуацію виникає потреба у вдосконаленні 

стратегії управління конкурентоспроможністю товару підприємства. За 

допомогою застосування сучасних та інноваційних методів менеджменту, 

маркетингу та збереженню відповідного стратегічного підходу до їхньої 

діяльності. Тому можна зробити висновок на рахунок того, що сучасна проблема 

поліпшення рівня конкурентоспроможності товару підприємства на ринку є 

доволі актуальною, тому що від рівня конкурентоспроможності продукції 

вітчизняних підприємств, має досить велику залежність рівень 

конкурентоспроможності економіки всієї країни. 

Конкурентоспроможність товару – це можливість продукції відповідати 

поставленим вимогам конкурентного ринку, мати відмінну різницю від товарів-

аналогів і створювати товар індивідуально для кожного з покупців порівняно з 

іншими, представленими на ринку. По-перше конкурентоспроможність має 

проявлятися у високій якості товару, тобто відповідно відмінному рівні товару, 

а по-друге загальною вартістю в співвідношенні до якості та спроможній купівлі 

на ринку для подальшого використання. Крім того, потрібно пам’ятати, що на 

конкурентоспроможність впливає мода, сервіс під час продажів і після них, 

створена реклама, імідж виробника, нестабільна ситуація на ринку, коливання 

попиту. 

Конкурентоспроможність реалізують та розглядають як можливість 

підприємства створювати конкуренцію на ринку за допомогою таких 

характеристик, як: 

– ціна продукції; 

– якісні характеристики продукції; 

– особливості від продажу і післягарантійного обслуговування; 

– здатність максимально задовольнити вимоги споживача. 

На теперішній час перед розвитком економічних відносин, які відбуваються 

між різними підприємницькими діяльностями, формується загальне питання 
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боротьби та суперництва в досягненні зручнішої та вигіднішої позиції 

функціонування підприємства на конкурентному ринку в певній сфері 

діяльності. Дана ситуація підштовхує підприємців ставити собі за мету 

дотримуватися правильних управлінських рішень, поліпшувати поставлену 

стратегію, задля досягнення високих продажів, стабільності в прибутку, а також 

можливості тримати лідируюче місце на ринку між конкуруючими 

підприємствами. 

Конкурентоспроможним є той товар, який створює комплекс споживчих і 

вартісних характеристик. Визначення якого є успіх на ринку, тобто можливість 

товару бути обміняним на грошові ресурси в умовах широкої пропозиції до 

обміну інших конкуруючих товарів - аналогів. 

Усі фактори, що мають вагомий вплив на конкурентоспроможність, можна 

поділити на дві категорії: зовнішні та внутрішні (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на конкурентоспроможність 

 

Для сучасного етапу розвитку країни таке питання, як 

конкурентоспроможність товару підприємства у взаємодії зі зміною державного 

регулювання залишається відкритим, а також звісно не досконалим до кінця.  

Загалом цей вагомий внесок у з’ясовування правильного підходу, авжеж і самого 

створення інвестиційних напрямків удосконалення конкурентоспроможності 

доклали своїх зусиль такі зарубіжні й вітчизняні вчені в сфері маркетингу як 

Губанов В.А., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., 

Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., 

Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та багато інших. 

В загальному класифікацію факторів конкурентоспроможності товару 

доцільно розділити на дві групи, такі як виробничі (фактори, дія яких формується 

Фактори впливу на конкурентоспроможність 

Зовнішні Внутрішні 

- Діяльність державних владних 

структур; 

- Господарська кон'юнктура. Вона 

включає кон'юнктуру ринків 

сировинних та матеріальних ресурсів; 

-  Розвиток родинних та 

підтримуючих галузей; 

- Параметри попиту. Вони 
включають зростання попиту на товари, 

що виробляються підприємством. 

- Діяльність керівництва та апарату 

управління підприємства; 

-  Система технологічного 

оснащення, оновлення устаткування та 

технологій, 

- Сировина, матеріали і 

напівфабрикати. Якість сировини, 

комплектність її перероблення 

підприємства; 

- Збут продукції: його об'єм та 

витрати реалізації. 
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в процесі виробництва) і невиробничі (які виявляються в процесі реалізації 

створеного товару). 

Основними факторами конкурентоспроможності є (рис.2). 

Рисунок 2 – Фактори конкурентоспроможності товару 

 

Конкурентоспроможність товару підприємства є відносним поняттям, 

відповідно вона може мати різне співвідношення рівнів до різних конкурентів. 

Конкурентоспроможність виробництва починає досягати висоти за допомогою 

кращих результатів на ринках. Невід’ємним складником  

конкурентоспроможності товару на ринку є своєрідна маркетингова складова. 

Отже надійним фундаментом конкурентоспроможності товару є виготовлення 

його за високими стандартами та відповідною якістю.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ФРУКТОВИХ 

СОКІВ 

Маркетингові дослідження − це збирання, оброблення й аналіз даних з 

метою зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття 

маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкуренти, 

споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства і багато чого іншого. 

Основою досліджень маркетингу служать загальнонаукові і аналітико-

прогностичні методи. Інформаційне забезпечення дослідницького процесу 

ґрунтується на кабінетних і польових дослідженнях, на багатоманітних джерелах 

інформації (внутрішніх і зовнішніх, власних і платних тощо) [2]. 

Конкретним результатом досліджень маркетингу є розробки, які 

використовуються при виборі й реалізації стратегії і тактики маркетингової 

діяльності підприємства. 

Процес маркетингового дослідження включає низку послідовно 

виконуваних операцій : 

— визначення проблеми; 

— кабінетні дослідження (або аналіз вторинної інформації); 

— польові дослідження (або отримання первинної інформації); 

— аналіз даних; 

— рекомендації й використання результатів [4]. 

Ринок продажу фруктових соків є надто розвиненим та багато-

конкурентним в Україні. Існує декілька великих виробників, які постійно ведуть 

боротьбу за кращу якість своєї продукції, за привернення переважної маси 

споживачів до своєї марки, а також між собою. Ця боротьба настільки сильна, 

що поява нових виробників фруктових соків в Україні майже виключена. Проте 

за випереджаючими особистими прогнозами дослідження можна зробити 

висновок, що майже кожна людина, починаючи з мінімально забезпеченої, 

споживає фруктовий сік. Оскільки даний продукт є надто корисним та смачним 

для людей, тому він і має постійний попит [1]. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб покращити якості даної продукції, 

виявити недоліки товару та його збуту, а також переваги якості фруктових соків, 

сервісу та упаковки конкурентів, проаналізувати основний сегмент збуту 

продукції, визначити потреби споживачів. Дане анкетування здійснюється для 

визначення головних проблем пов’язаних з якимись певними недоліками 

діяльності виробника чи якості продукції, а також визначення найбільшого 

сегменту споживачів фруктового соку з метою найголовнішого сконцентрування 

на ньому уваги. 

Виведення на ринок нового продукту чи розширення існуючого товарного 

асортименту потребують точного планування та інформаційної підтримки. 
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Споживачі при купівлі певного товару крім того, що враховують його 

якість, ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар повністю задовольняв їх бажання, 

тому проведення маркетингових досліджень підприємствами є актуальним в 

умовах сьогодення. Від якісно проведених маркетингових досліджень залежить, 

чи буде вдалим представлення товару на ринку. Важливість даного дослідження 

полягає ще й у створенні своєї стратегії виробництва і реалізації даного продукту 

[2]. 

На сьогодні майже 90% ринку займають соки та нектари вітчизняного 

виробництва. Відповідно до кількості потенційних споживачів і сировинних 

можливостей основна маса виробництва зосереджена в Центрі, на Півдні й Сході 

країни. 

Основними торговими марками, що представлені на ринку в Україні є 

Sandora, Садочок, Біола, Вінні, соки Одеського консервного заводу дитячого 

харчування, Jaffa, соки Миколаївського консервного заводу, Rich, соки 

Берегівського консервного заводу, соки України тощо. 

Ринок сокової продукції України характеризується сьогодні досить високим 

рівнем конкуренції, який викликаний, в першу чергу, значними розбіжностями 

між реальною місткістю ринку та виробничими потужностями сокової галузі. 

Низька купівельна спроможність потенційних споживачів та недостатньо 

сформована культура споживання соків в Україні загострюють конкуренцію між 

вітчизняними виробниками цієї продукції. 

Найбільші частки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким 

торговим маркам, як Sandora, Galichina, Jaffa. Проте конкурентні позиції цих 

марок значно відрізняються в залежності від регіону. Продукція іноземного 

виробництва не розглядається в якості конкурентів через значну цінову 

диференціацію (ціни на такі соки на 20-40% вищі за аналогічну вітчизняну 

продукцію). 

Боротьба за розподіл ринкових часток між декількома найбільшими 

гравцями породжує природне бажання визначити зручні для себе і не суперечать 

логічному мисленню бізнесу правила гри. 

Зважаючи на обмеженість ресурсів в даному дослідженні аналіз споживачів 

здійснено на основі вторинної інформації, а саме на дослідженнях ринку соків. 

Було здійснено дослідження, метою якого було вивчення споживацьких переваг 

на ринку соків. Всього було опитано 1000 чоловік у віці від 15 до 59 років, що 

проживають по всій території України. Респондентам пропонувалося відповісти 

на наступні питання: 

— Які марки соку ви купували за останні 2 місяці? 

— Які чинники впливають на ваш вибір тієї або іншої марки соку? 

— Які види соку ви купували за останні 2 місяці? 

При обробці результатів враховувалися такі ознаки респондента, як стать, 

вік, величина населеного пункту. Кожному респонденту пропонувалося 

самостійно оцінити свій рівень життя, віднісши його до однієї з п’яти груп 

(високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький). Віковий 

проміжок від 15 до 59 років був роздільний на 5 інтервалів (15-19 років, далі по 
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10 років кожен). Величина населеного пункту враховувалася в одній з 5 градацій 

(село, міста з населенням до 50 тисяч, 51-100 тисяч, 101-500 тисяч, більше 500 

тисяч жителів). При відповіді на 1-е питання респондентам був запропонований 

вибір соків з 25 марок. 

Найпопулярнішими виявилися соки марок Sandora (30,1% опитаних) і 

«Садочок» (32,2% респондентів). Наступну групу переваг складають марки, 

популярність яких в 2-3 рази нижча, ніж у двох лідируючих марок. Це соки Jaffa 

(16,1% опитаних), і «Наш сік» (11,2% респондентів). Порівняно багато серед 

опитаних тих, хто вживає соки марок, що не увійшли до списку, об’єднані в графі 

«іншій», − 10,4% респондентів. Нарешті, не купує соків 10,1% опитаних [3]. 

Стать респондента істотного впливу на розподіл споживацьких переваг не 

надає. Слід відзначити, що жінки купують більше соку, ніж чоловіки, рідше не 

купують сік (8,6% опитаних, тоді, як у чоловіків ця цифра складає 11,6%), а серед 

«чоловічих» соків можна виділити марку «Галичина» − чоловіки віддають їй 

перевагу в 10,4% випадків, жінки − в 7,7%. Вік істотніше позначається на смаках 

респондентів. Так, 15-19-річні значно більше, ніж «середній» українець, люблять 

соки марок «Галичина» і J7. Споживацькі смаки 20-29-річних характеризуються 

інтенсивнішим споживанням найпопулярніших в Україні марок: Sandora займає 

в їх соковому меню 46,4%, «Садочок» − 38,2%, а третя по популярності марка 

Jaffa − 24,7%.  
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У всьому світі сир – це головний продукт для якого характерна висока 

біологічна та харчова цінність. Саме тому ринок сиру є одним із 

найдинамічніших споживчих сегментів із стійким приростом обсягів 

виробництва споживання і охоплення міжнародних ринків. Не секрет, що при 

цьому на ринку відбувається жорстока конкурентна боротьба між виробниками 

за право бути першим у цій сфері. 
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Сири є важливим продуктом експорту. Проаналізувавши ринок сиру, в 

грошовому виразі, можемо зауважити, що найбільшим експортером сиру є 

Франція, а потім Німеччина. Серед провідних експортерів сиру також є Ірландія, 

Нова Зеландія, Нідерланди, Австралія в яких виробництво сиру в основному 

орієнтовано на експорт (частка експорту сиру в даних країнах становить від 65% 

до 95% від загального виробництва в країні). Якщо ж аналізувати частку України 

в експорті сирів, то зауважимо, що вона є незначною, але попри це українські 

підприємства придбали сучасні технології, домоглись скорочення обсягів 

імпорту сирів за кордону за рахунок збільшення виробництва вітчизняної 

продукції. Окрім того, аналіз ринку сирів показує, що є достатньо їх пропозиція 

на світовому ринку та в Україні. Попит на сири та їх споживання щорічно 

збільшується як один із напрямків посилення експортних позицій України на 

світовому ринку сирів, тому сироробним підприємствам доцільно розробляти і 

впроваджувати у виробництво стратегії виходу на нові ринки збуту з одночасною 

оптимізацією їх асортименту та зниження собівартості.  

На українському ринку твердих сирів спостерігаються негативні тенденції 

до зниження обсягів виробництва, споживання та експорту. Існує цілий ряд 

факторів, через які працювати в цій сфері з кожним роком стає все складніше. 

Проблеми, з якими стикаються виробники твердого сиру в Україні: 

 високі ціни на якісну сировину; 

 застаріле обладнання; 

 зростання цін на енергоносії; 

 висока конкуренція; 

 зниження споживання сиру українцями; 

 обмежені можливості виходу на нові зовнішні ринки; 

 митні бар'єри; 

 неефективна система збуту і реалізації продукції. 

У 2019 році експорт сиру в Україні був у 10 разів менше за його імпорт 

(всього з країни було вивезено 306 тонн напівтвердого сиру). Основні поставки 

здійснювались в Казахстан (69%), Молдову (23%) і Узбекистан (3%).  

У 2021-2022 році обсяг експорту українських сирів був аналогічним, 

близько 4,4 тисячі тонн. Якщо прирівнювати до грошового еквіваленту, то 

експорт у 2022 році (січень-серпень) приніс 20,8 млн доларів, що є на 26% більше 

проти показника за аналогічний період 2021 року. Найбільшими покупцями 

українських сирів у січні-серпні 2022 року були Казахстан (46,6%), Молдова 

(24,5%), а також Польща (19,6%). 

Порівнявши експорт сиру в Україні за 2019-2022 рр., спостерігаємо 

незначне збільшення відсотка покупців. 

Отже, зростання купівельної активності на ринку твердих сирів України 

нині спостерігається лише частково, що стримує можливості нарощування 

обсягів реалізації на внутрішньому ринку. Значною мірою така ситуація 

залежить від ситуації на сировинних ринках молока. На цьому етапі український 

ринок твердого сиру є сформованим і консолідованим. На ньому присутні лідери, 

які продовжують заявляти про плани на розширення. Для того, щоб і надалі 
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нарощувати виробництво і продажі, потрібно шукати нові ринки збуту продукції, 

чим і займаються вітчизняні виробники. Вітчизняні виробники молочної 

продукції мають потенціал у нарощуванні обсягів виробництва за рахунок 

створення власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом розбудови ефективно 

діючих молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи молочного 

ринку. Це, у свою чергу, дозволить виробляти молочну продукцію високої 

якості, яка йтиме на внутрішній ринок. Адже активне зростання імпорту та 

внутрішнього споживання дорогої європейської продукції говорить про певну 

готовність внутрішнього ринку споживати більш дорогу та якісну молочну 

продукцію. 
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Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і 

стійкістю асортименту товарів. Від складу й оновлення асортименту 

безпосередньо залежить зростання товарообігу і швидкість реалізації товарів. 

Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький асортимент, не стабільний 

чи невідповідний запитам споживачів асортимент породжують незадоволений 

попит, що негативно позначається на ефективності торгівлі. 

Розрізняють виробничий і торговий асортимент товарів. 

Виробничий асортимент визначається номенклатурою товарів, що випускаються 

промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, а також іншими 

виробниками. 

Торговий асортимент представляє собою номенклатуру товарів, що 

підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Він включає асортимент 

товарів, що випускаються багатьма підприємствами і розділяються на дві товарні 

галузі: продовольчі та непродовольчі. 

https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/obsyag-importu-syriv-za-8-misyacziv-skorotyvsya-na-295/
https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/obsyag-importu-syriv-za-8-misyacziv-skorotyvsya-na-295/


123 
 

В даному випадку ми розглядаємо продовольчі товари. В залежності від 

числа різновидностей в товарній групі розрізняють: товари простого і складного 

асортименту. 

Товари простого асортименту мають не велике число асортиментних 

показників (найменування, сорт). 

Товари складного асортименту мають велике число асортиментних 

показників (найменування, сорт, розмір, вага). До таких товарів відносять 

більшість непродовольчих товарів та деякі групи продовольчих (наприклад 

консерви плодоовочеві, ковбаси кондитерські вироби. 

За частотою і характером представленого споживачам попиту товари 

розділяють на декілька груп:  

1. Товари повсякденного попиту, що регулярно купляються населенням 

кожен день або через невеликий проміжок часу). 

2. Товари періодичного попиту споживачі також купляють регулярно, але 

через більш довгий проміжок часу (наприклад, декілька раз в рік). 

3. До товарів рідкого попиту відносяться ті товари, термін служби яких 

вираховується роками (товари довгого користування) купляються вони, 

відповідно один раз в декілька років (меблі, різна побутова техніка та ін.). 

Реалізація сезонних товарів здійснюється в визначений період року (до 

таких товарів відносяться деякі види плодів та овочів та інше). 

Плодоовочева продукція у сезон їх вирощування можна віднести до товарів 

повсякденного попиту, а не в сезон, коли плодоовочева продукція (свіжі овочі та 

фрукти) є певним дефіцитом, то вони стають продукцією періодичного попиту, 

якщо ж розглядати не свіжу плодоовочеву продукцію, а у вигляді консервів та 

заморожених овочів та фруктів, то попит буде відповідно змінюватися у 

зворотньому напрямку, тобто в сезон вирощування попит буде періодичним, а не 

в сезон — повсякденним. 

Попит на товар може бути стабільним або піддаватися визначним ( в тому 

числі і різким) коливанням. 

З врахуванням цього товари поділяються на такі групи: 

— стабільного попиту; 

— товари, попит на які піддаються різним коливанням; 

— стійкого сформованого попиту; 

— альтернативного попиту; 

— імпульсивного попиту. 

Асортиментна політика підприємства відіграє важливу роль у конкурентній 

боротьбі між торговельними підприємствами за покупця. Чим більше в продажу 

товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніші 

конкурентні позиції торговельного підприємства на ринку. Торговий асортимент 

формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит 

покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті 

супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості. 

Формування асортименту товарів являє собою процес підбору для продажу 

різних груп товарів, їх видів, та різновидів за всіма ознаками, що їх відрізняють. 
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У процесі підбору для магазинів асортименту товарів керуються деякими 

загальними принципами. 

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є його 

відповідність характеру попиту населення району, в якому розміщується даний 

магазин. Це дозволяє максимально задовольнити попит населення на товари 

народного споживання. 

Раціональна побудова асортименту товарів у магазинах передбачає 

комплексне задоволення попиту населення, яке передбачає групування 

асортименту товарів у магазині за відповідними споживчими комплексами. Таке 

групування асортименту дозволяє створити зручності для покупців, полегшує їм 

процес ознайомлення з пропонованими товарами, скорочує витрати часу на 

придбання необхідних виробів і сприяє так званим імпульсним купівлям. 

Важливим принципом формування асортименту магазинів є забезпечення 

достатньої ширини і глибини товарного асортименту. Під шириною асортименту 

розуміють кількість товарних груп і підгруп, що входять в асортиментний 

перелік підприємств, а під глибиною – кількість різновидів товарів по артикулах, 

фасонах, моделях і інших ознаках. Забезпечення достатніх ширини і глибини 

асортименту товарів у магазині є важливою умовою більш повного задоволення 

попиту населення, зростання товарообігу й ефективного використання торгової 

площі.  
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Сьогодні брендинг є важливим аспектом, який необхідно враховувати при 

формуванні стратегії розвитку будь-якого підприємства, тому що з його 

допомогою здійснюється зв'язок з цільовою аудиторією, він сприяє виконанню 
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ряду цілей щодо соціально-економічного розвитку, а також відображає, певною 

мірою, індивідуальність підприємства. Такий процес, як формування бренда, 

сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства. В цілому, 

бренд позитивно діє на збільшення прибутків, обсягу продажу, закріплення на 

певному сегменті за рахунок своєї унікальності та уподобань з боку покупців [1]. 

Визначення бренда лише як відчуття, асоціації, товару, символу та 

сукупності раціональних та емоційних переваг є недостатнім за сучасних 

трансформаційних процесів в економіці. Бренд − не лише асоціація, а й 

нематеріальний ресурс підприємства, який здатний підвищити 

конкурентоспроможність підприємства, покращити його фінансовий стан, 

корпоративну культуру та залучитися більшою кількістю лояльних споживачів 

[1]. 

Термін «лояльність до бренду» використовується в маркетинговій 

літературі з 1923 року. Лояльність не можна купити, її можна лише заслужити. 

Так Reichheld розглядав лояльність споживачів як індикатор ефективності 

діяльності компанії. Його дослідження показують, що приріст лояльних 

споживачів на 5% призводить до збільшення прибутку на 25-100%. У той же час 

низький показник лояльності знижує ефективність економічної діяльності 

компанії на 25-50%. Крім того, він довів, що  утримання клієнтів обходиться 

організаціям у кілька разів дешевше, ніж залучення нових [2].  

Одним із ключових факторів, що впливають на лояльність споживачів, є 

ступінь їх задоволеності від попередніх звернень до готелю. Задоволеність 

клієнтів – найкращий показник визначення ймовірності здійснення споживачем 

повторної купівлі. Більш того, задоволений покупець, швидше за все, 

рекомендуватиме послуги або товар своїм знайомим, друзям та родичам, що є 

найпотужнішою маркетинговою перевагою.  

Згідно з Barringer та Ireland, лояльність споживачів до бренду – це цінний 

актив будь-якої компанії, споживачі якої стають прихильними до її товару чи 

послуги та купують їх час від часу. У той же час, Aaker зазначає, що лояльність 

споживачів до бренду показує, наскільки ймовірно вони змінять свої переваги і 

виберуть бренд компанії-конкурента в момент, коли відбувається зміна ціни, 

якості або іншої характеристики товарів або послуг, що надаються [2].  

Виділяються два основні підходи до визначення лояльності до бренду. 

Перший заснований на виділенні типів лояльності споживачів, а другий враховує 

вплив різних факторів товару чи послуги (ціна, якість, сервіс тощо) на лояльність 

до бренду.  

Насамперед, слід сказати, що виділяється три основні типи лояльності:  

1) Поведінкова лояльність – виникає, коли споживач протягом тривалого 

часу купує товар чи послугу певної марки, але, водночас, прихильність до цієї 

марки у нього може бути відсутня. У цьому випадку споживач може бути 

індиферентним до марки і при появі вигіднішої пропозиції з боку конкурентів, 

не замислюючись, віддати перевагу їх продукту.  
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2) Відносна лояльність – передбачає зацікавленість споживача у купівлі 

саме конкретного бренду, внаслідок емоційної та психологічної прихильності 

покупця до марки.  

3) Змішаний тип – включає як поведінкову, так і відносну лояльність. Крім 

того, що споживач постійно обирає продукцію бренду, він відчуває при цьому 

ще й емоційну прихильність до нього, а також глибоке задоволення його 

аспектами [2]. 

Бренди сучасності є не тільки важливими компонентами комерційної 

діяльності, а й чинником підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

своєрідним символом його комерційної активності. На відміну від товарів і 

послуг бренд не створюється на виробництві, він формується в свідомості людей, 

забезпечуючи емоційний зв’язок між функціональністю та сприйняттям 

продукту [1].  

Основною метою використання бренда є створення єдиного образу 

мислення для групи осіб, в якому повинні бути присутніми всі необхідні якості, 

що забезпечують його унікальність та максимальну корисність [1]. 

Основою брендингової діяльності є визначення унікальних якостей товару 

чи послуги, адже без цього виділити його на фоні сотень подібних товарів 

фактично неможливо. Зовнішня структура бренда складається з назви, графічної 

частини (логотипу), а також слогана (рекламної фрази), але реалізації цих 

елементів недостатньо для формування успішного брендингу, адже брендинг 

включає формування кола асоціацій, образів, очікувань.  
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Стрімкий розвиток суспільства, безперервний технічний та науковий 

прогрес змушують абсолютно всі сфери життя адаптуватися до нових умов. Не 

став винятком і бізнес, який останнім часом все активніше впроваджує цифрові 

комунікації, нововведенням якого став і цифровий маркетинг. 

Поняття цифрового маркетингу виникло у дев’яностих роках минулого 

століття, разом із побутовим поширенням інтернету. Але важливо зазначити, що 

його визначення тоді, декілька років тому і сьогодні не є однаковим. Так як 

поняття та інструменти digital-маркетингу постійно змінюється, 

удосконалюючись та адаптуючись під потреби людини, питання його 

функціонування буде залишатися актуальним ще довгий час, допоки буде 

функціонувати сама діджитал сфера. 

Digital маркетинг − це діяльність компанії, спрямована на залучення 

клієнтів за допомогою цифрових каналів. Для просування свого бренду компанії 

можуть використовувати пошукові системи, соціальні мережі, електронну 

пошту, мобільні програми. До популярних каналів діджитал маркетингу 
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відносять також ТБ, радіо, спілкування за допомогою текстових або 

мультимедійних повідомлень [4]. 

На початку воєнних дій більша частина бізнесу частково або взагалі 

повністю припинили свою діяльність. Це стосувалося і маркетингу, адже було 

неможливо спрогнозувати ситуацію і було важко знайти рішення щодо 

подальших дій компанії. Частина бізнесу взагалі виїхала закордон – разом з 

частиною населення. Проте дуже швидко компанії почали відновлювати 

діяльність, і вагома частка припадає саме на цифровий маркетинг. 

Основна  мета  цифрового  маркетингу  в умовах війни – просування товарів 

на ринку та  розвиток  партнерських  взаємовідносин  у тих нішах, які стали 

порожніми через ринкові зміни.  В  умовах  війни  цифровий  маркетинг 

будується на наступних принципах (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Принципи цифрового маркетингу під час війни. 
Принцип Трактування принципу 

Зміна цільової 

аудиторії 

В умовах війни  цільова  аудиторія може  змінюватися. Це  

потрібно  враховувати  під час  формування  та  адаптації  

конкретної пропозиції. 

Нові  прогресивні  

маркетингові  прийоми 

В  умовах  війни  з’являються нові  прийоми  маркетингу,  

що  базуються  на патріотизмі, підтримці армії тощо.  

Підтвердження  

надійності  бізнесу 

Робота  підприємства  під  час  війни  є  ознакою  його  

надійності. 

Розвиток 

інноваційності 

Кризові ситуації  стимулюють креатив  у  цифровому  

маркетингу.  З’являються  нові  прогресивні маркетингові  

прийоми,  застосовуються  інноваційні  інструменти. 

Підтримка та 

лояльність українського 

бізнесу. 

 

Грамотна маркетингова стратегія підприємства дає 

можливість вийти на світовий ринок. Цьому сприяє лояльне 

відношення до українського  продукту,  зумовлене складною 

ситуацією в країні 

Джерело: складено на основі [1] 

 

Реклама − це двигун прогресу, саме тому потрібно адаптуватися та 

продовжувати працювати. Необхідно звернути увагу на один акцент, який дуже 

став помітний під час війни – бренд, який хоче існувати, повинен мати свою чітку 

та зрозумілу позицію і відстоювати її. Споживачі вимагали в компаній 

висловлюватися з питань, які їх турбували. Варто додати також про кампанії, які 

проводяться щодо «недружніх» компаній – компаній, які мають бізнес в росії та 

не планують їх покидати. Такими стали Lays, P&G, Nestle, Metro, Cersanit, Philip 

Morris та багато інших. Споживачі пропонують бойкотувати дані компанії, 

поширюючи різног формату рекламу в соціальних мережах та в інтернеті.  

Зупинка активності рекламодавців позначилась на вартості закупівлі 

реклами на найбільших аукціонних платформах (Facebook Ads, Google Ads, 

DV360 та інших). Наприклад, падіння СРМ у Facebook відбулося вже в березні й 

становило 80% від вартості СРМ в лютому. Наразі аукціон відновлюється, але 

вартість 1000 показів все ще на 62,5% нижча для рекламодавців, ніж до 
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вторгнення. CPC у Google Search був більш стабільним і просів лише на 25% у 

березні, проте наразі не має динаміки до відновлення довоєнних цін [2]. 

Ключовими змінами під час війни стали скорочення бюджетів на 

маркетингову та рекламну активність, перегляд асортименту та пошук нових 

ринків збуту, загальна оптимізація витрат, скорочення інвестиції, перегляд 

цінової політики та підходу до ціноутворення. Головним трендом стало суттєве 

збільшення витрат на соціальні проекти та підтримку країни. Компанії виділяють 

бюджети на гуманітарну допомогу, підтримують благодійні фонди та ЗСУ, 

сприяють висвітленню подій на міжнародному рівні, беручи участь та 

організовуючи заходи на підтримку країни. 

Всеукраїнська рекламна коаліція опублікувала дослідження “Тенденції 

2022 в управлінні маркетинговими комунікаціями”. Кожна 6-та компанія 

говорить про скорочення штату відділу маркетингу, в середньому на 30%. Проте, 

практично кожна 10-та компанія збільшила штат маркетинг-команд (приблизно 

на 20%). Наразі середній розмір відділу маркетингу складає 14 співробітників. 8 

з 10 компаній-рекламодавців зазначають, що через війну маркетингова 

активність суттєво впала. Серед запланованих до війни маркетингових 

активностей скасовано 45% проектів. 

Необхідно звернути увагу, що інтернет-реклама зазнала найменших втрат, 

її після 24.02.22 використовували 71% опитаних компаній. Найбільші втрати – 

реклама на телебаченні та в кінотеатрах, де кількість рекламодавців скоротилась 

більше, ніж в 3 рази для ТБ, та в 6 разів для кінотеатрів. 21% опитаних взагалі не 

рекламувались після 24.02.22. Падає не тільки кількість рекламодавців, а також і 

частота контактів зі споживачем у кожному з каналів [3]. 

В умовах війни при виборі агентства для рекламно-комунікаційних 

активностей ще більш важливими стають бюджети та терміни 

реалізації проектів. Також компанії очікують зі сторони агенції 

клієнтоорієнтований підхід, гнучкість в роботі і, звичайно, ефективність. 

Важливо, аби агенція володіла навичками ситуативного маркетингу та 

пропонувала ідеї та проекти, релевантні сьогочасним викликам. 

Кожна 2-га компанія має оновлену стратегію для медійної 

реклами. Найбільш прогнозована ситуація з поновленням інтернет реклами, де 

кожний 2-ий некористувач каналу (14%) має плани на його запуск у найближчі 

півроку. Також кожна 6-та компанія говорить про плани поновлення реклами на 

телебаченні в цей же період (4-ий квартал 2022 – 1-ий квартал 2023). Компаніям 

складніше спрогнозувати поновлення реклами в інших каналах, найчастіше вони 

не мають чітких планів по кожному з них, особливо це стосується реклами в 

кінотеатрах. 

Отже, навіть під час воєнних дій український ринок показав своїх приховані 

резерви і дав можливість економіці працювати. Спостерігається поступове 

зростання кількості контрактів, компанії відновлюють свою діяльність, хоч до 

передвоєнних показників ще дуже далеко і більшість компаній планують 

розвивати бізнес за кордоном. Проте це дає надію на швидке відновлення і саме 

діджитал маркетинг може дати друге дихання для всього українського ринку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Маркетинг необхідно розглядати як інформаційноаналітичний процес, у 

рамках якого збирається, вивчається та аналізується інформація, на основі якої 

приймаються маркетингові рішення, здійснюється виробничо-торговельна 

діяльність. Наявність необхідної і повної інформації забезпечує мінімізацію 

ризику підприємницької діяльності, сприяє позбавленню від невизначеності, 

відображає зміни навколишнього середовища допомагає досягти наміченої мети 

та отримати запланований результат. 

Маркетингова інформація – це об’єктивні відомості (статистичні дані, 

результати маркетингових досліджень) та суб’єктивні (оцінки, думки, чутки), 

необхідні для аналізу маркетингового середовища, ринку, товару, споживачів, і 

які використовуються для прийняття маркетингових рішень, розробки 

маркетингових стратегій та програм [1]. 

Вимоги до маркетингової інформації: 

— надійність (валідність, сталість, репрезентативність); 

— оперативність і актуальність; 

— цілеспрямованість; 

— повнота відображення явищ та процесів. 

Маркетингова інформаційна система  — це набір процедур для збору, 

обробки і презентації інформації, на яких грунтується рішення маркетингу. 

Складові маркетингової інформаційної системи включають систему аналізу 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518/1460
https://mixdigital.com.ua/blog/nastroy-ukrayincziv-i-povedinka-v-interneti-pid-chas-povnomasshtabnoyi-vijni/
https://mixdigital.com.ua/blog/nastroy-ukrayincziv-i-povedinka-v-interneti-pid-chas-povnomasshtabnoyi-vijni/
https://sostav.ua/publication/tendents-v-upravl-nn-marketingovimi-komun-kats-yami-p-d-chas-v-jni-stan-sprav-ta-92699.html
https://sostav.ua/publication/tendents-v-upravl-nn-marketingovimi-komun-kats-yami-p-d-chas-v-jni-stan-sprav-ta-92699.html
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf
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внутрішньої господарської діяльності, систему розвідки маркетингу, 

дослідження маркетингу та систему підтримки прийняття рішень в маркетингу. 

Маркетингова інформація необхідна для отримання фірмою конкурентної 

переваги на ринку, зниження ступеня ризику, визначення і запобігання змінам у 

навколишньому середовищі, координування стратегії й тактики. 

Враховуючи цілі та завдання дослідження, його масштаби, час, відведений 

на його організацію та проведення обирають джерела інформації, які визначають 

тип даних. Первинна маркетингова збирається шляхом проведення опитування, 

спостереження, експериментів. Перевагами первинних даних є те, що їх 

збирають відповідно до цілей поставленої дослідницької задачі, методологія 

збору відома досліднику й контролюється, всі результати відомі лише 

замовнику, що забезпечує їх таємність від конкурентів та інших зацікавлених 

сторін; крім того усуваються протиріччя в даних з різних джерел, а надійність 

може бути визначеною. Проте, слід враховувати, що збір первинної інформація 

може зайняти багато часу і потребувати значних витрат. Крім того, не завжди 

працівники підприємства своїми силами зможуть зібрати та опрацювати дані, що 

зумовлено недостатністю штату працівників, відсутністю досвіду проведення 

тих чи інших типів маркетингового дослідження, використання окремих методів 

збору даних. За цих умов звертаються за послугами до маркетингових агентств, 

консалтингових фірм тощо. 

    При прийнятті рішення щодо використання вторинної інформації 

необхідно враховувати те, що вона повинна відповідати певним вимогам: вона 

має бути достовірною, точною, повною, своєчасною, зіставною, 

цілеспрямованою, комплексною. Характерним для вторинної інформації є те, що 

отримати її більш швидко і коштує вона дешевше, ніж первинна інформація. 

Деяку інформацію підприємства можуть отримати лише з вторинних джерел, що 

посилює її значущість при прийнятті маркетингових рішень. Проте існує 

можливість відсутності необхідної вторинної інформації або дані можуть не у 

повній мірі задовольнити потреби у інформації [2]. 

Маркетингове дослідження починається переважно зі збору вторинної 

інформації, на основі якої здійснюють кабінетні при цьому використовують 

методи логічного аналізу, економічного аналізу в поєднанні з елементами 

економетрії і математичної статистики. При проведенні цього виду дослідження 

передбачається отримати загальне уявлення об’єкт та предмет дослідження. 

Для прийняття ефективних маркетингових рішень не достатньо 

користуватися лише тією інформацією, яку систематизують з внутрішніх та 

зовнішніх джерел, і виникає необхідність у проведені спеціальних джерелах 

інформації, якими є маркетингові дослідження. Таким чином, первинна та 

вторинна інформація мають свої недоліки та переваги [3]. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Основною характеристикою підприємства, з точки зору, конкурентної 

боротьби є його конкурентоспроможність. Вона визначає життєздатність 

підприємства, результати його виробничо-збутової діяльності в умовах ринкової 

конкуренції. 

Конкуренція примушує підприємства всіх форм власності постійно 

відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості матеріальних ресурсів, 

зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї продукції та 

послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність 

[1].  

Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими 

показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки 

сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками та 

здатністю завоювати й тривалий час утримувати стійні позиції на ринку, що 

забезпечується завдяки ефективному використанню принципів маркетингового 

управління. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є [2]: 

– застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 

– забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; 

– застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-

цільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.); 

– розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на всіх 

стадіях життєвого циклу об’єкта; 

– формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності 

різних об’єктів. 

У сучасній конкуренції успішними можуть бути компанії, конкурентні 

переваги яких базуються на ефективності та продуктивності, отриманими 

завдяки використанню сучасних наукомістких технологій, пропонуванню 

унікальних продуктів та послуг [3]. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення 

факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства та її продукції 
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і як результат – зміна частки продукції підприємства на ринку. Усі фактори 

конкурентоспроможності можна умовно розділити на зовнішні й внутрішні.  

 

Таблиця 1 – Фактори конкурентоспроможності підприємства 
Фактори конкурентоспроможності підприємства 

Зовнішні Внутрішні 

— політична ситуація в державі 

— економічні зв’язки 

— наявність конкурентів 

— розміщення виробничих сил 

— наявність сировинних ресурсів 

— рівень техніки та технологій 

— система управління 

виробництвом 

— концентрація виробництва 

— законодавча база 

  система та методи 

управління підприємством 

  рівень організації процесу 

виробництва на підприємстві 

  прогнозування та 

планування 

  орієнтація на маркетингову 

концепцію 

 інноваційні технології 

виробництва 

  ступінь задоволення потреб 

споживача 

  якість виробленої продукції 

з точки зору оптимальності якісних і 

технічних параметрів товару 

 

Під зовнішніми факторами розуміють сукупність суб’єктів  

господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних і 

міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і чинників, 

що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або можуть вплинути на 

функціонування підприємства. 

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємства проводиться у загальновизнаному 

порядку. Після встановлення місії й цілей підприємства виконується 

діагностичний етап: оцінка змін, що впливають на різні аспекти потенціалу 

підприємства; визначення факторів, що представляють погрозу для 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства; аналіз діяльності 

конкурентів; визначення факторів, що представляють більше можливостей для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємства дає час для прогнозування можливостей, 

розробки плану дій на випадок непередбачених обставин, розробки заходів, які 

дозволять перетворити загрози на будь-які вигідні можливості. Для аналізу 

факторів макросередовища частіше використовують PEST-аналіз (політичні, 

економічні, соціальні, технологічні фактори), SWOT-аналіз, який допомагає 

визначити погрози й можливості з якими зіштовхується підприємство, і 

встановити несприятливі фактори, які можуть знизити рівень ефективності 

потенціалу підприємства [4]. 

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності підприємства. 

До них відносяться: 
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1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства 

(організаційна та виробнича структури управління, професійний та 

кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.). 

2. Система технологічного оснащення. Оновлення обладнання та 

технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість 

виробництва. 

3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її 

перероблення та величина відходів суттєво впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. 

4. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію. Вплив цього фактора 

є суттєвим на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємство 

намагається здійснити ефективний збут за рахунок реалізації продукції, що 

користується попитом на ринку, стимулювання збільшення об’ємів продаж, 

розширення ринків збуту. Аналіз внутрішніх факторів впливу тісно пов’язаний з 

аналізом господарської діяльності підприємства. 

 Таким чином, під час оцінювання, прогнозування та управління 

конкурентоспроможністю підприємства необхідно враховувати усю сукупність 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що вплинули чи потенційно можуть вплинути 

на її формування [5]. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість та 

ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища. Аналіз впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства дає 

можливість: знизити рівень невизначеності й ризику в процесі виробничо-

збутової діяльності підприємства; підвищити якість стратегічного планування й 

прогнозування виробничо-збутової діяльності підприємства; підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства та його продукції; зберегти конкурентні 

позиції та збільшити частку ринку, що належить підприємству. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОЖИВЧИХ 

ПЕРЕВАГ 

В сучасних умовах не стабільного ринку зростає роль маркетингових 

досліджень, які за визначенням Американською асоціацією, є з’єднувальною 

функцією чи ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і 

товаровиробником за допомогою інформації яку при цьому отримують, 

використовують для виявлення і визначення маркетингових можливостей і 

проблем [2]. Маркетингові дослідження проводяться для визначення споживчих 

потреб, попиту на певну групу товарів, для аналізу та моніторингу ринку, 

з’ясування маркетингових проблем, поліпшення маркетингових дій.  

Різноманітні питання визначення, організації та проведення маркетингових 

досліджень постійно знаходяться у центрі уваги зарубіжних та українських 

вчених. Серед них можна виділити праці таких науковців, як: Г. Армстронг, С. 

Бугіль, В. Вонг, С. Гаркавенко, Є. Голубков, Р. Дудяк, А. Зінорук, К. Келлер, Ф. 

Котлер, Є. Крикавський, О. Кривешко, І. Лилик, В. Липчук, Н. Малхотра, Ю. 

Матвєєва та багато інших.  

Виділяють два напрямки проведення маркетингових досліджень: 

 внутрішній;  

 зовнішній. 

Суть зовнішнього напрямку полягає у дослідженні основних характеристик 

та складових ринку, тоді як зміст внутрішнього – у проведенні дослідження 

діяльності товаровиробника. Останній відбувається з точки зору аналізу власних 

можливостей розвитку підприємства, а також оцінки реальних і потенційних 

перспектив ринкової діяльності конкурентного середовища.  

Проблема дослідження та оцінки споживчих переваг у сучасному 

суспільстві полягає в тому, що на даний момент, ринок збуту продуктів і 

продовольчий ринок, є перенасиченим. Існують багато торгових марок з 

різноманітним підходом до оформлення своєї продукції: від брендованих 

упаковок до комплексної дизайнерської стратегії.  

Дизайнерська стратегія просування товарів характеризується формуванням 

фірмового стилю торгової марки [3]. 

Елементи фірмового стилю, здатні привернути увагу споживача та 

сформувати обізнаність клієнтів про цей продукт. А також підвищити 

впізнаваність підприємства та вивести його на якісно новий рівень внутрішніх та 

зовнішніх ринків збуту. В межах постійної конкуренції виробники задаються 
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питанням, чому споживач вибирає той чи інший продукт, за якими критеріями 

та параметрами у нього формуються споживчі переваги. Проведення 

маркетингових досліджень товарного ринку допомагають це з’ясувати. 

Споживчі переваги визначаються тими товарами чи послугами, які 

забезпечують їм корисність. Наприклад, банани, кращий для споживача в 

порівнянні, скажімо, з яблуками, тобто цей товар споживачу корисніше  

Іншими словами, ці товари відповідають різним потребам споживачів. 

Однак завжди з урахуванням відповідних бюджетних обмежень. Зазвичай 

споживчі переваги, як правило, мають деякі загальні характеристики. У цьому 

сенсі такі характеристики визначаються інноваційними та довговічними 

перевагами продуктів. 

Інноваційна перевага продукту – це розроблення та вдосконалення нових 

товарів, послуг, а також організаційно-технічне рішення виробничого, 

адміністративного або іншого характеру на більш вигідних умовах, ніж існуючі, 

що істотно структуру та якість виробництва або соціальної сфери [5]. 

Довговічна перевага продукту – це здатність товару зберігати 

працездатність до наступного стану або встановленого терміну технічного 

обслуговування і ремонту. Довговічність- властивість непродовольчих товарів 

до довгострокового використання [5]. 

Поняття «споживчі переваги» активно використовується при проведенні 

прикладних маркетингових досліджень. Рішення про покупку чи придбання 

товарів кожен споживач приймає самостійно (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Модель поведінки споживачів 

 

Людина прагне задовольнити свої потреби, отримати задоволення за 

допомогою купівлі різноманітних благ. Розуміння потреб своєї аудиторії є 

запорукою успішності та прибутковості бізнесу. Проте в науці поняття 

«споживчі переваги» є достатньо побічним, а його структура, види та властивості 

потребують подальшого визначення та обґрунтування. Тому в кожному 

окремому випадку маркетологи, рекламісти та соціологи змушені кожного разу 

виокремлювати споживчі переваги товарів. 

Загалом, можемо зробити висновок, що споживчі переваги – це особистісно 

та соціально детерміноване позитивне суб’єкт-об’єктне відношення споживача 

до товару та його атрибутів, що є визначальним у процесі прийняття рішення 

щодо покупки товару конкретного бренду. Важливість проведення аналізу 

споживчих переваг в даний час не піддається сумніву. Відповідно до сучасної 
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концепції маркетингу споживчі переваги є маркетинговим інструментом, який 

використовують для визначення пріоритетності розвитку діяльності 

підприємства.  

У той же час для залучення нових споживачів необхідно вивчати їх переваги 

і цю важливу проблему вирішують на підставі використання широкого спектру 

маркетингових досліджень. Оцінювання споживчих переваг є одним із основних 

елементів управління не тільки маркетинговою діяльністю суб’єкта 

господарювання. Отримані під час оцінювання характеристики є основою 

прийняття ефективних рішень щодо змін форм та методів організації 

підприємницької діяльності взагалі.  
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НА РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 

Маркетинговими дослідженнями називають пошук, збір та аналіз 

інформації, яка забезпечує потреби маркетингу компанії. Таким чином, 

маркетингові дослідження – це поняття набагато ширше, ніж аналіз ринку чи 

опитування споживачів, воно включає дослідження споживачів, дослідження 

ринку, дослідження конкурентів тощо [1, с. 112]. 

Маркетингові дослідження необхідні в першу чергу для отримання 

інформації, тому що саме достовірна інформація дозволяє знизити ризик 

прийняття рішень, що призводять до несприятливого результату, а також з 

більшою ймовірністю приймати оптимальні рішення для розвитку підприємства. 

Основні цілі маркетингових досліджень на підприємствах наведені на рис. 1. 

Маркетингове дослідження складається зі збору та обробки, а також пошуку 

та зберігання інформації про ринкові процеси та явища. Воно включає 

систематичний аналіз зібраних матеріалів, отримання теоретично обґрунтованих 
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адекватних дійсності висновків та, нарешті, прогноз подальшого розвитку. У 

процесі маркетингового дослідження створюється інформаційно-аналітична 

основа прийняття маркетингових рішень за умов конкуренції [5, с. 35]. 

Маркетинг пов’язує діяльність підприємства, елементи його зовнішнього та 

внутрішнього середовища системою комунікаційних каналів [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Цілі маркетингових досліджень на підприємствах 

Джерело: сформовано автором на основі [5]. 

 

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» – це підприємство 

харчової промисловості в Моршині (Стрийський район, Львівщина), яке 

виробляє фасовану в ємностях природну мінеральну воду (РЕТ-пляшка, 

автоцистерни), відому під ТМ «Моршинська». Входить до компанії IDS Group. 

Заснований 1995 року [4].  

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» відноситься до групи підприємств під загальною 

назвою «IDS Borjomi Ukraine», яка є провідним національним виробником та 

експертом з питань якості природних мінеральних вод, які видобуваються в 

заповідних регіонах України та є еталоном якості згідно з найвищими 

міжнародними стандартами [4]. 

Серед основних факторів, які стимулюють рівень продажів товарної 

продукції ПрАТ «МЗМВ «Оскар», є рекламна компанія підприємства (рис. 2). Це 

свідчить про те, що дане підприємство активно здійснює маркетингову 

діяльність, яка позитивно впливає на імідж, а як наслідок, і на рівень продажів. 

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» є доволі сильним конкурентом в галузі мінеральної 

води. Сильними сторонами підприємства є: висока якість продукції та 

сприятлива ціна для споживачів. Розглядаючи можливі загрози існування 

підприємства, слід зазначити головні: можливість зміцнення своїх позицій 
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конкурентів, зміни в податковому законодавстві, в законодавстві щодо 

вибодутку мінеральної води. 

За допомогою маркетингових досліджень ПрАТ «МЗМВ «Оскар», було 

визначено, що ринок мінеральної води в Україні розвивався стабільно. 

Населення воліє вживати цей продукт у весняно-літній період, так як мінеральна 

вода як не можна краще підходить для тамування спраги в жарку погоду. Крім 

того, широко відомі лікувальні властивості деяких видів такої води, особливо 

при хворобах шлунково-кишкового тракту [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Фактори впливу на рівень продажів ПрАТ «МЗМВ «Оскар» 

 

За даними дослідження споживчих переваг на ринку мінеральної води, 

віддають перевагу продукції найбільшого гравця на ринку – IDS Group 

(«Моршинська» – 39,7%, «Боржомі» – 27,8%), а також Buvette – 21,2%, яка 

відрізняється наявністю розвиненої збутової мережі і конкурентними цінами [2]. 

Особливість просування мінеральних вод ПрАТ «Моршинський завод 

мінеральних вод «Оскар» полягає у тому, що основний акцент робиться не на 

агресивну рекламу, а на унікальні властивості продукції, її високу якість і 

продуману маркетингову стратегію. 

Було визначено, що у лінійці продуктів ПрАТ «Моршинський завод 

мінеральних вод «Оскар» є споживачі, які цікавляться спортом (ТМ «Спортік» 

та «Моршинська спорт»). У межах розширення асортименту цієї продукції 

компанія може вивести на ринок високобілкову воду, яка виступає для 

спортсменів альтернативним продуктом, оскільки характеризується низьким 

вмістом калорій [4].  

Вода з кофеїном належить до специфічних продуктів, проте виведення 

цього продукту за умови його правильного просування та позиціонування є 

вдалим рішенням для ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 

Дослідження показують, що в сучасних умовах спостерігається стабільне 

зростання на ринку напоїв зі вмістом кофеїну. Вода з кофеїном відноситься до 

Ряд1; 

Співвідношення 

ціни і якості; 46; 

46%

Ряд1; Рекламна 

компанія; 35; 

35%

Ряд1; 

Рекомендації 

знайомих; 11; 

11%

Ряд1; Інше; 8; 8%

Співвідношення ціни і якості

Рекламна компанія

Рекомендації знайомих

Інше
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новітніх продуктів, проте цей продукт має потенційну нішу для реалізації: офісні 

працівники, студенти та ін. [4]. 

Отже, спеціалісти ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» з 

маркетингу активно займаються дослідженнями та планують розширити 

глибину асортименту. На території заводу працює науковий центр, який 

займається розробкою впровадженням нових видів продукції та подальший 

нагляд за її поведінкою на ринку. Маркетингові дослідження на підприємстві 

здійснюються маркетологом, який виконує весь комплекс завдань 

маркетингового дослідження, що дозволяє в подальшому коригувати 

маркетингову діяльність ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» 

та залишатися одним із лідерів національного ринку мінеральних вод в Україні. 
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Роль маркетингу в сучасному бізнес-середовищі важко переоцінити. 

Різноманітність маркетингових функцій і засобів свідчить про наявність великої 

кількості напрямів маркетингових компаній, спрямованих на донесення 

продукції до споживачів і задоволення всіх їхніх потреб.  

З одного боку, реалізація та цінність маркетингу залежать від його 

перетворення з локальної, національно обмеженої форми на глобальну. З іншого 

боку, з розвитком ринку та прогресом технологій споживачі мають більше 

можливостей у виборі товарів і послуг, які найкраще відповідають їхнім 
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потребам. Інформаційна насиченість ринку унеможливлює прогнозування 

поведінки споживачів, тому для її прогнозування підприємства повинні мати 

максимум маркетингової інформації. 

Сучасний маркетинг дещо відрізняється від маркетингу 70-80-х років, тому 

що асортимент товарів на ринку змінився під будь-які потреби. Напрям 

сучасного маркетингу постійно змінюється, оскільки сучасний маркетинг 

визначається певними проблемами, які виникають у боротьбі з фрагментацією та 

насиченістю товарів, які щодня з’являються на ринку.  

Маркетинг відіграє важливу роль у сфері підприємницької діяльності через 

його значення для вдосконалення самого виробництва та широкого 

використання ринкових можливостей. Він охоплює всі аспекти діяльності 

компанії, виконуючи загальне ціноутворення, аналіз та дослідження ринку, 

розподіл продукції та маркетингове планування, організацію маркетингових 

комунікацій, прогнозування попиту та планування асортименту продукції. 

Маркетинг відіграє важливу роль в діяльності будь-якого підприємства, 

тому що він дозволяє встановити оптимальний взаємозв’язок між підприємством 

і зовнішнім середовищем, частиною якої воно є.  

У сучасних термінах маркетинг розуміється як вираження ринково-

орієнтованого управлінського мислення. Маркетингова діяльність має бути 

спрямована на довгострокове існування бізнесу з метою його стійкості, міцних і 

довгострокових відносин із споживачами чи іншими гравцями ринку, а також на 

підвищення конкурентоспроможності пропонованих послуг і товарів [5-7]. 

Організація збуту продукції в комплексі маркетингу займає одне з центральних 

місць, оскільки результати всієї маркетингової діяльності централізовані в 

системі збуту. Виробництво продукції має з самого початку зосереджуватися на 

певних формах і методах збуту, які одночасно можуть збільшити збут і 

підвищити конкурентоспроможність продукції [1].  

Удосконалення маркетингової та збутової діяльності є одним із 

найважливіших факторів розвитку бізнесу, що дозволяє йому швидше реагувати 

на зміни ринку та отримувати значну перевагу над конкурентами. Для 

забезпечення ефективного функціонування бізнесу на основі маркетингового 

підходу необхідна комплексна маркетингова компанія з продуманою стратегією, 

яка охоплюватиме всі аспекти господарської діяльності та взаємопов’язана з 

іншими функціональними підсистемами. Підприємці визнають величезну роль 

маркетингових компаній і все більше турбуються про їх розвиток. Маркетинг 

надзвичайно широкий.  

За оцінками Європейської асоціації маркетингу, в Україні близько 40% 

населення більш-менш залучено до маркетингової діяльності. Здебільшого ця 

діяльність здійснюється без досвіду, а інколи навіть без усвідомлення її значення 

та змісту. Цих висновків Асоціація дійшла, вивчивши діяльність приватних 

підприємців на ринках, мерчандайзерів, збутового персоналу.  

Застосування маркетингу та його методів дослідження є важливим і 

необхідним. Наприклад, на думку експертів, несвоєчасне визначення потреб 

українського споживача є основною причиною високих витрат і надмірних 
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маркетингових зусиль при продажу непотрібних товарів. В результаті більше 

грошей витрачається на рекламу і організації збуту. Існує кілька факторів, які 

впливають на ефективність бізнесу [2]:  

1) підвищення якості продукції, тим самим збільшуючи продажі;  

2) ефективність факторів управління (дослідження, розробки та політика 

компанії). 

Розробка стратегії маркетингової підприємницької діяльності здійснюється 

на таких умовах, як [3, 5-7]:  

− специфіка ринку;  

− передбачуваного терміну діяльності підприємства;  

− планового проникнення на ринок;  

− відношенням конкурентної боротьби. 

До об’єктів оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства 

належать маркетинговий комплекс, функція маркетингу, логістична діяльність, 

система управління маркетингом, маркетингова стратегія тощо. Незалежну 

експертизу якості маркетингу здійснює міжнародна організація Marketing 

Quality Assurance Ltd (MQA). Її діяльність і структура підтримується відповідно 

до Європейського стандарту EN 45012. MQA виконує послуги з сертифікації 

маркетингу підприємств на відповідність систем міжнародним стандартам серії 

ISO 9000. Оцінюють якість маркетингу MQA за 35 стандартами, які розділені за 

трьома напрямками [4]:  

 орієнтація на споживача;  

 маркетингові та збутові плани;  

 відповідальність керівництва.  

Дана система маркетингової ефективності дозволяє об’єктивно і 

багатоаспектно оцінювати діяльність компанії.  

Таким чином, маркетинг є функцією, що визначає політику, стиль і характер 

менеджменту. Впровадження маркетингових концепцій у практику підприємств 

та організацій надає можливості для формування обґрунтованих стратегічних 

планів, гнучкого реагування та реагування на ринкові ситуації, орієнтування в 

складних умовах ринкової конкуренції. 
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ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Діяльність на ринку створила новий напрямок у галузі управлінської науки 

називають маркетингом. Різноманітність функцій та засобів маркетингу свідчить 

про наявність значної кількості напрямків маркетингової діяльності, що 

спрямована на доведення товару до споживача та задоволення всіх його потреб. 

З одного боку, актуалізація та цінність маркетингу обумовлена його 

трансформацією з локальної, обмеженої державою форми до глобальної. З 

іншого боку, із розвитком ринків та удосконаленням технологій, споживачі 

отримують більше можливостей у виборі товарів та послуг, які найбільше 

задовольняють їх попит [1; 2]. Інформаційна насиченість ринку унеможливлює 

передбачення поведінки споживача, саме тому з метою її прогнозування 

підприємство повинно володіти максимумом маркетингової інформації [3, с. 97]. 

У найзагальнішому вигляді маркетинг можна визначити, як дослідження ринку 

з певною метою. Маркетинг – це процес, спрямований на задоволення потреб, 

тому дослідження відіграють важливу роль у маркетингу. 

У наш час, з розвитком ринкової економіки, конкуренція між 

підприємствами продовжує зростати. А щоб поліпшити та прискорити розвиток 

підприємств, дуже важливо обрати ефективну систему маркетингових 

досліджень, яка служить основою для розвитку бізнесу. 

З погляду Ф. Котлера, «маркетингові дослідження − це систематичне 

визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що 

постає перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати [4, с. 226]. 

Маркетингове дослідження – це майже завжди комплексне дослідження, 

оскільки неможливо відокремити такі об’єкти дослідження як ринок, споживач, 

конкуренти. Ринок неможливо представити без конкурентної боротьби, а 

поведінка споживача залежить від конкретних факторів ринкового середовища. 

Класифікація напрямів і об’єктів маркетингових досліджень за певними 
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ознаками допомагає ефективній організації і управлінню процесом всього 

дослідження. 

Маркетингові дослідження підприємства проводять за певними напрямками 

(рис.1). 

Перший напрямок базується на дослідно-аналітичній складовій процесу 

маркетингових досліджень. Він передбачає: 

1) оцінку тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту часу; 

2) отримання прогнозних значень. 

Другий напрямок маркетингових досліджень (об’єктивно-суб’єктний) 

базується на відповідях на такі питання: 

- що купується (об’єкт купівлі - товар); 

- де купується (місце купівлі - ринок); 

- як продається (дії, пов’язані зі збутом товару - реклама); 

- хто продає (суб’єкт продажу - підприємство); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Напрями маркетингових досліджень за різними підходами 

 

Третій напрямок – відповідно до змісту маркетингової діяльності 

підприємств в процесі її взаємодії з навколишнім економічним середовищем 

напрями маркетингових досліджень поділяються на три основні групи [5, c. 5]: 

– дослідження ринку в цілому і його окремих суб’єктів (споживачі, 

конкуренти, постачальники, посередники); 

– дослідження застосування підприємством маркетингових інструментів 

(ціна, товар, розподіл, просування); 

Напрями маркетингових досліджень 

Розмежування сфер проведення Дослідно-аналітичний 

підхід 

Оцінка параметрів, 

отримання прогнозних 

значень 

Галузевий 

підхід 

Комплекс 

маркетингу 

Ринок, 

конкуренти, 

середовище, 

споживачі 

Товар 

Ціна 

Збут 

Об’єкт-суб’єктний підхід 

Суб’єкт купівлі - 

споживач 

Об’єкт купівлі - товар  Суб’єкт продажу - 

підприємство 

Взаємодії з навколишнім економічним середовищем 

Маркетингові 

інструменти 

Рух і його 

суб’єкти  

Маркетингове 

середовище 
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– дослідження маркетингового середовища (зовнішнього і внутрішнього). 

Четвертий напрямок – самий поширений, деталізує третій – базується на 

розмежуванні сфер проведення маркетингових досліджень, таких як: ринок, 

товар, конкуренти, збут, ціна, зовнішнє та внутрішнє середовище, споживач. 

Отже, за допомогою результатів маркетингового дослідження можна 

оцінити обсяг ринку, визначити сегмент, потенційних споживачів і на основі цієї 

інформації встановити цілі для розширення або скорочення діяльності, 

сформувати план продаж. На сьогодні дуже важливо проводити маркетингове 

дослідження. Правильно проведене маркетингове дослідження дає змогу 

підприємству ефективніше вирішувати завдання свого бізнесу. Методика і 

техніка досліджень суттєво залежать від конкретних цілей і завдань маркетингу, 

що, своєю чергою, визначається загальною маркетинговою стратегією 

підприємства, ринковою ситуацією та тиском конкурентів. 
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МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ 

Метою даного дослідження є визначення сучасного стану та перспектив 

розвитку елементів бізнесу та маркетингу у воєнний час в Україні. 

Актуальність цієї теми зумовлена викликами війни, які впливають на 

господарську діяльність державних підприємств.  

Військовий конфлікт, що розпочався у 2014 році в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, 24 лютого 2022 року переріс у 

повномасштабну війну, спричинивши людські страждання та гуманітарну кризу, 

поглибивши фінансову нестабільність, сповільнивши економічне зростання, 

прискоривши інфляцію, ліквідувавши інвестиції у сталий розвиток, 
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реструктуризувавши глобальні ланцюги поставок, підвищивши ціни на продукти 

харчування та паливо тощо [2]. 

Активні бойові дії в більшості міст пошкодили або зруйнували заводи та 

всю інфраструктуру, що призвело до закриття підприємств та величезного 

дефіциту бюджету в Україні. Однак, враховуючи, що малий та середній бізнес 

був, є і буде двигуном економіки та одним з основних джерел наповнення 

бюджету, збереження та відновлення бізнесу в усіх його формах в умовах війни 

є пріоритетним завданням для України. 

Природно, що під час кризи маркетинг опиняється в авангарді скорочення 

бюджетів бізнесу. Однак криза, спричинена пандемією COVID-19, показує, 

наскільки важливо використовувати маркетингові інструменти для утримання 

існуючих та залучення нових аудиторій. Українському бізнесу як ніколи 

необхідно зберегти клієнтську базу та відновити попередній рівень клієнтів і 

прибутків. Для цього їм потрібно перебудувати свої відносини зі споживачами.    

У сьогоднішніх умовах, що постійно змінюються, зрозуміло, що довгострокове 

стратегічне планування є складним завданням. Це означає, що спочатку мають 

бути прийняті стратегічні і тактичні рішення. Важливо зазначити, що для 

компанії витрати на заходи з відновлення її бізнесу завжди є ризикованою 

інвестицією і завжди існує ймовірність того, що очікуваного прибутку не буде 

досягнуто. Цей потенціал ризику має бути визначений в рамках маркетингової 

діяльності [1]. 

Для бізнесу та його маркетингової діяльності в Україні основними 

викликами цієї війни можна визначити наступні 

1. Порушення ланцюга поставок. 

 Військовий конфлікт між Росією та Україною та численні економічні 

санкції, що його супроводжували, створили додатковий тиск на глобальні 

ланцюги поставок, які ще не повністю відновилися після COVID-19. 24 лютого, 

з початком конфлікту, комерційне судноплавство в Одеському порту, 

найбільшому порту України, було призупинено. Друга за величиною 

контейнерна судноплавна компанія світу Maersk розпочала перенаправлення 

вантажів до єгипетського порту Саїд та турецького порту Корпес. Крім того, 

кілька судноплавних гігантів 

Кілька судноплавних гігантів також оголосили про призупинення 

вторинних поставок до Росії у відповідь на санкції. Це призведе до підвищення 

ставок фрахту та затримок у поставках, що матиме негативний вплив на торгівлю 

товарами. 

2. Споживчий попит 

Одним з факторів, що стримують відновлення українського малого та 

середнього бізнесу, є відсутність достатньої кількості платоспроможних 

постачальників на внутрішньому ринку. Як наслідок, ціни на продукти 

харчування та товари зросли, ситуація в Україні є тривожною, люди втрачають 

роботу (зокрема, власники МСП звільняють третину своїх працівників (33%) та 

відправляють третину у відпустки (34%)). Загалом було скорочено близько 1,2 

млн. осіб. Тому маркетологи електронної комерції повинні враховувати, як їхні 
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продукти будуть працювати, якщо споживачі будуть більше заощаджувати і 

перестануть купувати товари не першої необхідності. 

3. Зберігання продукції 

Дефіцит продуктів через пандемію та перший місяць війни залишається 

болючим спогадом для багатьох покупців. Криза судноплавства та ланцюгів 

поставок і подальші перебої в постачанні можуть призвести до паніки серед 

споживачів. Компанії повинні розглянути, чи підпадає їхня продукція під 

категорію «визначеності». 

4. Стан невизначеності серед представників бізнесу 

Невизначеність є одним з факторів, що стримують відновлення бізнесу та 

продажів в Україні. Значна частина підприємств (39,8%) не передбачають 

можливості повернення до довоєнного рівня або не вірять, що він відновиться. 

Як наслідок, деякі компанії почали втрачати клієнтів, а замовники також 

відмовляються наймати українських фахівців, побоюючись нестабільності [4]. 

На цьому проблеми для представників компанії не закінчуються: втрата 

персоналу, проблеми з доставкою товару, значне підвищення цін, відхід 

більшості клієнтів і неспроможність клієнтів, що залишилися, платити. З початку 

повномасштабної окупації основними проблемами, з якими зіткнулися компанії, 

стали, в першу чергу, сама війна (окупація території, втрата магазинів та складів) 

та логістика (непрацюючі склади та порушення роботи в логістичному секторі, 

черги в офісах, довгі терміни доставки та необхідність переїзду). Значна частина 

українського бізнесу вважає, що післявоєнний період ознаменується галузевою 

трансформацією бізнесу. 

Діяльність маркетологів у воєнний час має відбуватися за наступними 

етапами. Розробка сценарного плану, зміна стратегії, перехід від стратегії до 

тактики, коригування цільових сегментів і визначення нового цільового образу, 

за необхідності, зміна контент-стратегії. Ці кроки забезпечують ефективність 

маркетингової стратегії [5]. 

Таким чином, українські підприємці показали, що навіть війна не здатна 

знищити справжнє прагнення до постійного розвитку. Вони розробляють нові 

продукти, відкривають нові канали збуту та відновлюють співпрацю з 

постачальниками. Маркетинг також адаптується до кризових ситуацій, 

змінюється у відповідь на суспільні запити і намагається знайти нішу, яка зможе 

не тільки утримати підприємство в умовах воєнної економіки, а й швидко 

підвищити його ринкові позиції [3]. 

Розуміючи, що ринок перерозподіляється, підприємці після війни 

впроваджують інноваційний цифровий маркетинг, щоб досягти кардинально 

нових типів взаємодії з клієнтами, новими користувачами та утримати їх у 

списку постійних клієнтів. Крім того, робота компанії у воєнний час є 

показником її надійності. Адже якщо вони здатні організувати надійне та якісне 

надання послуг чи товарів у воєнний час, то зможуть впоратися з цією роботою 

і після припинення бойових дій. Для багатьох молодих підприємств робота у 

воєнний час може принести їм хорошу репутацію в очах громадськості. 
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НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 Важливою характеристикою ринку є його місткість. Визначення місткості 

ринку дозволяє оцінити економічне середовище в динаміці тимчасових періодів, 

а значить допомагає своєчасно приймати стратегічно важливі управлінські 

рішення. Адже головна заповідь успіху в конкурентній боротьбі – блискавично 

визначити і відреагувати на найменші зміни, в іншому випадку – крах компанії 

гарантований [4, с. 230]. 

Парфумерія складає особливу групу непродовольчих товарів, виконуючи 

різноманітні функції: вони задовольняють духовні та естетичні потреби людини, 

мають лікувально-гігієнічне призначення, впливають на самопочуття, зовнішній 

вигляд людини. Це товари повсякденного вжитку, без яких важко уявити сучасне 

і повноцінне життя людей. 

Слово «парфумерія» має походження від латинського parfume, що означає 

«димитись, випарюватись, видихати приємний запах». Одними з перших 

парфумів були «димні парфуми» – ароматний дим від паління гілок мірти. 

Сучасні парфумерні вироби у більшості є спиртовими, спиртоводними або 

водно-спиртовими розчинами багатокомпонентних сумішей запашних речовин і 

настоїв із приємним запахом.  
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Головне призначення парфумерії –  це створення приємного запаху для 

ароматизації тіла, одягу, побутових предметів, приміщень. Крім того, деякі 

засоби використовують як гігієнічні та освіжні. 

За характером запаху парфумерні вироби виробляють з квітковим запахом, 

фантазійним, квітково-фантазійним. Вони також розрізняються відтінком запаху 

–  теплий, холодний, східний, шипровий; силою запаху –  з «довгою» і 

«короткою» хвилею. Парфумерні запахи характеризуються й іншими 

показниками. Найважливішим серед них є стійкість запаху, що вимірюється у 

годинах і нормується стандартом. Так, для парфумів «екстра» стійкість запаху 

повинна складати не менше 60 годин, інших парфумів –  50 годин, туалетної води 

–  40 годин, одеколону «екстра» –  ЗО годин, інших одеколонів –  24 години. 

На споживчому ринку за обсягами продажу парфумерія посідає четверте 

місце. Спеціалісти підрахували, що на неї населення України щомісячно 

витрачає близько 400-500 млн. грн., або 5 млрд. грн. на рік. Середньостатистична 

родина витрачати на парфумерію менше 200 грн. на місяць практично не може. 

Багато парфумерних виробів є предметами повсякденного користування, і тому 

вони мають стійкий попит. 

Важливим показником, що характеризує кон’юнктуру ринку парфумерних 

товарів, є рівень поточних ринкових цін. Ціни на парфумерію є значним 

фактором збуту товарів, тому що вони насамперед визначають реальний попит 

споживачів. За ціновими характеристиками ринок парфумерних товарів дуже 

різноманітний. Так, ціна флакону французьких елітних парфумів складає 

декілька сотень гривень, а парфуми вітчизняних виробників коштують 200-500 

грн. Ціна на парфумерію коливається в широкому діапазоні і залежить від якості 

товару, його складу, витрат на виробництво і продаж, а також від наявності 

конкурентів, насиченості ринку, багатьох інших факторів. Але вартість елітної 

продукції складається не тільки і не стільки з витрат на утворення парфума і 

забезпечення його якості. У значному ступені вона визначається престижем 

фірми-виробника, шармом, напрямком моди. Ціни на елітну продукцію не 

підлягають змінам. За випадку їх зниження в погоні за збутом продукція може 

потрапити до розряду мас-маркетингу, з якого повернення вже немає. Тому 

провідні світові фірми так ревниво ставляться до всього, що пов’язане з 

престижем і якістю їх продукції [5, c. 150]. 

Місткість ринку, як і будь-який економічний показник, залежить від ряду 

факторів. Основним з них є рівень потреби ринку в даному товарі чи послузі. 

До інших важливих факторів впливу можна віднести: 

 ступінь освоєння компанією даного ринку; 

 появи на ринку товарів – субститутів (аналогів); 

 еластичність попиту; 

 рівень коливання цін; 

 зміни макроекономічних показників в регіоні або країні; 

 якість товарів і послуг; 

 стратегія просування і її ефективність; 

 інші фактори [3, с. 165]. 
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Для розрахунку місткості існують кілька основних методів. 

Найпоширеніший – це визначення оцінки загальної місткості ринку. Цей 

приклад дозволяє порахувати показник місткості ринку при впровадженні 

нового товару або виведення застарілого товару. Мета методу – встановити обсяг 

потенційного попиту на розглянутий продукт. 

У цьому випадку мова піде про потенційну місткість ринку (новий товар). 

Основний елемент розрахунку – населення розглянутого географічного 

регіону. Суть полягає в тому, щоб порахувати відсоток жителів регіону, які 

споживають аналізований продукт. Наступний крок – визначити суму грошових 

коштів, яку вони витрачають на цей товар протягом періоду часу. 

Розрахунок буде виглядати наступним чином: 

М = К * С * К * СС * ВС * Ц, де Е – загальна ємність ринку, К – кількість 

потенційних споживачів (населення регіону), С – споживачі продукту, К – 

середня кількість споживання продукту одним покупцем в заданий період часу, 

СС – середнє споживання продукту одним споживачем за 1 раз,  ВС – відсоток 

споживачів, які віддають перевагу іншому продукту, Ц – середня ціна 

продукту.[1] 

Отже, маємо такі розрахунки: Е – 30, К – 968 502, С – 602 346, К – 15, СС – 

1 мл,  ВС –165 345, Ц – 908.5 грн. 

За цими даними М= 30*968 502*602 346*15*1*165 345*908.5, М=2,7 

Тобто, товари повсякденного попиту призначаються для широкого кола 

споживачів з невисоким рівнем доходу. Тож, ціни на них значно менші, але 

підлягають змінам залежно від соціально-економічних і виробничих факторів. 

У цілому український ринок парфумерних товарів є одним з найбільш 

містких і перспективних серед інших непродовольчих товарів. На сучасному 

етапі для вітчизняних виробників головні завдання складаються з покращення 

якості і розширення асортименту продукції, підвищення її 

конкурентоспроможності [2, c. 234]. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТОВАРІВ 

Збут підприємством свого товару – це процес реалізації промислової 

продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання 

прибутку [5]. Основне завдання плану збуту – розробка та обґрунтування 

реальної збутової програми, яка охоплює найбільш суттєві аспекти ринку: 

ціноутворення, заходи щодо сприяння збуту, просування товарів на ринку, 

систему розподілу та постачання продукції та ін. [2]. Постійне дослідження 

ринку необхідно проводити за допомогою маркетингу. 

Робота з організації збуту починається із вивчення ринку та проведення 

маркетингових досліджень: 

 Досліджуються потреби ринку; 

 Інформуються потенційні клієнти про їхні потреби; 

 Визначаються ціни на продукцію та прогнозуються власні ціни [1]. 

Формування попиту - дії підприємства, метою яких є повна інформованість 

потенційних покупців про товар, його особливості, технічний рівень, економічні 

параметри, ціни, додаткові послуги, які надаються при придбанні товару, про 

сервіс, а також про фінансову надійність самої фірми-продавця, її репутацію. 

Основний інструмент формування попиту – реклама. Особливо важливе 

формування попиту при виході підприємства на ринок, де воно раніше не 

виступало, і його товар невідомий покупцям, а також при виході на ринок із 

новим товаром, про споживчі властивості якого покупці не мають інформації [4]. 

Постійне дослідження ринку необхідно проводити маркетинговим службам 

усіх підприємств. Обсяги збуту продукції широкого вжитку плануються на 

основі договорів, що укладаються між виробником і споживачами, та інших 

замовлень. Планування збуту продукції промислового призначення, життєвий 

цикл яких більш тривалий, має свої особливості через те, що менше значення має 

чутливість до ринку. 

План збуту такої продукції розробляється на основі державного замовлення 

і контракту, портфеля інших замовлень, договорів, які укладаються між 

виробниками і споживачами. При плануванні збуту цієї продукції необхідно 

враховувати, у які роки (періоди) життєвого циклу товару буде вироблятися та 

реалізовуватись така продукція.  

Життєвий цикл товару – це концепція, що визначає послідовність періодів 

існування товару, період часу, протягом якого товар продається на ринку. 

Життєздатність товару має декілька стадій: розробка, впровадження, зростання 

попиту, зрілість (насичення), спад. На кожній стадії товар по-різному 

рекламується, продається, має різну ціну [3]. 

Етап 0 – етап розробки формування зразка нового товару, складання 

розрахунків затрат (на створення, виробництво і реалізацію товару) і 

передбачуваних прибутків від його реалізації; 

Етап 1 – етап виведення на ринок або впровадження, поява товару на ринку 

у вигляді дослідної (пробної) партії. Обсяг продажу невеликий, прибуток на 
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одиницю продукції невисокий. З метою залучення покупців збільшуються 

витрати на рекламу та сервісне обслуговування; 

Етап 2 – етап росту або зростання попиту, визнання товару покупцями, 

швидке збільшення попиту на нього, зростання обсягу реалізації, одержання 

відносно великого прибутку, стабілізація витрат на рекламу. На цій стадії товар 

приносить основну частину прибутків за весь період життєвого циклу; 

Етап 3 – етап зрілості, період задоволення попиту на даний товар. 

Знижуються темпи зростання попиту, стабілізуються витрати на рекламу. 

Для підтримки попиту на товар збільшують витрати на рекламу, підвищують 

якість товару. поліпшують сервіс, знижують ціни; 

Етап 4 – етап насичення - на цьому етапі вже неможливо знайти нові групи 

споживачів товару, у цьому разі необхідно знизити ціну на товар, щоб утримати 

покупців, прибуток зменшується; 

Етап 5 – етап занепаду, період різкого зниження обсягу реалізації товару. 

Підприємство або посилює рекламу, змінює методи збуту, знижує ціну, або 

знімає товар із виробництва. 

В ринковій економіці створення та виробництво нових товарів  є основною 

умовою для виживання підприємства. На підставі вивчення потреб споживачів 

формується асортиментна політика підприємства. 

Планування продажу – це безперервний процес, який починається в момент 

виникнення ідеї нового товару, продовжується на протязі всього життєвого 

циклу виробу і закінчується зі зняттям його з виробництва. 

Ціль планування обсягу продажу – це своєчасне пропонування покупцям 

такої номенклатури товарів і послуг, яка б відповідала профілю виробничої 

діяльності підприємства і найбільш повно задовольняла потреби споживачів. 

Основні задачі планування обсягів продажу: 

1. Визначення існуючих та перспективних потреб покупців, аналіз способів 

використання даної продукції і дослідження закономірностей поведінки 

споживачів. 

2. Критична оцінка продукції підприємства з позиції покупця. 

3. Оцінка виробів конкурентів за різними критеріями. 

4. Прийняття рішення про те, які вироби необхідно зняти з виробництва, а 

які додати у номенклатуру продукції, у тому числі за рахунок розвитку інших 

напрямків виробництва. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 

В сучасному світі стрімко зростають способи впливу на потенційного 

споживача. Одним з найпопулярніших стає гнучкий цифровий маркетинг(digital 

marketing). 

Цифровий маркетинг здатен не тільки на збирання точної інформації про 

цільову аудиторію, але й аналізувати просування продукту або бренду. 

Цифровий маркетинг – це той самий маркетинг, але з застосуванням 

цифрових технологій. Він використовується на всіх етапах взаємодії зі 

споживачами в бізнес-моделях B2B та B2C. У цифровому маркетингу також 

задіяні й офлайн-канали. Ефективність цього напряму зумовлена тісною 

взаємодією зі споживачами та охопленням цільової аудиторії. Digital Marketing 

активно застосовують для просування відомих брендів [1]. 

На думку Д. Яцюка, цифровий маркетинг (інтерактивний маркетинг) з 

огляду на маркетингові комунікації передбачає використання всіх можливих 

форм цифрових каналів для просування бренду. Комунікації в цифровому 

маркетингу дають змогу досягати цільової аудиторії в офлайн-середовищі 

(використання додатків у телефонах, sms/mms, рекламні дисплеї на вулицях 

тощо). 

До складу цифрових медіа, окрім Інтернету, включають: цифрове 

телебачення, радіо, монітори, дисплеї та інші цифрові засоби зв’язку [3, с.70-74]. 

Одне з найпопулярніших інструментів цифрового маркетингу є SMM, 

точніше кажучи соціальний маркетинг. Цей інструмент надає велику, активну 

аудиторію через соціальні мережі. До якої залучаються  як і бренди , так і великі 

компанії. 

Один із класичних прикладів цифрового маркетингу – рекламна кампанія 

McDonald’s. Завдяки активній рекламі на цифровому телебаченні з вірусною 

мелодією та всім відомим клоуном, бренд відомий усім. Окрім розміщення на 

ТБ, бренд використовує соціальні мережі. В основі лежить Instagram-сторінка, де 

застосовуються інтернет-реклама або вірусні відео на різну тематику. 

http://globalnational.in.ua/archive/20-2017/105.pdf
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Цифровий маркетинг тісно пов’язаний з інтернет-маркетингом, але в ньому 

вже розроблено ряд технік, що дозволяють досягати цільової аудиторії навіть в 

офлайн-середовищі [2, с. 45]. 

В цілому, якщо ви хочете задіяти цифровий маркетинг у своєму бізнесі, тоді 

вам потрібно скорегувати певну стратегію. Розробіть цілі вашого бізнесу та цілі 

інтеграції digital, визначте цільову аудиторію. Сформулюйте свою креативну  

торгову пропозицію. Подумайте про те, які задіяти канали та інструменти з 

огляду на те, що у вас вже є і використовується. 

Обов’язково продумайте стратегію вашого контенту. Розставте  правильно 

дедлайни, рекламні бюджети, проаналізуйте конкурентів. 

Отже, мета цифрової стратегії – виявити, запобігти подібним 

«нестикуванням» ще на етапі планування і змусити весь комплекс інтернет-

інструментів працювати як єдиний механізм. 

Тому, один з найважливіших моментів у створенні бізнесу, його просуванні 

є стратегія, яка у майбутньому буде оновлюватись. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 

Технології безсумнівно змінили традиційний світ бізнесу. Оскільки все 

більше людей покладаються на інформацію в інтернеті, доступ до неї за 

допомогою смартфонів став неймовірно простим для користувачів. Це змусило 

підприємства об’єднатися, щоб створити стратегії та отримати від цього користь. 

Соціальні мережі та інтернет роблять світ меншим, зближуючи споживачів і 

бізнес. Тому необхідно розуміти важливість цифрового маркетингу в сучасному 

бізнес-середовищі. 

Сучасний погляд на проблему використання цифрових засобів 

розповсюдження інформації для просування товарів і послуг був започаткований 

такими вченими, як М. Гапчук, Е. Єнж, С. Круг, А. Кураков, П. Маршалл, 

О. Печалов, М. Портер, М. Райцин, С. Спенсер, Д. Стрикчіола, Б. Тодд, 

Р. Фікшин та іншими. 

Цифровий маркетинг – це маркетинг, який дозволяє вести бізнес, працювати 

з клієнтами та комунікувати з бізнес-партнерами за допомогою цифрових 
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технологій інформації та комунікації та електронних гаджетів 1. Тобто, це 

маркетинг у рамках сучасних цифрових технологій. 

Цифровий маркетинг є одним із найменш дорогих методів маркетингу, 

оскільки заходи маркетингу націлюються на певну аудиторію, яка виявляє 

інтерес до бренду. Інструменти цифрового маркетингу допомагають визначити 

та відстежити відповіді на використані маркетингові стратегії 2. 

Цифровий маркетинг зближує бренди та споживачів, допомагає визначити, 

що подобається та не подобається споживачам, спілкуючись із ними за 

допомогою дописів, повідомлень, коментарів, чатів тощо. За допомогою цих 

методів клієнти також можуть відчувати причетність до бренду через те, що вони 

онлайн присутні і залученні. Це підвищує впізнаваність бренду, оскільки 

допомагає краще та ефективніше орієнтуватися на потрібну аудиторію. 

Використовуючи тенденції в реальному часі, бренди можуть розвивати 

свою спільноту та бізнес. Тенденції соціальних медіа постійно змінюються, але 

можуть бути потенційним і дуже ефективним інструментом цифрового 

маркетингу. Коли бренд слідує сучасним тенденціям, це допомагає охопити 

більшу аудиторію, що призводить до збільшення кількості споживачів. 

Оскільки цифровий маркетинг є економічно ефективним методом, на 

онлайн-кампанії та рекламу витрачається не так багато грошей, але охоплення 

цільової аудиторії є ширшим.  На відміну від традиційного маркетингу, де 

відстежити успішність непросто, у цифровому маркетингу можна відстежувати 

й обчислювати охоплення кампанії або реклами. Корисним інструментом 

вимірювання ефективності кожної кампанії виступає веб-аналітика. Кожну 

стратегію, яка використовується в цифровому маркетингу, можна відстежувати, 

а наступний крок можна розробити залежно від успіху попередньої кампанії. 

Цифровий маркетинг передбачає належне управління онлайновою або 

цифровою присутністю компанії чи бренду в його різних формах, включаючи 

сторінки компаній у соціальних мережах, веб-сайти компаній, мобільні додатки 

тощо. Це також стосується методів онлайн-комунікації, таких як маркетинг у 

соціальних мережах , маркетинг у пошукових системах, маркетинг електронною 

поштою, онлайн-реклама тощо. Рекламні та маркетингові бізнес-пропозиції в 

інтернеті через будь-які онлайн-канали можна визначити як цифровий 

маркетинг. Можна сказати, що будь-яка форма маркетингу, яка передбачає 

використання електронних пристроїв, називається цифровим маркетингом. 

Цифровий маркетинг дозволяє залучати цільову аудиторію, перетворювати 

веб-відвідувачів, генерувати потенційних клієнтів, а також захоплювати клієнтів 

настільки, щоб перетворити їх на промоутерів бренду. Цифрові маркетологи 

можуть легко донести своє маркетингове повідомлення до такої цільової 

аудиторії. 

Цифровий маркетинг пропонує найкращу можливість отримати підтримку 

клієнтів на ваших платформах соціальних мереж, таких як Twitter, Facebook або 

Linkedin. Це допомагає отримати кращі зв’язки та збільшує діловий веб-трафік 

3. Цифрова форма маркетингу пропонує значну кількість даних та 

інструментів. 
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Сьогодні в маркетингу цифрового контенту надзвичайного значення 

набуває відеомаркетинг. Наприклад, власники облікових записів Facebook 

переглядають понад 8 мільярдів відео щодня. Зараз відео дивляться переважно 

на мобільних пристроях. Маркетинг із впливовими особами в соціальних 

мережах привертає увагу, і експерти з маркетингу розглядають можливість 

налагодити органічні стосунки з впливовими особами зі знаменитостями, які б 

краще поєднувалися з їхнім брендом 4. 

Отже, сучасні умови ведення бізнесу вимагають від підприємств створення 

сильної присутності в Інтернеті. Ефективна стратегія цифрового маркетингу 

дозволяє впливати на трафік, і конверсії, які отримує компанія. Маркетинг у 

соціальних мережах може бути цінним інструментом, який допомагає створити 

інтернет-бренд для бізнесу та підвищує довіру, створює попит на товари та 

послуги. 
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Маркетингова стратегія стартапу − це маркетинговий план, який відповідає 

обмеженому бюджету стартапу та обіцяє швидше зростання, ніж традиційні 

маркетингові стратегії. Ця стратегія може включати певний хакерський розвиток 

або маркетинг зростання, залежно від того, чи потрібні швидкі результати чи 

міцна база для розвитку бізнесу [1]. 

Інноваційний проект (стартап) представляє собою ініціативу або ідею, 

започатковану на вірі та припущеннях. Спочатку ідея відчувається автором 
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тільки на рівні підсвідомості, однак її уява та розуміння іншими не перевищує 1–

2%, а для інвесторів і потенційних споживачів потрібні усі 100%.  

В кінцевому рахунку, сенс ідеї необхідно донести до споживача, тільки тоді 

вона стає корисною. Такі ідеї повинні відповідати певним критеріям, тобто 

параметрам, за якими необхідно оцінювати якість ідей, щоб вибрати найкращі з 

можливих варіантів, зокрема: новизна, потенційні можливості, оригінальність, 

гнучкість, ефективність, адекватність, логічність, корисність, привабливість,  

органічність, можливість реалізації. 

Ось кілька способів побудови виграшної маркетингової стратегії стартапу, 

спрямованої на закладення основи майбутнього успіху. 

1. Варто використовувати цілі SMART, щоб заздалегідь зосередитися на 

критично важливих для бізнесу цілях. І хоча цілі SMART є неоціненними для 

будь-якої організації, вони особливо корисні для стартапів. 

Звичайно, для всіх стартапів основним фокусом є розробка продукту (і 

завжди буде до етапу «випуску»),  але як щодо всіх інших елементів, які 

допомагають підтримувати зростання бізнесу? 

Саме тут цілі SMART дійсно можуть допомогти. Замість того, щоб 

намагатися зробити все відразу, зосередьтеся на найбільш важливих для бізнесу 

цілях, відкласти усе, що є, і вирішити справи стратегічно. Наприклад, замість 

того, щоб розподіляти час на кілька ініціатив (деякі з яких зараз можуть бути 

неважливими), зосередьтеся на трьох або чотирьох, які закладуть основу для 

діяльності або підтримають поточні зусилля [2]. 

2. Створення докладних документів, щоб визначити, хто є цільовими 

покупцями. Щоб маркетингові зусилля стартапа принесли відчутні результати, 

зусилля мають бути пристосовані до ідеальної цільової аудиторії. 

Саме тут стають у пригоді особи покупців. Персони покупців - це напів-

вигадані уявлення про ваших ідеальних клієнтів. Вони базуються на дослідженні 

ринку, поточних даних, наявних клієнтів і кількох обґрунтованих припущеннях. 

Особи покупця допомагають зрозуміти рушії, бізнес-завдання та потреби тих, 

кому ви хочете продавати. Важливо також відзначити, що персони покупців — 

це не реальні люди, а їх архетипи [4]. 

3. Мати чітке, переконливе повідомлення. Люди не хочуть банальності чи 

жаргону. Вони хочуть зрозуміти, що робить продукт і як він може допомогти їм 

вирішити їхні проблеми. Насправді – і це може прозвучати різко – справа навіть 

не у бізнесі, а в тому, як можна допомогти своїм потенційним клієнтам. 

4. Створення стратегії контент-маркетингу для залучення потенційних 

клієнтів. Говорячи про трафік, варто мати план залучення потенційних клієнтів 

на сайт. Контент-маркетинг — це створення високоякісного контенту, який 

відповідає на запитання потенційних клієнтів і клієнтів, а також підтримка їх до 

моменту покупки. 

5. Поширення створеного контенту. Недостатньо натиснути 

«Опублікувати» і чекати, поки з’являться клієнти. Зрештою, контент-маркетинг 

працює не лише для звичайного пошукового трафіку. Щоб отримати 

максимальну віддачу від грошей, можна змінити призначення створеного вмісту, 



157 
 

поширювати його в каналах, які не пов’язані з пошуком, наприклад у соціальних 

мережах і електронною поштою, і рекламувати його серед нової та існуючої 

аудиторії. 

6. Розміщення реклами для отримання короткострокових результатів. 

Контент-маркетинг – це довгострокова гра. Хоча з часом це може бути 

надзвичайно корисним, ймовірно, не буде помітних миттєвих результатів. Коли 

створюєте свою контент-платформу, знадобиться спосіб залучити потенційних 

клієнтів і рентабельність інвестицій у короткостроковій перспективі, і 

найкращий спосіб зробити це – за допомогою реклами. 

Але яку рекламу варто переглянути в першу чергу? Це визначатиметься 

рекламною стратегією, але хорошим емпіричним правилом є таке: 

Пошукові оголошення Google — найкраще, коли люди вже знають про 

продукт/послугу, яку ви продаєте, і шукають у Google потрібного 

постачальника/постачальника. 

Соціальна реклама — оскільки люди не відвідують соціальні мережі 

спеціально для покупок, вона найкраща, коли люди не знають про 

продукт/послугу, і можна привернути їх увагу веселим/візуальним способом. 

Також добре підходить для пошуку нішевої аудиторії. 

Медійна реклама — найкраща для поінформованості про бренд і 

перенацілювання. 

7. Впровадження стратегії цифрового PR, щоб збільшити ажіотаж навколо 

бренду [3]. 

Цифровий PR ефективно використовує все хороше у традиційному PR: 

висвітлення в пресі, події, охоплення, контент лідерства — і робить те саме для 

онлайн-простору. Несподівано активи, які ви створили для своєї маркетингової 

діяльності, можна модернізувати для цілей PR.  

Отже, якщо потрібно отримати найкращі результати в маркетингу, потрібно 

зосередити увагу на тому, що працює. 

Хоча існує безліч різних способів досягнення цілей, завжди варто 

зосереджуватися на найефективнішому та найефективнішому. 

Найкращі стратегії використовують комбінацію того, що згадано вище, а 

потім проаналізувавши їх ефективність, визначаємо, які з них потребують 

більших чи менших інвестицій.  
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РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

При правильній організації реклама стає ефективним засобом і сприяє 

швидкій реалізації виробленої продукції. Але для того щоб реклама працювала 

потрібно розробити рекламну стратегію, яка дозволяє уникнути помилок при 

проведенні реклами, дозволяє мінімізувати ризики пов’язані з непорозумінням у 

сприйнятті споживачів, а також підвищити ефективність реклами [1]. 

Розробка рекламної стратегії допомагає підприємству успішно справлятися 

зі своїми проблемами збуту, сформувати позитивний імідж, успішніше 

конкурувати з іншими підприємствами. 

Рекламна стратегія – це система скоординованих заходів, які 

використовуються підприємством для досягнення своїх цілей. Рекламна 

стратегія описує яким чином рекламодавець досягне поставлених цілей [2]. 

Рекламна стратегія — широкомасштабна довгострокова програма, яка 

направлена на досягнення рекламних цілей [2].  

Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням 

послуг на сучасному етапі існування, повинне займатися рекламною діяльністю 

та її плануванням. 

Планування рекламної діяльності підприємства – це досить складний і 

важливий процес, який входить в складний комплекс робіт для проведення 

рекламної кампанії підприємства [3]. 

Стратегія рекламної діяльності підприємства є складовою комплексу 

планування в цілому і включає в себе такі етапи процесу планування: вибір 

рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами. 

Свою рекламну стратегію підприємство повинне визначати, виходячи зі 

здатності виділятися серед конкурентів на загальному ринку та забезпечити 

споживачам унікальний вид товару чи послуги. Тому для формування іміджу 

підприємства важливим є те, щоб рекламне звернення було легким, тобто 

швидко і просто запам’ятовувалось для споживачів. Також рекламодавцю слід 

обрати найбільш рентабельний для нього засіб розповсюдження реклами, так як 

існує велике розмаїття потенційних носіїв реклами, вибір якого залежить від 

цілей, які переслідує підприємство своїми рекламними оголошеннями, від 

товару, від розміру бюджету, а також від особливостей регіону, в якому 

підприємство працює. 

Розробка рекламної стратегії передбачає визначення наступних елементів: 
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 цільова аудиторія,  

 концепція товару,  

 засоби масової інформації й рекламоносії, які використовують для 

передачі рекламного звернення,  

 розробка рекламного звернення [2]. 

Розробка рекламної стратегії полягає в тому, щоб визначити, який 

утилітарний і/чи психологічно значимий зміст повинний додати даному товару 

реклама, щоб потенційний покупець віддав йому перевага перед іншими 

конкуруючими марками на ринку. Рекламна ідея задає художній спосіб утілення 

стратегії; це може бути добре запам’ятовується і притягальний образ, персонаж, 

сюжетний хід, слоган, що допомагають більш ефектно представити споживачу 

інформацію, що була б визнана головної на етапі розробки рекламної стратегії. 

Іншими словами, рекламна стратегія задає інформаційну суть рекламного 

звертання. Принципово важливо, щоб рекламна ідея була узгоджена з рекламною 

стратегією [2]. 

Отже, рекламна кампанія на підприємстві формується першочергово на 

етапі її планування на основі встановлених місії підприємства, стратегії розвитку 

та маркетингової стратегії підприємства. Інформаційною базою для прийняття 

стратегічних рішень виступають результати проведених маркетингових 

досліджень (аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз споживачів, 

конкурентів, визначення цільових сегментів тощо). У рамках розробки рекламної 

кампанії передбачається формування стратегії використання окремих 

інструментів маркетингових комунікацій. Саме реклама дозволяє значно 

збільшити обсяги продажу продукції та примножити прибуток підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РИНКУ: МІСТКОСТІ, 

СЕГМЕНТІВ, ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
Ринок являється дуже обширним механізмом для розподілу товарів чи 

послуг у суспільстві. Асортимент товарів на даний момент є надзвичайно 

великим і досліджувати кількість і обсяг продажів є необхідним для отримання 

бажаного прибутку ,і розглядати характеристику ринку є актуальним і 

обов’язковим етапом у торгівлі. 

Розпочнемо з місткості ринку. Під цим терміном розуміється максимальний 

обсяг продажів товарів за деякий період часу. Визначення місткості ринку 

дозволяє оцінити економічне середовище в динаміці тимчасових періодів, а 

значить допомагає своєчасно приймати стратегічно важливі управлінські 

рішення. Адже головна заповідь успіху в конкурентній боротьбі – блискавично 

визначити і відреагувати на найменші зміни, в іншому випадку – крах компанії 

гарантований. 

Місткість ринку може бути потенційною і реальною. Під реальною 

місткістю розуміється дійсна економічна ситуація на поточний момент. 

Потенційною місткістю характеризують поняття, введені в маркетинг штучним 

чином. Вона відображає потреби клієнтів на певному ринку, але не обов’язково 

коректно характеризує попит [1]. 

Є деякі методи визначення місткості ринку. Наприклад метод на основі 

індексу дослідницької панелі. Для нього нам необхідно мати таку інформацію як  

загальна кількість роздрібних магазинів, що торгують продукцією, період, за 

який збираються дані про панель, залишки продукції на складах кожного 

магазину на початок і кінець періоду і обсяг продажу. Також вартий уваги метод 

визначення місткості ринку на основі сумування первинних, повторних та 

додаткових продаж. Хочу зазначити, що споживачів товару можна розподілити 

на тих, хто вперше купує дану продукцію ,тих  хто повторно купує товар для 

заміни старого і тих, хто купує другий, третій і т. п. 

Також невід’ємною частиною при аналізу ринку є його сегменти. 

Сегментування ринку є метод маркетингу, його суть поділити споживачів на 

групи за урахуванням  відмінностей їхніх потреб. Вважаємо, коли підприємство 

знає бажання їхніх клієнтів, які товари їм більше подобаються, щоб вони змінили 

для покращення продукту, вони гарантовано отримують успіх. І задача 

маркетологів забезпечити цією важливою інформацією так ,як правильне 

виділення ринкового сегмента – половина комерційного успіху. 

Сегментацію ринку промислових товарів (РТП) можна здійснити за такими 

принципами: 

1) Сегментація за географічним принципом (аналогічно сегментації 

споживчого ринку); 

2) Сегментація за промисловими принципами. Дозволяє розширювати та 

вигідно формувати асортимент; 

3) Сегментація за функціональним призначенням товару базується на 

класифікації функцій товару даного типу. Наприклад, ринок 
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сільськогосподарської техніки можна сегментувати за функціональним 

призначенням на ринок машин та обладнання для обробки ґрунту, 

кормозаготівлі, збирання зернових культур тощо. 

4) Сегментація за значущістю споживачів передбачає поділ ринку на 

сегменти, де здійснюються великі торгові операції [2]. 

Щодо потенційних можливостей підприємства, для того, аби забезпечити 

своїх клієнтів якісною продукцію потрібно дотримуватись значних вимог під час 

вирощування зернових культур. Кожен сорт пшениці потребує різний догляд, 

добрива, збір врожаю тощо. Нaприклaд, підприємство використовує  сучaсні 

інтенсивні технології. Суть  однієї із технології полягає в тому , що в оптимізації 

умов вирощувaння пшениці на всіх етапах росту й розвитку рослин. Вона 

передбачає: розміщення культури після крaщих попередників; використaння 

інтенсивних сортів; застосування добрив на заплановану врожайність; роздрібне 

внесення азотних добрив протягом весни за даними ґрунтової і рослинної 

діагностики; інтегровaну систему захисту рослин від бур’янів, хвороб та 

шкідників; за потребою застосування регуляторiв росту (ретардантів), сiвбу із 

залишенням постiйних технологiчних колій; дотримання високої професійної та 

виконавської дисциплiни механізаторів при виконанні усiх технологічних 

операцій; організацію біологічного контролю за станом росту і розвитку рослин 

на основних етапах органогенезу. Головною метою інтенсивної технології є 

максимальна реалізація потенційної продуктивності пшениці шляхом 

раціональної мобілізації природних та техногенних факторів урожайності. Отже, 

підприємство аби утримувати постійний прибуток та не втрачати клієнтів 

використовує свої можливості. 
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РОЛЬ ТОВАРУ-НОВИНКИ ПРИ СПРИЙНЯТТІ СПОЖИВАЧАМИ  

Головною метою будь-якого виробничого підприємства є отримання 

прибутку. Для того щоб збільшити розмір одержуваного прибутку, необхідно 

найкращим чином задовольняти потреби споживачів. У зв’язку з цим виникає 

необхідність розширення асортименту товарів, що випускаються. Тому будь-яке 

підприємство час від часу стикається з необхідністю виведення на ринок нових 

видів продукції. За умови виведення вдалою новинки буде отримана додаткова 

прибуток, крім того більш високий рівень задоволення потреб споживачів 

призведе до створення гарного іміджу підприємства в їх очах, підвищивши тим 

самим довіру до продукції та попит на неї. 

При неприйнятті нового товару споживачами виникнення збитків неминуче 

і лише своєчасне визначення того, як товар сприймається споживачами можна їх 

уникнути, усунувши недоліки товару або знявши його з виробництва. Вивчення 

сприйняття нового товару споживачами є дуже важливою складовою у 

прогнозуванні попиту, що дозволяє підприємству не працювати наосліп, а точно 

прораховувати кожен крок, а також створює можливість раціонального 

управління асортиментом. 

Питання щодо процесу впровадження нових товарів на ринок 

розглядаються в наукових працях провідних вітчизняних науковців, серед яких 

можна виділити Балабанову Л.В., Зозульова О.В., Ілляшенка С.М., Кардаша В.Я., 

Кубишину Н.С., Мочерного С.В., Павленка А.Ф., Павленка І.А., Старостіну А.О., 

Тєлєтова О.С., Устенка О.А., Чухрая Н.І., Шафалюка О.К. та інших. 

Метою даного дослідження є вивчення методів дослідження сприйняття 

нового товару споживачами, особливостей проведення таких дослідження. 

Сприйняття споживачем товару-новинки має свої особливості. Процес 

сприйняття товару-новинки складається з наступних головних складових [1, 

с. 11]: 

 Обізнаність. Споживач дізнається про новинку, але не має про 

неї достатньої інформації. 

 Інтерес. Споживач стимульований на пошуки інформації про 

новинку. 

 Оцінка. Споживач вирішує, чи має сенс випробувати новинку. 

 Проба. Споживач пробує новинку в невеликих масштабах, щоб 

скласти більш повне уявлення про її цінності. 

 Сприйняття. Споживач вирішує регулярно і в повному обсязі 

користуватися новинкою. 

Пропонує новинку повинен думати про те, як вести людей від етапу до 

етапу. Після уповільненої початку новинку починає сприймати все більше 

людей. З часом їх число досягає пікового значення, а потім відсоток починає 

зменшуватися в міру зменшення числа ще не сприйняли товар. Новаторами 

вважають перші 2,5% покупців, до ранніх послідовникам відносять такі 13,5% і 

т.д. Відмінності у швидкості прийняття нового товару відображені в таблиці 1 [3, 

с. 25]. 
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Таблиця 1 − Сегментування споживачів за швидкістю прийняття нового 

товару 

Умовна назва 
групи 

Типове 
процентне 

співвідношення 
Характеристика 

Новатори 2-3% 

Люди, схильні до авантюризму по натурі, люблять 
ризикувати, пробувати все нове, оригінальне. Як 
правило, відносяться до типу холериків (за 
класифікацією Гіппократа) 

Ранні 
послідовники 

12-14% 

Приймають нові ідеї рано, але обдумано. Гнучкі, добре 
адаптуються до обставин. Лідери думок у своїй 
спільноті. Як правило, відносяться до типу 
сангвініків. Часто молоді і добре забезпечені, мають 
високий соціальний статус. Сприйнятливі до нової 
інформації, використовують багато джерел інформації 
(ТБ, преса, Інтернет, особисте спілкування) 

Раннє більшість 33-35% 
Обачні, раціональні. Керуються здоровим глуздом. При 
прийнятті рішень орієнтуються на думку інших, не 
хочуть відставати від життя. Тип – сангвініки 

Пізніше 
більшість 

33-35% 
Скептики, довго роздумують і зважують, перш ніж 
визнати товар. Дуже обережні і обачні. Тип - 
флегматики, меланхоліки 

Інертні 
(консерватори) 

15-18% 

Підозріло ставляться до змін, прихильні традиціям, 
дотримуються консервативних поглядів на 
життя. Приймають товар тільки тоді, коли він став 
традицією. Тип - флегматики, меланхоліки 

 

На темпи сприйняття новинки впливають певні її характеристики. Серед 

цих них можна виділити наступні основні характеристики [4, с.23]: 

 порівняльну перевагу, тобто ступінь її уявного переваги над 

існуючими товарами; 

 сумісність, тобто ступінь відповідності прийнятим споживчим 

цінностям і досвіду споживачів; 

 складність, тобто ступінь відносної труднощі розуміння її суті 

і використання; 

 подільність процесу знайомства з нею, яка означає можливість 

випробування її в обмежених масштабах; 

 комунікаційна наочність, яка означає ступінь наочності або 

можливості опису іншою людиною результатів її використання. 

Серед інших характеристик новинки, що впливають на темпи її сприйняття, 

є 

 початкова ціна; 

 поточні (експлуатаційні) витрати; 

 частка ризику і невизначеності; 

 наукова достовірність; 

 схвалення з боку суспільства. 

Потреба покупця в пошуку цінової інформації та її врахування при виборі 

товару і здійсненні покупки визначаються з позицій маркетингового підходу до 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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ціноутворення як споживчий інтерес до цін. Чим сильніше він виражений, тим 

нижче готовність покупця платити вищу ціну за товар. 

Ціновий інтерес грунтується на мотиваційних аспектах поведінки 

споживача: зважування цін, усвідомлення цінових альтернатив і уважність до 

цін. 

Процес зважування цін відображає ту увагу, яку, в принципі, викликає у 

споживача ціна як критерій покупки. Кожен споживач, так чи інакше, зіставляє 

корисний ефект товару і його ціну. Природно, що слідом за зважуванням 

корисного ефекту і ціни одного товару споживач намагається порівняти 

відповідні показники інших наявних на ринку товарів, що задовольняють одну і 

ту ж потребу. У результаті виникає певне усвідомлення споживачем наявних 

цепов альтернатив, необхідне йому для усвідомленого вибору. Отже, під 

усвідомленням цінових альтернатив розуміється різної сили потреба врахувати 

при ухваленні рішення про покупку все об’єктивно існуючі альтернативи. Чим 

більше альтернатив вдається зважити покупцеві, тим більше ймовірне ухвалення 

їм оптимального цінового рішення. 

Результати маркетингових досліджень споживчого вибору показують, що 

потреба «в пошуку змін» часто переоцінюється. Більш того, психологічний 

вплив на покупця з допомогою засобів маркетингових комунікацій розвиває 

принципово інший феномен - прихильність товарній марці, яка стабілізує 

споживчу поведінку, «прив’язує» покупця і обмежує його потребу у змінах. Так, 

результати досліджень німецького маркетолога Х. Діллера свідчать про те, що 

більше 60% потреби в товарі однієї асортиментної групи споживач задовольняє 

за рахунок однієї товарної марки або шляхом здійснення покупок в одному місці 

продажу (відданість торговельному підприємству) [4, с. 28]. 

Таким чином, вибір як альтернатив споживання, так і цінових альтернатив 

практично завжди обмежений - дійсне «поле» вибору і порівняння цін відносно 

невелике. У теорії маркетингу це явище описується за допомогою 

запропонованої Ховардом та Шетом концепції «викликається набору», під яким 

маються на увазі спонтанно згадувані індивідуумом і сприймаються ним як 

значущі варіанти альтернатив вибору при здійсненні покупки. Результатами 

численних досліджень встановлено, що їх, як правило, не так вже й багато (до 5 

товарних марок або місць продажу). Це обмежує процес усвідомлення цінових 

альтернатив і розширює рамки цінової політики підприємства. 
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Імідж підприємства – це сформоване представлення цільовій аудиторії 

інформації про діяльність підприємства та його успіх і досягнення, що впливає 

на взаємовідносини відповідного підприємства з фактичними і потенційними 

клієнтами (покупцями та споживачами), конкуруючими з ним суб’єктами 

господарювання, партнерами зовнішнього та внутрішнього ринку [1]. Окрім 

цього, це «обличчя» підприємства, формування якого має значний вплив на його 

конкурентоспроможність, фінансові результати, прибутковість, перспективи 

розвитку та можливість або неможливість виходу на нові ринки збуту (в т.ч. і 

зовнішні). 

В умовах ринкової конкуренції іміджу відводиться головна роль в 

формуванні стійкості компанії. Турбота про імідж - ознака організацій, що 

розвиваються і прагнуть знайти своє обличчя, гармонійні способи співіснування 

із соціумом. 

Іміджмейкерський підхід робить наголос на розробку тих засобів, які 

дозволять ідентифікувати організацію з декларованими цінностями. До таких 

засобів належать: організаційна культура як система взаємодій і відносин, що 

сприяють веденню справи і досягнення цілей; система маркетингу та рекламна 

стратегія; корпоративний дизайн (фірмовий стиль, зовнішня атрибутика тощо); 

імідж лідера та персоналу; організація зв’язків з громадськістю (PR) з метою 

формування позитивного іміджу організації в суспільній свідомості. Такий 

підхід є новим для української практики постановки справи, обґрунтовано 

вважається інноваційним і справедливо перебуває в зоні особливої уваги 

керівників організацій, які бачать в цьому підході потужний важіль для розвитку. 

 На сьогодні існує велика кількість думок вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо формування іміджу і єдиного визначення його поняття. Цьому 

питанню присвячено роботи К. Андерсона, Р. Блекуелла, Б. Вейтца, Д. Говарда, 

Б. Джи, К. Камерона, Р. Каплана, К. Керра, Т. Конті, Ф. Котлера, Р. Куїнна, М. 

Леві, Д. Нортона, Н.Г. Ольвія, М. Тевене, Е. Шейна, Д. Енджела, А.Н. Баутова, 

М.Б. Богатирьова, Г.Д. Бурдуна, Є.П. Голубкова, К.А. Гулина, В.І. Дорошева та 

ін. Але, незважаючи на значні досягнення у теорії та практиці формування 

іміджу підприємства, є ряд проблем, які й досі залишаються предметом дискусій 
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і обговорень, а саме про складові структури формування сприятливого іміджу 

підприємства. На імідж підприємства впливають наступні чинники 

внутрішнього середовища:  

 зовнішній вигляд працівників;  

 мотивація персоналу;  

 політика підприємства в області розвитку і навчання персоналу;  

 соціально-психологічний клімат в колективі;  

 політика підприємства в області планування кар’єри і створення 

системи заохочень.  

На імідж підприємства впливають наступні чинники зовнішнього 

середовища:  

 зовнішній вигляд офісу;  

 реклама підприємства;  

 якість продукції;  

 вміння підприємства підтримувати ділові відносини з 

постачальниками і клієнтами;  

 інвестиційна привабливість; – відповідність ціни та якості продукції;  

 фінансова стабільність;  

 участь в благодійних заходах;  

 відповідність ціни та якості.  

Формування іміджу відбувається за певними принципами:  

1. Принцип повторення – спирається на властивості людської пам’яті: добре 

запам’ятовується та інформація, що повторюється.  

2. Принцип безперервного посилення впливу – обґрунтовує підсилення 

аргументованого та емоційного звернення.  

3. Принцип «подвійного виклику» – повідомлення сприймається не лише 

розумом. Найважливішу роль відіграють підсвідомі психологічні процеси, 

емоційна сфера психіки людини [2]. Імідж формується по-різному для різних 

груп громадськості, оскільки бажана поведінка цих груп щодо підприємств може 

розрізнятися. Інакше кажучи, одне й те ж підприємство може по-різному 

сприйматися споживачами, інвесторами, держструктурами, місцевою та 

міжнародною громадськістю. Наприклад, для широкої національної 

громадськості кращою буде громадянська позиція підприємства. Для партнерів 

важливими елементами є надійність і конструктивність. Крім того, існує 

уявлення персоналу про своє підприємство та його керівництво. Таким чином, 

можна відзначити, що підприємство має для кожної групи громадськості свій 

імідж. Синтез уявлень про фірму, властивих різним групам громадськості, 

створює більш загальне та містке уявлення про фірму, що називається її 

корпоративним іміджем [3]. 

Для побудови позитивного іміджу необхідно чітко усвідомлювати 

значимість кожного кроку і не пропустити жоден при розробці. Тому далі 

описаний детальніше кожен крок. 

1. Принципи. Першим кроком має стати ретельне продумування 

ділових принципів, спираючись на які можливо було б розробити положення про 
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цілі бізнесу. Змінюється життя, але принципи залишаються тими ж. Дотримання 

певних установок особливо цінується, крім того допомагає співробітникам точно 

визначити модель поведінки, яку бажав би бачити від них у кожній конкретній 

ситуації керівник. Отже, є важливим, щоб принципи були відбиті в простій і 

короткій формі і були надані співробітникам для ознайомлення. 

2. Положення про мету створення компанії. Положення про мету 

визначає обов’язки, він повинен відображати ідеали в сфері бізнесу і стандарти 

високої якості як продукту, так і обслуговування. Воно мотивує виконувати 

обіцяне і дотримуватися закладених стандартів. Мета компанії – це її рушійна 

сила. Тому слід пам’ятати декілька принципів: 

 Не бути схожими на інших: мета не повинна складатися із загальних 

фраз. Положення повинно відображати напрям, мету і кінцевий результат. 

 Нехай цілі надихають: положення про мету має надихати, 

мотивувати до ефективної роботи співробітників. Тільки прагнення до 

досконалості може надихати людей. 

 Положення повинно бути точним і чесним: не можна включати в 

положення те, чого немає можливості надати клієнтам. Лицемірство – 

найпростіший спосіб образити клієнта так, що він більше ніколи не матиме 

справи з даною компанією. 

 Виклад в ньому концепції компанії: знання співробітниками 

концепції компанії дає їм повне уявлення про цілі. 

 Зосередження на потребах людей: необхідно підкреслити в 

положенні, що в першу чергу компанія працює для задоволення певних 

людських потреб. 

3. Корпоративна філософія. Філософія розробляється виходячи з перших 

двох елементів фундаменту – принципів і положення про цілі створення 

компанії. Але це не одне і те ж. Філософія фірми – це сенс життєдіяльності 

компанії. Для того, щоб створити позитивний імідж, необхідно відрізнятися від 

інших і всіляко підкреслювати це відмінність. Розробляючи корпоративну 

філософію, важливо визначити, що відрізняє компанію від її конкурентів. Це 

дозволяє створити імідж компанії абсолютно унікальною у своїй галузі. 

4. Довгострокові цілі компанії. «Компанія без довгострокової мети довго не 

проіснує». Необхідно знати, куди ми йдемо. Знаючи це, можна вибирати вже 

найбільш прийнятний маршрут. Немає мети – немає шляху. Встановлення чітких 

цілей, допомагає усвідомити, що компанія рухається в правильному напрямку, а 

значить, і поставлені завдання будуть виконуватися швидше. 

5. Стандарти поведінки і зовнішнього вигляду. Останній крок при 

формуванні фундаменту – письмовий виклад прийнятих в компанії стандартів. 

Вони визначають дії, які відповідають філософії, цілям і принципам. За 

допомогою стандартів співробітники можуть підтримувати імідж фірми, образ, 

який складається в очах у споживачів. Стандарти включають питання, 

починаючи від форми одягу співробітників, закінчуючи їх поведінкою [4]. 

Для розробки іміджу використовують такі інструменти, як позиціонування, 

маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація. Позиціонування ‒ 

https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6_%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
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створення такого образу підприємства у ринковому середовищі, який показує 

його унікальність та важливість для споживача, відрізняється від конкурентів. 

Маніпуляція ‒ використовується для прихованого впровадження у підсвідомість 

людей бажаних асоціацій з тим чи іншим товаром або підприємством в цілому. 

Міфологізація ‒ створення історії, в яку підсвідомо бажає вірити цільова 

аудиторія, при цьому без доведення чи перевірки даної інформації, а з довірою 

до суспільної думки щодо даного міфу. Емоціоналізація ‒ інструмент, який 

допомагає у кращому запам’ятовуванні позиціонованої інформації у зв’язку з її 

яскравим емоційним забарвленням (наприклад, застосування почуття страху до 

певного об’єкту або бажання тощо) Візуалізація ‒ створення візуальних 

елементів іміджу (товарні знаки, логотипи, кольори, форма упаковки тощо) [5]. 

Отже, успіх діяльності підприємства залежить не лише від якості продукції або 

надання послуг, що воно виробляє/надає, але і від якості їх подання та 

висвітлення в суспільстві. Імідж допомагає створити навколо підприємства 

вдалий образ, завдяки чому зростає обсяг продажів, з’являються постійні 

клієнти, підвищується рівень прибутковості не лише у поточному періоді, але і в 

стратегічному. Імідж підприємства виступає як один із факторів досягнення 

стратегічних цілей підприємства, а також є важливим інструментом для 

забезпечення його конкурентоспроможності як серед підприємств-аналогів, так 

і в порівнянні із власними результатами минулих звітних періодів. 
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ЗМІНА ЦІН В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 Саме система цін формує реальну базу для здійснення фінансових відносин. 

Ціни, їх рівень визначають вартісний обсяг і структуру валового суспільного 

продукту і національного доходу. Ціна створює економічні умови для 

функціонування фінансів, кредиту, заробітної плати. Фінансовий вплив на 

процеси відтворення перш за все здійснюється через розподіл та перерозподіл. 

Однак фінанси не тільки завершують процес розподілу, а й здійснюють вагомий 

вплив на зміну пропорцій. 
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 Діючий механізм ціноутворення в основному сформувався в умовах 

екстенсивного розвитку економіки. Ціни на більшість видів продукції не 

відображають рівня суспільно необхідних затрат праці. По окремих видах 

продукції вони недостатньо або зовсім не враховують споживчих властивостей, 

не реагують на зміну попиту і пропозиції, не стимулюють розвитку науково-

технічного процесу. Орієнтація цін на індивідуальні затрати привела до того, що 

підприємства не зацікавлені в зниженні затрат на виробництво продукції, 

пошуку та впровадженню дешевих замінників традиційних видів сировини, 

матеріалів, палива, комплектуючих виробів. Все це слугує гальмом розвитку 

ринкових відносин [2]. 

Політика ціноутворення фірми є важливим елементом її стратегії в боротьбі 

з конкурентами. От чому в сучасних умовах у системі підготовки кадрів, які 

збираються працювати у сфері економіки, значне місце повинне займати 

вивчення ціноутворення. Значний внесок у вивчення і розвиток даних питань 

внесли вчені економісти, такі як Лозенберг Д., Швандара В. А., Горфенкель В.Я., 

Поляк Г.Б., Герасименко В., Верхоглядова Н. І., Курочкін А.С., Аликсеєва М., 

Колесніков О. В. Оберемчук В. Ф., Передрій О. С. Покропивний С. Ф. та інші. 

Ринок і ціна – категорії,що обумовлені товарним виробництвом. При цьому 

основним є ринок. Ринок – це стабільні, постійні зв’язки між суб’єктами 

ринкових відносин, що опосередковані механізмом вартості, товарно-цінових 

відносин, ціноутворення, попиту і пропозиції і іншими складовими сфери обігу 

товарів. Функції ціни відображають її економічну сутність, призначення та роль 

в господарському житі суспільства, а також взаємовідношення з іншими 

економічними категоріями і явищами. Облікова функція чи функція визначення 

та вимірювання затрат суспільної праці визначаються сутністю ціни, як 

грошового визначення вартості. Ціни показують чого варте суспільству 

задоволення його потреб в тій чи іншій продукції. Ціна визначає скільки 

затрачено праці, сировини, матеріалів, контактуючих виробів на виготовлення 

продукції, та характеризує, з якою ефективністю використовується праця. В 

кінцевому результаті ціна відображає не лише величину сукупних витрат 

виробництва та обігу товарів, але й величину прибутку [1].  

Зміна ціни відбувається під дією низки ціноутворювальних факторів. У 

ринковій економіці найважливішими серед них є суспільна ціна виробництва, 

співвідношення попиту і пропозиції, темпи інфляції і купівельна спроможність 

грошей, ступінь державного адміністративного й економічного регулювання цін, 

стан цінової й нецінової конкуренції, ступінь монополізації виробництва. Крім 

названих, на рівень цін впливають й такі ціноутворювальні фактори, які діють 

лише на окремих етапах розвитку товарно-грошових відносин, як наприклад, 

умови поставок товару, взаємовідносини між продавцем і покупцем, спосіб руху 

продукції від виробника до споживача (нульовий рівень, коли продукція 

реалізується виробником через власну торговельну мережу, однорівневий − 

через посередника роздрібного торговця, дворівневий − через оптового і 

роздрібного торговця, трирівневий − коли продукція реалізується трьома 

посередниками − оптовим, дрібнооптовим і роздрібним), а також франкування 
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ціни, тобто включення до її складу на певних умовах витрат на страхування і 

доставку товару. На внутрішньому вітчизняному ринку прийнято розрізняти 

ціни «франко-станція відправлення» і «франко-станція призначення». В 

першому випадку витрати на доставку продукції від станції відправлення до 

місця призначення бере на себе покупець товару, а в другому − виробник 

продукції чи постачальницька фірма [4]. 

 На динаміку цін впливає і співвідношення валютних курсів різних країн, 

хоч першоосновою такого співвідношення є співвідношення купівельної 

спроможності національних грошей. Це пояснюється відокремленістю до 

відомого ступеня національних економік від зовнішньоекономічної сфери, 

найважливішою складовою якої є світова торгівля. Механізм впливу цього 

фактора проявляється в тому, що при підвищенні курсу національної валюти 

імпортер повинен заплатити за товар певної країни у своїй валюті більше грошей, 

ніж він платив раніше. В результаті знижується конкурентоспроможність товарів 

країни, що здійснила ревальвацію своїх грошей. Водночас країни, що 

девальвують національну валюту, підвищують конкурентоспроможність своїх 

товарів, оскільки імпортер за таких умов платитиме за них своєю валютою 

менше, ніж раніше. Іншими словами, якщо при ревальвації грошей, по суті, має 

місце підвищення цін на національні товари, при девальвації − навпаки, їх 

зниження [3]. 

Таким чином, ринкова ціна є результат конкурентного зіставлення цін 

попиту та пропозиції при їх різних обсягах. Ціни у взаємодії конкуруючих сил 

попиту і пропозиції на ринку виконують регулюючу, врівноважуючу 

(балансуючу попит і пропозиція) функцію. 

Попит на конкурентному ринку виконує провідну роль. Ціна попиту задає 

мотивацію для формування пропозиції. Виробництво і пропозиція адаптуються 

до запитів споживача, вираженим у функції попиту. 

Рівновага ринку ще не означає збалансованість пропорцій виробництва, але 

воно дає необхідні передумови для проведення досліджень, аналізу та прийняття 

оптимальних рішень щодо подальшого розвитку і вдосконалення суспільного 

виробництва. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ 

Основні підходи до оцінки параметрів цінової еластичності попиту та 

системи її параметрів від функцій попиту на споживчі товари базуються на 

наявності чи можливості збору надійної статистичної інформації для 

формування репрезентативних статистичних вибірок, а також застосовуваних 

методик оцінки параметрів еластичності.  

Оскільки для торгового підприємства ціна є визначальним чинником його 

розвитку, від якого, зрештою, залежать фінансові результати, процес 

ціноутворення стає актуальною проблемою. 

Реакція покупців і продавців на ринкову кон’юнктуру, що змінюється, 

зокрема, на зміну ціни може бути різною за своєю інтенсивністю [6]. Так, 

очевидно, що по-різному відреагують покупці при зменшенні цін на автомобілі 

та французькі парфуми, з одного боку, і хліб та молоко – з іншого: в одному 

випадку обсяг продажів може суттєво зрости, в іншому – зміниться мало. 

Для характеристики ступеня впливу зміни ціни на поведінку покупців та 

продавців в економіці використовується поняття еластичність, яку можна 

визначити як рівень реакції однієї величини на зміну іншої [1,c.35]. 

Залежність зміни попиту товар від зміни його ціни називається еластичність 

попиту за ціною, або цінової еластичністю. Прийнято розрізняти три варіанти 

цінової еластичності попиту [2, c.18]. 

- еластичний попит, коли за незначних зниженнях ціни обсяг продажу 

значно зростає. 

- одинична еластичність попиту, коли зміна ціни, виражене у відсотках, 

дорівнює відсотку зміни обсягу продажу. 

- нееластичний попит, якщо за зміною ціни немає істотного зміни 

продажів[3, c.38]. 

Еластичність можна виміряти за допомогою згаданого коефіцієнта 

еластичності [7]: 
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Наведена формула дозволяє кількісно визначити всі три варіанти цінової 

еластичності попиту. Так, у разі еластичного попиту, коли приріст кількості 

більший за зменшення ціни, величина коефіцієнта перевищує одиницю (ЕD > 1); 

при нееластичному попиті, навпаки, ЕD<1; а у разі попиту одиничної 

еластичності, коли відсоткова зміна ціни суворо дорівнює зміні кількості, 

встановлюється рівність ЕD> = 1 (від якої, власне, і походить назва одинична 

еластичність) [7]. 

При підвищенні цін на товари їх споживач для максимізації прибутку 

(функції корисності) або мінімізації витрат за жорстких фінансових обмеженнях 
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зменшує придбання товару, що подорожчало. У короткостроковому періоді він 

може замінити один товар на інший або зменшити споживання товару, ціна на 

який зросла найбільшою мірою, а в довгостроковій перспективі – замінити одну 

групу товарів іншу . 

Ефективна діяльність ТОВ «АТБ–Маркет» проявляється, насамперед 

всього, у формуванні попиту на товар, що реалізується, що і враховується при 

оцінки параметрів еластичності попиту Такий облік буде ефективним лише за 

наявності чітких уявлень про функціональну залежність попиту від низки 

чинників.  

Функція еластичності дозволяє через систему знижок встановлювати той 

рівень цін, який забезпечить шуканий баланс між торговою пропозицією та 

попитом, з одного боку, та торговим та виробничим асортиментом, з іншого. 

Оскільки різні цінові сегменти зазвичай по-різному реагують на цінові 

інструменти, доцільно формувати окремі інструменти для кожного із сегментів. 

В результаті виходить система знижок, через яку досягається гнучкість системи 

ціноутворення.  

За своєю суттю, система знижок є наймобільнішим інструментом 

оперативного управління асортиментом ТОВ «АТБ –Маркет». Однак для його 

правильного використання слід враховувати низку особливостей.  

Для формування системи знижок необхідно мати інформацію про рівнях цін 

на товари, зафіксованих у прайс-листі за ціновими групами; середньоринкову 

ціну за ціновими групами; встановленій середній сумі покупок за ціновими 

групами; частках цінових груп в обсязі продажів за останні тижні; функції 

еластичності (коефіцієнти лінійної залежності, отримані щодо еластичності); 

ланцюгових щомісячних коефіцієнтів; коефіцієнти тижневої динаміки; 

рентабельності у розрізі цінових груп; базової системи знижок, якими 

розрахована рентабельність; прогнозовану кількість покупців, які скористалися 

акцією [5]. 

Для поліпшення цінової еластичності попиту найбільш ефективною є 

використання середньозваженої знижки. 

Середньозважена знижка (СВЗ) визначається так:  

1. Розраховується ціна за прайс-листом для всіх покупок. 

2. Розраховується добуток ціни по прайс-листу на знижку для кожної 

купівлі. 

3. Розраховується сума всіх цін. 

4. Розраховується сума всіх творів. 

5. Середньозважена знижка визначається як сума всіх товарів поділена на 

суму всіх цін.  

Максимізація обсягу продажів ТОВ «АТБ –Маркет» може здійснюватися 

шляхом вибору такої системи знижок, коли досягається максимальне значення 

обсягу продажів. Якщо максимальний обсяг продажів можливий при кількох 

варіантах систем знижок, вибирається варіант з мінімальною середньозваженою 

знижкою. 
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Рекомендована знижка може бути межею, яку ТОВ «АТБ –Маркет» немає 

права порушувати. Однак для стимулювання продавця до економії знижки має 

бути відповідна мотивація, наприклад, здобуття премії за економію знижки.   

Отже, сутність цінової еластичності попиту полягає у зміні залежності  

попиту на товар і залежності від ціни. Базова тенденція говорить про те, що 

покупці купують менше товарів, якщо ціна на них збільшується. 

Середньозважена система знижок сприяє поліпшенню цінового інструменту 

реагувати відповідним чином різні стани попиту, що є об’єктом впливу. У рамках 

управління асортиментом саме ціновий інструмент є своєрідним балансом між 

внутрішньою та зовнішньою частинами асортиментної програми. Описані вище 

процеси дозволяють у практичних умовах використовувати гнучкі цінові 

інструменти, що суттєво підвищують ефективність управління асортиментом 

торгового підприємства. 
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СПОЖИВЧА ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО ТОРГОВОЇ МАРКИ, ТА 

ПРОБЛЕМАТИКА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Основна проблема сучасної концепції маркетингового продажу базується на 

залученні нових споживачів. На разі звертають на саму технологію продажів, а 

не на формування тривалих стосунків зі споживачем. В центрі уваги, як правило, 

є передпродажна підготовка та сам процес продажу, тоді як після реалізації угоди 

зі споживачем не підтримуються ні які взаємовідносини [1. с. 89]. Бурхливий 

розвиток інформаційних технологій, загострення конкурентної боротьби в 

глобальному масштабі спонукають підприємницький сектор до вибору стратегії 

розвитку, заснованої на побудові тривалих відносин зі споживачами.  

З огляду на можливість отримання нових споживачів на насичених ринках 

стають більш дорожчими та обмеженими, актуальність даної проблеми є 

очевидною. 

Провівши аналіз останніх досліджень і публікацій, висвітленню проблеми 

побудови відносин між клієнтами, побудови партнерського маркетингу на 

підприємствах присвячені такі дослідження та публікації, як «Маркетинг 

менеджмент. Аналіз, планування, впровадження, контроль» Ф. Котлера, 

«Промисловий маркетинг» Є. Крикавського та Н. Чухрай, «Маркетингові 

комунікації» Г. Черчилля, «Значення лояльності клієнтів у функціонуванні 

сучасного підприємства» Х. Войнаровської, «Менеджмент взаємостосунків з 

клієнтами (Customer Relationship Management – СRM)». Я. Отто. 

У процесі історичного розвитку взаємовідносин «виробник – споживач» 

змінювався ключовий фактор успіху підприємства на вибраному ним ринку [2]. 

В окремі періоди такими факторами вважались масштаб виробництва, вартість 

продукції, якісні параметри товару, унікальна торгова пропозиція (так звана 

теорія Unique sales proposition). Їх зміна відображала зміну ситуації на ринку, а 

саме його насиченості, рівня конкуренції, потреб споживачів.  

Однією із сучасних тенденцій в глобальному масштабі є перенасичення 

ринку загалом або його сегментів зокрема широким асортиментом дуже 

близьких, майже однакових за набором якісних характеристик товарів [6]. Це 

спонукає до того, що розгляд процесу трансакції з точки зору маркетингу як 

одиничного явища, процес комунікації в якому завершується за виконання всіх 

фінансових і юридичних вимог, є недостатнім.  

Фактором успіху чи, навпаки, неуспіху підприємства значною мірою 

виступає наявність налагоджених, тісних стосунків зі споживачем, ефективно 

побудована схема комунікації. Як відзначають А. Албітов Є. Соломатін, існують 

суттєві розбіжності в ієрархії мотивацій, на яких базується процес вибору 

покупцем наявних продуктових альтернатив за сучасних умов та умов 

індустріальної економіки [3; 4]. 

Власне, показник лояльності можна розглядати з точки зору позиції або 

поведінки покупців. Лояльність, яка розуміється як позиція, визначає 

суб’єктивні відчуття клієнтів, які спричиняють їх індивідуальне прив’язання до 

окремих продуктів, марки, фірми або місця закупівлі [5, с. 159]. Такий підхід 
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знаходить своє відображення через емоційні відчуття і стан свідомості. З іншого 

боку, лояльність, яка розуміється як поведінка, виявляється у повторенні 

закупівлі окремих товарів та послуг, рекомендації іншим потенційним 

споживачам щодо використання саме цього товару (послуги) [6, с. 62]. 

Тенденцією останніх років є зниження прихильності споживачів то торгової 

марки, що є наслідком росту числа доступних товарів та активізації заходів 

стимулювання збуту.  

Безмежне вжиття заходів стимулювання збуту приводить до того, що навіть 

найбільш лояльні споживачі починають очікувати від фірми спеціальних 

пропозицій зі зниження ціни. Це є значним бар’єром для підприємства під час 

забезпечення прихильності покупців до її продукції, оскільки фактор ціни 

виходить на перший план.  

Щоб перешкодити зниженню лояльності споживачів до торгової марки, 

значну увагу необхідно приділяти застосуванню на практиці діяльності 

підприємств маркетингу відносин, який спрямований на формування 

довгострокових взаємовигідних стосунків з покупцями та іншими важливими 

групами, а саме учасниками маркетингового процесу.  

Використання маркетингу відносин дасть змогу виявити наявних та 

потенційних споживачів, які є основним джерелом отримання прибутку, та 

забезпечити індивідуальний підхід під час співпраці з ними. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРВІСУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ 

Ефективний сервіс – основа будь-якого успішного підприємства. Є багато 

важливих факторів, які допомагають просувати підприємство на ринку. 

Рекламодавці використовують ефективні стратегії маркетингу послуг, щоб 

побудувати довіру зі своїми клієнтами та показати їм, яку користь може 

принести їхня послуга. Підприємства можуть базувати свої стратегії маркетингу 

послуг на просуванні ідей, переваг та обіцянок, які допоможуть їм продавати свої 

послуги. Наприклад, компанія, яка надає послуги оздоровчого тренінгу, може 

просувати переваги здорового способу життя, обіцянки, що вона може 

допомогти своїм клієнтам досягти їхніх фітнес-цілей, а також ідею про те, що 

впровадити ефективний оздоровчий режим легше за допомогою 

сертифікованого тренера. 

У сучасних умовах ефективний сервіс у більшості організацій 

наштовхується на ряд проблем, пов’язаних із недостатністю фінансово-

інвестиційних ресурсів, недосконалим організаційним, кадровим, нормативно-

правовим та інформаційним забезпеченням, що особливо проявляється під час 

формування та реалізації стратегій управління персоналом як основних 

елементів стратегічного управління [1-2]. 

Незважаючи на ряд проблем ефективний сервіс, безпосередньо залежить і 

від функцій маркетингу. Функції маркетингу, які допомагають запроваджувати 

на підприємстві ефективний сервіс та підтримувати його: 

 Просування. 

 Продаж. 

 Управління товаром. 

 Ціноутворення. 

 Управління маркетинговою інформацією. 

 Фінансування. 

 Дистрибуція [5-6]. 

Функції виступають засобами реалізації маркетингової діяльності. Вони, як 

складові маркетингової системи, мають значний вплив на формування та 

визначення стратегічних напрямків ефективності сервісу на підприємстві та його 

основних задач [3-4]. 

Отже, ефективність сервісу впливає на якість послуги. В даний час якість є 

критичним фактором успіху, і керівництву вкрай важливо зосередити увагу на 

підвищенні якості та сервісу. Це дозволить підприємству залишатися 

задоволеною своїми клієнтами і надалі розвиватися на більш високих рівнях та 

досягати своєї бізнес-мети і цілей. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 
Сучасні умови розвитку ринку та економіки цілому потребують від 

виробників використання маркетингового планування, яке базується на аналізі 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Український ринок ювелірних 

виробів останні декілька років дуже динамічно зростає, його структуру 

формують вироби ювелірної промисловості, ювелірні вироби народних 

художніх промислів і ювелірні вироби самостійно діючих майстрів. 

На сьогоднішній день переважна більшість працюючих підприємств – це 

дрібні майстерні та ювелірні підприємства. «Київський ювелірний завод» 

(КЮЗ), «Золотий Вік», Ювелірний дім SOVA, Харківський ювелірний завод 

(ХЮЗ). 

Загальна структура ринку включає в себе і продукцію зарубіжних 

виробників. Виробники Польщі, Туреччини імпортують на український ринок 

ювелірні вироби із золота, вироби із срібла в основному надходять з Естонії 

(посуд) та Італії. 

Дослідження показали, що не дивлячись на високу конкурентноздатність 

ювелірної галузі, значна частина її потенціалу не використовується.Факти 

свідчать, що аналіз потреб ринку керівниками ювелірних підприємств базується 

на основі попереднього досвіду роботи, а часто просто інтуїтивно. 

Навіть при доволі прогресивному розвитку виробництва ювелірних виробів 

за останні роки, українські підприємства знаходили свого покупця на 
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внутрішньому ринку майже в повному обсязі, тому багато виробників не надто 

переймалися частою зміною колекцій, модернізацією виробничої бази та 

виходом на міжнародний ринок. 

Для підприємств ювелірної промисловості найбільш цінним ресурсом є 

кваліфікований персонал. Йдеться не просто про працівників, а про майстрів зі 

стажем та відповідними творчими навичками, здатних створювати витвори 

мистецтва. Лише унікальність та творчий підхід забезпечують виробництво 

конкурентоспроможної ювелірної продукції. 

Водночас, збільшення на ринку України іноземних ювелірних виробів, які 

завдяки більш технологічному виробництву мають привабливе для споживачів 

співвідношення «ціна/якість», загострило конкурентну боротьбу. 

На мою думку, вітчизняним виробникам варто застосовувати сучасні 

методи маркетингових досліджень, пов’язаних з вивченням та прогнозуванням 

попиту на ювелірні вироби, проводити маркетингові заходи, здійснювати 

сегментацію ринку, розробляти комплекс маркетингових комунікацій та 

програму просування ювелірних виробів. 

Попит ювелірних прикрас стабільно зростав впродовж останніх трьох років. 

Сезонні стрибки у грудні – березні пов’язані з передсвятковим ажіотажем та 

природні для ювелірного ринку. 

У вересні 2019 зростаючий попит посилився, період жорсткого карантину 

не став виключенням. У березні – травні 2020 попит на прикраси набув пікових 

показників та не перестає зростати. 

Тобто у період пандемії мешканці України не стали менше цікавитися 

предметами розкоші. А закриття всіх роздрібних крамниць тільки привернуло 

увагу потенційних покупців в онлайн. Як результат, попит на ювелірні прикраси 

в Інтернеті у період з березня по травень 2020 виріс у 1,5 рази, порівняно із 

минулим роком. 

Висновки. Отже  проведене дослідження ринку ювелірних виробів в Україні 

та прогнозування обсягів їх продажів на 2019-2020 рр. – показує, що  вироби 

користуються попитом, не залежно від економічної ситуації та періодів розвитку 

ринку. Але, зрозуміло, що величина попиту буде залежати від приросту реальних 

доходів населення. У подальших дослідженнях ми використаємо виділені 

тенденції для обґрунтування особливостей розвитку цільового товарного ринку 

на середньострокову перспективу з урахуванням сезонності продажів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ТЕНДЕНЦІЙ ТА РІВНЯ 

РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ 

У сучасних умовах розвиток бізнесу є результатом реалізації 

довгострокових та короткострокових економічних намірів його власників або 

наслідком впливу непередбачених умов середовища його діяльності. Наявність 

позитивних та негативних чинників впливу на діяльність бізнесу вплинула на 

формування як нових тенденцій, так і появи нових статусних змін у положенні 

підприємництва в економіці країни. 

Дослідженню фінансово-економічного стану бізнесу в Україні присвячені 

праці багатьох вітчизняних вчених О.В. Дікань, З.С. Варналія, Л.І.Воротіної, 

В.А. Гайдука, А.І. Іващенко, Л.А. Колеснікової, В.І. Ляшенка, В.М. Марченко, 

І.Р. Михасюка, О.В. Поліщук, О.А. Сич, С.М. Соболя, В.Є. Сороки, І.Б. Шевчук 

та ін. Науковцями досліджувались проблеми малого та середнього бізнесу на 

різних етапах розвитку нашої держави і світу та перспективи їх розв’язання. Не 

зважаючи на велику кількість напрацювань з даної проблематики, вона і сьогодні 

залишається актуальною, потребуючи дослідження в умовах подолання 

наслідків затяжної економічної кризи. 

Сучасні тенденції розвитку  маркетингу в Україні можна визначити як 

динамічно розвиваючий бізнес, спостерігається тенденція зміщення акцентів від 

класичного до прямого маркетингу, комбінація поштових та електронних 

розсилок, централізована процедура розсилки директ мейл [1]. 

Аналіз маркетингових функцій вітчизняних фірм показує, що рекламна 

діяльність все ще вважається найважливішим аспектом маркетингової 

діяльності, а дослідження споживчого попиту відходять на другий план. 

Більшість маркетингових досліджень, які проводять українські підприємства, є 

просто збором фактів або, в кращому випадку, функціональним моніторингом. 

Лише деякі підприємства намагаються використовувати дослідження ринку як 

основу для планування своїх заходів [2]. 

Вітчизняний бізнес після восьми місяців руйнівної війни оговтується від 

шоку та демонструє непогані показники відновлення. Сприяють цьому 

зменшення податкового навантаження, пільгові кредити та гранти. Проте владі 

потрібно більш оперативно реагувати на потреби бізнесу та запроваджувати 

додаткові стимули. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eupmg_2008_3_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tti_2012_4_14
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Війна в Україні триває вже вісім місяців, і за цей час російські окупанти 

завдали значних збитків нашій державі. За висновками багатьох експертів, цього 

року українська економіка зменшиться як мінімум на третину, а песимістичні 

прогнози кажуть про падіння на 40-45 відсотків. 

Попри такі похмурі очікування, економічна активність в Україні з кожним 

днем продовжує відновлюватись. Так, за результатами опитування членів 

Американської торгівельної палати, на сьогодні повноцінно функціонують 60 

відсотків компаній, ще третина працює частково, 5 відсотків тимчасово 

призупинили діяльність і лише 1 відсоток – повністю припинили роботу. За 

словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зараз до роботи повернулися більш 

як 80 відсотків підприємств. 

Також варто зазначити, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії 

на нашу землю в країні було зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів, з 

яких 132 тисячі – це фізичні особи-підприємці. 

При цьому щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів лише зростає, а у 

перший тиждень серпня було зафіксовано найбільший показник – 5 306 нових 

ФОПів. Для порівняння – в останній мирний тиждень до вторгнення РФ ця цифра 

складала – 5 230 нових ФОП. 

Варто зазначити, що напрямки діяльності малого та середнього бізнесу з 24 

лютого значно змінились. Станом на кінець серпня найбільше реєструють 

підприємців, які пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею: їх частка складає 

30 відсотків від усіх нових ФОПів, відкритих за півроку війни [3]. 

Також, варто зазначити , що в даному випадку велике значення для розвитку 

бізнесу має новий напрямок діяльності – електронна комерція. Під час пандемії 

COVID-19 продажі та покупки онлайн стали «сигналом порятунку» для багатьох 

компаній. В Україні електронна комерція з’явилася відносно пізно, але є 

найшвидшою з усіх галузей економіки, зростаючи на 25-35% на рік.  

Високий рівень проникнення електронної комерції в Україні пояснюється 

попитом споживачів і достатньою довірою до онлайн-покупок. Однак 

електронна комерція має багато недоліків: недосконалі електронні системи, 

поганий захист персональних даних, випадки шахрайства з електронними 

картками, найм кваліфікованого персоналу для роботи в інтернет-магазинах. 

Створення та підтримка сайтів, консультування, організація зворотного зв’язку - 

ці питання вимагають професійного підходу [4]. 

Підсумовуючи, можна побачити, що дійсно реалії сучасного розвитку 

світової економіки вимагають від українських підприємств постійної адаптації 

до змін зовнішнього середовища. Це в свою чергу знижує ефективність 

традиційних засобів впливу на ринок, широко використовуваних вітчизняними 

компаніями, змушуючи людей знаходити нові шляхи та способи збереження 

конкурентоспроможності продукції на ринку,  задовольняючи при цьому 

потреби сучасних споживачів і споживачів. Отримайте максимальний прибуток. 
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З того часу як людство винайшло гроші, виникла необхідність вимірювати у 

них вартість будь-якої послуги або товару, тобто виникла необхідність визначати 

їхню ціну.  

Ціна є грошовим виразом товарної вартості продукції (виробів), робіт та 

послуг. Одночасно вона відображає споживчі властивості (корисність) товару, 

купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, ступінь 

конкуренції, рівень державного контролю, економічну поведінку ринкових 

суб’єктів тощо. У ціні сфокусовані всі основні відносини у суспільстві, перш за 

все – виробництво і реалізація товарів, формування їхньої вартості, створення, 

розподіл і використання грошових накопичень. Ціни є відображенням всієї 

соціально-економічної політики країни. На рівні національної економіки країни 

ціна виконує чотири основні функції [1]: 

– облікову; 

– розподільчу; 

– регулюючу; 

– стимулюючу. 

Облікова функція ціни відображає витрати праці, сировини, матеріалів, 

комплектуючих виробів на виготовлення товару. У кінцевому рахунку вона 

відображає не лише величину сукупних витрат виробництва і обертання товарів, 

але й розмір прибутку.  

Розподільча функція ціни полягає у тому, що держава через ціноутворення 

здійснює перерозподіл національного доходу між галузями економіки, 

державним та іншими її секторами, регіонами, фондами накопичення і 

споживання, соціальними групами населення. Ця функція реалізується через 

включення до собівартості багатьох прямих податків, які потім стають джерелом 
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накопичення пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду 

зайнятості, фонду на ремонт доріг та інших, а також через включення в ціну 

непрямих податків (ПДВ, акцизів).  

Регулююча функція ціни полягає у тому, що через ціни здійснюється зв’язок 

між виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією. Ціна сигналізує про 

диспропорції у сфері виробництва і обігу та вимагає прийняття заходів щодо 

їхнього усунення. Вона слугує гнучким інструментом для досягнення рівноваги 

між попитом і пропозицією. Регулююча функція ціни також сприяє більш 

раціональному розміщенню виробництва. В умовах розвинутої ринкової 

економіки відбувається перелив капіталів у сектори економіки і виробництва з 

більш високою нормою прибутку. Регулювання цін може здійснюватися 

економічними або адміністративними методами. Економічне регулювання цін 

реалізується на основі використання фінансової, податкової, кредитної, митної та 

бюджетної політики. Адміністративне регулювання здійснюється на основі 

рішень загальнодержавних і місцевих органів ціноутворення. 

На рівні підприємства ціна у першу чергу впливає на [2]: 

– величину прибутку підприємства; 

– конкурентоспроможність підприємства і його продукту; 

– фінансову стійкість підприємства. Знижки стали невід’ємною частиною в 

практичній діяльності підприємств харчової промисловості. Метою надання 

знижки є отримання додаткової вигоди як покупцю, так і продавцю. В основі 

надання та отримання знижок лежить економічне обґрунтування управлінського 

рішення у сфері ціноутворення і порівняння вигод і втрат. 

Система знижок з цін стала надзвичайно корисним і гнучким інструментом 

маркетингової політики підприємства. Ефективно розроблена система знижок [3-

 

1) Надає додаткові вигоди підприємству. 

2) Забезпечує конкурентні переваги, що сприяє формуванню переконання 

потенційних клієнтів здійснити купівлю товару саме у даного виробника, а не у 

його конкурента. 

3) Сприяє поліпшенню іміджу підприємства за рахунок розповсюдження 

інформації про надання знижки окремими покупцями, а також за допомогою 

рекламних звернень, що міститимуть інформацію про введення знижок. 

4) Надає можливість стимулювати збут продукції, тобто підтримувати 

попит.  

Виділяють наступні види знижок: функціональні, дилерські, прогресивні, 

касові чи «сконто», кількісні, бонусні, на товари-новинки, спеціальні, експортні, 

клубні, купонні, пільгові, акційні, святкові, сезонні, залікові, приховані, 

трансфертні, фінальні, складні, негативні та інші. Ці види знижок в багатьох 

випадках застосовуються в торгівлі, як на внутрішніх так й зовнішніх ринках. 

Розмір знижок залежить від характеру угоди, умов постачання і платежу, 

взаємовідносин з покупцями і кон’юнктури ринку в момент укладання угоди. В 

наш час в практиці міжнародної торгівлі використовується близько 20 різних 

видів знижок. Розмір знижок формується залежно від видів договорів і 
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встановлюється кожним торговельним підприємством відповідно до планових 

або фактичних показників за місяць або квартал. 

 Маркетинговий тактичний підхід до ціноутворення, пов’язаний із 

зниженням цін реалізації має також небезпеку спаду таких фінансових 

показників, як рентабельність одиниці товару, рентабельність продажів та в 

цілому прибутку. Така ситуація вимагає передусім збільшення масштабів 

виробництва товарі і послуг та наявності для цього можливостей та резервів. 

Таким чином, встановлена ціна залежить від обраної маркетингової стратегії 

ціноутворення, а маркетингова цінова тактика пов’язана з використанням 

знижок. Різноманітність знижок надає покупцям право вибору товарів та 

можливість купівлі залежно від їх платоспроможності. Але фірми при продажу 

товарів орієнтуються на різні можливості покупців та намагаються задовольнити 

їх інтереси та потреби для забезпечення активного обігу товарів та приросту 

обсягу прибутку. 
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Прихильність (лояльність) − це глибокий і тривалий зв’язок, який має 

значний вплив на кожен аспект людини − її розум, тіло, емоції, стосунки, 

цінності  і  тому подібне. У маркетингу це, перш за все позитивне ставлення 

клієнта до торгової марки (товару, послуги). Прихильність − це емоції покупця, 

який прийшов отримати товар чи послугу, не звертаючи увагу на вартість. 

Не варто також забувати ще про одну важливу складову прихильності 

клієнтів – довіру. Довіра є дуже важливим аспектом у покупках і ставленні 

покупців до товару чи послуги. По суті, сьогодні продавець налаштований 

продати товар або послугу за будь-яку ціну, абсолютно не піклуючись про те, чи 

потрібно це клієнту, чи підходить йому рівень ціни, не кажучи вже про його 

емоційний стан після такої покупки. Тому, не варто обманювати покупця або 

продавати йому непотрібне, дорожче аналогічних товарів. Яскравим прикладом 

є спроба фармацевта продати дорожчий аналогічний препарат при наявності 

дешевшого препарату, незалежно від соціального статусу покупця, тому що в 

основному зарплата фармацевта прямо залежить від його прибутку - в більшості 

випадків це призводить до відмови покупця робити покупку і меншої довіри до 

аптеки. Якщо провізор запропонує покупцеві кілька варіантів ціни та пояснить 

відмінності та переваги, покупка буде здійснена, рівень довіри буде високим, і в 

більшості випадків наступна покупка буде зроблена в цій аптеці. 

Чинниками, які відіграють важливу роль у побудові лояльності, є 

прив’язаність споживача до продукту (виробника), а також ймовірність 

здійснення ним повторюваних закупівель. На основі цих факторних ознак 

запропоновано класифікацію типів лояльності, яку можна подати у формі 

зростання рівня лояльності [1, с. 161–162].  

Цінова лояльність характеризується низькою відносною прихильністю до 

товару (компанії) і ймовірністю повторних покупок. У таких випадках процес 

вибору серед наявних альтернатив зазвичай йде на користь найбільш 

привабливої пропозиції у фінансовому плані.  

Стимульована лояльність полягає в бонусах та винагородах від компанії під час 

покупки. Проте, не варто забувати, що такий тип прихильності дає можливість 

появи більш цікавої програми у конкурентів, завдяки чому торгова марка 

втратить багато клієнтів. Потенційна лояльність характеризується високою 

прихильністю споживача до послуги чи товару (фірми), проте є мала вірогідність 

здійснення ним повторної покупки. Причиною цього може бути невдоволення 

потреб клієнта після першої купівлі. У такому випадку підприємство має 

провести аналіз, тобто що перешкоджає поверненню клієнта до певного товару 

чи послуги та внести поправки в політику компанії. 

 

Таблиця 1 − Переваги та недоліки всіх типів прихильності споживачів до 

торгової марки 

Типи лояльності (прихильності) 

споживача до торгової марки 

Переваги та недоліки 

Цінова лояльність Покупець обирає найдешевший товар, 

проте не звертає увагу на якість та торгову 

марку товару 
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Найвища лояльність віддзеркалює відмінний з точки зору фірми рівень 

прихильності клієнтів. У даному випадку задоволений споживач на постійні 

основі користується тією чи іншою торговою маркою і радить її знайомим, 

родині. 

Диференційована лояльність здобувається довготривалою діяльністю 

підприємства на ринку, з допомогою реалізації його ефективної інноваційної 

політики. Так, в очах споживача фірма виступає як експерт у своїй галузі. 

Лояльність, заснована на невигідності переходу на продукцію інших компаній, 

властиві насамперед ринку дорогих товарів. І тут перехід продукт конкурента 

вимагатиме від організації-покупця значних вкладень у навчання персоналу, 

реорганізацію процесу комунікації з постачальниками. Це те, що компанія робить 

лише у виняткових випадках. 

Емоційна прихильність та прихильність зумовлена задля самоствердження 

полягає в створенні покупки для самоствердження в певній соціальній групі, 

членами якої є користувачі того чи іншого товару, послуги. 

Отже, виконаний аналіз прихильності споживачів до торгової марки (товару, 

послуги) вказує на те, що підприємству: 

 варто шукати правильний підхід до споживача не зловживаючи 

довірою; 

 варто зважати на цінову лояльність, аби клієнт повернувся за тим чи 

іншим товаром чи послугою; 

 варто зважати на ризики стимульованої прихильності споживача до 

торгової марки, тобто бути готовим до чогось нового від конкурентів; 

 варто провести аналіз, якщо клієнт не звертається повторно та внести 

корективи в політику фірми. 

Список використаних джерел: 

1. Войнаровська Х. Значення лояльності клієнтів у функціонуванні 

сучасного підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 

 

 

Стимульована лояльність Фірма приваблює багато покупців 

бонусами, але конкуренти можуть створити 

вигіднішу програму, цим самим забрати 

більшість клієнтів. 
Потенційна лояльність Споживачу подобається послуга чи товар, 

проте є низька можливість створення ним 

повторної покупки. 

Найвища лояльність Ідеальна прихильність споживачів, коли 

вони радять товар родині та знайомим. 

Диференційована лояльність Підприємство виступає експертом у 

своїй галузі, проте не є вигідним 

переходити на продукцію іншим фірм. 
Прихильність для самоствердження та 

емоційна прихильність 

Здійснення покупки задля 

самоствердження в компанії людей, які також є 

прихильниками тієї чи іншої торгової марки. 
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 СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО ТОВАРУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Підприємствам, які працюють на ринку, потрібно мати уявлення про те, що 

знають, і чого не знають споживачі. Не менш важлива інформація і про те, що 

вони люблять і не люблять. Симпатії і антипатії споживачів називаються 

ставленням споживачів. Ставлення в чималому ступені визначає положення 

продукту у «першій десятці». 

Ставлення варто вивчати і з багатьох інших причин. Їх часто 

використовують для оцінки ефективності маркетингових заходів. Знаючи 

ставлення споживачів, можна оцінити запропоновані маркетингові заходи ще до 

того, як вони будуть здійснені. Маючи уявлення про ставлення, можна також 

проводити сегментування ринку і вибирати цільових споживачів. За інших 

рівних умов фірма вибере той сегмент, який характеризується позитивним 

ставленням до її продукту, тому що ці споживачі будуть активніше за інших 

реагувати на пропозиції фірми. 

Компанії повинні стежити за ставленнями споживачів, адже це один із 

способів передбачити потенційні зміни в попиті і в купівельній поведінці. Для 

компаній важливо знати, добре чи погано налаштовані споживачі по відношенню 

до їх продукції, але не менше значення має і розуміння причин такого ставлення. 

Усвідомлення того факту, що споживачам не подобається продукт, ще не дає 

відповіді на питання, чим це викликано або що треба робити, щоб змінити 

негативне відношення. 

Ставлення залежить від думки людини відносно об’єкта. В багатофакторних 

моделях погляди включають в себе асоціації між об’єктом відношення і 

різноманітними його показниками (факторами).  

В процесі прийняття рішення про покупку споживачі все частіше керуються 

додатковими перевагами, які створює маркетингова політика кондицій, 

стимулювання збуту або програм лояльності. Отже, за таких умов маркетингова 

діяльність сучасних підприємств має розпочинатися з маркетингових 

досліджень, що дозволить зорієнтуватися та визначити саме ті маркетингові 

інструменти, за дію яких споживач буде згоден заплатити додаткові гроші та 

обрати наш товар. Під час досліджень вивчають смаки, потреби, поведінку 

споживачів, починають розуміти, які мотиви спонукають споживачів здійснити 

покупку. Глибоке розуміння поведінки споживачів на зарубіжному ринку дасть 

змогу підприємству ефективно задовольняти потреби споживачів та бути 

конкурентоспроможним.  

Окремi аспекти маркетингових дослiджень розглядаються в працях 

вiтчизняних та iноземних науковцiв, зокрема С.С. Гаркавенка, 
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Є.В. Крикавського, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки, В. Руделiуса, 

О.М. Азаряна, О.А. Виноградова та iнших. 

Метою даної роботи є узагальнення особливостей органiзацiї 

маркетингових дослiджень ринку. 

Дoслiдження ринку − це цiла систематична дiяльнiсть, спрямoвана на збiр, 

аналiз та iнтерпретацiю iнфoрмацiї прo ринкoвi прoцеси. Дoслiдження ринку 

дoзвoляє визначити oснoвнi ринкoвi механiзми, такi як пoпит, прoпoзицiя, цiни, 

а такoж пoведiнка спoживачiв та дiяльнiсть у сферi кoнкуренцiї [1, с. 83].  

Маркетингoвi дoслiдження – це функцiя, щo через iнфoрмацiю пoв’язує 

маркетoлoгiв iз ринками, спoживачами, кoнкурентами, тoбтo з усiма елементами 

зoвнiшньoгo середoвища маркетингу. Маркетингoвi дoслiдження пoв’язанi з 

прийняттям рiшень за всiма аспектами маркетингoвoї дiяльнoстi                 [2, с. 

37]. 

Об’єктом дослiдження є розвиток тенденцiї застосування комплексу 

маркетингових заходiв пiдприємства, спрямований на пiдвищення обсягу 

продажiв продукцiї. 

Предметом дослiдження є теоретико-методичнi та прикладнi проблеми 

свiтових тенденцiй органiзацiї маркетингових дослiджень. 

Під час проведення дослідження маркетингового середовища необхідно 

дотримуватися наступних принципів: 

 об’єктивність передбачає адекватне відображення отриманих даних та 

результатів; 

 системність – ретельний аналіз усієї сукупності чинників, суб’єктів та сил 

маркетингового середовища, виділення структурних складових, визначення 

ієрархічних зв’язків і взаємопідпорядкованості процесів і явищ; 

 комплексність – вивчення явищ і процесів, які відбуваються у 

маркетинговому середовищі у всій повноті, взаємозв’язку та розвитку; 

 точність – дослідження маркетингового середовища повинні 

засновуватися на певних джерелах інформації (власних, офіційних, зібраних 

тощо); 

 ретельність – використання різноманітних інструментів і методів, 

проведення необхідних підрахунків; 

 регулярність – дослідження чинників маркетингового середовища повинні 

проводитися систематично для своєчасного виявлення змін та їх урахування під 

час підготовки та прийняття управлінських рішень [2-3]. 

Нaйвaжливiшими нaпрямкaми мaркетингoвих дoслiджень є: визнaчення 

цiлей; вирiшення прoблеми; сприяння рoзвиткoвi пiдприємствa.  

У процесi планування маркетингового дослiдження було пройдено кiлька 

основних етапiв:  

1. Визначення проблеми. План дослiдження може бути розроблений тiльки 

пiсля визначення проблеми такою, що вимагає рiшення. На цьому етапi 

ставляться цiлi дослiдження i визначаються його завдання.  

2. Вибiр проекту дослiдження. Залежно вiд того, що вже вiдомо про 

проблему, використовують: розвiдувальне дослiдження (попереднє 
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дослiдження)  метою є доскональне визначення i осмислення сутi проблеми, яка 

стоїть перед дослiдником; описове дослiдження  для опису яких або параметрiв 

або явищ, як правило, певних характеристик i функцiй ринку; каузальнi 

(причиннi) дослiдження  для визначення причинно-наслiдкових взаємозв’язкiв.  

3. Визначення методу збору даних. Залежно вiд на- явностi необхiдної 

iнформацiї можуть використовуватися: вторинна iнформацiя  данi з iснуючих 

джерел iнформацiї, зiбранi ранiше для iнших цiлей; первинна iнформацiя  данi, 

якi будуть отриманi спецiально для вирiшення цiєї проблеми [4]. 

Методи проведення маркетингових дослiджень також широко вiдомi, 

цiлком стандартнi i використовуються всiма маркетинговими агенцiями. До 

найбiльш розповсюджених методiв кiлькiсних дослiджень слiд вiднести особистi 

квартирнi. Особистi вуличнi або магазиннi iнтерв’ю, телефоннi iнтерв’ю, in-hall 

та in-home тести.  

Тaким чинoм, дoслiдження ринку – це нaйпoширенiший нaпрям 

мaркетингoвих дoслiджень. Oб’єктaми ринкoвoгo дoслiдження є тенденцiї i 

прoцеси рoзвитку ринку i фaктoри, якi нa ньoгo впливaють, зoкремa, aнaлiз змiн 

екoнoмiчних, нaукoвo-технiчних, демoгрaфiчних, екoлoгiчних, зaкoнoдaвчих тa 

iнших фaктoрiв, a тaкoж структурa i геoгрaфiя ринку, пoпит i прoпoзицiя нa 

ринку тa умoви їх oптимaльнoгo спiввiднoшення, мiсткiсть тa її динaмiкa, 

бaр’єри ринку, стaн кoнкуренцiї, ринкoвa кoн’юнктурa, мoжливoстi i ризики. Нa 

пiдстaвi дoслiдження ринку мoжнa oтримaти прoгнoзи йoгo рoзвитку, з’ясувaти 

кoн’юнктурнi тенденцiї, ключoвi фaктoри успiху; нaйефективнiшi спoсoби 

ведення кoнкурентнoї пoлiтики нa ринку й iнфoрмaцiю прo мoжливoстi вихoду 

нa нoвi ринки; прoвести сегментувaння ринку, oбґрунтувaти вибiр цiльoвих 

ринкiв i ринкoвих цiн. 
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Прямий маркетинг – це будь-який маркетинг, який ґрунтується на прямому 

спілкуванні або розповсюдженні серед окремих споживачів, а не через третю 

сторону, таку як засоби масової інформації. Однією з використовуваних систем 

доставки є пошта, електронна пошта, соціальні мережі та текстові повідомлення. 

Прямий маркетинг, як правило, усуває посередників, таких як рекламні носії [1]. 

Основними завданнями прямого маркетингу є:  

1) налагодження запланованих взаємовідносин з покупцем;  

2) здійснення продажу (прямий контакт продавця і покупця має сприяти 

реалізації продукції). Проте маркетинг у вигляді прямого звернення до 

потенційного покупця є способом досягнення й інших важливих цілей, зокрема: 

 привернення уваги клієнтів;  

 стимулювання першої покупки; 

 збільшення лояльність споживачів; 

 створення міцної основи для повторних покупок; 

 збільшення обсягів та частоти покупок одним покупцем; 

 розширення асортименту покупок;  

 вивчення реакції споживачів; 

 вивчення думки цільової аудиторії щодо товарів та послуг;  

 одержання інформації, яка здатна підвищити ефективність прямих 

комунікацій [2]. 

Дж. Бернет та С. Моріарті визначають прямий маркетинг як інтерактивний 

засіб маркетингових комунікацій, який використовує один або більше засобів 

поширення реклами для отримання того, що піддається виміру відповіді і/або 

укладення угоди незалежно від місця [3]. 

Наприклад, маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму 

має свою специфіку, обумовлену особливостями створення й споживання 

готельного продукту. По-перше, який характер готельного продукту 

створюється? По-друге, які потреби в його послугах, як вони задовольняються? 

По-третє, що являє собою готельний продукт і з яких елементів він складається? 

По-четверте, як формуються канали маркетингової стратегії просування й 

продажу готельних продуктів? З’ясування цих питань пояснює економічну суть 

готельного бізнесу. Саме формування готельного продукту і його реалізація 

найтісніше пов’язані з поняттям «готельний бізнес», видом готельного бізнесу і 

концепцією його розвитку. Не можна розуміти під готельним бізнесом тільки 

потреби в зміні місць перебування. 

Для споживачів готельних продуктів обсягом діяльності в подорожі є 

рекреаційна користь, яка може задовольнити в цей період їхні потреби. Саме 

рекреаційна користь, природні ресурси (море, сонце, гори, рослинність та ін.), 

послуги є для них споживчою вартістю. 

Однією із важливих передумов для вибору тієї чи іншої маркетингової 

стратегії є наявність інформації про споживачів та інших аспектах 

маркетингового середовища, які впливають на діяльність рекреаційно-

туристичного підприємства. Цю інформацію менеджери зможуть отримати 

неформальними або формальними шляхами за допомогою маркетингової 
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інформаційної системи. Маркетингова інформаційна система представлена як 

система, в якій здійснюється формальний збір, зберігання, аналіз та 

представлення менеджерам маркетингової інформації у відповідності із 

запитами. 

Маркетингова інформаційна система дасть змогу отримати оперативну 

інформацію і звітність про наявність путівок на підприємстві. Дана система 

надасть можливість замовлення і реалізації путівок в реальному режимі часу в 

будь-який частині країни, де є доступ до єдиної бази даних інформаційної 

системи та відповідне програмне забезпечення, що призведе до оптимізації 

продажу путівок на підприємстві [4, c.47]. 

Отже, концепція прямого маркетингу туристичних послуг орієнтована на 

надання клієнту якісного обслуговування. . Мірою успіху його впровадження є 

високий рівень задоволеності клієнтів протягом тривалого часу. А для 

підвищення ефективності маркетингового менеджменту туристичного 

підприємства необхідно постійно проводити дослідження ринку туристичних 

послуг, визначати ситуацію на ринку, виділяти прибуткові сегменти ринку. 
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На вимогу часу маркетинг постає в новій якості – у вигляді розвиненої 

ринкової теорії управління. Так, еволюція теорії маркетингу являє собою певну 

рефлексію процесу становлення та зміни ринкового механізму. Тому в умовах 

розвитку сучасного міжнародного бізнесу, у зв’язку з ускладненням економіки 

та її соціальної організації, трансформується і весь маркетинговий 

інструментарій.  

Маркетингову діяльність підприємства необхідно розглядати як 

інформаційно-аналітичний процес, у рамках якого збирається, вивчається та 

аналізується інформація, на основі якої приймаються маркетингові рішення, 

здійснюється виробничо-торговельна діяльність. 



191 
 

Вихідними маркетингової стратегії є стратегічні рішення щодо 

маркетингового міксу, тобто комплексу компонентів маркетингу, який включає 

чотири складові – товар, ціну, збут та просування.  

Особливим підходом до визначення сутності маркетингу є трактування його 

з позицій «комплексу маркетингу», що розглядається «як сукупність 

маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує з 

метою одержання бажаної реакції цільового ринку».  

Коли маркетинг почав ґрунтуватися на виділенні в товарах або послугах 

окремих характеристик, здатних задовольнити конкретну потребу певного кола 

споживачів, та на перший план вийшла сегментна орієнтація, у цей час і набув 

широкого використання комплекс маркетингу або всім відома концепція «4Р» – 

маркетинг-мікс.  

Варто більш глибоко розглянути зміст комплексу «4Р», на основі якого 

побудована теорія маркетингу. З традиційних елементів, які входять до 

комплексу маркетингу, лише трактування першої складової – «product» (з англ. 

– «товар», «продукт») та другої – «price» (з англ. – «ціна»), не викликали суттєвих 

термінологічних розбіжностей у теоретичних джерелах. Єдності наукових 

підходів, щодо трактувань третьої складової концепції «4Р» – «place», що 

дослівно перекладається як «місце» та четвертої – «promotion», що означає 

«просування», немає.  

Перші спроби систематизувати інструменти маркетингу припадають на 40-

і рр. ХХ ст., коли в одній з публікацій Джеймса Каллітона виникає новий термін 

«marketing mix» (комплекс маркетингу). Він вперше застосував так званий 

«рецептний підхід» у вивченні витрат на маркетинг.  

Термін «маркетинг-мікс» був уперше представлений в 1953 р. у 

президентському звертанні до Американської маркетингової асоціації. Згідно з 

найбільш поширеними трактуваннями, комплекс маркетингу – це сукупність 

маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої 

мети та вирішення маркетингових завдань. Цих інструментів досить багато.  

Поява цієї моделі стала своєрідною реакцією на поширення в економіці 

ситуацій ненадійності й ризику, за якої не можливо запропонувати однозначний 

алгоритм правильного рішення, оскільки кількість можливих комбінацій 

факторів є достатньо великою, а результат діяльності за цих умов неможливо 

точно розрахувати.  

Споконвічно ідея виходила з теорії підприємництва – коли під впливом 

цінової теорії або ціни, обсяги збуту досліджувались як перемінні політики 

збуту. Трохи пізніше в теорію аналізу почали вводити такі параметри, як якість 

продукту і витрати, пов’язані з продажем товару. Одночасно обґрунтовувалися 

передумови для розробки теорії промислового виробництва як бази формування 

інструментарію збутової політики.  

В сучасних умовах підвищення ефективності діяльності підприємств 

вимагає якнайшвидшого оволодіння ринковими методами господарювання. 

Нестабільність економічного стану більшості з них пов’язана з проблемами 

організації та управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, не 
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ефективне вирішення організації маркетингової діяльності суб’єктом 

підприємницької діяльності, є причиною неповного задоволення попиту, 

недоотримання прибутків, збільшення ризиків, пов’язаних зі збутом продукції. 

Для успішного функціонування підприємству необхідна ефективна організація 

маркетингової діяльності на підприємстві. 
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Споживчий ринок − це окремі особи та домашні господарства, які купують 

товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи 

використання. 

Індивідуальні споживачі переважно відрізняються один від одного смаками, 

рівнем освіти та доходів, віком, статтю. Звичайно, неможливо проаналізувати 

поведінку всіх покупців споживчого ринку окремо. 

Завдання маркетингу полягає у вивченні впливу факторів на вузькі сегменти 

ринку і створенні найтиповішої картини такого впливу. На поведінку споживача 

впливають психологічні, особистісні, соціокультурні фактори, фактори 

ситуаційного впливу, а також комплекс маркетингу фірми-виробника певного 

товару. 

Психологічні фактори враховують те, що людина − не машина, і від неї 

неможливо чекати однозначного реагування. Тому треба враховувати її 

мотивацію, сприйняття, засвоєння інформації, вироблення певних переконань та 

ставлення до покупки. 

Мотив − безпосередня причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви 

бувають двох типів: раціональні та емоційні. 

До раціональних мотивів належать: 

– мотив економії (прагнення заощадити гроші при купівлі); 

– мотив якості товару; 

– мотив здоров’я, безпеки та захищеності тощо. 

До емоційних мотивів належать такі: 

http://www.vtei.com.ua/doc/2019/22_10_1_2ch.pdf
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–  мотив радості, фантазії, чуттєвості; 

–  мотив переваги над іншими; 

–  прагнення до індивідуальності та самореалізації тощо. 

Значний внесок у теорію мотивації зробив американський учений А. 

Маслоу, який вважав, що людські потреби розміщені в ієрархічному порядку . 

Людина спочатку прагне задовольнити «первинні» потреби (фізіологічні та 

потреби самозбереження). У міру їх задоволення з’являються стимули до 

орієнтації на подальші за важливістю «вторинні» потреби (соціальні потреби, 

потреби в пошані та самоствердженні) [1, с. 16-19]. 

Доволі часто однаково мотивовані покупці у схожій ситуації діють по-

різному, оскільки по-різному відбувається сприйняття та засвоєння ними 

інформації. Також індивідуальними є переконання та ставлення покупця до тих 

чи інших товарів. Вони ґрунтуються на отриманих раніше знаннях та 

попередньому досвіді покупця. Менеджерові з маркетингу важливо, 

щоб пропонований товар вписувався у межі сформованих переконань та 

ставлення того цільового сегмента ринку, для якого він розроблений. 

Суттєво впливають на поведінку покупця особистісні фактори. Протягом 

життя смаки людини можуть змінюватися. Тому фахівцям з маркетингу важливо 

врахувати середній вік цільової групи споживачів та їхній сімейний статус. 

Сім’я на кожному етапі життя має певні потреби. Так, новостворена сім’я є 

основним покупцем пральних машин, телевізорів, продуктів дитячого 

харчування, іграшок тощо. Роль окремих членів сім’ї, їх вплив на рішення щодо 

купівлі товарів можуть змінюватись на різних етапах життєвого циклу. 

Впливають на потреби споживача і професія та рівень освіти. Фахівці з 

маркетингу повинні намагатися досліджувати взаємозв’язок між професійними 

групами людей та їхньою зацікавленістю у придбанні конкретних товарів та 

послуг. Рівень доходів визначає можливість споживача придбати товар. 

Люди однієї професійної приналежності, рівня доходів чи віку можуть 

дотримуватись доволі різного стилю життя. 

Наприклад, одна категорія споживачів проводить свій відпочинок за 

книжкою, інша надає перевагу активному відпочинку в горах. Спосіб життя 

людини певною мірою зумовлений її приналежністю до певного типу 

особистості. Широко відомий поділ людей за типами особистості на холериків, 

сангвініків, флегматиків та меланхоліків [2, с. 12-15]. 

Поведінку споживача при покупці товару переважно визначають і 

фактори соціокультурного впливу. Зокрема, суттєвий вплив мають референтні 

групи. 

Референтні групи − це групи людей, які безпосередньо або опосередковано 

впливають на поведінку споживача. 

Так звані членські або первинні колективи, до яких належать друзі, сусіди, 

колеги на роботі, здійснюють на людину вплив при особистому контакті, або 

безпосередній вплив. Різного роду суспільні організації належать до вторинних 

колективів та опосередковано впливають на поведінку споживача. Референтні 

групи впливають на ставлення людини до того чи іншого товару, на її уявлення 
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про саму себе, оскільки вона намагається відповідати вимогам цієї групи. Чим 

більш згуртований колектив, чим ефективніше налагоджений у ньому процес 

комунікації, чим краще ставлення індивіда до колективу, тим сильнішим буде 

вплив останнього на уявлення покупця щодо переваг товару. 

Важливо також з’ясувати, до яких суспільних класів належать представники 

цільового ринку. 

Суспільні класи — доволі стабільні групи в межах суспільства, для яких 

характерна наявність в їх членів однорідних цінностей, інтересів, моделей 

поведінки. 

У своїй суті приналежність до того чи іншого суспільного класу враховує і 

рід діяльності індивіда, і рівень його доходу, і володіння нерухомим майном, і 

моральні цінності тощо. Представники певного суспільного класу віддають 

перевагу певному типу магазинів, в яких повинен продаватися товар, засобам 

інформації для їхньої реклами та певному типу рекламних звернень. 

До факторів-збудників, які визначають поведінку покупця, належать 

і фактори ситуаційного впливу: 

– зміни в макросередовищі, зокрема економічна ситуація у країні, рівень 

науково-технічного прогресу, зміна форм власності тощо; 

– зміни обставин у покупця, зокрема зміни його фінансового стану, зміни в 

ціні даного товару, виникнення необхідності іншої покупки, зміни настрою 

покупця тощо; 

– атмосфера в магазині, дії інших покупців, які можуть і стимулювати акт 

купівлі, і протидіяти його здійсненню. 

Загалом фактори, які впливають на купівельну поведінку покупця, можна 

поділити на дві групи: контрольовані та неконтрольовані з боку підприємства [3, 

с. 268]. 

Процес прийняття рішення про покупку товару. Менеджерам із 

маркетингу важливо розуміти, як під впливом проаналізованих уже факторів 

відбувається процес прийняття споживачем рішення про покупку, з яких етапів 

складається цей процес. 

На етапі збирання інформації покупець стає уважнішим до тієї інформації, 

яка пов’язана із задоволенням його потреб: покупок друзів, газетних оголошень, 

розмови про товар тощо. Якщо потреба стає інтенсивнішою, людина переходить 

до активних пошуків інформації. Для менеджера з маркетингу надзвичайно 

важливим є виявлення тих джерел інформації, до яких звертатиметься 

потенційний покупець. Такими джерелами можуть бути засоби масової 

інформації, рекомендації з боку продавців, друзів, сусідів, знайомих тощо. 

Прийняттю рішення про придбання передує порівняльна оцінка 

варіантів. Вона містить оцінку властивостей товару та виявлення першочергової 

значущості для покупця корисних властивостей. Перевагу надають тому товару, 

який найбільше відповідає конкретним потребам покупця. 

Менеджера з маркетингу цікавить подальше реагування покупця на 

покупку. 
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Придбавши товар, споживач або відчуває задоволення, або ні. Це залежить 

від того, наскільки куплений товар відповідає очікуванням покупця. 

Задоволений споживач прагнутиме і надалі купувати саме цей товар. Окрім того, 

задоволений споживач відіграє роль чудової реклами як окремого товару, так і 

підприємства загалом [4, с. 387]. 
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Маркетингове дослідження − форма бізнес-дослідження і напрям 

прикладної соціології, яка фокусується на розумінні поведінки, бажань та 

уподобань споживачів, конкурентів та ринків в економіці, що диктується 

ринком. 

Дослідження загальних умов ринку − це складний багатоступінчатий 

процес. При проведенні таких досліджень використовуються різні методи, серед 

яких можна виділити прогнозування окремих тенденцій і подій та аналіз 

сценаріїв. Галузь маркетингових досліджень як статистична наука була 

ініційована Артуром Нільсеном разом зі створенням компанії ACNielsen 

Company в 1923 році. Поняття ключової характеристики результатів соціальних 

і маркетингових досліджень, їх інформативність було введено лише у 2017 році 

в соціологію, маркетинг і статистику українським вченим Романом Івановичам 

Колядюком на основі 25-річної практики маркетингових і соціальних 

досліджень. Інформативність в теорії маркетингових та соціальних досліджень 

— це міра інформативності маркетингових і соціальних досліджень різних типів, 

як узагальнююча характеристика якості. Результатом маркетингових та 

соціальних досліджень є інформація. Тому, для планування маркетингових та 

соціальних досліджень чи при визначенні кращого дослідження у тендерах 

зручно використовувати комплексну міру якості. 

Необхідність і значимість маркетингового дослідження диктують потребу в 

його постійному і науково обґрунтованому проведенні. Його здійснення вимагає 
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дотримання певних принципів, що гарантуватиме результативність проведення 

маркетингового дослідження. До таких основних принципів належать: 

1. Системність; 

2. Комплексність; 

3. Економічність; 

4. Оперативність; 

5. Реальність; 

6. Точність; 

7. Об’єктивність; 

8. Регулярність. 

На основі перелічених принципів маркетологи здійснюють аналітичне 

дослідження ринку перспективного збуту, який вимагає: визначення місткості 

ринку, конкурентів та їх діяльності, аналіз кон’юнктури ринку та прогнозу 

дослідження збуту, вивчення передбачуваної реакції на введення товару на 

ринок, дослідження поведінки і мотивів купівлі, відмови та заперечень. 

Маркетингове дослідження проходить ряд стадій: 

1. Визначення мети і завдань досліджень. 

2. Відбір джерел та засобів інформації. 

3. Практичний збір інформації. 

4. Обробка і аналіз фактично зібраної інформації. 

5. Зведення результатів, підсумків та надання пропозицій. 

На першому етапі процесу маркетинговій досліджень спеціалісти 

управління фірми разом зі службою маркетингу формулюють предмет 

дослідження з орієнтацією на процес збору і аналізу певної інформації. За 

потреби здійснюють попереднє і заключне визначення конкретного напрямку 

маркетингового дослідження та його цілей. Дуже важливо із сукупності проблем 

відібрати основну, розв’язання якої визначатиме перспективу всієї діяльності. 

Цілі дослідження можуть бути пошуковими, описовими або 

експериментальними. 

На другому етапі здійснюють аналіз зібраної вторинної інформації, яку 

збирають із внутрішніх і зовнішніх джерел надходження інформації. 

На етапі отримання первинної інформації здійснюють розгляд необхідних 

завдань, пов’язаних з отриманням первинної (вперше визначеної) інформації для 

поступового розв’язання обраної для дослідження проблеми. 

Значимість збору інформації, її надійність і оперативність визначають 

загальну результативність маркетингового дослідження, достовірність 

пропонованих рекомендацій для практичної діяльності, тому дане питання 

потребує окремого висвітлення. 

Етап аналізу отриманої і згрупованої інформації передбачає здійснення її 

розподілу і систематизації за певними характерними ознаками та аналіз даних за 

окремими елементами «горизонтального» дослідження проблеми за методикою 

статистичного, логічного і соціологічного підходів. 
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Підведені підсумки та результати аналітичних досліджень окремих 

елементів та розділів досліджуваної проблеми об’єднують за сферами та 

напрямками. 

Результати маркетингових досліджень оформляють у вигляді звіту, до якого 

є певні вимоги, зокрема: 

1. легкодоступна форма викладу результатів; 

2. простота і скорочений стиль відображення подій; 

3. зрозумілість висновків, логічна послідовність їх викладу. 

Отже, на основі отриманих результатів спеціалісти-дослідники розробляють 

пропозиції щодо вдосконалення системи збуту, товаропотоку, ціноутворення, 

торгівлі, рекламування, розширення товарної номенклатури, післяпродажного 

обслуговування та інших заходів, які входять у пакет документів, спрямованих 

на вдосконалення та підвищення ефективності виробничо-комерційної 

діяльності фірм. Керівник служби маркетингу повинен бути добре обізнаний зі 

специфікою, щоб уміти одержати необхідну інформацію за прийнятною ціною. 

Важливо знати технологію проведення маркетингового дослідження, щоб можна 

було брати участь в його проведенні і правильно інтерпретувати одержані 

результати. 
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АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасні економічні відносини характеризуються постійними змінами на 

ринку торгівлі. Підприємства та фірми намагаються продавати свою продукцію 

за допомогою дистрибуції, реклами, каналів зв’язку, пропонуючи при цьому 

якісніший та вигідніший товар, ніж у конкурентів. Тому виникає потреба у 

формуванні на підприємствах ефективної асортиментної політики. Завдання 

асортиментної політики, як складової товарної політики, полягає у тому, щоб 

підібрати правильні  комбінації із товарних груп для реалізації  їх продажу та 

збільшення прибутку. Адже основна мета підприємства – збільшити прибуток та 

мінімізувати витрати [1]. 

Визначення асортиментної політики полягає у здійсненні заходів та 

створення стратегій із складання варіативних рядів товару для їх подальшого 

розподілу та збуту на ринку. На практиці простими словами – це правильно 

підібрані групи видів продукції, які в результаті «змітаються» з полиць покупцем 

у місцях її продажу. 

Якщо говорити  про асортиментну політику, то слід зазначити, що в умовах 

сучасного ринку вона функціонує під впливом різноманітних факторів.  

 В першу чергу, на неї впливає попит, пропозиція та ціноутворення. Слід 

сказати й про оптимізацію та інноваційні перегони в конкурентному середовищі. 

Новіші продукти завжди привернуть увагу покупців. Так як споживачам через 

певний період після випуску товару потрібно пропонувати до уваги нову 

продукцію, попит на попередню буде зменшуватись. В цей час в умовах 

конкуренції на ринку інші підприємства можуть першими представити новинку, 

якою будуть цікавитись люди. А це в свою чергу впиває на прибуток від доходу. 

Така «перспектива» зовсім не та, на яку очікує фірма. Адже потрібно постійно 

аналізувати ситуацію щодо споживацьких потреб та бажань.  

Також важливим є розуміння підприємців важливості правильного 

планування асортиментної політики. Іноді продукція просто не встигає 

самоокупитись на ринку через неправильну оцінку попиту, а, отже страждають і 

принципи варіативних рядів. 

Вдалий асортимент товарів ґрунтується на правильному підборі товарних 

груп. Товарні групи формуються в залежності від факторів впливу: попит, 

купівельна спроможність, зацікавленість споживача і т.п. На ринку може 

пропонуватись асортиментна група, яка складається з одного виду товару, але 

містить відмінності у розмірі, вигляді, вазі та якісно-відносних характеристик 

[2]. 

Стійкий асортимент формується за допомогою розробки переліку товарів, 

що успішно продається на ринку і задовольняє потреби споживача. Купуючи 

товар, цільовий покупець буде певним у своєму виборі. 

Орієнтування на споживача допомагає в управлінні асортиментом на фірмі. 

За допомогою аналізу популярної і непопулярної продукції, їх зіставлення можна 

визначити напрям для виробничих потужностей. Потрібно постійно 

контролювати наповненість  продукцією платформ для збуту. Це в майбутньому 
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допоможе оптимально формувати ряди продукції та контролювати різні ситуації, 

які виникають при процесі торговельної діяльності [3, с. 92-93]. 

Отже, оптимізація усіх ланок планування, формування, впровадження та 

управління асортиментної політики в майбутньому гарантують ефективність, а 

також сприяють появі більш якісної підприємницької діяльності. 
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Реалії сьогодення вимагають знаходження швидких рішень задля 

забезпечення соціально-економічних процесів в Україні. Задля просування на 

ринку підприємці використовують ефективні маркетингові механізми, серед 

яких ключову роль відіграє рекламна діяльність та її оптимізація. 

За умови чітко продуманої стратегії рекламної діяльності, підприємство 

може значно підвищити свої рейтингові позиції серед конкурентів, що на пряму 

пов’язано із збільшенням прибутку компанії. Саме тому, здійснення рекламної 

діяльності підприємства є одним із пріоритетних завдань.  

Вивченням питання розвитку рекламної діяльності підприємства займалися 

такі науковці: А. Ротцолл, В. Фрайбургер, Г. Стюарт, Д. Бізос, Д. Джоббер, Д. 

Ланкастер, Дж. Бернет, Дж. Болт, Е. Кофлан, П. Друкер, У. Уеллс, Ф. Джефкінса, 

Ф. Котлер, Ч. Сендідж, та ін. 

Під час вивчення інструментів рекламної діяльності, ми зіткнулися із 

різними підходами до трактування самого терміну «реклама», що демонструє 

суперечливість та складність досліджень цієї галузі (табл. 1): 

 

Таблиця 1 – Визначення поняття «реклама» 
Визначення Автор 

Реклама – це неособиста форма комунікації, що 

здійснюється за допомогою платних засобів поширення 

інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування 

Ф. Котлер 
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Реклама – це форма комунікації, яка намагається перевести 

якості товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів 

споживача 

Ч. Сендідж, В. 

Фрайбургер, А. 

Ротцолл 

Реклама – оплачена неперсоналізована комунікація, що 

здійснюється ідентифікованим спонсором і використовує засоби 

масової інформації з метою схилити до чогось аудиторію чи 

вплинути на неї 

У. Уеллс, Дж. 

Бернет 

Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в 

будь-якій формі і в будь-який спосіб і призначена сформувати або 

підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо 

таких особи чи товару 

Закон України 

«Про рекламу» 

 

Реклама виконує такі функції: 

 економічну; 

 комунікаційну; 

 естетичну; 

 стимулюючу [4]. 

Відповідно зазначених функцій, можемо виокремити основні завдання 

реклами (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основні завдання реклами 

 

Для максимальної результативності реклами при здійснення  рекламної 

діяльності необхідно використовувати різні канали комунікації, визначення 

яких, залежить від сфери діяльності підприємства.  

Найбільш поширеними каналами комунікації є: 

- реклама на телебаченні; 

- зовнішня реклама; 

- друкована реклама; 

- реклама у ЗМІ; 

- e-mail реклама; 

- Інтернет-реклама; 

- реклама в соціальних мережах [5]. 

Рекламна кампанія має бути чітко спланована та виконана відповідно етапів 

проведення рекламної кампанії (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Етапи проведення рекламної кампанії (розробка автора) 

 

Наведемо рекомендації для проведення рекламних кампаній, які були 

визначені в ході вивчення досліджень науковців у галузі реклами: 

– рекламне повідомлення повинно бути зрозумілим, лаконічним та 

інформативним;  

– рекламне повідомлення має бути візуально естетичне; 

– розміщувати рекламу варто у соціальних мережах, а також на 

спеціалізованих платформах; 

– важливо розвивати власний сайт компанії та постійно оновлювати його, 

оскільки він є важливим джерелом інформації для потенційних покупців; 

– потрібно привертати увагу споживачів розміщенням у Інтернет-мережі 

інформації про акції та знижки, оскільки саме наявність таких пропозицій може 

спонукати до здійснення покупки [4]. 

Загалом, можна зробити висновок, що інструменти, які застосовуються у 

рекламній діяльності підприємства потребують злагоджених стратегічних 

рішень, а також усталеного механізму роботи, відповідно вимог каналів 

комунікації та етапів проведення рекламних кампаній. Здійснення маркетингової 

роботи підприємства з використанням різних інструментів для реклами товарів 

забезпечує гнучкість і безперервність популяризації та продажу товарів. Таким 

чином, відбувається підвищення рівня впливу компанії на ринку збуту та 

конкурентоспроможності вцілому.  
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Для отримання відгуків про послуги та товари оптової компанії потрібно 

проводити їх тестування. Цей метод дозволяє оцінити досвід, який отримав 

споживач від товару. Компанія дізнається про всі переваги та недоліки свого 

продукту, зручність та якість послуг. 

Тестування можна провести повністю онлайн, якщо і сам продукт 

відноситься до сфери діджиталу. Якщо ж мова про товарну групу та офлайн 

послугу, то тоді в онлайн - режимі можна організувати лише комунікацію з 

учасниками дослідження. 

Питанням маркетингового дослідження асортименту оптового ринку 

приділяється велика увага. Це питання досліджують такі науковці як: Дибчук 

Л.В. та Середницька Л.П. [1, с. 70-73; 2, с. 63-65], Графська О.І. та Никига О.В. 

[3], Головчук Ю.О. та Пчелянська Г.О. [4, с. 206-209], Стадник В.В.та Гризовська 

Л.О. [5, с. 110-115] та ін.  

Компанії важливо проводити таке тестування на всіх етапах створення 

продукту або послуги від створення до запуску продажів. Це дозволить виявити 

усунути проблеми на ранніх етапах їх виникнення, що суттєво економить час та 

гроші. Плюси дослідження продукту реальним споживачем: 

— об’єктивний і чесний користувальницький досвід дозволить 

вирішити багато внутрішніх суперечок компанії; 

— можливість провести аналіз поведінки користувачів із 

продуктом, ресурсом тощо; 

— отримати вирішення проблем продукту послуги; 

— знаючи недоліки, можна удосконалити продукт, стимулюючи 

цим попит на нього. 

Етапи тестування послуги оптового продукту: 

1. Визначення конкретної послуги або продукту, які потрібно протестувати; 

2. Постановка мети та завдань дослідження; 

3. Формування чітких критеріїв до кожної із завдань – у яких випадках вона 

вважатиметься вирішеною, а яких – немає; 

https://cutt.ly/lNCuCzt
https://digdata.com.ua/index.php/kanaly-komunikatsiyi/
https://digdata.com.ua/index.php/kanaly-komunikatsiyi/
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4. Складання плану дослідження, щоб не відхилятися від сценарію роботи 

з користувачем; 

5. Розподіл ролей, вибір модератора та інших учасників; 

6. Вибір споживачів – учасники мають відповідати портрету клієнта; 

7. Проведення маркетингового дослідження; 

8. Обговорення продукту з учасниками – отримання об’єктивної інформації 

про плюси та мінуси, особливості використання предмета дослідження; 

9. Аналіз даних – виявлення проблем, оцінка, складання рекомендацій 

удосконалення продукту. 

Наприкінці робимо висновки та складаємо стратегію щодо покращення 

продукту. 

Маркетингові дослідження онлайн – це вже невід’ємна частина 

сьогоднішнього маркетингу. Вони вимагають менше часу та грошей для 

отримання необхідної інформації, спрощують процес комунікації та дозволяють 

залучити більше людей. Більше того, при взаємодії з користувачами через 

діджитал – інструменти підвищується шанс отримати чесну та максимально 

об’єктивну оцінку товару чи послуги бренду. 

Однак, ми рекомендуємо обмежувати маркетингові дослідження цілями, 

завданнями та дедлайнами. Так у вас залишиться більше часу та сил, щоб 

впровадити ідеї, що з’явилися у процесі обробки даних. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ 

ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

Успішність будь-якої компанії полягає в тому наскільки її продукція або 

безпосередньо послуги можуть задовольнити основні потреби клієнтів. Завжди 

необхідні максимально надійні, неупереджені, об’єктивні, повні та свіжі дані 

стосовно розвитку ринку і споживчої поведінки. Ця інформація допоможе 

вирахувати максимально ефективний алгоритм і тактику для роботи на ринку. 

Для цього і є маркетингові дослідження. Їх результати дозволяють розглянути 

можливі напрямки розвитку і вибрати найбільш перспективні і оптимальні з них, 

для отримання найбільшого прибутку і формування клієнтської бази. 

Метою даної роботи є визначення ролі маркетингових досліджень на ринку, 

розкриття сутності даної маркетингової одиниці, для повного розкриття наведені 

і проаналізовані етапи, задачі, напрямки, обов’язкові умови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему маркетингових досліджень 

вивчали такі зарубіжні вчені як Ф. Котлер., С.С. Гаркавенко , Є.В. Крикавський, 

Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока, В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградова 

[14]. Серед українських вчених  – Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. 

Сорока вважають, що «маркетингові дослідження» – це вид діяльності, який за 

допомогою інформації пов’язує споживача, покупця і громадськість з 

маркетингом; інформацію, яку при цьому отримують, використовують для 

виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем. 

Зазвичай під маркетинговими дослідженнями розуміють впорядкований 

систематизований процес збору, обробки, аналізу та формування об’єктивної 

інформації з метою прийняття конкретних ефективних управлінських рішень [3]. 

Маркетингові дослідження дають змогу вирішити такі завдання: вивчення 

характеристик ринку, заміри потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу 

часток ринку між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, 

вивчення товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції 

на новий товар і його потенціалу, довгострокове прогнозування, вивчення 

політики цін [2]. 

Залежно від даних, що аналізуються, можна виділити два типи дослідження 

ринку: первинне та вторинне дослідження. Залежно від способу збору даних, 

дослідженнями ринку можуть бути: якісні та кількісні [5].  

Маркетингові дослідження, в залежності від сфери застосування, можуть 

розглядатися на двох рівнях: – на першому рівні, як складова частина управління 

організацією, елемент розробки маркетингової стратегії підприємства; - на 

другому рівні, як інструмент дослідження для вдосконалення окремих 

характеристик товару. Крім того, потрібно розмежувати результати 

маркетингових досліджень на підприємстві і визначити межі їх діяльності, що 

обумовлено бажанням багатьох курівників зрозуміти, чим обмежується зона 

відповідальності маркетингових досліджень, і що є їх результатом 
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Сучасний маркетинг ніщо без ринку, йому надається особливе значення. На 

основі аналізу ринкової ситуації формуються стратегії підприємства та тактики 

проведення цілеспрямованої товарної політики. Інформація – основний 

фундатор маркетингу. Достовірна, свіжа, адекватна і правильно опрацьована 

інформація досі залишається єдиним рушієм у маркетингових умовах. 

Процес маркетингових досліджень повинен бути ретельно спланований, а 

також має здійснюватись відповідно до таких етапів [4]:  

− визначення проблеми і цілей дослідження;  

− визначення потреби в інформації;  

− вибір методів дослідження і збирання інформації;  

− проведення дослідження;  

− обробка і аналіз зібраної інформації;  

− розроблення рекомендацій і презентація результатів дослідження. 

Основними структурними елементами маркетингового дослідження ринку 

повинні стати дослідження: реклами, як елементу маркетингової комунікації; 

економіки бізнесу, з урахуванням змін в економіці розвинених країни та України 

в цілому; корпоративної відповідальності, як елементу соціальних цінностей та 

прав споживачів; продукту (товару), як основного інструменту конкурентної 

боротьби; формування збуту з урахуванням ринкової частки [2]. 

Дослідивши ринок безалкогольних напоїв можна стверджувати, що продажі 

і споживання солодкого газування в Україні з кожним роком упевнено ростуть. 

І хоча перехідні залишки зі зробленої торік безалкогольної продукції склали 

близько 4,4 млн дол, ринкові показники 2021 р. навіть трохи перевищили 

очікування експертів. Незважаючи на скарги окремих гравців на нежаркий, 

млявий тогорічній сезон, обсяг українського ринку безалкогольних напоїв, за 

різними оцінками, збільшився в 2021 р. на 13-14% і склав близько 126 млн. дол.  

У 2021 році ведучі виробники солодкого газування удосконалювали свій 

асортимент, а також почали працювати над формуванням портфелів брендів. 

Одні компанії додали в асортиментну лінійку продукцію дешевої цінової 

категорії, інші почали освоювати виробництво дорогих напоїв [4].  

Формування вітчизняного споживацького ринку безалкогольних напоїв, що 

містять натуральні харчові добавки, − це процес, на розвиток якого впливають 

багато чинників. Основні з них − соціальні, економічні, виробничі. Позитивним 

чинником, стимулюючим розвиток ринку напоїв на натуральній основі є 

індивідуальний підхід виробника до освоєння їх технології, що включає 

вибіркові критерії вищезгаданих чинників для створення готового продукту 

індустріальним способом, проявляючого оздоровчий ефект в організмі, 

розливаного в споживацьку тару оптимальної місткості (0,25; 0,33; 0,50 дм3 ), 

сприяючої розвитку аргументованої політики ціноутворення [4]. 

Отже, газовані безалкогольні напої та мінеральна вода мають чітко 

виражений сезонних характер споживання, при чому значний вплив на 

споживання має ціновий фактор, рівень доходів, якість та прихильність до марки 

більшості споживачів. Найбільш вагомим критерієм при виборі безалкогольних 

напоїв є якість товару (53%). Тобто з метою максимального забезпечення попиту 
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на свою продукцію виробникам і торговим підприємствам при розширенні 

асортименту безалкогольних напоїв особливу увагу слід приділяти використанню 

в рецептурах інгредієнтів з корисними і функціональними властивостями. 

Маркетингові дослідження є важливим інструментом для менеджера з 

маркетингу, оскільки дозволяють передбачити наслідки використання тієї або 

іншої маркетингової альтернативи, що сприяє ухваленню правильного рішення. 

Менеджери використовують маркетингові дослідження також і для того, щоб 

визначити чому проведені маркетингові дії не призвели до планованого 

результату.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 

Одним із важливих факторів зростання економіки аграрного сектору є 

стабільний і надійний розвиток продовольчого ринку, зокрема ринку молока та 

молочних продуктів. Ринок молока повинен забезпечити гарантований доступ 

населення до молочної продукції в необхідній кількості, якості та асортименті. 

Ринок молока, як і будь-який інший ринок, формує зв’язки між виробниками 

продукції та споживачами на основі попиту, пропозиції, ціни та механізмів 

ринкової конкуренції. 

Ринок молока та молочної продукції – це система товарно-грошових 

відносин в аграрному секторі між економічно відособленими виробниками 

продовольчої сировини, переробними підприємствами і споживачами кінцевої 

продукції. Він охоплює весь суспільно-відтворювальний процес, що включає 

виробництво, розподіл, обмін, споживання для задоволення населення 
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найважливішими продуктами харчування та одержання очікуваного доходу 

всіма операторами ринку. 

Молочна та молокопереробна галузь України сьогодні має цілу низку 

проблем, які перешкоджають її ефективному розвитку. Виробники молока та 

продукції з нього намагаються відійти від стандартів радянських часів та 

засвоїти нові європейські технології.  

На сьогоднішній день молочна промисловість є однією з провідних галузей 

народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування і є 

складовою продовольчої безпеки держави, що і обумовлює актуальність роботи. 

Сучасний економічний розвиток України визначає молочну галузь однією 

із пріоритетних складових продовольчої безпеки держави. За підсумками 2020 р. 

Україна зайняла 22 місце з виробництва молока у світі [1].  

У загальному обсязі реалізації продукції харчової промисловості України 

молокопереробна галузь займає приблизно 11%. Молоко є базовим продуктом 

харчування та важливою складовою здорового раціону, молочна продукція 

належить до необхідних товарів у споживчому кошику, витрати на придбання 

цих товарів складають приблизно 18% продовольчих витрат населення України. 

В останні роки виробництво молока та молочної продукції в Україні 

зменшується, але споживання, навпаки – збільшується. Ймовірно, це пов’язано 

зі зростанням обсягу імпорту та фальсифікату. 

Загалом більшість усіх видів молока виробляється в Полтавській (691,8 тис. 

тон), Вінницькій (684,9 тис. тон) та Хмельницькій (643,8 тис. тон) областях. 

Лідерами промислового виробництва молока є: Полтавська область (391,4 тис. 

тон), Черкаська область (296,4 тис. тон) та Харківська (245,8 тис. тон) область. 

Найбільше молока, виробленого домогосподарствами, виробляється у 

Хмельницькій (460,6 тис. тон), Вінницькій (459,3 тис. тон) та Львівській (396,1 

тис. тон) областях. 

Споживання молока в Україні коливається з року в рік під впливом багатьох 

внутрішніх і зовнішніх факторів, але, в першу чергу, воно залежить від 

добробуту споживачів. Динаміка споживання молочних продуктів напряму 

корелюється з рівнями економічного зростання, що підтверджувалось спадами 

кризових років. Відповідно, цей зв’язок також дозволяє будувати передбачення 

майбутнього попиту, орієнтуючись на більш видимі прогнози розвитку 

економіки країни. 

Основну кількість виробленого молока споживає населення. Зокрема, 20% 

молока селяни згодовують тваринам, 50% споживається родиною та лише 15% 

реалізовується на роздрібно-продовольчих або на стихійних ринках, вуличній 

торгівлі. Сільські мешканці вимушені практично перейти на товарне 

виробництво і самостійно забезпечувати індивідуальні потреби. Тому при 

суттєвих змінах у споживанні молока та молочних продуктів мешканцями міст 

для сільських жителів воно, як правило, залишається незмінним. 

Отже, ринок молока та молочної продукції України загалом демонструє 

негативну динаміку. Лідерами з виробництва молока, декілька років поспіль є 

Полтавська та Вінницька області, це обумовлено аграрною направленістю 
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економіки цих областей. Загалом, на ринку України склалася парадоксальна 

ситуація: виробництво молока та молочної продукції в Україні дедалі 

зменшується, але споживання, навпаки – збільшується. 

Проте незважаючи на негативну динаміку в галузі, для українських 

виробників є потенційна можливість охопити нові міжнародні ринки, але за 

умови дотримання показників якості продукції. Кризова ситуація, що склалася у 

галузі, дає великий стимул вітчизняним підприємствам контролювати якість 

сировини та дотримуватися технічних умов виробництва у боротьбі за 

вітчизняного та міжнародного споживача. 
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Метою є дослідити структурно-логічну сутність категорії «продукція 

виробничо-технічного призначення». Проаналізувати особливості формування 

та розвитку попиту на цю продукцію. 
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маркетинг промислової продукції, формування попит. 

Сучасна економіка України характеризується становленням ринкових 

відносин, формуванням підприємств і об’єднань різних форм власності, все 

зростаючої залежності виробників від споживачів, виникненням високої 

конкурентності. Створення та подальша зміна ринку промислової продукції 

супроводжується формуванням збутових структур, що складається з 

підприємств, діяльність яких спрямована на закупівлю і оптову реалізацію 
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найширшого асортименту продукції виробничо-технічного призначення. Ринок 

продукції виробничо-технічного призначення має безліч особливостей. 

Існують принципові відмінності між продукцією виробничо-технічного 

призначення і товарами народного споживання, а також послугами, маючи ряд 

своїх особливостей, пов’язаних зі специфікою товарів промислового 

призначення і самих учасників ринку. Актуальність цієї статті зумовлена тим, 

існують розбіжності у розумінні поняття продукції виробничо-технічного 

призначення та її класифікація. 

У зв’язку з тим, що промислові підприємства випускають різні види 

продукції, під цією продукцією різні автори і практики розуміють різноманітні 

об’єкти. 

Визначення продукції виробничо-технічного призначення є таким: 

продукцією виробничо-технічного призначення є засоби виробництва, що 

проходять сферу обміну та обігу, а також предмети, що представляють собою 

суспільну вартість у невиробничій сфері. 

Продукція виробничо-технічного призначення – це товари, які купують 

приватні особи або організації для подальшої їх переробки або застосування в 

бізнесі. 

Деякі дослідники визначають, що продукція виробничо-технічного 

призначення – це товари та послуги, які призначені для забезпечення подальшого 

виробництва, задоволення комерційних потреб та споживання у процесі надання 

різного роду послуг суб’єктами господарювання різних форм власності, які 

оперують на ринку В2В. 

Незважаючи на те, що розуміння поняття продукції виробничо-технічного 

призначення різними вченими відрізняється, можна зробити висновок, що під 

продукцією виробничо-технічного призначення розуміється готова продукція, 

що використовується для виробничого споживання.  

На промисловому підприємстві при розробці маркетингової стратегії 

необхідно враховувати те, до яких класів належить продукція, що продається. 

Номенклатура продукції виробничо-технічного призначення налічує тисячі 

різних видів і різновидів. Тому вивчення видів продукції виробничо-технічного 

призначення можливо тільки за умови їх групування. 

В основі класифікації продукції виробничо-технічного призначення можуть 

використовуватися різноманітні принципи: так, за його основу класифікації 

може бути рівень переробки продукції, а також область використання або її 

функціонального призначення в процесі виробництва: 

— сировина та матеріали; 

— напівфабрикати; 

— комплектуючі вузли та деталі; 

— енергія та енергоносії; 

— робочі машини та обладнання; 

— важке обладнання; 

— основне та допоміжне обладнання; 

— транспортні засоби; 
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— допоміжні матеріали; 

— пакувальні матеріали; 

— допоміжні комплектуючі приналежності готової 

— продукції; 

— канцелярські товари для офісів; 

— послуги промислового характеру; 

— будівлі та стаціонарні споруди; 

— передавальні пристрої; 

— земельні ділянки. 

Продукція виробничо-технічного призначення класифікується з розподілом 

на три групи: 

 матеріали та деталі; 

 капітальне майно; 

 допоміжні матеріали та послуги 

Виходячи з аналізу наукової літератури щодо критеріїв класифікації 

продукції виробничо-технічного призначення, найбільш поширеною є така 

класифікація: 

сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, 

взаємодоповнюючі деталі, обладнання, об’єкти капітального будівництва, 

промислові послуги. 

 Враховуючи накопичений світовий досвід та пропозиції українських 

вчених та практиків, можна зробити такий висновок, що продукція виробничо-

технічного призначення – це продукт, який знаходиться на виході виробничої 

системи підприємства. 

При виробництві продукції виробничо-технічного призначення виробник 

орієнтується на конкретного кінцевого споживача. Це викликає необхідність 

встановлення безпосередніх прямих взаємин з покупцем продукції. Від 

налагодженого процесу формування маркетингової діяльності на промисловому 

підприємстві, її своєчасного вдосконалення залежить ефективність роботи 

промислового підприємства в цілому. Викладений матеріал є основою для 

розроблення методичного забезпечення для формування маркетингової та 

рекламної стратегії просування продукції виробничо-технічного призначення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Маркетологи в практичній діяльності зазвичай розробляють проекти 

розвитку підприємства, найчастіше використовують методи експертних оцінок. 

В першу чергу метод експертних оцінок спрямований на одержання від фахівців 

інформації, а саме аналіз та узагальнення з метою розвитку підприємства, 

підготовки та вироблення раціональних стратегій. Особливістю маркетингової 

діяльності є те, що  вона носить колективний характер, пов’язана з аналізом 

ринків, прогнозуванням їх розвитку, розробкою способів просування товарів. А 

саме якщо точніш проаналізувати метод експертних оцінок затребуваний в усіх 

видах маркетингових досліджень, найбільше в пошукових та прогнозних. В 

основі експертних методів лежить думка фахівця (експерта). Отож, експертні 

оцінки- кількісні та якісні оцінки процесів, явищ, показників на основі думки 

експерта [1]. 

Перевагою експертного методу є : синтез досвіду і інтуїції для отримання 

нового знання, можливість отримання кількісних оцінок у випадках, коли 

відсутні статистичні дані чи показник має якісну природу швидкість отримання 

результатів. А недоліком даного методу є: достовірність і надійність результатів 

дослідження залежать від компетентності експерта; суб’єктивність методу; 

трудомісткість процедури збору і аналізу інформації; потреба у 

висококваліфікованих фахівцях для проведення опитування. Метод спирається 

на суб’єктивну оцінку ринку, особисту систему цінностей, досвід, логічне 

мислення та інтуїцію притягається фахівця, тому результати дослідження в 

значній мірі залежать від рівня кваліфікації та особистих характеристик 

експерта. Методи експертних оцінок можна розділити на дві групи: методи 

колективної роботи експертної групи та методи одержання індивідуальної думки 

членів експертної групи [2]. 

Методи одержання індивідуальної думки членів експертної групи засновані 

на попередньому одержанні інформації від експертів, опитуваних незалежно 

один від одного, з наступною обробкою отриманих даних.  

Сутність методу інтерв’ю полягає в організації співбесіди аналітика з 

експертом, в ході якої експерт дає відповіді на запитання аналітика щодо 

факторів впливу на досліджуваний об’єкт, очікуваних результатів 

господарювання, невикористаних резервів, шляхів виходу з кризи, напрямів 

підвищення ефективності виробництва тощо [3]. 
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Метод анкетування (аналітичного експертного оцінювання) полягає в 

наданні експертом письмових відповідей на запитання анкети. Проте цей метод 

має певні недоліки, зокрема експерт може не зрозуміти запитання анкети, 

проявити суб’єктивізм, небажання критикувати керівництво і залишати свою 

письмову відповідь тощо. 

Методи колективної роботи експертної групи передбачають одержання 

загальної думки в ході спільного обговорення розв’язуваної проблеми. Іноді ці 

методи називають методами прямого одержання колективної думки. Основна 

перевага цих методів полягає в можливості різнобічного аналізу проблем, а 

недоліками є складність процедури одержання інформації, формування групової 

думки по індивідуальних судженнях експертів, можливість тиску авторитетів у 

групі [4]. 

Метод комісії полягає у вироблені експертами кращого варіанта досягнення 

поставленої мети з урахуванням усіх висловлених на нараді пропозицій, ідей. 

Методи «мозкової атаки» засновані на вільному висуванні ідей, 

спрямованих на рішення проблеми. Потім із цих ідей відбираються найцінніші. 

Передбачаються відсутність будь-якого виду критики, що перешкоджає 

формулюванню ідей, вільна інтерпретація ідей у рамках даного питання, 

прагнення одержати максимальну кількість ідей і шляхів їх вдосконалення [5]. 

Метод «суду» є різновидом методу «нарад» і реалізується за аналогією з 

веденням судового процесу. У ролі «підсудних» виступають обрані варіанти 

рішення; у ролі «суддів» – особи, що приймають рішення; у ролі «прокурорів» і 

«захисників» – члени експертної групи. Роль «свідків» виконують умови вибору 

і доводи експертів. Метод «суду» доцільно використовувати при наявності 

декількох груп експертів, що дотримуються різних варіантів рішення. 

Метою застосування методу «Дельфі» є удосконалення групового підходу 

до вирішення завдання розробки прогнозу, оцінки за рахунок взаємної критики 

поглядів окремих спеціалістів, висловлюваних без безпосередніх контактів між 

ними та при збереженні анонімності думок чи аргументів на їх захист [1]. 

Метод конференція ідей подібна до мозкового штурму, але відрізняється від 

нього темпом проведення нарад та дозволеною короткою доброзичливою 

критикою ідей у формі реплік і коментарів. При цьому стимулюється поєднання 

кількох пропозицій, фантазування, що сприяє підвищенню якості ідей. 

Отже, методи експертних оцінок відіграють важливу роль в економічних 

дослідженнях, особливо у проведенні стратегічного і функціонально-вартісного 

аналізу. Застосування цих методів дає змогу визначити, наприклад, обсяг і 

структуру споживання продуктів харчування, товарів чи послуг населенням за 

значним колом показників, тоді як застосування інших методів аналізу 

ускладнене через відсутність необхідної інформації. Є також багато методів 

експертної оцінки, пов’язаних з прогнозуванням економічних і суспільних явищ 

та процесів. 
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Вiнницький тоpговeльно-eкономiчний iнcтитyт ДТEУ 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Маркетингові дослідження – це проектування, збирання, опрацьовування та 

аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної 

маркетингової проблеми.  

Підприємство може проводити маркетингові дослідження власними 

силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх 

спеціалізованим фірмам. 

Питанням основних принципів та напрямків маркетингових досліджень 

приділяється велика увага такими науковцями: Дибчук Л.В. та Середницька Л.П. 

[1, с. 71-73], Графська О.І. та Никига О.В. [2], Головчук Ю.О. та Пчелянська Г.О. 

[3, с. 207-209], Паска М.З. та Гарасимчук Н.А. [4, с. 55-57], Стадник В.В.та 

Гризовська Л.О. [5, с. 130-145] та ін. 

Найважливішими напрямами маркетингових досліджень є: 

—  дослідження поведінки споживачів; 

—  вивчення кон’юнктури ринку (Кон’юнктура ринку - це економічна 

ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, 

товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів тощо). 

—  аналіз збуту; 

—  визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі 

продажу; 

—  коротко та довготермінові прогнози; 

—  дослідження політики цін; 

—  аналіз діяльності конкурентів тощо. 

Маркетингова інформація, яку збирають у процесі дослідження, буває двох 

видів: вторинна, яку вже було зібрано раніше для іншої мети; первинна, яку 

збирають уперше для конкретної мети цього дослідження. Головними цілями 

маркетингових досліджень є подальше стратегічне і тактичне планування 

маркетингу, складання відповідного розділу бізнес-плану підприємства. Бізнес-
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план включає план виробництва і облік необхідних ресурсів. План маркетингу 

ґрунтується на аналізі ринків, замовників, конкурентів. 

Тактичне планування маркетингу – це ядро реалізації стратегічних планів. 

До нього належить планування фінансування та інвестицій, збуту, закупівель, 

персоналу та результатів, які має отримати фірма протягом наступних 2-5 років. 

Основними завданнями тактичного планування маркетингу є: 

—  визначення додаткових, особливих чи узагальнених цілей, які 

сприятимуть реалізації стратегії маркетингу; 

—  визначення засобів, які допомагають досягненню поставлених цілей, 

розробка бюджету, планування витрат для конкретних маркетингових 

програм (рекламування, вивчення ринку, створення нової продукції, 

розподіл тощо); 

—  реалізація конкретних маркетингових програм; 

—  контроль за результатами маркетингу та визначення його ефективності; 

—  коригування тактики маркетингу. 

Формальне планування маркетингу необхідне не тільки тому, що план 

маркетингу є офіційним документом. Не менш важливим є те, що процес 

розробки плану маркетингу вимагає осмислення місії компанії (ідеї), змішує 

об’єктивно, критично і неупереджено поглянути на стан справ підприємства в 

усій його повноті, дає об’єктивні показники ефективності роботи. 

План є тим робочим інструментом, який за належного застосування дає 

змогу ефективно контролювати і керувати підприємством, що у свою чергу, є 

запорукою успіху. Таким чином, ретельне планування маркетингу є одним із 

основних засобів забезпечення сталого прибутку. 
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Вiнницький тоpговeльно-eкономiчний iнcтитyт ДТEУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

Провідними вченими в області вивчення лояльності були розроблені кілька 

методів її дослідження. Всі методи дослідження лояльності можна умовно 

розділити на дві великі групи: емпіричні та математичні методи.. Емпіричні 

методи дослідження дозволяють виявити наявність лояльності і визначити її 

рівень, в той час як математичні методи дозволяють побудувати криву 

лояльності, виявити задоволеність, розрахувати чистий індекс підтримки, 

врахувати і розрахувати вплив факторів, що формують цю лояльність. Дей 

визначає, що: лояльність повинна оцінюватися як з боку поведінки споживача, 

так і з боку відносин споживача і постачальника [2]. 

В іншому випадку, випадкові повторення покупок, викликані гострою 

необхідністю, можуть бути помилково визнані як лояльність споживача. Дік і 

Басу припускають, що коли лояльність споживача формується при позитивному 

емоційному настрої і задоволенні, споживач буде розташований до позитивних 

рекомендацій [3]. 

Отже, лояльність формується на основі відносин між споживачем і 

постачальником, з точки зору повторюваності покупки і рекомендацій 

споживача. З іншого боку, якщо тісні відносини між споживачем і 

постачальником створюють бар'єр переходу від одного постачальника до іншого, 

то відповідно підвищується споживча лояльність. Це нелояльні споживачі і від 

них треба позбавлятися.  

Виклик для постачальника створює категорія споживачів з позитивним 

ставленням і низкою повторюваністю покупок. Це категорія споживачів 

характеризується прихованою лояльністю. Прихована лояльність може бути 

трансформована в справжню лояльність, при підвищенні постачальником 

повторюваності покупок споживачів. Остання категорія споживачів з 

фальшивою лояльністю, також є викликом для постачальника, зважаючи на 

необхідність вибудовування позитивних відносин постачальник-споживач. Дік і 

Басу наполягають на тому, що повторні покупки продукту або послуги не завжди 

передбачають формування позитивного ставлення до постачальника і продукту, 

що призводить до фальшивої лояльності споживачів. Як наслідок, пропонується 

абстрагуватися від концепції позитивних відносин, сконцентруватися на наміри 

споживача і спостерігається поведінці споживача, які є складовими елементами 

споживчої лояльності. Крім вищесказаного, вищеописана модель ігнорує 

важливу складову партнерської лояльності, яка називається − рекомендації з вуст 

в уста або (англ. Word of mouth marketing). Саме рекомендації відіграють 

ключову роль у визначенні намірів споживача зробити покупку рекомендованого 

продукту або послуги у рекомендованого постачальника. Конверсійна модель 

була запропонована двома дослідниками Яном Хофмейр і Бутч Райсом. Вона 

дозволяє визначати ступінь прихильності клієнтів.  

Основними показниками тут є: ⎯ задоволеність; ⎯ важливість вибору; ⎯ 

альтернативи; ⎯ коливання; Задоволеність торговою маркою показує, що чим 
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вище ступінь такої задоволеності, тим вище ймовірність переходу її в 

прихильність. Однак радість  погано співвідноситься з поведінкою, і тому 

розуміння природи задоволеності повністю не розкриває причин тих чи інших 

вчинків споживачів. Проте радість є найважливішим компонентом в розумінні 

відносин між споживачем і брендом. Альтернативи. Однією з причин, за якими 

споживачі не змінюють бренд на інший, є наступна причина: вони відчувають, 

що альтернативи так само погані, як і бренд, який вони набувають, або навіть 

гірше за нього.  

Оцінка бренду відбувається не в ізоляції від конкуруючих брендів. Також 

необхідно пам'ятати, що висока ступінь задоволеності не завжди означає, що 

зв'язок з споживачем непохитна: якщо споживач бачить конкуруючий бренд в 

більш вигідному світлі, це може привести до відходу від даного бренду. 

Важливість вибору бренду. Якщо вибір бренду не представляє для споживача 

ніякого значення, то досягти прихильності буде нелегко. Вибір бренду повинен 

представляти для споживача інтерес. Тільки в цьому випадку можна говорити 

про наявність прихильності.  

Чим більше значення для споживача має вибір бренду, тим більша 

ймовірність того, що він витратить час на те, щоб прийняти остаточне рішення 

щодо того, який бренд вибрати. У разі незадоволення придбаним брендом 

прихильний споживач буде проявляти більшу толерантність по відношенню до 

нього. Отже, чим вище рівень прихильності, тим вище рівень толерантності / 

терпимості по відношенню до бренду в разі незадоволення їм. 
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старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТОВАРНОЇ МАРКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГУ 

Торговельна (товарна) марка може бути виражена декількома 

компонентами: словесною назвою, символом, написанням визначеним шрифтом, 

знаком. Основна частина марки – товарний знак, що повинен бути 

зареєстрований у встановленому порядку, щоб стати інтелектуальною власністю 

Марочне ім’я представляє частину торгової марки у вигляді букв, слів і їх 

комбінацій, які можуть бути вимовлені. 

Марочний знак – частина торговельної марки, яка є впізнаваною, але не 

вимовної. Це символ, малюнок, відмінні колір або шрифтове оформлення. 

Під товарним знаком розуміється торгова марка або її частина, захищені 

юридично, що дає продавцю виключне право використовувати марочне ім’я або 

марочний знак. 

Залежно від того, під якою торговою маркою реалізується товар, існують 

два різновиди торгової марки – торгова марка виробника, часто також звана 

національної, і приватна торгова марка. 

Кожне підприємство, випускаючи товар на ринок, повинно потурбуватися 

про його впізнаваність  споживачами. Фахівці з маркетингу займаються цією 

областю діяльності, тобто оформленням індивідуального ринкового «обличчя» 

товару. Для цього призначена товарно-знакова символіка. Вибір споживачем 

товарів не завжди є раціональним, заснованим на характеристиках самого 

товару, а визначається його асоціативним сприйняттям, як символіка, через який 

будуються уявлення про товар. Маркетингові дослідження показують, що 

приблизно 85% рішень, що приймаються про купівлю засновуються на 

візуальній інформації. Тому основною функцією товарно-знакової символіки є 

індивідуалізація товару і можливість його виділення серед інших аналогічних 

товарів, донесення до споживачів інформації, що саме цей товар краще за свої 

аналоги. За допомогою товарно-знакової символіки і створюється імідж товару. 

Ефективність роботи зі створення і впровадження на ринок товарної марки 

може бути оцінена ступенем поінформованості і прихильності споживачів до 

певної марки; асоціаціями, пов’язаними в покупців з нею; успішним продажем 

новинок під цієї маркою. Усе це характеризує якість марки і забезпечувані нею 

конкурентні переваги підприємству. 

З метою підсилення комунікативної функції товарної марки 

використовують логотип і фірмовий блок. 

Логотип – це оригінальне написання повної або скороченої назви 

підприємства. 

Фірмовий блок – композиція з товарного знака і логотипу. 

Брендинг – це створення позитивного образу компанії, його поширення 

та закріплення в голові клієнта. Простими словами це управління брендом. 

Бренд — це торгова марка, фірмовий знак компанії та її ім’я. 
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Загалом, з переходом на промислові масштаби асортимент продукції 

підприємств істотно зріс. Відтак компанії намагалися виокремитися з-

поміж конкурентів за допомогою брендування. За фактом продавець 

пропонував потенційному покупцеві не просто товар, а цілу екосистему 

споживання, тобто образ та життя персонажа, які транслює компанія. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ 

ТОВАРУ 

Зростання уваги до проблеми формування та подальшого управління 

товарними знаками українських підприємств обумовлюються тим, що сильні 

бренди перетворюються в необхідну умову для стійкого положення 

підприємства на ринку, фактором його конкурентоспроможності. Вітчизняні 

підприємства мають необхідність протистояти не тільки один одному, але і 

потужним конкурентам, що приходять на український ринок з закордону, у тому 

числі і гігантським міжнародним корпораціям. У таких умовах критично 

важливим стає раціональний розподіл ресурсів підприємства і, зокрема, 

збільшення ефективності витрат на просування товару, які в більшості випадках 

становлять чималу  частку від усіх витрат підприємства. 

Жан-Ноель Капферер запропонував у своїй книзі повну класифікацію 

сучасних функцій, виконуваних брендом [2, с. 237]. 

Будь-яка фірма, що приймає рішення про створення бренду, в першу чергу 

бажає знати, яких переваг наддасть бренд їхньому продукту, і чим 

відрізнятимуться звичайні товари від «фірмових продуктів».  

Одним із основних завдань брендингу є диференціація продукту, тобто 

 надання йому певних відмінних особливостей, що відокремлять цей 

продукт від інших, з метою отримання переваги над своїми безпосередніми 

конкурентами. З технологічної точки зору, продукти можуть бути ідентичними 

виробами, але бренд завжди має бути унікальним. 

Бренд створює дворівневий зв’язок між товаром (виробником) і споживачем 

(рис. 1) [3, с.219]. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30966
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37566
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Рівень 1 – атрибути торгової марки формують образ товару. 

Рівень 2 – обіцянки бренду формують цінності. 

В даний час, при розробці та впровадженні значної частини вітчизняних 

брендів, увагу приділяють лише першому рівню зв’язку - формуванню образу 

торгової марки за допомогою комунікації атрибутів ТМ. Дане явище можна 

вважати наслідком недостатнього уваги, що приділяється виробниками розробці 

концепції самого бренду. 

Концепція формування бренду, що широко використовується в західній 

практиці, складається з таких взаємопов’язаних елементів: створення бренду, 

тестування його, як до, так і після виходу на ринок, просування створеного 

бренду, а також оцінки і контролю над брендом. 

 

Таблиця 1  − Функції бренду по відношенню до споживача 
Функція Споживча вигода 

Ідентифікація Чіткість, осмисленість пропозиції, 

можливість швидкого пошуку цікавих 

пропозицій. 

Практичність Дозволяє економити час і сили 

завдяки аналогічним покупкам і 

прихильності певного бренду. 

Гарантія Дає впевненість у однаковій якості 

продукту або послуги незалежно від часу і 

місця придбання. 

Оптимізація Дає впевненість у тому, що 

набувається кращий продукт в даній 

категорії, щонайкраще відповідний для 

обраної мети. 

Створення образу Підтверджує імідж споживача для 

нього самого або для оточуючих. 

 

За теоретичну основу концепції формування бренду взяті закони і теорії 

людського сприйняття, закони поведінки споживачів і система прийняття рішень 

споживачами, а також основні положення класичної школи маркетингу, що 

дають нам змогу отримати відповіді на такі основні питання брендингу: хто 

являється цільовою аудиторією; яку обіцянку (пропозицію) варто представити 

цій аудиторії; який аргумент ми маємо їй привести, щоб показати, що наша 

пропозиція варта їхньої уваги; яке кінцеве враження слід залишити [4, с.189]. 

Українським виробникам для формування власних брендів потрібні чималі 

зусилля і засоби, щоб дати відсіч зарубіжним конкурентам. Використання 

іноземних технологій брендингу та пропонованої методології являє собою 

проведення постійних маркетингових досліджень купівельних переваг, мотивів 

здійснення покупок. Саме специфіка купівельної поведінки визначає 

особливості застосування концепції формування бренду українськими 

підприємствами. Освоюючи цю концепцію, необхідно брати до уваги, що: 
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Рисунок 1 − Дворівневий зв’язок між виробником і споживачем за 

допомогою бренду 

 

За теоретичну основу концепції формування бренду взяті закони і теорії 

людського сприйняття, закони поведінки споживачів і система прийняття рішень 

споживачами, а також основні положення класичної школи маркетингу, що 

дають нам змогу отримати відповіді на такі основні питання брендингу: хто 

являється цільовою аудиторією; яку обіцянку (пропозицію) варто представити 

цій аудиторії; який аргумент ми маємо їй привести, щоб показати, що наша 

пропозиція варта їхньої уваги; яке кінцеве враження слід залишити [4, с.189]. 

Українським виробникам для формування власних брендів потрібні чималі 

зусилля і засоби, щоб дати відсіч зарубіжним конкурентам. Використання 

іноземних технологій брендингу та пропонованої методології являє собою 

проведення постійних маркетингових досліджень купівельних переваг, мотивів 

здійснення покупок. Саме специфіка купівельної поведінки визначає 

особливості застосування концепції формування бренду українськими 

підприємствами. Освоюючи цю концепцію, необхідно брати до уваги, що: 

1) загальний рівень розпізнання брендів у вітчизняних споживачів не є 

досить великим, але він постійно набирає обертів, для впровадження нового 

бренду в Україні буде потрібно в чотири рази менше витрачених коштів ніж на 

Заході; 

2) внаслідок активного насичення українського ринку, не встигає 

формуватися споживча лояльність до визначеного бренду в зв’язку з постійною 

появою нових брендів, що раніше були не відомі; 

3) у споживачів спостерігається зростання недовіри до якості імпортних 

товарів, особливо продовольчих груп, і повноцінна перевага вітчизняних марок 

продуктів харчування; 

Споживач

Образ ТМ
Цінності

(вигоди)

Виробник брендованого товаруя

Атрибути торгової марки
Звернення ТМ (марочний 

контракт)
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4) у свідомості вітчизняного споживача поняття «бренд» поділено між 

трьома чинниками: країна-виробник, привабливість подання товару і товарна 

марка, тому назва марки повинна доповнюватися зведеннями про країну-

виробника, тим паче зважаючи на ріст патріотичних настроїв в країні; 

5) необхідно враховувати національні традиції та особливості сприйняття 

рекламних звернень вітчизняними споживачами і формувати їх таким чином, 

щоб вони стали більш приємними, ніж рекламні повідомлення закордонних 

конкурентів [1, с. 131]. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ 

ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Основна частина розробки стратегії бренду покладається на орієнтацію на 

ринок, тобто процес виявлення та задоволення заявлених або прихованих потреб 

або бажань клієнтів. Зосередження уваги на поточній і потенційній конкуренції 

допоможе зосередитися на конкретних твердженнях, які,  відрізняють ваш бренд 

від його конкурентів. Чим краще можна зрозуміти бренди, які прямо чи 

опосередковано конкурують у сфері бізнесу чи галузі, тим краще можна 

скористатися можливостями та пом’якшити загрози для власного бізнесу. 

Дослідження конкурентів використовується найуспішнішими компаніями, 

щоб залишатися перспективним – воно допомагає переглянути стратегію на 

основі отриманих ідей і посилити те, що працює. Дослідження конкуренції також 

допомагає компаніям зрозуміти, як вони можуть покращитися, покращуючи 

обслуговування своїх клієнтів, ґрунтуючись на відгуках клієнтів щодо інших 

конкуруючих підприємств на їх ринку. Підприємствам краще, якщо вони знають, 

як їм ведеться конкуренція за частку ринку, і чому. Підприємства, які не 

проводять регулярний аналіз конкуренції, ризикують не зрозуміти, коли і чому 

споживачі віддають перевагу своїм конкурентам, не визначити їх конкурентну 

вразливість і не побачити нових загроз і можливостей. Коли маркетологи добре 

знають свій бренд, може виникнути спокуса думати, що аналіз конкурентів − це 

непотрібна вправа, але це поширена помилка. Прийняття клієнтом рішень не 

завжди є простим чи раціональним. Зрештою, це означає, що дослідження 

конкурентів є життєво важливим інструментом у розвитку конкурентної 

переваги [1]. 
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Етапи виконання конкурентного дослідження. По суті, аналіз конкурентів − 

це лише збір інформації. Загалом є чотири бізнес-сфери, на яких слід 

зосередитися. Деякі з них потребуватимуть спеціалізованих інструментів аналізу 

конкурентів, а інші більше покладаються на кабінетні дослідження та трохи 

копання.  

1. Компанія. Ці показники є основними цифрами та деталями, пов’язаними 

з вашим конкурентом як бізнесом. І в цій сфері ви можете згрупувати їх у 

розділи, як-от дохід, клієнти, фінансування та основна інформація. У той час як 

останнє може бути простим випадком заповнення деталей про кількість 

співробітників конкурентів, імена їхніх керівників, місця розташування тощо 

через такі джерела, такі показники, як дохід, визначити важче.  

2. Продукти та послуги. Розуміння продуктів або послуг, які пропонують 

конкуренти, є ключем до пошуку диференціації вашого бренду на ринку. Перше, 

що потрібно зробити, це відповісти на кілька основних якісних питань: Що 

продають ваші конкуренти? Які ключові функції пропонуються? Яку технологію 

вони використовують? Після цього можна перейти до більш кількісних деталей 

навколо ціни. Тут потрібно відповісти на такі запитання: Скільки коштує їхній 

продукт? Це більше чи менше, ніж ваш найближчий еквівалент? Це підписка чи 

одноразова плата? Ваші конкуренти пропонують більше пакетів, ніж ви?  

3. Цільовий ринок і поінформованість клієнтів. Кому ваші конкуренти 

намагаються продати? Це той самий клієнт, якого хоче залучити ваша власна 

компанія? І, головне, чи працює? Соціальне прослуховування також може 

допомогти дізнатися, що клієнти говорять про конкурентів і чи дослухаються 

вони. Також корисно бачити, що говорять ваші конкуренти на своїх соціальних 

каналах і в яких. Наприклад, якщо конкурент публікує більше, скажімо, у TikTok, 

можна зробити обґрунтоване припущення, що він, ймовірно, прагне залучити 

молодшу аудиторію.  

4. Маркетингова стратегія. Важливою частиною дослідження конкурентів є 

вивчення маркетингових стратегій прямих і непрямих конкурентів у цілому. І є 

багато областей, у які варто зануритися [2]. 

Реклама. Окрім телевізійної та іншої традиційної ATL-реклами, корисно 

використовувати інструменти аналізу конкурентів, щоб дізнатися, як (і як часто) 

інші бренди розміщують рекламу в Інтернеті. Можливо побачити, як ваші 

рекламні результати збігаються з оголошеннями конкурентів на Google, 

YouTube, Display, Facebook і Twitter.  

Соціальні мережі та впливовий маркетинг. Важливо знати, на чому ваші 

прямі конкуренти зосереджують свої зусилля, коли йдеться про розміщення 

публікацій у соціальних мережах. Крім того, якщо відстежувати рівень 

залученості на кожній платформі, можна дізнаєтеся, яким каналам краще віддати 

пріоритет.  

Контент-маркетинг. Ваші конкуренти ведуть блог? Чи публікують вони 

статті про лідерство? Вони регулярно знімають відео на своєму каналі YouTube? 

Вони є власниками чи спонсорами подкастів? І чи працює щось із цього? 

Вивчення того, що публікують інші, і відстеження залученості може бути 
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корисною вправою порівняльного аналізу або, знову ж таки, може виявити 

потенційні прогалини на ринку [3]. 

Ефективність SEO. Відстеження контент-маркетингу, швидше за все, 

призведе до моніторингу ефективності SEO прямих конкурентів. Є кілька 

онлайн-інструментів (наприклад, PowerSuite, Ahrefs, Rank Tracker і SimilarWeb), 

які допоможуть дізнатися, за якими ключовими словами оцінюються інші 

бренди. 

Використання досліджень конкурентів для розуміння ширшої картини. На 

цьому етапі також корисно отримати уявлення про визначені теми з точки зору 

споживача. Для цього маркетологи мають у своєму розпорядженні різні 

інструменти – опитування, прослуховування в соціальних мережах і панельні 

дані про покупки, кожен з яких служить певній меті. Бренди можуть 

використовувати опитування для оцінки ставлення; пасивні дані можна 

використовувати для розуміння поведінки; і панелі для проникнення на ринок і 

частки. Усе це, якщо використовувати разом, допомагає зрозуміти настрої та 

думку щодо певних тем і конкурентів і дає ширше уявлення про ринок [4]. 

 Аналіз конкуренції допомагає вам вчитися у компаній, які конкурують за 

потенційних клієнтів. Це ключ до визначення конкурентної переваги, яка 

створює стійкий дохід.  
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Інтернет-реклама є одним з найбільш динамічних напрямків реклами. Разом 

із рекламою в таких ЗМІ, як телебачення та радіо, вона стала частиною 

повсякденного життя багатьох людей. І на відміну від інших видів реклами, які 

зараз відчувають втрату аудиторії та скорочення бюджету, інтернет-реклама 

переживає стрімке зростання.  
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Завдяки своїм передовим технологіям Інтернет-реклама має багато переваг, 

які відрізняють її від інших галузей рекламної індустрії. Як відомо, головною 

метою бізнесу є ефективність інвестицій, і тут інтернет-реклама може 

запропонувати набагато більше, ніж телебачення, радіо, ЗМІ. 

Реклама в Інтернеті має такі переваги: швидке розповсюдження інформації, 

цілодобова доступність, інформативність, можливість зворотного зв’язку, 

надання максимального обсягу необхідної інформації про предмет або тип 

товару, що рекламується, максимальне охоплення різних цілей. аудиторії Для 

цього ми використовуємо різний таргетинг. Невеликі витрати часу на пошук 

інформації [1]. 

Наприклад, Ю. М. Воронін стверджує, що Інтернет-реклама є засобом 

маркетингової комунікації всередині системи. Електронна комерція для 

просування товарів і послуг для швидкого інформування споживачів про товари 

і послуги. Сервіс, задоволення потреб споживачів, збільшення обсягів продажів 

та покращення іміджу суб’єкта господарювання ринкової реклами [4]. 

Соціальні мережі за останні роки стали невід’ємною частиною суспільного 

життя, тому їх використання для просування продукції теж виявилось  

затребуваним та актуальним. Інформація, отримана користувачами в соціальних 

мережах, розпізнається як незалежна щодо ринку, тому тепер доступні нові 

рекламні інструменти просування товарів  за допомогою соціальних мереж. 

Інструменти просування в соціальних мережах включають банерну 

рекламу, контекстну рекламу, рекламу в групах і спільнотах, рекламу ігрових 

додатків, рекламу, поширювану за допомогою розповсюдження контенту, 

незалежна та професійна реклама. Використання інструментів соцiальних мереж 

характеризується відносною дешевизною, але поки що абсолютно розмитий 

рівень «якості» — це клієнт.  Під якістю клієнта тут означає, що  його орієнтація 

на цілі, пов’язані з рекламованим продуктом [2]. Коли використовуються методи 

прямої реклами або медіа, пов’язані з соціальними мережами, мережі 

дозволяють створювати окремі сторінки. групи для презентації бажаного 

продукту,  активно пропонувати даний товар цільовій і нецільовій аудиторії 

безпосередньо.  

Для комерційних компаній кінцевою метою проведення рекламних 

кампаній в Інтернеті є отримання прибутку. Дохід від реклами часто не 

відповідає очікуванням, тому що основні завдання, які необхідно вирішити при 

проведенні рекламних кампаній в Інтернеті, сформульовані неправильно або 

взагалі не визначені. Рекламна кампанія складається з чотирьох основних етапів: 

1. Визначати цілі та шляхи їх досягнення, проводити дослідження, 

розробляти плани дій. Цей етап є надзвичайно важливим, оскільки від отриманих 

даних і рішень, прийнятих на цьому етапі, залежить ефективність і загальна 

життєздатність побудованої системи. 

2. Реалізація веб-сервера. На цьому етапі повинні бути вирішені такі 

питання, як вибір місця розташування сервера, вибір Інтернет-провайдера, 

дизайн і структура сервера, а також введена початкова інформація. Необхідно 
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врахувати існуючу інформаційну систему компанії, і після попередніх 

випробувань сервер можна розмістити в Інтернет-середовищі. 

3. Залучення споживачів до веб-серверів. На цьому етапі 

використовується будь-який вид інтернет-реклами. 

4. Підведіть підсумки за заздалегідь встановленими критеріями на 

основі порівняння отриманих результатів із планом. 

При розробці реклами важливий перший етап, на основі якого 

розробляється наступний. Динаміка розвитку Інтернету призводить до постійних 

змін у початковому плані. Тому проведення рекламної кампанії на базі веб-

сервера в Інтернет-середовищі є динамічним процесом, який відбувається 

одночасно з глобальною мережею [1,3,4]. 

Отож, Інтернет вже став рекламним середовищем завдяки безпосередній 

допомозі Інтернет-реклами. Всі види діяльності неминуче певним чином 

відбиваються на глобальній мережі. Інтернет-реклама просто створила 

незліченну кількість рекламних платформ, порталів різної тематики та безліч 

інших рекламних інтернет-ресурсів, безпосередньо допомагаючи користувачам 

Інтернету шукати потрібну інформацію. в ході всього вищесказаного Інтернет 

став повноцінним і потужним інструментом реклами. Він має певні особливості, 

які є унікальними лише для реклами в Інтернеті, і може створити гідну 

конкуренцію видам реклами, що не є Інтернетом, але без великих фінансових 

витрат. і високоякісні рекламні носії справедливо стимулюють ринок інтернет-

реклами до постійного зростання. 
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зовнішнього середовища, без аналізу внутрішнього середовища підприємства 

практично неможливо провадити господарську та комерційну діяльність, 

змінювати на користь підприємства контрольовані чинники зовнішнього 

середовища. 

Мета маркетингових досліджень − виявити можливості підприємства для 

оволодіння конкурентними позиціями на конкретному ринку, знизити рівень 

невизначеності та комерційного ризику, збільшити ймовірність успіху 

маркетингової діяльності підприємства на ринку. Результатом маркетингових 

досліджень є обґрунтоване планування маркетингової діяльності підприємства 

або організації, ідентифікація маркетингових можливостей та загроз, а також 

формування гнучкої системи реагування на зміни чинників зовнішнього 

середовища. 

Низка наукових і комерційних проблем, пов’язаних з маркетинговими 

дослідженнями, виникає внаслідок кількох причин. По-перше, на рівні 

територіальних меж ринку зникає безпосередній контакт між виробником і 

споживачем товару, що зазвичай призводить до відсутності у виробника 

достовірної інформації. По-друге, внаслідок глобалізації ринків, загострення 

конкуренції, диференціації товарів і зростання кількості виробників, у покупця 

збільшується кількість варіантів вибору між продавцями, які функціонують на 

ринку, та їхніми товарами. По-третє, потрібен попередній прогноз щодо змін 

ситуації на ринку впродовж певного періоду для ухвалення обґрунтованих 

маркетингових рішень, що дає змогу досягти більшої узгодженості між   

потенціалом виробника та потребами споживачів.  

Основними напрямами маркетингових досліджень є: 

— чинники макросередовища (демографічні, економічні, науково-

технічні, природні, політико-правові, культурні); 

— чинники мікросередовища (конкуренти, постачальники, 

посередники, споживачі); 

— комплекс маркетингу (товарна політика, цінова політика, політика 

розподілу та маркетингових комунікацій); 

— саме підприємство чи організація (ефективність організаційної 

структури, виробничі можливості, професійна кваліфікація 

працівників тощо). 

Правильно проведене маркетингове дослідження дає змогу суб’єкту 

підприємництва ефективніше виконувати завдання свого бізнесу. Методика та 

техніка маркетингових досліджень суттєво залежать від конкретних цілей та 

завдань маркетингу, що, своєю чергою, визначається загальною маркетинговою 

стратегією підприємства, ринковою ситуацією, тиском конкурентів тощо. 

Водночас існують усталені підходи до проведення маркетингових 

досліджень, що виражаються певною послідовністю етапів, які в сукупності 

забезпечують їхню належну ефективність. 

Отже, першим етапом, який необхідно виконати досліднику чи спеціалістам 

підприємства, є визначення проблеми, цілей та завдань дослідження. Тільки 

після чіткого встановлення проблеми та цілей маркетингове дослідження може 
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бути розроблено і проведено відповідним чином. Усі зусилля, час і гроші будуть 

витрачені даремно, якщо проблему неправильно зрозуміли або визначили. 

На другому етапі здійснюють вибір проекту дослідження, який суттєво 

залежить від того, що вже відомо про проблему. Якщо майже нічого не відомо 

про досліджувану проблему, найефективнішим буде пошукове дослідження. 

Якщо проблему дослідження сформульовано досить чітко, однозначно, 

проводять описові або каузальні дослідження. В описовому дослідженні 

визначають частоту появи або можливий ступінь коваріації двох змінних. 

Каузальний проект використовує експеримент для встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між змінними. 

Третій етап − визначення методу збору даних. Часто необхідна інформація 

вже існує у формі вторинної інформації, зібраної раніше для інших цілей. 

Вторинну інформацію поділяють на внутрішню, що міститься в матеріалах 

звітів, доповідних тощо підрозділів підприємства, та зовнішню, яку одержують 

із зовнішніх джерел (друковані видання, довідники, Інтернет тощо). Якщо 

потрібна інформація відсутня або є непридатною для вирішення проблеми, 

дослідники збирають первинну інформацію, тобто таку, що вперше збирають 

відповідно до визначених цілей дослідження. На цьому етапі також визначають 

методи, які використовуватимуть для збору інформації. Для збору первинної 

інформації фахівці використовують кілька методів, базовими з яких є чотири − 

спостереження, опитування, експеримент, імітація. Вибір конкретного методу 

залежить від цілі, досліджуваного явища, можливостей фірми. 

Визначившись із методами проведення дослідження, виконавці 

розробляють форми, у які вноситимуть дані, одержані з первинних джерел 

інформації. Інструментом опитування є анкета або систематизований перелік 

питань, що стосуються досліджуваної проблеми. 

Крім того, в рамках цього етапу розробляється дизайн вибірки − означеної 

частини сукупності існуючих і/або перспективних споживачів − покликаної 

уособлювати всю сукупність загалом. На цьому ж етапі формалізують методику 

збору да! них. У практиці проведення маркетингових досліджень повне 

спостереження застосовують надзвичайно рідко, зазвичай досліджують лише 

певну частину об’єктів генеральної сукупності, тобто вибірку, що зумовлено 

низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників. Про це докладніше йтиметься далі. 

Четвертий етап − збір даних. Після визначення розміру вибірки починається 

безпосередньо збір інформації. Цей процес, зазвичай, реалізують за допомогою 

зовнішніх підрядників − маркетингових дослідницьких компаній. 

П’ятий етап − аналіз та інтерпретація даних. Зібрану інформацію редагують, 

кодують, класифікують та впорядковують для зручнішого проведення 

змістовного аналізу. Вибір методу змістовного аналізу залежить і від цілей 

дослідження, і від процедури формування вибірки, методів та інструментів збору 

інформації. 

Шостий етап − підготовка звіту про результати дослідження. Звіт про 

результати дослідження являє собою документ, який подають керівництву 

підприємства або замовнику та у якому містяться всі результати, висновки 
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дослідження. Саме цей документ є підтвердженням проведення всіх 

дослідницьких заходів та ефективності понесених витрат. Звіт повинен бути 

чітким і точним, незалежно від того, наскільки вдалим є виконане дослідження. 

Реалізація рекомендацій, що ґрунтується на результатах дослідження, може 

потребувати незначного коригування маркетингової діяльності підприємства 

або, навпаки, ініціювати навіть зміну стратегії маркетингу. 

Ухвалюючи маркетингові рішення, доцільно спиратися на результати 

маркетингових досліджень тільки за умови їхньої достовірності, забезпечуваної 

кількома складниками. По-перше, систематичністю, або періодичною 

повторюваністю, процедур дослідження, що дає змогу відстежувати тенденції 

розвитку процесів, явищ, об’єктів. По-друге, етапністю і логічною послідовністю 

виконуваних на кожному етапі дій, що сприяє ідентифікації та поступовому 

пізнанню процесів, явищ, об’єктів. По-третє, використанням арсеналу наукових 

методів пізнання, що дає змогу методологічно обґрунтувати результати 

дослідження та аналітично довести потребу в ухваленні маркетингових рішень. 
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ДOСЛIДЖEННЯ КOНКУРEНТНOГO ПOТEНЦIАЛУ 

ПIДПРИЄМСТВА 

Бoрoтьба за спoживачiв спoнукає пiдприємства дo пoрiвняння власних 

мoжливoстeй iз мoжливoстями кoнкурeнтiв, виявлeння ключoвих фактoрiв 

успiху, визначeння кoнкурeнтнoї пoзицiї та забeзпeчeння кoнкурeнтних пeрeваг. 

Цe oбумoвлює нeoбхiднiсть дoслiджeння зoвнiшньoгo oтoчeння, внутрiшньoгo 

сeрeдoвища пiдприємства та oцiнку йoгo пoтeнцiалу. У наукoвiй лiтeратурi 

iснують рiзнi пiдхoди дo вивчeння стану та пeрспeктив рoзвитку фактoрiв 

зoвнiшньoгo та внутрiшньoгo сeрeдoвищ пiдприємства. Врахoвуючи тe, щo 

макрoсeрeдoвищe визначає загальнi умoви функцioнування пiдприємств i цe 

зумoвлює типoвiсть iснуючих мeтoдик йoгo аналiзу, тo вартo зoсeрeдити увагу 

на питаннях мeтoдoлoгiї дoслiджeння кoнкурeнтнoгo пoтeнцiалу пiдприємства. 

http://www.vtei.com.ua/doc/2019/22_10_1_2ch.pdf


229 
 

У сучаснiй eкoнoмiчнiй лiтeратурi придiляється значна увага питанням 

сутнoстi кoнкурeнтнoгo пoтeнцiалу та йoгo фoрмуванню, якi рoзглядаються 

наукoвцями, вихoдячи з рiзних аспeктiв дoслiджeння. Цi прoблeмнi питання 

рoзглядали такi дoслiдники: Н.С. Ардашкiна, O.Б. Балакай, O.В. Бeлякoва, Л.С. 

Гoлoвкoва, Н.П. Карачина, Н.В. Касьянoва, Р.С. Квасницька, I.В. Кривoв’язюк, 

А.I. Лужeцький, В.В. Матвєєв, В.В. Мoрєва, В.М. Нижник, Г.В. Oмeльчак, Л.I. 

Пeрцата, Д.В. Сoлoха та iншi. 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є визначeння oснoвних аспeктiв д oслiджeння 

кoнкурeнтнoгo пoтeнцiалу пiдприємства. 

Кoнкурeнтний  пoтeнцiал – цe рeальна та пoтeнцiйна здатнiсть 

прoмислoвoгo  пiдприємства  фoрмувати  збалансoваний кoмплeкс мoжливoстeй, 

в oснoву яких пoкладeнo рeзультати прoгнoзування, oрганiзацiї та управлiння 

всiма аспeктами пiдприємницькoї активнoстi для найкращoгo задoвoлeння 

пoтрeб кoжнoгo  oкрeмoгo  учасника  бiзнeс  вiднoсин  у пoрiвняннi з 

кoнкурeнтами з мeтoю максимiзацiї eфeктивнoстi  функцioнування  шляхoм  

пoстiйнoгo  вдoскoналeння  тeхнoлoгiчних  рiшeнь  та викoристання усiх рeсурсiв 

з урахуванням oсoбливoстeй сфeри дiяльнoстi» [8]. Пoгoджуючись в oснoвнoму 

з наданим визначeнням, слiд вiдмiтити,  щo  oкрiм  вирiшeння  завдань  

функцioнування  пiдприємства,  пoтeнцiал  нацiлeний  на вирiшeння завдань 

рoзвитку чeрeз забeзпeчeння умoв  рeалiзацiї  стратeгiчних  рiшeнь.  За  свoєю 

суттю,  кoнкурeнтний  пoтeнцiал  є  джeрeлoм нарoщeння кoнкурeнтних пeрeваг 

пiдприємства, пeрeтвoрeння в якi мoжe статися при правильнo пoбудoванiй 

кoнкурeнтнiй пoлiтицi 1, с. 242. 

Рoзглядаючи  мiсцe  кoнкурeнтнoгo  пoтeнцiалу в систeмi управлiння 

пiдприємствoм, бiльшiсть дoслiдникiв традицiйнo вважають йoгo щe oдним  

видoм  функцioнальнoгo  пoтeнцiалу  на рiвнi з вирoбничим, ринкoвим, 

трудoвим, управлiнським,  фiнансoвим  та  iннoвацiйним,  тoбтo часткoю 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiалу пiдприємства, щo прeдставляється нам нe зoвсiм 

вiрним. Цe пoяснюється тим, щo кoнкурeнтний пoтeнцiал, направлeний  на  

рeалiзацiю  функцiї  забeзпeчeння  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  пiдприємства, 

включає в сeбe всi складoвi рeсурснoгo пoтeнцiалу та нe мoжe бути рoзглянутий 

як oкрeма йoгo  частина.  Вважаємo,  щo  бiльш  дoцiльнo рoзглядати йoгo як 

ступiнь рoзвитку eкoнoмiчнoгo пoтeнцiалу, який фoрмувався з урахуванням 

спeцифiчних принципiв й вимoг дo oкрeмих йoгo складoвих та є дoстатнiм для 

eфeктивнoї рeалiзацiї  стратeгiї  та  забeзпeчeння  кoнкурeнтoспрoмoжнoгo 

рoзвитку пiдприємства 3. 

Складoвi кoнкурeнтнoгo пoтeнцiалу мoжна пoдiлити умoвнo на двi групи. 

Пeрший рiвeнь – цe oснoвнi два eлeмeнти, а самe фiнансoвий та управлiнський 

пoтeнцiал. Такий пoдiл зумoвлeний тим, щo при наявнoстi у пiдприємства пeвних 

фiнансoвих рeсурсiв на дoстатньoму рiвнi та висoкoквалiфiкoваних управлiнцiв, 

якi знають як ними рoзпoрядитись, як прoпoрцiйнo рoзпoдiлити фiнанси на 

другий рiвeнь для найeфeктивнiшoгo їх викoристання, другий рiвeнь будe 

найoптимальнiшe пiдхoдити для виду пiдприємства з урахуванням йoгo мiсiї, 

стратeгiї, цiлeй, oрганiзацiйнoї структури, галузi функцioнування, мiсця 
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рoзташування та iн. Другий рiвeнь – вирoбничий, iнфoрмацiйнo-iннoвацiйний, 

маркeтингoвий, кадрoвий пoтeнцiали, тoбтo eлeмeнти, на фoрмування яких 

вплив здiйснюють eлeмeнти пeршoгo рiвня. 

Для тoгo, щoб забeзпeчити висoкий рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

пiдприємства, нeoбхiднo такoж eфeктивнo здiйснювати управлiння 

кoнкурeнтним пoтeнцiалoм такoгo пiдприємства. Тoму дoцiльнo будe рoзглянути 

систeму управлiння пoтeнцiалoм пiдприємства.  

Систeма управлiння пoтeнцiалoм пiдприємства – цe сукупнiсть засoбiв i 

мeтoдiв спрямoванoгo впливу на йoгo iнтeрeси з мeтoю рацioнальнoгo 

викoристання рeсурсiв i забeзпeчeння нeoбхiдних прoпoрцiй рoзвитку. Фактoри 

впливу на кoнкурeнтний пoтeнцiал пiдприємства – цe сукупнiсть усiх рушiйних 

сил i причин, щo визначають динамiку цьoгo пoказника. Аналiз фактoрiв, щo 

мають вплив на кoнкурeнтний пoтeнцiал, дoцiльнo здiйснювати в такiй 

пoслiдoвнoстi: зoвнiшнє макрoсeрeдo вищe, зoвнiшнє мiкрoсeрeдoвищe, 

внутрiшнє сeрeдoвищe пiдприємства. Фактoри макрoсeрeдoвища рoзбивають на 

такi групи: eкoнoмiчнi, пoлiтичнi, правoвi, eкoлoгiчнi, наукoвo-тeхнiчнi, 

дeмoграфiчнi, сoцiальнo-культурнi та кoнкурeнтoспрoмoжнiсть eкoнoмiки 

країни 2. 

Аналiз бeзпoсeрeдньoгo oтoчeння пiдприємства пoчинають з аналiзу 

парамeтрiв пoпиту на прoдукцiю та фактoрiв, щo бeзпoсeрeдньo взаємoдiють iз 

пiдприємствoм, iз пoстачальникiв i кoнкурeнтiв, якi є найбiльш значущими для 

пiдприємства. За нeoбхiднoстi дo вiтчизняних фактoрiв мiкрoсeрeдoвища мoжуть 

бути дoданi iнoзeмнi спoживачi, пoсeрeдники, кoнкурeнти i партнeри, а такoж 

мoжe бути вивчeний ринoк рoбoчoї сили для трудoмiстких вирoбництв. Пiсля 

аналiзу зoвнiшньoгo макрoсeрeдoвища й аналiзу зoвнiшньoгo мiкрoсeрeдoвища, 

тoбтo бeзпoсeрeдньoгo oтoчeння пiдприємства, приступають дo аналiзу 

внутрiшньoгo сeрeдoвища пiдприємства.  

Внутрiшнє сeрeдoвищe пiдприємства – цe сукупнiсть усiх внутрiшнiх 

змiнних, кoтрi визначають прoцeси йoгo дiяльнoстi. Внутрiшнє сeрeдoвищe 

бeзпoсeрeдньo впливає на функцioнування пiдприємства i є систeмoю фактoрiв, 

щo дiють усeрeдинi пiдприємства. Сукупнiсть oснoвних прoцeсiв i eлeмeнтiв 

oрганiзацiї, а такoж їхнiй стан i визначають тoй пoтeнцiал i тi мoжливoстi, якими 

вoлoдiє пiдприємствo. 

Таким чинoм, кoнкурeнтний пoтeнцiал – цe систeма мoжливoстeй, 

кoмпeтeнцiй i рeсурсiв пiд впливoм яких в динамiцi фoрмується сукупнiсть 

внутрiшнiх кoнкурeнтних пeрeваг, якi включають двi складoвi: адаптивнiсть та 

iннoвацiйнiсть, i якi пoстiйнo пeрeбувають пiд впливoм зoвнiшнiх та внутрiшнiх 

фактoрiв та фoрмують рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi oрганiзацiї. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У сучасній концепції маркетингу вивченню ринків надається особливе 

значення. Дослідження слугують за основу для формування стратегії 

підприємства та тактики проведення цілеспрямованої товарної політики. 

Метою будь-якого маркетингового дослідження є оцінка існуючої ситуації 

(кон’юнктури) і розробці прогнозу розвитку ринку. Програма такого 

комплексного вивчення залежить від особливостей товарів, характеру діяльності 

підприємства, масштабу виробництва експортних товарів та ряду інших 

чинників. Використання маркетингових досліджень широко варіюється в 

залежності від виду організації та типу необхідної інформації. Дослідницькі 

відділи створюються здебільшого у великих фірмах. 

Щоб ефективно функціонувати в маркетингових умовах слід отримувати 

адекватну інформацію до та після прийняття рішень. Достовірна інформація 

дозволяє маркетологам вирішувати такі задачі: 

— отримувати конкретні переваги над конкурентами; 

— знижувати ступінь фінансового ризику; 

— стежити за реакцією споживачів та зовнішнім середовищем; 

— координувати підприємницьку стратегію; 

— підвищувати ефективність маркетингової діяльності тощо 

Під маркетинговими дослідженнями зазвичай розуміють впорядкований 

систематизований процес збору, обробки, аналізу та формування об’єктивної 

інформації з метою прийняття конкретних ефективних управлінських рішень. 

Загалом у маркетингових дослідженнях можна виокремити два головних 

напрямки: 

— дослідження характеристик та параметрів ринку (зовнішні 

маркетингові дослідження); 

— дослідження власних можливостей та перспектив підприємства, як 

реальних, так і потенційних (внутрішні маркетингові дослідження). 

Перший напрямок-В межах першого напрямку проводяться дослідження 

стосовно обсягів ринку та виявлення вільних ніш на ньому, досліджується 

основний контингент споживачів, їхні потреби, вподобання, прихильності та 

рівень платоспроможності, а також проводиться оцінка позицій конкурентів на 

ринку, досліджуються товари – аналоги, проводиться аналіз наявних 

постачальників сировини та досліджуються основні зрушення у політичному, 

законодавчому, соціальному, фінансовому та ін. становищах в країні та світі. 

http://visnykj.tneu.edu.ua/
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Другий напрямок: Другий напрямок досліджень концентрується всередині 

підприємства. Головними суб’єктами досліджень в цьому випадку виступають 

виробничі потужності підприємства, його персонал, наявний асортимент 

продукції, імідж підприємства, впровадження інновацій у виробничому процесі, 

ефективність рекламних кампаній та організації зв’язків з громадськістю, 

особливості організації матеріально-технічного постачання підприємства тощо. 

Одним із варіантів проведення маркетингового дослідження із 

всеохоплюючим характером є здійснення фахівцями підприємства або 

залученими зі сторонніх організацій фахівцями SWOT – аналізу. Його 

проведення включає в себе дослідження сильних сторін та слабких сторін власне 

самого підприємства, а також аналіз ринкових можливостей та загроз. Таким 

чином SWOT – аналіз виконує функції як внутрішніх маркетингових 

досліджень, так і зовнішніх досліджень, тому є досить дієвим і ефективним 

методом проведення маркетингових досліджень. 

В узагальненому вигляді виділяють такі види маркетингових досліджень: 

— первинні дослідження та дослідження зворотного зв’язку (вторинні); 

— систематичні (регулярні) та спеціальні (при вирішенні конкретної 

задачі); 

— кабінетні (інформація з довідників та періодичних видань) та польові 

(дослід, спостереження, експеримент); 

— фундаментальні (дослідження загальної ринкової ситуації) та прикладні 

(дослідження для прийняття конкретного управлінського рішення). 

Маркетингові дослідження слід розглядати як елемент постійно діючого 

інтегрованого інформаційного процесу, що заснований на причинно-

наслідкових зв’язках. 

Проведення будь-якого маркетингового дослідження зазвичай включає такі 

етапи: 

— Формулювання предмета маркетингового дослідження та здійснення 

підготовки до його проведення. 

— Аналіз вторинної маркетингової інформації. 

— Збір цільової (первинної) оперативної інформації. 

— Здійснення аналізу зібраної первинної інформації та вторинної 

інформації з урахуванням надходження в процесі додаткових даних. 

— Підготовка та розробка звіту про результати дослідження, який має 

містити основні висновки та рекомендації, сформульовані на основі 

даних проведеного дослідження. 

У процесі маркетингових досліджень важливу роль відіграє вичерпна, 

достовірна та релевантна інформація, яка є не менш важливим ресурсом і 

об’єктом управління, ніж персонал, фінанси, матеріальні ресурси тощо. 

Загалом виділяють два види маркетингової інформації: 

— первинна інформація; 

— вторинна інформація. 

Вторинна інформація є сукупністю даних, зібраних раніше для цілей, 

відмінних від розв’язання проблеми, що досліджується в даний момент часу. 
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Вторинна інформація зазвичай частково і опосередковано стосується мети і 

предмету дослідження, але може містити корисні дані. Окрім того, низька 

вартість та відносно швидка доступність цих даних сприяють їх ретельному 

пошуку до моменту збору первинної інформації. Щоб оцінити загальну цінність 

вторинної інформації, дослідник повинен зіставити її переваги та недоліки. 

Серед переваг можна виділити порівняно низькі витрати на її збір, швидкість 

підбору, наявність кількох джерел, достовірність внаслідок незалежності 

джерел. До недоліків зазвичай відносять невідповідність цілям дослідження, 

висока ймовірність старіння інформації, існування суперечливих даних у різних 

джерелах тощо. 

Внутрішніми джерелами вторинної інформації можуть слугувати плани та 

фінансова звітність, дані про збут, про прибутки та збитки, про запаси, 

результати попередніх досліджень, звіти працівників підприємства, поточні 

письмові повідомлення, відгуки споживачів та ін. Зовнішніми джерелами є 

урядові та неурядові періодичні видання, книги, монографії, дані комерційних 

дослідницьких організацій, письмові пропозиції від партнерів та фінансових 

організацій. 

Первинна інформація – це щойно отримана інформація для розв’язання 

конкретної проблеми або задачі. Необхідність у ній виникає в тих випадках, коли 

докладний аналіз вторинної інформації не надає достатніх даних для проведення 

дослідження і здійснення аналізу. 

Для безпосереднього збору первинної інформації слід розробити структуру 

або план дослідження, який включає відповіді на такі запитання: Кого або що 

потрібно дослідити? Яку інформацію слід збирати? Хто займатиметься збором 

інформації? Які методи збору інформації слід використовувати (опитування, 

спостереження, експеримент)? Якою буде вартість дослідження? Скільки 

триватиме період збору даних? 

До переваг первинної інформації можна віднести відповідність точним 

цілям поставленої дослідницької задачі, можливість контролю над методологією 

збору даних, доступність результатів для компанії та конфіденційність для 

конкурентів. 
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
В умовах ринкової економіки підвищується роль товарної політики, що 

обумовлено посиленням конкурентної боротьби за ринки збуту товарів; 

підвищенням уваги споживачів до якості товарів, їх марки (бренда), 

обслуговування, упаковки; збільшенням темпу росту появи нових товарів і 

товарів-замінників; підвищенням ролі реклами, стимулювання збуту, паблік 

рілейшнз. У зв’язку з цим розгляд основних аспектів формування маркетингової 

товарної політики сучасних підприємств являє собою великий теоретичний та 

практичний інтерес. 

Маркетингова товарна політика є комплексом заходів зі створення та 

управління продукцією підприємства для задоволення потреб споживачів та 

досягнення підприємством власних цілей. В маркетинговій товарній політиці 

найважливішою частиною є розробка нових товарів, створення нової продукції, 

які дадуть можливість підприємствам розширюватись та мати доходи і прибуток, 

вийти на нові ринки, привернути увагу клієнтів [1]. Маркетингова товарна 

політика підприємства забезпечує оцінку якості продукції та збагачення 

асортименту необхідного для покупців.  

Сьогодні успішна політика, динамізм і гнучкість виробництва й торгівлі має 

дуже важливе значення. Для виживання в умовах мінливого та 

непередбачуваного зовнішнього середовища підприємства важливою 

проблемою є саме формування оптимальної товарної політики.  

Товарна політика підприємства орієнтована на вирішення наступних 

завдань [2]:   

— задоволення потреб споживачів;   

— оптимальне використання технологічних потужностей;   

— формування асортименту, що основується на плануванні 

рентабельності і обсягу прибутку;   

— завоювання нових споживачів шляхом розширення сфери 

використання наявних товарів;   

— забезпечення оптимальної програми випуску продукції,  темпів її 

оновлення з урахуванням життєвого циклу, співвідношення «старих» 

і «нових» виробів;  

— вихід на ринок з принципово новими товарами і вилучення із 

виробничої програми «старих» товарів, які втрачають ринкові позиції. 

У межах вказаних завдань розробляється товарна стратегія підприємства, 

яка спрямована на досягнення підприємством цільових позицій на ринку за 

допомогою товару. 

Основним у маркетинговій товарній політиці є контроль за якістю 

продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її поліпшення, 

проведення заходів зі збереження характеристик товарів під час товарного руху 

та збуту. Важливим процесом є оптимізувати процеси забирання з ринку 
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застарілих товарів, тобто своєчасно відмовитись від їх виробництва, погодити 

витрати підприємства на виробництво і збут товарів, попит на які постійно 

спадає [3]. Таким чином товарна політика, спрямована на визначення та 

підтримку товарів, споживчі властивості яких найбільш відповідають запитам 

споживачів. Крім того, важливими складовою успіху на ринку є відповідне 

обслуговування та упакування.  

Товарну політику слід розглядати як комплекс стратегічних рішень, які 

визначають номенклатуру, асортимент і обсяги виробництва, а також способи 

просування і реалізації продукції (товарів або послуг). Дана політика, на їх 

думку, включає в себе дві групи рішень: рішення що стосуються безпосередньо 

товарів, котрі виробляються підприємством; рішення що стосуються дій 

підприємства щодо реалізації даного товару Метою маркетингової товарної 

політики та передумовою успішного функціонування підприємства на ринку є 

максимальне задоволення споживачів.  

На сьогоднішній день існує низка проблем формування товарної політики: 

забезпечення належного рівня якості; формування оптимального товарного 

асортименту; створення і виробництво нових товарів та послуг; позиціонування 

товарів; управління життєвим циклом товару; забезпечення якісного сервісу. Для 

80% покупців якість стала важливішою за ціну. Також важливим аспектом є ціна 

товару. На жаль, висока ціна ще не є показником гарної якості товару, але і в 

низькому ціновому сегменті сильна конкуренція також призводить до боротьби 

за кількість, а не за якість виробленої продукції, тому проблема невідповідності 

ціни та якості залишається актуальною. 

Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні й розвитку 

оптимальної структури вироблених і реалізованих товарів на основі поточних і 

довгострокових цілей підприємства.  Тобто за своєю суттю маркетингова 

товарна політика являє собою цілеспрямований комплекс дій з метою 

максимального задоволення створеними або залученими споживчими 

цінностями визначених ринкових потреб. 
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Актуальність теми зумовлена високим значенням процесу планування нової 

продукції промислових підприємств під впливом конкуренції та боротьби за 

ринки збуту. Необхідність вирішення порушених питань потребує розроблення 

напрямів забезпечення механізму розробки нової продукції на підприємстві. 

Планування продукції – це постійне прийняття висновків щодо знайдених 

якостей розробки та управління продуктів компанії [5]. Охоплюючи створення 

торгової марки компанії і упаковки продукту. Відмінно структурований проект 

вчинків виділяє ймовірність фірми буквально розцінити власні позиції здатності, 

щоб на базі їх створити відповідну рекламну програму, координувати продукти 

для збільшення довготривалої допомоги успішних, виділяє ймовірність 

розбирати безуспішні продукти і прибрати непотрібні [2]. 

Нова продукція завжди грає важливу роль як в ціновій так і в асортиментній 

політиці, крім того, політика планування та розробка продукції є одним із 

важливих напрямів маркетингової стратегії, виробничої, асортиментної та 

стратегії підприємства [3]. 

Планування нової продукції підприємства забезпечує досягнення таких 

цілей:  

1. збільшення частки ринку, обсягу продажу та утримання цієї частки 

ринку; 

2. задоволення нових потреб, що виникають на ринку; 

3. позиціювання продукції на ринку та самого підприємства;  

4. підвищення долі прибутку. 

Через такі чинники у підприємства виникає необхідність розробки нової 

продукції [1]: 

1. Конкуренція, що постійно зростає, та поява нових підприємств на ринку 

зі стратегією швидкого захоплення частки ринку; 

2. Потреби покупців, що постійно змінюються під впливом тих чи інших 

чинників;  

3. Зниження конкурентоспроможності товару на ринку; 

4. Зміна використання технологій (більш нові витісняють застарілі). 

Компанія може отримати новий продукт двома способами: 

1. Придбати новий продукт за франшизою чи при придбанні нової фірми, 

у якої вже з’явився новий продукт; 

2. Самостійно чи а допомогою експертів розробити свій продукт. 

Тільки 10% всіх нових товарів є світовими новинками, так як їх розробка та 

організація виробництва потребує найбільших витрат пов’язаних з підвищенням 

ризику, тому більшість часу компанія зайнята модернізацією вже існуючих 

товарів. 

Основні проблеми невдач, що виникають при розробці та реалізації нової 

продукції:  

1. Лобіювання невдалих ідей. 

2. Переоцінка обсягу ринку, не дивлячись на вдалість ідеї продукту. 

3. Продукт йде з недоліками у конструкції. 

4. Витрати на розробку продукту вище запланованих. 
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5. Недооцінка можливості відповідного ходу від конкурента. 

Є декілька причин, що гальмують розробку нового продукту:  

1. Відчувається брак нових ідей у деяких галузях. 

2. Фрагментованість ринків. 

3. Обмеження, соціальні чи державні. 

4. Здороження процесу розробки нової продукції. 

5. Недостатність капіталу. 

6. Відставання у часі. 

7. Скорочення життєвого циклу товарів. 

Щоб досягти цілі підприємства, які повинна забезпечити нова продукція, 

потрібно зробити умови для процесу її створення. Сам процес створення 

продукту заміряється такими факторами: організаційно-управлінські, час, 

витрати [4]. 

На першому етапі розробки товару – виготовлення ідеї чи концепції товару, 

необхідно зібрати якомога більше питомої інформації з усіх доступних джерел.  

На другому етапі розробки товару – вибір ідей продукту, бізнес-аналіз ідей, 

необхідно відсіяти якомога швидше невдалі пропозиції, адже якщо невдалі 

пропозиції не відсіяти, то помилка даного виду має 3 види наслідків, а сама:  

1. Повний провал  

2. Частковий провал 

3. Відносний провал 

Наступний етап розробки товару – перевірка концепції, опис товару. При 

розробці концепції, необхідно пам’ятати головне правило, концепції повинні 

відповідати на такі основні запитання: 

— Хто користувач даної продукції?  

— Основні необхідні переваги продукту? 

— Умови споживання продукту?  

Коли розробляєш концепцію продукту, можна користуватися – картами 

позиціонування. Підприємство повинно позиціонувати свій товар окремо від 

існуючих для більш легкої зміни «місця під сонцем»  

Наступний етап – це розробка маркетинг-міксу. При розробці на даному 

етапі плануються заходи щодо виготовлення товару, цінової політики, 

позиціонування на ринку та вибір каналів збуду.  

Далі йде етап – випробування на ринку. На даному етапі є можливість 

тестування за участі у галузевих виставках, адже саме такі заходи допомагають 

привернути достатню увагу та кількість потенційних покупців до даного виробу. 

Також є варіант тестування у демонстраційних залах дилерів, там продукція 

може бути виставлена як з товарами даного виробника, так і з товарами 

конкурентів.  

І останній етап розробки нової продукції – це етап комерційної реалізації 

або виведення товару на ринок. 

На цьому етапі компанію чекають найбільші витрати. Є три варіанти виходу 

на ринок, а саме: 

1. Випередження конкурента виходячи першими на ринок. 
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2. Паралельний вихід на ринок разом з конкурентом. 

3. Пізній вихід на ринок надаючи честь конкуренту. 

Також при виході на ринок з новою продукцією, необхідну враховувати 

наступні чинники, якщо товар спрямований на сезонний продаж, тоді необхідно 

дочекатись початку сезону, якщо товар націлений замістити застарілі моделі, то 

слід спочатку продати якомога більше старої продукції. 
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На теперішній час роль маркетингу досить важко переоцінити. 

Різноманітність функцій та засобів маркетингу свідчить про наявність значної 

кількості напрямків маркетингової діяльності, що спрямована на доведення 

товару до споживача та задоволення всіх його потреб. З одного боку, 

актуальність та цінність маркетингу спричинена його трансформацією з 

локальної, обмеженої форми до глобальної. З іншого боку, із розвитком ринків 

та удосконаленням технологій, споживачі отримують більше можливостей у 

виборі товарів та послуг, які найбільше задовольняють їх потреби. Інформаційна 

насиченість ринку робить неможливим передбачення поведінки споживача, саме 

тому з метою її прогнозування підприємство повинно володіти максимумом 

маркетингової інформації. 

Одним з основних етапів маркетингової діяльності підприємств є 

проведення маркетингових досліджень, які через інформацію забезпечують 
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зв’язок маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, іншими 

елементами зовнішнього середовища. 

Маркетингова діяльність підприємств повинна сприяти одержанню ними 

конкурентних переваг на ринку. Основною метою є узгодження та 

збалансування стратегічних рішень з конкретними вимогами, в такому випадку 

виникає необхідність проведення маркетингових досліджень, що займають 

особливе місце в маркетинговій діяльності. 

Трактування поняття «маркетингові дослідження» дав всесвітньовідомий 

економіст і маркетолог Ф. Котлер: «Маркетингові дослідження – вид діяльності, 

який за допомогою інформації пов’язує споживача, покупця і суспільність з 

маркетологом» [2]. 

Він розкриває сутність маркетингових досліджень, через призму їх 

напрямків: 

— аналіз збуту; 

— дослідження тенденцій ділової активності; 

— вивчення змін у цінах; 

— прогнозування розвитку ринку у короткостроковій та довгостроковій 

перспективах; 

— вивчення конкурентів та їх продуктового ряду. 

Згідно з Ф. Котлером, отримана інформація використовується під час 

виявлення та визначення маркетингових можливостей і проблем: 

— для розробки удосконалення й оцінки маркетингових дій; 

— для контролю за результатами маркетингової діяльності; 

— для більш кращого розуміння процесу управління маркетингом. 

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, 

забезпеченні інформацією, яка надає можливість створення ефективної 

маркетингової програми підприємства [3].  

Маркетингові дослідження – це безперервний та циклічний процес, вони є 

початком та логічним завершенням циклу маркетингової діяльності 

підприємства. 

На початку циклу збирається інформація, яка забезпечує процес 

маркетингового планування, розробки та реалізації маркетингової стратегії й 

тактики, а на завершальному етапі циклу маркетингової діяльності за допомогою 

досліджень виявляють досягнення поставленої мети, рівень вирішення завдань, 

визначають ефективність маркетингової діяльності, окремих маркетингових 

засобів та інструментів; контролюють рівень задоволеності споживачів, 

оцінюють положення та конкурентоспроможність підприємства на ринку тощо. 

Зміст маркетингових досліджень розкривають предмет, мета, завдання, 

принципи, функції та визначення результату. 

Для підприємств маркетингові дослідження є основою для розробки 

загальної стратегії діяльності, виходу нового товару на ринок, обґрунтування 

рішень щодо формування асортименту послуг або товарів, обсягів виробництва 

продукції, вибору каналів збуту, методів маркетингових комунікацій. Оцінка 

ефективності маркетингових досліджень є надзвичайно важливою для прийняття 
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управлінських рішень, адже, якщо буде встановлено, що дані є недостовірними, 

це може призвести до втрат підприємства і звільнення значної частини 

працівників. Маркетингові дослідження повинні бути достовірними, повними і 

актуальними. Перспективним напрямом подальших розробок вважаємо 

обґрунтування методичних підходів до оцінювання ефективності маркетингових 

досліджень на основі визначення доцільності та результативності прийнятих 

управлінських рішень на основі зроблених висновків.   
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Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом 

діяльності різних галузей, що пояснюється недостатнім розвитком ринкових 

відносин, недосконалістю законодавства у сферах господарювання та 

економічних реформ, нестабільністю політичного середовища тощо. Такі 

обставини вимагають аналізування діючої практики застосування концепцій 

маркетингу на вітчизняних підприємствах відповідно до використовуваних 

бізнес-орієнтацій та визначення сучасних напрямів взаємовідносин продуцентів 

і споживачів на українському ринку.  

Маркетинг як інструментарій ринкової діяльності та філософія бізнесу є 

результатом теорії та практики різних шкіл. Зміст і термінологія маркетингу 

постійно оновлюється під впливом розвитку ринкового середовища і 

взаємовідносин його суб’єктів. Концепції маркетингу як зовнішньо-внутрішня 

перспектива ринкової діяльності розвиваються відповідно до бізнес-орієнтацій 

ділового середовища [1]. 

Сучасний маркетинг як особливий підхід до управління підприємством 

набув значного поширення у всіх країнах з розвинутою ринковою економікою. 

Тому важливо оцінити реальні передумови для появи маркетингу, а також 

узагальнити тенденції його розвитку в нинішній економіці України. Детальне 

вивчення закономірностей розвитку бізнес-процесів дає можливість об’єктивно 

оцінити причини наслідків господарювання та спрогнозувати перспективи 

подальшого розвитку маркетингу в бізнесі. 
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Розробка концепції маркетингу повинна ґрунтуватися на засадах 

стратегічного аналізу планованої або поточної діяльності фірми і повинна 

включати наступні етапи: здійснення стратегічного аналізу внутрішнього й 

зовнішнього середовища; визначення цілей підприємства і цілей маркетингової 

діяльності; обґрунтування маркетингової стратегії; вибір інструментарію 

маркетингової діяльності з метою досягнення запланованих результатів. 

Залежно від рівня розвиненості виробництва й попиту на запропоновані товари 

концепція маркетингу еволюціонувала. Зміни концепції маркетингу в основному 

визначалися й визначаються станом і взаємодією в ринковому просторі таких 

суб’єктів, як виробник, споживач і держава [2]. 

Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію 

підприємницької діяльності на певних етапах її розвитку. 

Існують п’ять альтернативних концепцій, на основі яких фірма може 

здійснювати свою маркетингову діяльність: 

Концепція вдосконалення виробництва – орієнтована на споживачів, які 

надають перевагу дешевим і доступним для придбання товарам. За допомогою 

високої ефективності виробництва є змога мати помірні витрати й пропонувати 

споживачам товари за низькими цінами. Дана концепція доцільна в наступних 

випадках: 

— коли існує дефіцит товару на ринку; 

— коли попит можливо збільшити, зменшивши ціну; 

— коли існує можливість зменшення витрат шляхом збільшення обсягів 

виробництва товару. 

Концепція вдосконалення товару – передбачає постійне й всебічне 

підвищення якості товару й розрахована на споживачів, які готові платити 

високу ціну за високу якість товару [3]. 

Концепція інтенсифікації збутових зусиль – передбачає, що споживачі не 

купуватимуть товари фірми в достатній кількості, якщо вона не докладе 

додаткових зусиль у сфері стимулювання збуту (філософія збуту). 

Концепція маркетингу – запорукою досягнення мети фірми є визначення 

потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх більш 

ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами (задоволення 

потреби споживача + прибуток фірми). 

Концепція маркетингу – це сучасна концепція підприємницької діяльності, 

яка є досконалішою порівняно з трьома попередніми.  

Якщо основним об’єктом уваги в першій з них є товар підприємства, який 

активно нав’язують споживачеві, то в концепції маркетингу основним об’єктом 

уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибуток підприємство отримує 

завдяки досягненню і підтримці споживчої задоволеності. 

В останні роки дедалі більшої популярності набуває концепція соціально-

етичного маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає 

визначення потреб споживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, 

з урахуванням інтересів усіх членів суспільства. 
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Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх факторів, зокрема 

погіршення якості довкілля, обмеженості природних ресурсів, стрімкого 

приросту населення тощо [5]. 

У відповідь на існування таких суспільних течій, як конс’юмеризм та 

інвайронменталізм виник освічений маркетинг. Згідно з філософією освіченого 

маркетингу маркетингова діяльність фірми має бути спрямована на виконання 

завдань усієї системи маркетингу в довгостроковій перспективі.  

Використання сучасних концепцій та систем маркетингу в діяльності 

підприємства в сучасних умовах змінюється, а тому потребує подальших 

наукових досліджень 
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МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Головна мета дослідження полягає в тому, щоб познайомити та розкрити  

підхід до якісних маркетингових досліджень. Якісні маркетингові дослідження 

використовуються для визначення проблеми та безпосередньо для  формування 

гіпотез щодо поведінки споживача. При якісному маркетинговому дослідженні 

слід приділити особливу увагу тісному зв’язку між теорією та методами, а також 

важливості розгляду онтологічних та епістемологічних питань. Оскільки якісні 

методи розуміються та використовуються по-різному в різних філософських та 

методологічних рамках, має сенс обговорити їх як методи дослідження лише в 

контексті конкретних філософських і концептуальних рамок. Неможливо 

описати всю сутність якісних маркетингових досліджень лише кількома 

сторінками, проте дана доповідь ознайомить з декількома найпоширенішими. 
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Дослідники відзначають, що якісні методи найменш зрозумілі і найбільш 

критиковані методи дослідження не тільки через особливості методів, а й через 

те, як вони використовуються та рекламуються в журнальних публікаціях. Зараз, 

з розвитком онлайн-ресурсів,  якісні методи ще важливіші в споживчій 

комунікації, від блогів до публікацій у соціальних мережах і оглядів продуктів, 

де якісні інструменти аналізу можуть виявитися корисними для дослідників і 

практиків. 

Дослідницьке питання, яким керується процес дослідження, пов’язане з тим, 

якими є якісні методи, що використовуються в маркетингових дослідженнях, як 

вони розвивалися в останні десятиліття і чи вони йдуть в ногу з новими 

технологіями та змінами ринку. У цьому контексті дане дослідження спробує 

оцінити пульс основних журналів маркетингових досліджень у огляді статей, які 

використовували якісні методи, щоб оцінити їх поточне використання та 

встановити рекомендації на зібрану інформацію. Загалом це дослідження описує 

поточний стан якісного маркетингу досліджень і практики, а також дає 

рекомендації та напрямки для майбутніх досліджень. Результати аналізу 

вказують на ідеї, які можуть покращити та полегшити роботу. 

Якісне дослідження з різними техніками інтерпретації є корисним для опису 

явищ та оцінки їх значення, що важче зробити кількісними методами. Звідси 

розуміємо, що цей тип дослідження є важливим на етапах відкриття та пояснення 

дослідження, навіть якщо воно не має можливості тестування та підтвердження.  

Якісні дослідження мають багато методів, які можуть виявитися корисними 

в маркетингових дослідженнях, включаючи [3]:  

1) Спостереження, 

2) Інтерв’ю, 

3) Історичне дослідження, 

4) Етнографія, 

5) Нетнографія. 

Наприклад, такі якісні методології, як польові інтерв’ю та поглиблені 

тематичні дослідження, є важливими для розробки теорія маркетингу. Якісні 

методи також можуть вилучати вплив соціального контексту та поведінки 

людини. Наприклад, в дослідженнях реклами, якісний аналіз може надати 

поглиблену інформацію про те, як споживачі переглядати та обробляти рекламу 

та її значення. Якісне дослідження є ефективним для розуміння та пояснення 

складних явищ і ситуацій, у здобутті повсякденних знань, у побудові теорій, 

особливо в сучасному світі, де маркетинг розглядається як соціально 

сконструйоване підприємство. 

У маркетингу домінує позитивістська парадигма з акцентом на кількісні 

дослідження, числове представлення та такі концепції, як надійність і валідність, 

що використовуються для підтримки узагальнень [2]. Хоча в останні роки 

використання якісні методів зросли, дослідники відзначають, що використання 

якісних дослідження в Північній Америці, Європі та решті світу розвивалися 

різними темпами і був поінформований різними традиціями. Відповідно до 

загальноприйнятого визначення, в дослідники стверджують що можна 
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використовувати два або більше якісних методів, два або більше кількісних 

методів або ж поєднання якісних і кількісних методів у так звані змішані методи. 

Незважаючи на те, що якісні дослідження не стосуються статистики, 

дослідники показали численні методики, які зберігають таку ж суворість для 

цього типу досліджень. Наприклад існують методи структурування даних, такі 

як матриці та графіки, а також обґрунтовано теоретичний підхід до якісного 

аналізу з дуже чіткими процесами та процедурами [1].  

Отже, основною метою проведення якісних маркетингових досліджень є 

можливість визначити потенційні тенденції, загальні проблеми та 

формулювання  рішень, які можуть принести користь досліджуваному 

підприємству та покращити ефективність маркетингу в компанії; для розуміння 

та пояснення складних явищ і ситуацій, у здобутті повсякденних знань; для  

формування гіпотез щодо поведінки споживача; у побудові теорій, де маркетинг 

розглядається як соціально сконструйоване підприємство. 
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КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Метою цього дослідження є вивчення того, як нещодавня економічна та 

політична криза вплинула на поведінку українських споживачів та як 

маркетингові стратегії можуть бути адаптовані до цих змін. 

Кризові явища, що охопили українську економіку протягом останніх років, 

суттєво вплинули на поведінку споживачів, їх купівельні звички та вподобання. 

В умовах падіння доходів, зростання цін на товари першої необхідності та 

катастрофічного підвищення комунальних платежів люди змушені економити на 

всіх фронтах [1]. 

Така нестабільна політична та соціально-економічна ситуація стримує та 

уповільнює процес еволюційного формування культури споживання в Україні. 

Економічна криза супроводжується різким занепадом національної економіки, 

різким скороченням обсягів виробництва, ускладненням грошово-кредитних 
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відносин між суб’єктами ринку, інфляцією, банкрутствами підприємств та 

банківських установ, зростанням безробіття та значним зниженням рівня життя 

населення, що призводить до погіршення умов господарювання. 

Торговельні мережі оптимізують асортимент, а виробники товарів та послуг 

відкладають амбітні проекти до «кращих часів». У цьому контексті важливим є 

дослідження розвитку психології українського споживача та ринкової поведінки. 

Це пов’язано з тим, що коригування стратегічного планування має базуватися на 

об’єктивних даних про вподобання та очікування потенційних споживачів [3]. 

Таким чином, криза є так званим фільтром, який залишає на ринку лише 

сильних гравців, здатних приймати швидкі та ефективні рішення, своєчасно 

реагувати на зміни зовнішнього середовища та зосереджуватися не лише на 

короткострокових маркетингових заходах під час кризи, а й на стратегічному 

розвитку компанії в цілому. Тому перед усіма галузями економіки постає 

проблема переходу на якісно новий рівень маркетингу, пошуку та впровадження 

маркетингових інструментів, які сприятимуть швидкому та безболісному виходу 

з кризи. Компанії, які знайдуть оптимальний баланс між маркетинговими 

інструментами з різним рівнем терміновості, зможуть випередити своїх 

конкурентів. 

Відомий американський вчений Д. Аакер виділяє три пріоритетні напрями 

розвитку маркетингу в умовах кризи [4]. 

По-перше, він наголошує, що основним завданням підприємств під час 

економічної кризи є створення умов для зміцнення своїх ринкових позицій або 

використання існуючої кон’юнктури. Однак, під час кризи оборонна позиція 

підприємств завжди є найкращою, тому важливо не упустити можливість 

створити більш сильну позицію. Існує категорія підприємств, які можуть 

застосувати проактивну модель поведінки. 

По-друге, це свідчить про необхідність якісного вдосконалення 

маркетингових програм. Це передбачає аудит існуючих програм, де виявляються 

неефективні маркетингові програми і від них відмовляються. Важливим кроком 

у реалізації ефективної маркетингової програми є можливість вільно 

обмінюватися ідеями та тестувати цікаві ідеї всередині компанії. Слід 

підкреслити, що при розробці та реалізації маркетингових програм важливо 

оцінювати довгостроковий вплив маркетингових інвестицій та заходів, оскільки 

короткострокові маркетингові заходи можуть зашкодити іміджу компанії. 

По-третє, необхідно підтримувати позитивний імідж бренду. Стратегічно 

успішний бренд може захистити компанію під час тимчасової кризи. Тому 

важливо правильно визначити цінності бренду для підтримки іміджу та 

підвищення лояльності споживачів. 

У цій економічно складній ситуації дуже важливо, щоб виробники товарів 

та послуг, які вже зазнали значних збитків, не забували про соціальну 

відповідальність своєї виробничої та комерційної діяльності і не намагалися 

отримати швидкий прибуток. В даному випадку це стосується насамперед 

виробників товарів першої необхідності (продукти харчування, засоби гігієни, 

ліки). Зростання цін і підробок, а також зниження якості продукції, що 
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виготовляється з метою заощадження і отримання більшого прибутку в підсумку 

вплине не тільки на споживачів такої продукції, але й негативно відіб’ється на 

виробниках, оскільки споживчу довіру і лояльність важко завоювати та легко 

втратити. А це, своєю чергою, може призвести до ліквідації самого 

підприємства-виробника. В цих умовах єдино вірним і ефективним шляхом 

виходу з кризи підприємствам з мінімальними втратами є пошук та 

впровадження ефективних маркетингових заходів на принципах соціальної 

відповідальності [2]. 

У світлі вищевикладеного видається доцільним запропонувати 

маркетингові заходи для підприємств, що перебувають у кризовому стані: 

1. Активно використовувати можливості для підвищення впізнаваності 

бренду та лояльності споживачів (відтворювати звичне середовище проживання, 

повсякденні дії та ритуали, надавати більш глибокий сенс повсякденним діям, 

таким як приготування їжі, забезпечувати механізми контролю, розмовляти з 

людьми простими, зрозумілими та заохочувальними повідомленнями, розважати 

людей та (окрім розваги людей, мотивувати їх до досягнення цілей; об’єднувати 

людей). 

2. Маркетингові дослідження, що проводяться компаніями для виявлення 

змін у споживчих тенденціях. 

3. Перегляд продуктової політики та додавання продуктів і послуг 

відповідно до поточних умов. 

4. Можливий перегляд упаковки та позиціонування продукції. 

5. Перегляд цінової політики з урахуванням нових ринкових умов та 

сприйняття споживачами. 

6. План безкоштовної доставки, яка зараз є важливим показником 

обслуговування клієнтів. 

7. Організувати онлайн-продажі (або заходи), якщо вони були недоступні до 

кризи. 

8. Розробка та вдосконалення веб-сайту компанії. Загальновідомо, що 

вебсайти набувають все більшого значення для успіху онлайн-бізнесу. Слід 

враховувати візуальний вплив, швидкість завантаження сторінки, якість 

контенту та зручність використання на мобільних пристроях. 

9. Перевірити відповідність контенту, виключаючи дублі, в нових умовах 

активних рекламних кампаній, що проводились до введення карантину. 

10. Переглянути комунікаційний бюджет та спрямувати його на кампанії, 

які є необхідними та ефективними у кризовій ситуації. 

11. Переносити домовленості на майбутнє, якщо вони не можуть бути 

досягнуті вчасно. 

12. Спробувати нові способи роботи, перш ніж приймати рішення про 

закриття компанії. 

13. Перехід працівників на віддалену роботу [5]. 

Отож, сьогодні українці відчувають тиск кризи, зокрема, їхня купівельна 

поведінка дуже різна і залежить від багатьох факторів. Найважливішим з них є 

дохід. Найбільш суттєві зміни відбуваються серед споживачів, реальні та 
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номінальні доходи яких наразі є найнижчими. Тому адаптація традиційних 

маркетингових інструментів до нових тенденцій на споживчому ринку має бути 

спрямована на забезпечення безперебійного функціонування компаній в умовах 

рецесії. З вищесказаного можна зробити висновок, що вижити і досягти успіху в 

майбутньому можуть лише ті компанії, які діють на випередження в умовах 

кризи, захищають свій імідж і намагаються побудувати лояльність споживачів, 

використовуючи всі маркетингові інструменти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день виробники продукції прагнуть 

до зростання виробництва інтенсивним шляхом. Для успішного функціонування 

на ринку важливо не лише виробляти якісну продукцію, але й проводити 

комплекс заходів для ефективної її реалізації. Такий комплекс передбачає 

фізичне переміщення та розподіл товарної маси у ринковому просторі, 

доведення товарів до вимог споживачів і організацію доставки товарів в місця їх 

споживання або використання. Все це присутнє у розробці маркетингової 

збутової стратегії.  

Метою даної роботи є обґрунтування необхідності розробки, огляд 

особливостей формування збутових стратегій та визначення їх ролі на ринку. 

Сучасне визначення стратегії важко сформулювати одним реченням. Багато 

відомих учених пропонували власне бачення змісту стратегії, проте їхні 
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визначення різняться за тлумаченням цієї категорії. Ця проблематика знайшла 

певне відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: 

О. Амоші, М. Долішнього, А. Старостіної, О. Кузьміна, Є. Крикавського, 

С. Скибінського, В. Герасимчука, Л. Мороз, Н. Чухрай, В. Терещенка, І. Мазура, 

Ф. Котлера, Д. Ланкастера, П. Вінкельмана, Г. Мефферта, В. Пепельса, Ю. Віта, 

Р. Райхвальда та інших. 

В економічній науці можна виділити дві дуже важливі складові – це 

виробництво і споживання. Вони завжди йдуть поруч, але ланцюгом, що їх 

об’єднує є інший важливий елемент економіки, а саме – збут, мета якого є 

задоволення людських потреб. 

Збутова стратегія – це комплекс заходів щодо вирішення питань реалізації 

продукції на ринок, шляхів та методів, які найкраще підходять підприємству, а 

також задовольняють якомога більше споживачів. Сьогодні всі підприємства 

знаходяться в певному конкурентному середовищі, де зброєю має бути не тільки 

якість товару чи послуги, а й ефективність продажу. У ринкових умовах 

господарювання потрібно отримати максимум від збутової діяльності шляхом 

зростання частки підприємства на ринку [1]. 

Формування збутової стратегії на підприємстві доцільно розглядати на 

трьох рівнях, а саме: корпоративному, який пов’язаний із розробленням місії 

підприємства, окресленням довгострокових стратегічних цілей; бізнес-рівні, 

який передбачає аналіз портфеля бізнес-проектів, дослідження ринкових позицій 

підприємства і визначення головних напрямів його розвитку; рівні товару – 

установлення збутових цілей і визначення шляхів їхнього досягнення для 

кожного виду товарів [2, с.114]. 

Для того щоб збутова діяльність підприємства була ефективною необхідно 

створити таку систему управління, яка б забезпечувала реалізацію цілей і 

стратегій збуту та орієнтувалася на кінцевого споживача. Основними 

проблемами, які не дозволяють використовувати увесь інструментарій 

стратегічного управління в системі збуту продукції є: недостатнє інформаційне 

забезпечення; відсутність стратегічного планування на підприємстві; відсутність 

аналізу і контролю реалізації встановлених планів збуту продукції, відсутність 

встановлених чітких стратегічних цілей, як правило підприємства 

використовують поточні показники об’ємів збуту і не планують перспективні 

показники; низька ефективність організації системи збуту; низька політика 

управління товарним знаком підприємства; недостатнє знання поточного й 

перспективного стану ринку; недостатній рівень забезпеченості фінансовими 

ресурсами, зокрема брак оборотних коштів; зміни в законодавстві України 

стосовно податкової політики держави, напрямків зовнішньоекономічного 

співробітництва, нестабільний курс національної валюти тощо [4, с.198]. 

Для забезпечення максимальної ефективності в системі стратегічного 

управління збутової діяльності підприємства необхідно: чітко формулювати 

стратегічні показники об’ємів збуту продукції на підприємстві; гнучко реагувати 

на можливі зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на діяльність 

підприємства шляхом корегування планів збуту продукції; розробляти цінову 
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стратегію залежно від кількості і якості продукції, яка постачається кожному 

сегменту ринку; вдосконалювати систему доставки продукції; застосувати різні 

способи та форми оплати продукції; проводи стратегічний маркетинговий аналіз, 

спираючись на маркетингові дослідження, достовірну та актуальну інформацію. 

Можна виділити певні критерії оцінки ефективності збутової стратегії 

підприємства: збільшення числа клієнтів, збільшення обсягу реалізованих 

товарів чи послуг, прибуток. Важливим елементом оцінки збуту є дослідження 

товарного портфеля підприємства з метою виявлення найбільш привабливих 

товарних груп. Здійснити таку оцінку можна завдяки матриці Бостонської 

консалтингової групи [5, с.83].  

Матриця «Бостон консалтинг груп» розглядає групи товарів залежно від 

темпів росту ринкового попиту на них, співвідношення частки ринку товарів 

певної фірми до відповідної частки основного конкурента, обсягів інвестицій у 

виробництво товарів, прибутків тощо. Відповідно до цього виділяються 4 групи 

товарів («зірки», «дійні корови», «важкі діти» або «знаки запитання», «собаки») 

i відповідні маркетингові стратегії. 

Сьогодні ринок перенасичений однотипними товарами, а, отже, має місце 

жорстка конкуренція між виробниками. Значно збільшилася кількість 

конкуруючих рекламних роликів на телебаченні, рекламних об’яв в друкованих 

засобах масової інформації. Отже, стимулювання збуту – це короткотривалі 

заохочуючі заходи, які стимулюють продаж нового товару або популярної 

торгової марки серед споживачів. Головна ціль стимулювання збуту по 

відношенню до споживачів – стимул купувати регулярно з певною комерційною 

вигодою від купівлі. 

Формування оптимальної стратегії збуту виробленої продукції та її 

реалізація залежать від адекватної ринковій кон’юнктури, виробничої та 

асортиментної політики. Взаємозв’язок асортименту підприємства з обсягами 

реалізації продукції досить чіткий: саме товарна політика підприємства повинна 

відповідати потребам населення регіону, та попиту в цілому. Відповідність 

асортименту продукції, її якості, маркування та упакування вимогам споживачів, 

їх очікуванням є головною вимогою конкурентного ринку. Отже, існує 

необхідність на стадії планування та організації збутової діяльності 

підприємства, формування політики розподілення враховувати такий фактор, як 

відповідність товарної політики підприємства вимогам ринку збуту. 
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ДІАГНОСТИКА ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ 

В сучасних умовах економіки України помітною стає тенденція до кризи 

зростання багатьох вітчизняних підприємств. Нестабільність ринкового 

середовища та зростання конкуренції обумовлює необхідність застосування 

нових підходів до ведення бізнесу та конкурентної боротьби. Водночас розвиток 

багатьох товарних ринків в Україні свідчить про неефективність конкурентних 

стратегій вітчизняних підприємств. Тому сьогодні сегментація як ринкова 

стратегія є одним з основних напрямів ефективного і прибуткового 

обслуговування ринку. Для того, щоб забезпечити задоволення потреб покупця і 

заслужити його найвищу оцінку, потрібно правильно визначити і чітко 

окреслити цільові ринки, на яких працюватиме компанія. 

Для первинного стратегічного аналізу часто використовують широке 

визначення галузі. За більш детального аналізу конкуренції необхідно 

зосередитись на ринках, оскільки вони з точки зору товарів і географічного 

розташування вже задані. Цей процес декомпозиції галузі на окремі ринки 

називають сегментацією.  

Сегментація є необхідною, якщо конкуренція змінюється на різних 

субринках однієї галузі таким чином, що одні сегменти більш привабливі 

порівняно з іншими. Фірма може уникнути проблем, пов’язаних з 

непривабливістю галузі, вибравши окремий сегмент ринку. Важливими 

умовами, що дають змогу фірмі бути конкурентоспроможною на ринку і 

отримувати прибуток, є постійне прагнення мати справу з високоприбутковими 

товарами, групами споживачів і географічними районами.  

Здійснити цільову ринкову орієнтацію – означає на практиці вибір на 

підставі сегментування цільової групи споживачів (ринкових сегментів), їхню 

оцінку з позицій подальшої взаємодії, а також альтернативний вибір 

маркетингових стратегій по відношенню до них [2]. Одночасно цільова ринкова 

орієнтація підприємства – це не лише сегментування ринку, а й процес 

формування відповідної стратегії позиціювання товару, оскільки обранням 

відповідної групи споживачів не завершується ринкова діяльність підприємства 

(рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Складові процесу ринкової орієнтації підприємства 
 

Щодо принципів ефективного сегментування, то тут існує традиційний 

підхід до їх визначення, який поєднує такі, найбільш важливі принципи: 

вимірність споживацьких характеристик; реальність (достатність) сегмента; 

відмінність сегментів; схожість (однорідність) споживачів; досяжність 

споживачів; стабільність сегментів; дієвість [3, с. 65]. 

У маркетинговій теорії сегментування існує велика кількість методичних 

підходів до її здійснення. Утім загальна послідовність сегментування ринку 

спирається на три основні складові – загальне сегментування ринку чи галузі, 

сегментування споживачів та відповідне сегментування товарів. Остання 

складова дає можливість підприємству зорієнтуватися на цільові характеристики 

товару, оцінити потреби та сформувати цільові споживацькі характеристики [5, 

с. 92-93]. 

Розрізняють признаки сегментації на три види відповідно до об’єктів 

сегментації: − сегментація по споживачах – розподіл всіх потенційних 

споживачів по групах, що характеризуються спільними стійкими признаками і 

показниками, які можуть конкретизувати значення кожного признаку: 

географічному, демографічному, психографічному, поведінковому; − 

сегментація по параметрах продукту – розподіл товарів (послуг), що 

виробляються підприємством по їх функціональному призначенню та інших 

параметрах, що є важливими для успішного просування на ринку. Тут 

признаками сегментації можуть бути: ціна (ціновий діапазон); набір додаткових 

послуг; функціональні параметри; технічні параметри; − сегментація по каналах 

збуту – це визначення числа і місткості однотипних торгових точок, торгових 

посередників, через яких можуть бути реалізовані вироби або послуги даної 

фірми [4, с. 170].  

Для того щоб визначити сегменти ринку, які володіють високим 

потенціалом прибутковості, необхідно зрозуміти, завдяки чому одні сегменти 

приносили більший прибуток, ніж інші. Якщо є можливість виділити фактори, 

які визначали прибутковість сегменту в минулому, то можна прогнозувати 

прибутковість цього ринку в майбутньому. Для аналізу ефективності ринкового 

сегменту можна використати модель п’яти сил М. Портера [2, с.115]. Однак при 

цьому існують певні особливості порівняно з аналізом галузі загалом. По-перше, 

аналізуючи тиск конкуренції з боку товарів-субститутів, необхідно звернути 

увагу не на товари-замінники з інших галузей, а на товари інших сегментів 

всередині галузі. По-друге, основним джерелом появи нових фірм на ринку є 
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виробники, які добре зарекомендували себе в інших ринкових сегментах цієї 

галузі. Бар’єри, які захищають один ринковий сегмент від входу фірм з інших 

сегментів тієї ж галузі, називають бар’єрами мобільності. Низькі бар’єри 

мобільності приводять до того, що висока привабливість прибуткових ринкових 

сегментів дуже скоро зникає. Це зумовлюється тим, що більшість виробників 

входить у цей ринковий сегмент, посилюючи конкуренцію і знижуючи 

надприбутки [6]. 

Аналіз ринку і його сегментація покликані визначити методи впливу на 

попит і потенційний обсяг збуту через мотиви учасників ринку та їхню 

купівельну спроможність. Якщо отримані висновки не підтверджуються 

структурою продажу, це свідчить про невірність висновків. Аналіз і сегментація 

ринку є базовою частиною маркетингової діяльності, її внутрішньою складовою, 

не менш важливою, ніж безпосереднє просування товару. Без уміння самостійно 

аналізувати ринкові можливості і сегментувати ринки застосування комплексу 

маркетингу є недієвим. 

Сегментація ринку є ефективним засобом розробки стратегії дій для 

виробництва під час зростання рівня диверсифікації діяльності фірми, що дає 

можливість врахувати всі особливості споживачів у певному сегмент.  
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ПРОГНОЗНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ ТА СИСТЕМИ ЙОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ 

В умовах конкуренції, щоб вижити, бізнес повинен приділяти велике 

значення маркетингу і продажам, оскільки випуск і асортимент повністю 

залежать від обсягу замовлення. 

Діяльність будь-якого підприємства схильна до невдачі, якщо вона не 

здобуде знання законів пропозиції, ринкових умов, діяльності конкурентів, 

попиту і пропозиції, змін у вимогах покупців і т.д. Інформація про стан 

економіки та ефективність ринкових сполучень , конкурентоспроможності, цін, 

попиту, налогообмежень, коштів і процесів істотно змінюють функціонування 

майстер-систем. Ця усвідомлення дозволяє передбачити зростання попиту і 

пропозиції, розробляти зв’язки між повними потребами та потребами органами 

влади товарів, покращити якість і ефективність спрямування дій. Для 

підприємств важливо мати мобільну систему дослідження ринку, яка буде 

швидко та адекватно реагувати на постійні зміни в середовищі, що впливають на 

середовище економічного життя. 

Питанням внутрішнього маркетингу приділяється велика увага в ньому 

зацікавлені такі науковці: Дибчук Л.В. та Середницька Л.П. [1, с. 70-73], 

Графська О.І. та Никига О.В. [2], Головчук Ю.О. та Пчелянська Г.О. [3, с. 205-

209], Паска М.З. та Гарасимчук Н.А. [4, с. 54-57], Стадник В.В.та Гризовська Л.О. 

[5, с. 110-115] та ін. У їхній книзі детально розглянуто теоретичні основи та 

методи управління збутом, ціноутворенням підприємства, основні заходи щодо 

оптимізації цього процесу. 

Етап розвитку сучасного суспільства характеризується тим, що виробники 

повинні формувати виробничу політику відповідно до потреб потенційних 

покупців, а не власних виробничих потужностей.  

Метод маркетингового прогнозування полягає в визначенні можливих 

альтернатив економічному розвитку і прогнозуванні їх соціально-економічних 

наслідків для прийняття раціональних управлінських рішень. 

Основні принципи маркетингового прогнозування: 

1. Науковий метод заснований на науковій методиці. 

2. Істина і докази. 

3. Альтернативна природа прогнозу полягає в тому, щоб чітко формулювати 

всі гіпотези та умова, на яких він заснований. 

4. Надійність методів оцінки. 

5. Мова формулювання ясна і зрозуміла для осіб, які приймають рішення. 

6. Планування прогнозу, прогнозування зобов’язане бути у свій час і 

служите цілям управління.  

Роль підприємств на ринку змінюється від диктату виробника до активної 

політики ринку, її найважливішим елементом стає перегляд продуктового 

асортименту, і в деяких випадках, переоформлення виробництва. Основна 

причина цього – зміна попиту і зростання вартості продукції. Процес 

виробництва починає переорієнтуватися на продукти, які використовують попит 
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і є більш прибутковими. Проте протилежною стороною таких процесів було 

зниження технічного рівня вироблених продуктів, і інші значні зміни в структурі 

виробництва. 

Основна форма взаємодії між споживачами продуктів нині залишається 

орієнтованою на традиційні зв’язки, які підприємства підтримують в основному 

самостійно, не звертаючись до послуг посередників. Результати дезорганізації 

систем підприємств отримуються самостійно, а також шляхом участі галузей 

підприємств. Основна роль в організації зв’язків полягає в створенні 

горизонтальних зв’язків для постачання продуктів, підпорядкованих бізнес-

контрактами та неформальними угодами з менеджерами. 

Отже, для прогнозування безпеки і несвідомих потреб споживачів 

традиційні методи прогнозування далеко не завжди застосовуються. Є інші, 

більш конкретні підходи. Вони полягають в тому, що розвиток нових продуктів 

і послуг (особливо ті, що базуються на останніх наукових і технічних 

досягненнях, результатах фундаментальних досліджень і відкриттів) в багатьох 

випадках призводить до створення товарів, подібних до яких просто не існувало 

раніше. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ  

Проведення маркетингових досліджень – це складний процес, який вимагає 

глибокого знання об’єкта вивчення, від точності і своєчасності результатів якого 

багато в чому залежить успішне функціонування ринку. Щоб здійснити 

маркетингову діяльність, потрібно використати багато різної інформації, яка 

необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Хліб і хлібобулочні вироби є досить важливими в повсякденному житті 

людей. Вироби з хліба на ряді з іншими продуктами з зерна традиційно 

складають основу харчування в країні. Саме хлібом людина частково 

задовольняє потребу організму в білках, вуглеводах, вітамінів групи В, а також 

у безлічі мінеральних речовин. Тому бізнес з виробництва хлібобулочних 

виробів завжди має попит на свій товар. Також в даний час хлібопекарський 

бізнес має більші можливості для збільшення кількості підприємств, створення 

розвинутого конкурентного середовища. Більшість хлібозаводів, які випускають 

основні сорти хліба, вирішують важливу стратегічну задачу –забезпечення 

дешевим хлібом якомога більшої кількості людей. 

В цілому, маркетинг хлібопродуктів можна представити як систему 

керування ринком хлібопродуктів, що включає в себе процес визначення, 

аналізу, прогнозування, створення і розвитку споживчих бажань, а також 

організацію всіх ресурсів для задоволення потреб покупців з оптимальним 

прибутком для виробника. Потрібно розуміти, що маркетингові дослідження 

дозволяють аналізувати, оптимізувати та задовольнити споживчий попит, але 

дослідження є лише загальною стратегією діяльності. Підприємство повинно 

також враховувати свої сильні і слабкі сторони у виробництві, технології, 

фінансах, збуті [2]. 

Маркетингове дослідження проходить ряд стадій: 

1. Визначення мети i завдань досліджень. 

2. Відбір джерел та засобів інформації. 

3. Практичний збір інформації. 

4. Обробка і аналіз фактично зібраної інформації. 

5. Зведення результатів, підсумків та надання пропозицій. 

На першому етапі маркетингового дослідження маркетологи з 

працівниками управління фірми визначають предмет, об’єкт, мету, завдання і 

цілі дослідження. В нашому випадку об’єктом дослідження є ринок 

хлібобулочних виробів [1]. Далі потрібно визначити предмет та завдання даного 

дослідження. До основних задач маркетингових досліджень можна віднести: 

1) Збір, обробка й аналіз даних; 

2) маркетинговий моніторинг; 

3) Оцінка і прогнозування кон’юнктури ринку, як у цілому, так і за 

окремими його сегментах; 

4) Оцінка й аналіз можливостей та активності конкурентів, оцінка і 

прогнозування власних можливостей; 

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/197994/mod_resource/content/0/
https://msn.khnu.km.ua/mod/resource/view.php?id=130963
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5) Аналіз поведінки споживачів на ринку, визначення їхніх основних 

запитів; 

6) Виявлення й оцінка комерційного ризику; 

7) Аналіз конкурентноздатності окремих товарів і послуг; 

8) Оцінка ефективності реклами й інших форм просування товарів; 

9) Виявлення і моделювання думок і переваг споживачів, їхнього 

поводження в різних ринкових умовах; 

10) Оцінка рівня сервісу і його вплив на попит; 

11) Прогнозування попиту товарів і послуг, оцінка його еластичності [3]. 

Другий етап передбачає розробку плану та визначення методу дослідження. 

Методи маркетингових досліджень поділяються в залежності від методу збору 

маркетингової інформації(кабінетні або польові дослідження), від того, для кого 

проводяться ці дослідження (спеціальні або універсальні дослідження), та від 

типу даних, які слід отримати(якісні, кількісні дослідження). 

На третьому етапі даного дослідження проводиться збір інформації. Етап 

збору інформації відбувається за таким планом: організація дослідження; 

проведення дослідження; контроль збирання даних; документування отриманих 

даних. Найголовнішим на даному етапі є процес збирання основних даних. При 

цьому можливі два альтернативних підходи до досліджень: описовий і 

експериментальний [4]. 

Описове дослідження можна почати з опису переконань, поглядів, переваг і 

поводження споживачів. Наприклад, можна створити опитування у споживачів 

щодо торгової марки хлібобулочних виробів, реклама яких найбільше 

сподобалась і запропонувати респондентові пригадати конкретний зміст реклами 

хлібопродукту, який запам’ятався. 

Експериментальне дослідження полягає в установленні причинно-

наслідкових зв’язків, що цікавлять дослідника. Даний метод дослідження 

включає в себе розробку процедур контролю з метою ізоляції впливу того чи 

іншого фактора (наприклад, просування пиріжків на ринок шляхом 

безкоштовного роздавання їх покупцям) на яку-небудь залежну змінну 

(наприклад, обсяг продажів) [5]. 

Четвертий етап обробки та аналізу зібраної інформації включає в себе такі 

дії: перевірка даних, підготовка даних до обробки на ЕОМ, обробка та аналіз 

даних. Аналіз даних дає змогу визначити сильні та слабкі сторони фірми та її 

конкурентів, спрогнозувати розвиток подій на ринку та узагальнює експертні 

оцінки. Обробка даних кількісних досліджень дозволяє визначити як відносяться 

споживачі до товарів даної торгової марки, фірми, яким товарам споживачі 

надають більш перевагу та виявити зв’язок між окремими даними [6]. 

На завершальному п’ятому етапі відбувається підготовка до звіту, його 

складання, презентація результатів дослідження та передача звіту особам, які 

приймають рішення. Підготування звіту – дуже відповідальний момент, оскільки 

звіт – це документ, на основі якого відповідальні особи прийматимуть рішення. 

Як документ він повинен мати певну структуру, яка обговорюється із 

замовником та зазвичай складається з вступної (титульний аркуш, договір на 

https://ukrbukva.net/103003-Marketingovoe-issledovanie-rynka-hlebobulochnyh-izdeliiy.html
https://www.stud24.ru/marketing/teoretichn-zasadi-formuvannya-marketingovo-dyalnost/-page4.html
https://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/124/129
https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65635a3ad79b5c53a89421306d26_0.html
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проведення дослідження, меморандум, зміст, перелік ілюстрацій, анотація), 

основної (вступ, методологія дослідження, основні висновки, результати, 

рекомендації, обмеження дослідження в термінах, коштах, технічних засобах) та 

заключної частини (перелік використаної літератури, додатки, таблиці, схеми, 

рисунки, перелік додатків за вторинним дослідженням) [7]. 

Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що процес проведення 

маркетингових досліджень є досить важливим для будь-якої фірми. Такі 

дослідження спрямовані на виявлення і встановлення тенденцій та 

закономірностей розвитку ринку. А оскільки хлібобулочні вироби є основною 

частиною нашого харчування, то і проведення маркетингових досліджень на 

ринку хлібобулочних виробів це є дуже важливим процесом, організація якого 

повинна бути бездоганною. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Виробництво є основою промисловості, а система розподілу – складова 

основи. Завдяки цій системі товар продають, купують, задовільняють попит. На 

даний момент є потреба у детальному вивченні політики розподілу, необхідність 

розвитку маркетингу. 

Політика розподілу корисна в забезпеченні вчасного пропонування товару, 

зміни вигляду, за для привабливості споживачів, корисності власності. Головною 

складовою політики розподілу є конструювання каналів розподілу. Завдяки 

каналам, продукцію переміщують з місця виготовлення до місця споживання, 

змінюючи фірм – посередників, які беруть на себе обов’язок переміщення від 

виробника до споживача. Функції каналів розподілу можна поділити на 

логістичні, обслуговування, та функції, що пов’язані з угодами [1]. Основними 

характеристиками каналів є довжина, та ширина розподілу,типи суб’єктів. 

Канали розподілу мають багато функцій: збирання інформації для 

планування виробничого процесу, пошуки замовників, переговори зі 

споживачами, узгодження цін на поставку, тощо. Для цього посередники 

виконують переміщення товару, беруть на себе ризики товароруху. Тому, 

управління каналами розподілу – це важливий комплекс заходів, які підвищують 

ефективність діяльності каналів. Вони базуються на результативності діяльності 

суб’єктів каналів [2]. 

Маркетингові рішення вибору каналів розподілу - це одне із важливих 

рішень, які визначають як споживачі отримають продукцію, чи послугу. Чи 

ефективна така система розподілу зі сторони витрат. Можна досягти значної 

конкурентоспроможності завдяки гнучкості до споживача,реагування на їх 

потреби, максимального охоплення, та мінімальних витрат [5]. 

Канали нульового рівня, або прямі, часто обирають фірми, які мають за мету 

контролювати маркетингову програму, мати контакти зі споживачами. Такі 

канали поширені на ринку промислового призначення. Непрямі канали, що 

передбачають участь посередників, обирають підприємства, які хочуть 

розширити обсяги збуту. Критерії вибору системи розподілу не є однозначними, 

але щонайменше три показники показують ефективність функціонування 

каналу, це швидкість збуту, та товарного руху, витрати на реалізацію. При 

визначенні довжини, та ширини каналу розподілу, враховують такі основні 

фактори: споживачі, їх частота покупок, та розмір покупки, ресурси компанії, 

това, його призначення, терміни зберігання, габарити, та конкурентів [3]. 

Бажано, щоб товари змінювали канали розподілу, переміщувались по ним. 

Успішність наступної стадії залежить від попередньої. 

На основі власних спостережень зроблено висновок, що ефективність 

каналу надасть своєчасну, надійну інформацію про ринок, динаміку, потребу 

споживачів, їх переваги. До чинників, які заважають збуту, належать: слабке 

управління їх каналами, порушення контрактів, невмконання зобов’язань у 

межах каналів, тощо. Тому маркетинговий аналіз каналів розподілу є важливим 
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на етапі формування, розвитку економіки підприємства, так як це надасть змогу 

раціонально використовувати ресурси з максимальним отриманням прибутків. 
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Кожне підприємство має на ринку певні переваги і наділена недоліками. 

SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) дає змогу виявити ті 

сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку 

підприємства.  

SWOT-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони 

(Weaknesses) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і 

загрози (Threats) зовнішнього середовища організації [1].  

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і 

слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між 

ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії 

організації. Слід з’ясувати, які загрози є найбільш імовірними і які ризики вони 

здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої концентрації зусиль з 

метою їх усунення. В основі даної методології аналізу покладена теорія 

М.Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі.  

Оцінюючи можливості, слід зважати на їх потенційну привабливість і 

ймовірність їх реалізації, а також те, чи заплановані вигоди можуть перевершити 

ймовірні втрати внаслідок реалізації можливостей. Залежно від ситуації один і 

той самий фактор здатний бути як загрозою, так і можливістю. 

Метою SWOT-аналізу не з’ясування всіх сильних і слабких сторін, це надто 

складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство повинно 
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зосередитися на тих із них, які можуть стати ключовими факторами успіху чи 

провалу, а надто широкий перелік нівелює те, що є найважливішим.  

Але недостатньо лише проаналізувати вплив зовнішнього та внутрішнього 

середовищ у розрізі їх окремих підприємств, поставити діагноз про 

конкурентоспроможність підприємства, треба обґрунтувати значущість і рівень 

впливу на подальший розвиток організації окремих факторів та їхніх груп. Саме 

для цього усі фактори, що розглядаються, відносять до позитивно чи негативно 

діючих (можливостей та загроз) відносно зовнішнього середовища, сильних і 

слабких сторін діяльності підприємства відносно внутрішнього середовища. 

Відомо, що не буває явищ або подій, які мали б лише позитивні чи негативні 

наслідки, тому кожний з факторів зовнішнього або внутрішнього середовища 

повинен мати всебічну оцінку механізмів і результатів впливу. Крім того, треба 

мати на увазі, що аналіз середовища здійснюють певні особи, які можуть по-

різному оцінювати явища та події, розробляти різноманітні заходи щодо 

поведінки підприємства в тих чи інших умовах. Основне правило все ж є: 

потрібно аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовища в їхньому взаємозв’язку 

та залежності. 

SWOT-аналіз, або складання стратегічного балансу – це певне поєднання 

негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства (загроз і 

можливостей), що об’єктивно існують у зовнішньому оточенні підприємства та 

суб’єктивно оцінені керівниками, з відносно сильними та слабкими сторонами у 

функціонуванні підприємства. До того ж, найбільші загрози виникають тоді, 

коли негативний розвиток ситуації в середовищі, накладається на слабкі сторони 

підприємства; можливості – це ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний 

процес чи явище, при яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони. 

Потрібно своєчасно виявляти загрози з метою запобігання кризі підприємства, а 

знання про потенційні можливості дає змогу заздалегідь підготуватися до 

найбільш ефективного їх використання. 

Треба зважати на такі особливості SWOT-аналізу: 

1. Суб’єктивність характеру добору факторів, що складають сильні/слабкі 

сторони підприємства за ступенем їхньої важливості, а також специфіку 

сприймання менеджерами впливу факторів зовнішнього середовища; 

2. Імовірність і ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі 

переваги можуть у майбутньому стати недоліками, і навпаки); 

3. Швидко змінюючись, середовище потребує постійної уваги до себе [18]. 

Процвітаючі фірми, що ефективно застосовують стратегічне управління, 

виконують SWOT-аналіз за обраним переліком і оцінками факторів один раз на 

квартал [2]. 

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими 

причинами: стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, 

яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає 

потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи. 

SWOT-аналіз – це своєрідна форма; він не містить остаточної інформації 

для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес 
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обміркування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. 

Для будь-якого керівника або управлінського працівника, зорієнтованого на 

поточну роботу, це корисна справа, яка вимагає від будь-кого, хто застосовує 

SWOT-аналіз, замислитися на перспективу. 

SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій 

підприємства з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до змісту стратегії - 

адаптації до (чи формування впливу на) середовища. 

SWOT-аналіз витримав перевірку часом, і досі доводячи свою необхідність 

як важливий елемент раціоналістичного підходу для розробки та реалізації 

стратегії.  

Узагальнити ситуацію на підприємстві і на ринку, побачити шанси та 

загрози SWOT-аналіз допомагає через визначення слабких і сильних сторін 

підприємства і його конкурентів. Процес такого аналізу охоплює три етапи: 

ідентифікацію сильних і слабких сторін, ідентифікацію шансів і загроз та 

відображення їх з точки зору слабких та сильних сторін підприємства; пошук 

можливості діяти на межі відповідних характеристик підприємства і його 

конкурентів.  

Ідентифікація сильних і слабких сторін підприємства полягає в оцінюванні 

окремих елементів маркетингу-мікс (маркетингових факторів успіху). Для 

адекватного відображення ситуації такий аналіз повинен використовувати дані 

попереднього аналізу; здійснюватись послідовно представниками різних 

підрозділів; доповнюватися думкою клієнтів, аналітиків, консультантів, 

експертів [3]. 

Аналіз сприяє пошуку розв’язання проблем на межі кожного шансу і 

загрози, а також проблем, пов’язаних з кожною слабкою і сильною стороною. 

Після розгляду всіх можливостей діяльності може виявитися, що не всі шанси 

підприємство здатне використати і не всі можливості можуть бути реалізовані. 

За результатами такого аналізу підприємство повинно визначитись, які шанси 

використати, а які ні; які сильні сторони використовувати активніше, а які не 

вартують великих зусиль; які загрози ліквідувати, яких уникати, які перетворити 

на шанси; які слабкі сторони залишити, які ліквідувати, які перетворити на 

сильні тощо.  

Якісно здійснений маркетинговий аналіз повинен спиратися на результати 

маркетингових досліджень; визначати сильні і слабкі сторони підприємства і 

його товарів на фоні конкурентів; концентруватись на найважливіших шансах і 

загрозах; ідентифікувати різні реальні можливості діяльності; відповідати своїм 

змістом і процедурно методологічним вимогам.  
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АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО УМОВ 

ВОЄННОГО ЧАСУ 

У сьогоденні маркетинг розвивається в переломний період української 

державності. Він швидко займає місце майже у всіх аспектах життя людини, 

впливає на спосіб отримання інформації та їх переваги. Фахівці, які працюють у 

цій галузі мають переглядати цілі та методи маркетингу, в перемінних умовах 

воєнного життя країни, для досягнення максимально можливих результатів. 

Підприємства зіштовхуються з труднощами просування товарів та послуг, 

інформатизацією клієнтів та посиленням конкуренції, а українська сучасна 

економіка останнім часом зазнає кризових явищ [3]. 

Дослідженням маркетингу займалося багато науковців. Серед вітчизняних 

науковців варто виділити: А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай, В.Г. Герасимчук, А.П. 

Гречан, Є.В. Крикавський тощо. 

Серед зарубіжних дослідників були: Ф. Котлер, І. Ансофф, Г. Армстронг, В. 

Вонг, П. Діксон, Дж.Р. Еванс та багато інших.  

Війна- це складний період для будь-якої держави, суспільства та людини. 

Досвід України доводить, що до такого руйнівного явища підготуватися 

неможливо. Періодично отримуючи повідомлення про можливий наступ РФ, 

більша частина українського суспільства та бізнесу банально розгубилася. Ніхто 

не знав як рухатися і що буде далі. Тому ранком 24 лютого просів весь ринок і 

була зупинена вся комунікація. Втім, згодом поступово бренди почали виходити 

з мовчазної паузи і з’явилися нові проблеми. Як розділити війну і бізнес? Як 

волонтерити правильно? Як комунікувати? Як вести обережно зворотній 

зв’язок? А головне, як не мовчати?  

Більшість підприємств потерпали від негативних коментарів за 

«неправильні» дії, що зумовило розуміння того, що сьогодні як ніколи потрібна 

підтримка в медіа дуже важлива. Це почало збільшувати лояльність споживачів 

до цих брендів та згуртувало українців задля перемоги. Підприємства почали 

переводити частину прибутку у різноманітні фонди, тим самим підвищувати 

престиж в очах покупців. Споживачі все частіше почали купувати товари тих 

брендів, які жертвують великий відсоток на допомогу армії чи біженцям. Гучна 

благодійність через поширення в соціальних мережах добре працює на практиці, 

особливо коли аудиторія могла певною мірою простежити рух власного внеску. 

З кожним днем війни бізнес створює багато маркетингових рішень для 

привертання уваги нових клієнтів. Для цього використовують військову 

тематику для постерів, рекламних роликів, нових страв [1].  

Наприклад доставка піци на дровах «LA П’ЄЦ» створили піцу «Джавеліна». 

В магазині «AIWA» є салати «Байрактар» та «Солодкий голос Арестовича». Це 
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все привертає увагу та створює ажіотаж на купівлю, але з часом така цікавість 

зникає, що призводить до зменшення обсягів продажу, що у свою чергу 

пропорційно зменшує і обсяги допомоги. Тому з цього випливає тон комунікації 

з аудиторією. 

Війна змінила емоційний стан людей і потрібно правильно підбирати слова, 

щоб як мінімум нікого не ранити. Важко було уявити і розважальний контент у 

соціальних мережах, коли кожна публікація пов’язана з новинами та 

волонтерством. Тому щоб не втратити своїх теперішніх і майбутніх клієнтів 

бізнес намагався і намагається досі вести своє підприємство щиро з оточуючими. 

До прикладу не потрібно брехати про донати, якщо їх немає, не потрібно обирати 

блогерів для реклами, у яких погана репутація щодо політичної думки. 

Своєчасно виставляти інформацію про графіки роботи, про реальні ціни в онлайн 

і офлайн магазинах. Не нехтувати державними нормами про безпеку під час 

тривоги, про дні жалоби та хвилиною мовчання. 

У теперішній час велика частина життя перенеслась у смартфон. 

Спілкування, новини, покупки. І все частіше люди брендам пишуть, а не 

дзвонять. Питань багато і вони різні, як і самі споживачі. То ж як вести зворотній 

зв’язок зараз і реагувати на поведінку споживачів? Як мінімум потрібно не 

мовчати. Зараз це найбільш поширений слоган «Не мовчи!». Щоб не втрачати 

клієнтів потрібно відповідати вчасно і коректно. Гарною практикою є вказування 

на сторінці графік роботи дірект-менеджерів. Ці спеціалісти задають тон бесіди, 

вони орієнтуються на споживчому настрої та бажаннях покупців. 

Отже, усі сучасні маркетингові технології мають враховувати ті зміни, в 

яких ми перебуваємо. Потрібно адаптуватися до них та потреб споживачів і 

можливостей бізнесу. В Україні швидко формується інформаційне суспільство, 

яке розвивається у напрямку діджиталізації. Особливою рисою в нашій країні є 

те, що основа ринку складається з вітчизняних товарів. Підприємства своїм 

прикладом показують відвагу українського народу та заохочують співпрацювати 

з ними. Маркетингова діяльність дуже важлива, особливо під час кризи. Нашим 

вітчизняним брендам не потрібно зупинятися, а й далі працювати для економіки 

країни. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ 

ВИДІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

Програма маркетингового дослідження являє собою викладення його 

основних цілей, загальної концепції, вихідних гіпотез, логічної послідовності 

операцій щодо їх перевірки. 

Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, що 

допускають спостереження. Більшість цих методів заснована на підходах, 

розроблених психологами. Спостереження в маркетингових дослідженнях є 

методом збирання первинної маркетингової інформації про об’єкт, що 

вивчається, шляхом спостереження за вибраними групами людей, діями і 

ситуаціями. При цьому дослідник безпосередньо сприймає і реєструє всі 

чинники, що стосуються об’єкта, що вивчається, і значущі з погляду цілей 

дослідження. 

Спостереження в маркетинговому дослідженні може бути спрямоване на 

досягнення різної мети. Воно може бути використане як джерело інформації для 

побудови гіпотез, служити для перевірки даних, одержаних іншими методами, за 

його допомогою можна одержати додаткові відомості про об’єкт, що вивчається 

[1, 3]. 

Різноманітність способів проведення спостережень визначається чотирма 

підходами до їх здійснення: пряме або непряме спостереження, відкрите або 

приховане, структуроване або неструктуроване, здійснюване за допомогою 

людини або механічних засобів. 

Пряме спостереження припускає безпосереднє спостереження за 

поведінкою, скажімо, потенційних туристів в офісі туристичної компанії 

(наприклад, в якій послідовності вони вивчають туристичні продукти, 

запропоновані менеджером). Під час застосування непрямого спостереження 

вивчаються результати певної поведінки, а не сама поведінка. Ці вимоги 

задовольняє приховане спостереження. Наприклад, у туристичних офісах 

можуть приховано спостерігати за тим, наскільки менеджер ввічливо поводиться 

з покупцями і допомагає їм вибрати туристичний продукт. 

Під час проведення спостереження, що структурується, спостерігач наперед 

визначає, що він спостерігатиме і реєструватиме. Пряме спостереження 

припускає безпосереднє спостереження за поведінкою, скажімо, потенційних 

туристів в офісі туристичної компанії (наприклад, в якій послідовності вони 

вивчають туристичні продукти, запропоновані менеджером). Під час 

застосування непрямого спостереження вивчаються результати певної 

поведінки, а не сама поведінка. Тут часто використовуються архівні дані, 

наприклад, дані про динаміку покупок певних туристичних продуктів за роками 

можуть бути корисними при вивченні зрушень у ринковій ситуації. Відкрите 
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спостереження припускає, що люди знають про те, що за ними спостерігають, 

наприклад, під час проведення спеціальних експериментів. Проте присутність 

спостерігачів впливає на поведінку спостережуваних, тому треба прагнути 

звести його до мінімуму [1]. 

Ці вимоги задовольняє приховане спостереження. Наприклад, у 

туристичних офісах можуть приховано спостерігати за тим, наскільки менеджер 

ввічливо поводиться з покупцями і допомагає їм вибрати туристичний продукт. 

Під час проведення спостереження, що структурується, спостерігач наперед 

визначає, що він спостерігатиме і реєструватиме. Інші види поведінки 

ігноруються. 

Таким чином, форма спостережень повинна вказувати, який вид поведінки 

спостерігається і як він має бути зафіксований: 

— форма для реєстрації спостережень; 

— спостерігач; 

— місце спостереження; 

— дата; 

— час; 

— структура групи спостережуваних;  

— чисельність групи:  

— дорослих, дітей;  

— стать: 

— дорослі: чоловіча/жіноча; 

— діти: чоловіча/жіноча.  

Поведінка в офісі туристичної компанії може реєструватися та визначатися 

такими видами вчинків: 

— відхід без покупки туристичного продукту; 

— порівняння різних типів туристичного продукту; 

— вибір певного географічного напряму туристичного продукту; 

— уважне ознайомлення з фото — сесією вибраного туристичного 

продукту; 

— обговорення з іншими учасниками групи; 

— інші особливості вибору покупки; 

— використання калькулятора та ін.; 

— час здійснення покупки: ранок, день, вечір; 

— куплений асортимент основних і додаткових туристичних продуктів. 

Вказаний вище підхід припускає здійснення спочатку класифікації, а 

потім проведення спостережень. 

В ідеальному випадку об’єкти спостережень не повинні знати, що за їхньою 

поведінкою спостерігають. В деяких випадках спостереження є єдиним 

способом отримання точної інформації [1]. 

При використанні методу спостережень треба прагнути подолати два такі 

недоліки. Перший полягає в прагненні «висмоктати» всю мислиму і немислиму 

інформацію з нерепрезентативних спостережень. Другий − у прагненні бездумно 

використовувати кількісні характеристики. Шлях до успіху - продумане 
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використання як кількісних, так і якісних методів; проведення як 

великомасштабних обстежень, так і спостережень у малих групах. 

За характером навколишнього оточення спостереження може бути 

польовим, за якого процеси проходять у природному оточенні (в офісі 

туристичної компанії, на туристичній виставці), або лабораторним, тобто 

проводиться в штучно створеній ситуації [2]. 

Результати спостережень фіксуються за допомогою аудіо- або відеотехніки, 

в блокнотах тощо. 

Етапи проведення спостереження: 

Визначення мети, постановка завдань, встановлення об’єкта і предмета 

спостереження. Залежно від цілей дослідження зазвичай вибирається предмет 

спостереження який один або обмежена кількість аспектів діяльності об’єкта, 

наприклад, вивчається поведінка покупця в туристичному офісі. 

Забезпечення доступу до середовища, отримання відповідних дозволів, 

зав’язування контактів із людьми. 

Вибір способу спостереження і розробка процедури на основі заздалегідь 

зібраних матеріалів. 

Перш ніж почати спостереження, потрібно наперед вибрати ознаки, одиниці 

спостереження, за якими можна буде оцінити ту ситуацію, яка цікавить 

дослідника. Як одиницю спостереження (а для спостережуваного − це одиниця 

поведінки) можна виділити і фіксувати будь-які складні дії різного характеру, 

наприклад, покупець може просто подивитися на певні фотографії туристичного 

продукту, а може і взяти їх у руки. 

Тому спостереження, що не структурується, найчастіше не має жорстких 

форм фіксації. Тут перш за все важливо, щоб запис давав можливість визначити, 

що є тільки спостереженням, а що − інтерпретацією спостережуваних подій. 

Інакше дані спостережень змішуються з висновками. 

Список використаних джерел: 

1. Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. Поведінка 

споживачів. Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 200 с.  

2. Поліщук І.І. Маркетинговий потенціал в системі управління 

підприємством: монографія. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. 353 с. 

3. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг. Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Меркьюрі-

Поділля». 2019. 292 с.  

 

 

 

Рябоконь І.С., 3к., МР-32д  

Науковий керівник: Поліщук І.І.,  

д-р екон.наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 



267 
 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Маркетингові дослідження є основою для маркетингової діяльності 

підприємства. В підпорядкованості від сутності маркетингових досліджень, ролі, 

яку вони відіграють в регулюванні ринку, інших факторів існують декілька 

визначень маркетингових досліджень. 

В залежності від сутності маркетингового дослідження, існує декілька 

визначень, які вони відіграють в регулюванні ринку. Наведу декілька з них: 

«Маркетингові дослідження – це наукові дослідження ,які спрямовані на 

систематичне збирання, відображення та аналіз інформації щодо проблем, 

пов’язаних із маркетинговою діяльністю підприємства» [1, с. 268- 366]. 

«Маркетингові дослідження – це регулярний процес планування, збирання, 

аналізу і презентації ринкової інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії підприємства, 

намір якої є найбільш повне погоджування інтересів виробника і споживача» [1, 

с. 268- 366]. 

«Маркетингове дослідження – це ключовий елемент в цілісному полі 

маркетингової інформації. Воно об’єднує споживача, клієнта і маркетолога через 

інформацію, яка використовується для того, щоб ідентифікувати та визначити 

можливості і проблеми маркетингу, розробити, деталізувати і оцінювати дії 

маркетингу, вдосконалювати розуміння маркетингу як процесу і засобу 

підвищення ефективності специфічних видів маркетингової діяльності» [1, с. 

268- 366]. 

 «Маркетингові дослідження є роллю, яка зв’язує організацію із 

споживачами через інформацію. Інформація використовується щодо виявлення і 

визначення можливостей і проблем маркетингу, опрацьовування, з’ясування, 

оцінення і контроль виконання маркетингових заходів; вдосконалення розуміння 

маркетингу як процесу» [1, с. 268- 366].  

«Маркетингове дослідження – це наукове дослідження, яке спрямовується 

на систематичне збирання, відображення і аналіз фактографічної інформації 

відносних потреб, думок, мотивацій, стосунків, поведінки окремих осіб і 

організацій, зв’язаних з маркетингом, тобто зі всіма аспектами просування на 

ринок визначених товарів і послуг, а також підготовки цієї інформації для 

прийняття маркетингових рішень». Функція маркетингових досліджень полягає 

у збиранні закономірної інформації щодо оцінки маркетингових ситуацій та 

прийняття на її основі обґрунтованих маркетингових рішень [1, с. 268- 366].  

 Мета маркетингових досліджень – виявити можливості фірми зайняти 

конкурентні позиції на конкретному ринку шляхом приладнання своєї продукції  

до попиту і вимог покупців. Маркетингові дослідження виступають як початок і 

логічне завершення будь-якого циклу маркетингової діяльності з метою 

зменшення невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень 

[1]. 

Для процесу маркетингових досліджень на сучасному етапі характерні такі 

тенденції:  
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— зростання застосування технологічних новацій; 

— чимдалі більша комерціалізація баз даних; 

— пониження ефективності методів опитування. 

Методика здійснення маркетингових досліджень, до яких були закріплені 

основні вимоги в спеціальному Міжнародному кодексі МТПІ ЕСОМАР, перший 

варіант якого був виданий у 1948 році, а переглянутий у 1972 р. 

Обов’язковими елементами маркетингових досліджень є: 

— науковий підхід, що базується на об’єктивності та точності; 

— систематичний та скуплений характер; 

— можливість використання результативної інформації для прийняття 

рішень на різних рівнях у системі  управління підприємством. 

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких один 

або декількох товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збу-

тової діяльності фірми. Основним завданням товарної політики є створення 

такого товару чи послуги та таке управління ними, щоб інші елементи 

маркетингової діяльності  були непотрібні взагалі або ж використовувалися 

мінімально, як допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей. Товарна 

політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього 

наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити 

прийняття рішень стосовно яких формування асортименту й управління ним; 

підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження 

для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація 

стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів. 

Розробка і здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних 

умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; наявності 

стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; гарного  знання ринку й 

характеру його вимог; чіткої уяви про  можливості й ресурси (дослідницькі, 

науково-технічні, виробничі, збутові) нині та на майбутнє. 

Найважливішою частиною маркетингової товарної політики є розробка 

товарів (послуг). Обслуговування – це забезпечення сталості відповідних 

характеристик товарів, що впроваджені на ринку і користуються попитом 

споживачів. Основним у цій частині маркетингової товарної політики є контроль 

за якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її 

поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах розподілення та 

продажу. Це створення нових товарів, які дадуть змогу фірмі: 

— здійснити прорив на ринок, 

— перемогти конкурентів, 

— зберегти й розширити свій ринок, 

— збільшити доходи й прибуток. 

У ринкових умовах завжди виграє той, хто атакує. Тому розробка товарів 

завжди є в центрі уваги будь-якого підприємця. 

Отже, маркетингове дослідження – це форма бізнес-дослідження і напрям 

прикладної соціології, яка фокусується на розумінні поведінки, бажань та 

уподобань споживачів, конкурентів та ринків в економіці, що диктується 



269 
 

ринком. Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких 

один або декількох товарів використовуються як основні інструменти 

виробничо-збутової діяльності фірми. Основним завданням товарної політики є 

створення такого товару чи послуги та таке управління ними, щоб інші елементи 

маркетингової діяльності  були непотрібні взагалі або ж використовувалися 

мінімально. 

Список використаних джерел: 

1. Танасійчук .А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Меркюрі-

Поділля» 2019. 298с 

2.Поліщук І.І., Стратегічні аспекти управління маркетинговим потенцілом 

підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки 2016. №5. ТОМ 2. С. 234-238. 

3. Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П.,  Маркетинговий потенціал 

стратегічні орієнтири розвитку: монографія. Вінниця: Редакційно- видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ,2020. 284с. 

 

 

Самойлов В.В., 2к., МР-21д 

Науковий керівник: Бондаренко В. М.,  

д-р екон.наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГУ 

Виставки та ярмарки – це маркетинговий процес, у якому реалізовується 

низка методів просування і збуту продукції. На подібних заходах можна не 

тільки представити найпривабливіші риси товару, а й провести дослідження 

затребуваності продукту, його естетичних і споживчих показників. Завдяки цій 

діяльності можна сформувати попит та задовольнити потреби споживачів. 

Виставка – це особливий вид діяльності, під час якого, зокрема, підприємці 

показують свої досягнення. Наприклад, показують кращі зразки своїх товарів та 

послуг або показують весь наявний асортимент [1]. Ярмарки – це регулярні 

торгівельні заходи, які проводяться у певний період часу у певному місці. В них 

беруть участь спеціалісти двох видів: фахівці з продажу-купівлі товарів та 

фахівці укладання торгових угод. 

Виставково-ярмаркова діяльність (далі – ВЯД), у якій бере участь 

комерційне підприємство,  виступає ефективним інструментом впливу на 

– споживача на ринку товарів та послуг; 

– розмір одержуваного прибутку; 

– отримання достовірної інформації;  

– формування іміджу в умовах жорсткої конкурентної боротьби.  

Завдяки цьому впливу ВЯД стає дійсно ефективним інструментом 

маркетингу, оскільки вона включає всі складові маркетингової стратегії. Адже, 
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згідно з [2, 3], маркетингова стратегія включає саме наведені вище складові: 

продукт, ціна, продажі, просування. 

Крім того виставково-ярмаркова діяльність дає можливість розказати про 

свої товари та послуги як найбільш широкому колу споживачів. Адже будь-який 

продукт або послуга, що виходить на ринок, повинні бути затребувані 

споживачем. Тобто люди повинні спочатку познайомитись чи спробувати товар 

або послугу (пройти апробацію). А саме на виставках і ярмарках фірми можуть 

показати привабливий образ своїх товарів і послуг, а також прорекламувати 

серед широкого кола споживачів. 

Ще один аргумент на користь важливості ВЯД – це можливість налагодити 

систему ціноутворення: 

– скорегувати ціни; 

– вплинути на існуючу систему цін; 

– провести тестування спеціальних пропозицій, акцій, знижок; 

– досліджувати місця продажу залежно від ефективності системи знижок та 

акцій. 

Виставково-ярмаркова діяльність допомагає сформувати мережу 

торгівельних точок:  

– прискорює розвиток мережі; 

– вдосконалює мережу розподілу товарів і послуг; 

– з’ясовує, чи потрібно проводити якісь зміни у тих каналах збуту, які вже 

є; 

– допомагає знайти агентів, дилерів, підприємств, які можуть надати склад 

чи транспорт; 

– запровадити нову структуру організації роботи на місцях тощо. 

Крім того тут відбувається зустріч з конкурентами, так як у цих заходах 

одночасно беруть участь підприємства, які займаються схожою діяльність. Це 

дає можливість:  

– вивчити попит; 

– скоректувати товарну політику; 

– оцінити якість товару або послуги; 

– сформувати асортимент і позицію торгової марки чи бренду; 

– здійснити якісну презентацію товарних новинок. 

Виставково-ярмаркова діяльність також ідеальне місце для контактів з 

потенційними клієнтами, постачальниками, партнерами. Якщо власник компанії 

гарно спрацює, то отримає швидкий позитивний результат – укладе  угоди з 

потенційними клієнтами і буде мати оптових закупівельників.  

Отже, виставково-ярмаркова діяльність як інструмент маркетингу  створює 

умови для того, щоб власник компанії досягнув низку цілей:  

- продаж товарів та послуг; 

- управління відносинами з покупцями та клієнтами; 

- зворотній зв’язок з місцевою громадою; 

- посилення бренду компанії; 
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- дослідження ринку товарів та послуг, на яких компанія спеціалізується або 

планує розвивати. 
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ПIДПРИЄМСТВI 

Для eфeктивного функцiонувaння пiдприємств в ринкових умовaх 

нeобхiдно нaлaгодити рeгулярнe збирaння iнформaцiї. Цe зaвдaння вирiшується 

зaвдяки створeнню мaркeтингової iнформaцiйної систeми, однiєю iз склaдових 

якої є систeмa мaркeтингових дослiджeнь. Систeмa мaркeтингових дослiджeнь 

збирaє дaнi про потрeби споживaчiв, їх нaмiри вiдносно покупок i хaрaктeристик. 

Вонa одeржує iнформaцiю про рeaкцiю споживaчiв нa стрaтeгiї компaнiї шляхом 

тeстувaння товaрiв, вивчeння eфeктивностi рeклaми i стимулювaння збуту. Коли 

пропонується новий товaр, систeмa мaркeтингових дослiджeнь зaбeзпeчує його 

випробувaння нa ринку з мeтою з’ясувaння рeaкцiї споживaчiв до виходу товaру 

нa зaгaльнонaцiонaльний ринок. Цi функцiї можуть бути роздiлeнi стосовно до 

нових i до вжe виготовлeних товaрiв. Систeмa мaркeтингових дослiджeнь є 

вaжливою i склaдною, тому що зaбeзпeчує отримaння iнформaцiї бeзпосeрeдньо 

вiд споживaчiв. 

Пeрeдусiм, aспeкти мaркeтингoвих дoслiджeнь рoзглядaються в прaцях 

iнoзeмних aвтoрiв Ф. Кoтлeрa, Г. Aрмстрoнгa, Д. Сoндeрсa, В.Вoнгa, 

В. Рудeлiусa, Нaрeш Мaлхoтри, Є.П. Гoлубкoвa, a тaкoж вiтчизняних нaукoвцiв 

С.С. Гaркaвeнкa, Є.В. Крикaвськoгo, Н.С. Кoсaр, O.Б. Мних, O.A. Сoрoки тa 

iнших.  

Мeтою дaної роботи є узaгaльнeння особливостeй оргaнiзaцiї 

мaркeтингових дослiджeнь нa пiдприємствi. 

Мaркeтинг нa пiдприємствi стaє oдним iз нaпрямiв рeaлiзaцiї стрaтeгiчних 

дiй, функцiєю упрaвлiння, спрямoвaнoю нa дoсягнeння цiлeй тa зaгaльнoї мeти 

чeрeз викoристaння мaркeтингoвих iнструмeнтiв. Рeaлiзувaти oснoвнe зaвдaння 

мaркeтингу, a сaмe збiльшeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, 

мoжливo, зoкрeмa, iз ввeдeнням йoгo дo зaгaльнoї систeми мeнeджмeнту 

пiдприємствa тa викoристaнням усiх нaявних мaркeтингoвих iнструмeнтiв, 

мoжливoстeй тa рeсурснoї бaзи пiдприємствa шляхoм прийняття eфeктивних 

мaркeтингoвих рiшeнь [1, с. 94]. 
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Мaркeтингoвa дiяльнiсть пiдприємствa пoвиннa сприяти нaбуттю 

кoнкурeнтних пeрeвaг в умoвaх нeстaбiльнoстi тa мiнливoстi зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa [2, с. 369]. Тoму, бeзпeрeчнo, eфeктивнiсть тa рeзультaтивнiсть 

фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa зaлeжить вiдкiнцeвих 

рeзультaтiв здiйснeння мaркeтингoвoї дiяльнoстi, якa стaє oдним iз eлeмeнтiв 

систeми мeнeджмeнту пiдприємствa. 

Дослiджeння ринку - цe цiлa систeмaтичнa дiяльнiсть, спрямовaнa нa збiр, 

aнaлiз тa iнтeрпрeтaцiю iнформaцiї про ринковi процeси. Дослiджeння ринку 

дозволяє визнaчити основнi ринковi мeхaнiзми, тaкi як попит, пропозицiя, цiни, 

a тaкож повeдiнкa споживaчiв тa дiяльнiсть у сфeрi конкурeнцiї.  

Нинi дослiджeння ринку є основою успiшного бiзнeсу, провeдeнi aнaлiзи 

допомaгaють пiдприємцям приймaти прaвильнi рiшeння, iнвeстувaти лишe в 

проeкти з потeнцiaлом тa aдaптувaти мaркeтингову стрaтeгiю до сучaсних вимог 

ринку. Крiм того, в eпоху боротьби зa якомогa бiльшу кiлькiсть клiєнтiв 

використaння мaркeтингових дослiджeнь дозволить компaнiї eфeктивно 

функцiонувaти тa можe дaти знaчну конкурeнтну пeрeвaгу [1, с. 83].  

Мaркeтинговe дослiджeння – цe ключовий eлeмeнт в цiлiсному полi 

мaркeтингової iнформaцiї. Воно об’єднує споживaчa, клiєнтa, громaдськiсть i 

мaркeтологa чeрeз iнформaцiю, якa використовується для того, щоб 

iдeнтифiкувaти i визнaчити можливостi i проблeми мaркeтингу, розробити, 

дeтaлiзувaти i оцiнювaти дiї мaркeтингу, вдосконaлювaти розумiння мaркeтингу 

як процeсу i зaсобу пiдвищeння eфeктивностi спeцифiчних видiв мaркeтингової 

дiяльностi.  

Мaркeтинговi дослiджeння є функцiєю, якa зв’язує оргaнiзaцiю iз 

споживaчaми чeрeз iнформaцiю. Iнформaцiя використовується щодо виявлeння i 

визнaчeння можливостeй i проблeм мaркeтингу, розроблeння, уточнeння, 

оцiнeння i контролю виконaння мaркeтингових зaходiв; вдосконaлeння 

розумiння мaркeтингу як процeсу [2, с. 87]. 

Пiд чaс провeдeння дослiджeння мaркeтингового сeрeдовищa нeобхiдно 

дотримувaтися нaступних принципiв: 

– об’єктивнiсть пeрeдбaчaє aдeквaтнe вiдобрaжeння отримaних дaних тa 

рeзультaтiв; 

– систeмнiсть – рeтeльний aнaлiз усiєї сукупностi чинникiв, суб’єктiв тa сил 

мaркeтингового сeрeдовищa, видiлeння структурних склaдових, визнaчeння 

iєрaрхiчних зв’язкiв i взaємопiдпорядковaностi процeсiв i явищ; 

– комплeкснiсть – вивчeння явищ i процeсiв, якi вiдбувaються у 

мaркeтинговому сeрeдовищi у всiй повнотi, взaємозв’язку тa розвитку; 

– точнiсть – дослiджeння мaркeтингового сeрeдовищa повиннi 

зaсновувaтися нa пeвних джeрeлaх iнформaцiї (влaсних, офiцiйних, зiбрaних 

тощо); 

– рeтeльнiсть – використaння рiзномaнiтних iнструмeнтiв i мeтодiв, 

провeдeння нeобхiдних пiдрaхункiв; 
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– рeгулярнiсть – дослiджeння чинникiв мaркeтингового сeрeдовищa 

повиннi проводитися систeмaтично для своєчaсного виявлeння змiн тa їх 

урaхувaння пiд чaс пiдготовки тa прийняття упрaвлiнських рiшeнь. 

До бaзових цiлeй мaркeтингових дослiджeнь, якi проводять  пiдприємствa, 

можнa вiднeсти нaступнi: 

– розробкa зaгaльної стрaтeгiї дiяльностi пiдприємствa нa ринку; 

– формувaння мaркeтингової стрaтeгiї прeдстaвлeння товaру нa ринку; 

– обґрунтувaння господaрських рiшeнь iз формувaння aсортимeнту, обсягiв 

виробництвa, тeрмiнiв i умов прeдстaвлeння нa ринку, мeтодiв збуту, вибору 

кaнaлiв товaроруху, мeтодiв мaркeтингових комунiкaцiй. 

До другорядних цiлeй мaркeтингових дослiджeнь можнa вiднeсти: 

– пошуковi – збирaння додaткової iнформaцiї для виявлeння проблeми; 

– описовi – дeтaльний опис окрeмих фaктiв i явищ, якi вкaзують нa 

спeцифiку проблeми, a тaкож їх взaємозв’язку тa взaємовпливу; 

– eкспeримeнтaльнi – пeрeвiркa мaркeтингових гiпотeз i причинно-

нaслiдкових зв’язкiв попиту тa хaрaктeристик товaру чи споживaчa; 

– пiдтвeрджуючi – пiдтвeрджeння iнформaцiєю вжe сформовaної думки, 

пeрeконaння, позицiї чи точку зору кeрiвникa пiдприємствa [3, с. 42]. 

Тaким чином, мaркeтинговi дослiджeння – цe лaнцюг, який поєднує 

споживaчiв, продaвцiв, суспiльство i мaркeтологa чeрeз iнформaцiю, якa 

використовується щодо вивчeння проблeми чи можливостeй, розробки 

нaпрямкiв дiяльностi, визнaчeння мaркeтингових пeрeтворeнь i полeгшeння 

зaгaльного розумiння мaркeтингу. Мaркeтинговi дослiджeння дaють змогу 

визнaчити обсяг iнформaцiї, нeобхiдної для вирiшeння виявлeних проблeм; 

вiдiбрaти мeтоди збору iнформaцiї, оргaнiзувaти тa здiйснити процeс збору дaних 

i проaнaлiзувaти рeзультaти; визнaчити нaпрямки використaння рeзультaтiв. Цe 

i є основними зaвдaннями мaркeтингових дослiджeнь. 
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ввaжaлoся пріoритетним зaвдaнням екoнoміки будь-якoї держaви. Прoдoвoльчий 

ринoк нестaбільний тa не передбaчувaний. Сaме тoму йoгo дoслідження в умoвaх 

глoбaльних трaнсфoрмaцій є дуже aктуальним. 

Сучaсний стaн кoнкурентногo середoвищa регіoнaльних ринків змушує 

oргaнізaції більш aктивнo викoристoвувaти сучaсні інструменти бізнес-

aналітики, щo дoзвoляють рoзрoбити oптимaльні прoгрaми рoзвитку тa 

oбґрунтувaти індикaтoри рoзвитку. Oдним з дaних інструментів є мaркетингoві 

дoслідження ринку, які дoзвoляють зібрaти і прoaнaлізувaти дaні прo ринoк. 

Ha сьогодні проблемою ринку харчової олії є не лише процес виробництва, 

а й процес маркетингу. Через це важливо вивчити природу маркетингових 

досліджень, прийнятих оптовиками харчової олії.  

Маркетингове дослідження – це процес збору, обробки та аналізу даних. 

Саме воно надає можливість  підприємству зайняти та утримати достатню частку 

внутрішнього та міжнародного ринку і отримати головний результат діяльності 

будь-якого підприємства – високий рівень прибутку за відносно низького рівня 

витрат. 

Мета цього процесу − зменшити ризик і невизначеність, які супроводжують 

маркетингові рішення. Маркетингові рішення охоплюють ринок, споживачів, 

конкурентів, ціну, потенціал всередині компанії. Такі дослідження зосереджені 

на ключовій концепції, згідно з якою головною метою є задоволення споживачів. 

Кожного року збільшувалась кількість вирoбленого тa перерoбленого 

сoняшнику, йoгo експoрту, щo вивелo крaїну в лідери міжнaрoднoму ринку. Це 

стaбільне джерелa вaлютних нaдхoджень для Укрaїни. Зрoстaння oбсягів 

вирoбництвa oлії прoтягoм бaгaтьoх рoків пoяснюється пoстійним підвищенням 

пoпиту нa oлію не лише як нa експoртoвaну прoдукцію, a і як нa хaрчoвий тa 

технічний прoдукт внутрішньoгo ринку. 

Ряд публікацій показує, що ринок насіння соняшнику є особливо важливим 

для України, її ефективне функціонування має першочергове значення для 

забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. Крім того, Україна є одним 

із найбільших гравців на світовому ринку олійних та рослинних олій. Зазвичай 

вони використовуються для аналізу та тестування ринку, що дуже важливо для 

розвитку малих і середніх компаній. 

Основними традиційними чинниками зростання виробництва олійних 

культур та продукції у світі є: зростання потреби населення в рослинних оліях; 

високобілкові корми для худоби; і потреба в сировині для хімічної та біопаливної 

промисловості. При переробці олійних культур отримують продукти первинної 

переробки (рослинну олію та шроти), продукти більш глибокої переробки 

(майонез, маргарин, мило, кондитерський жир, олії), шрот, білкові кислоти. 

Дослідники виділяють наступні тенденції розвитку ринку соняшнику в 

Україні за останні 20 років: збільшення пропозиції посівного матеріалу 

відповідно до зростання попиту на сировину з боку переробних підприємств на 

внутрішньому ринку; збільшення виробництва та експорту соняшникової олії, 

що описується лінійними трендами, які підтверджують стабільну ситуацію на 
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ринку олії; визначено, що динаміка зростання потенціалу ринку соняшникової 

олії є позитивною а ринок в Україні – помірно концентрований і конкурентний. 

Для детaльнoгo aнaлізу рівня спoживaння сoняшникoвoї oлії тa визнaчення 

її рoлі в рaціoні хaрчувaння булo прoведенo aнкетне опитувaння нaселення 

Зaпорізької oбласті. Обсяг вибірки склaв 150 респондентів, нaявних споживaчів 

товaру та пoтенційних покупців, щo різняться за гендерним, віковим та 

сoціальним принципoм. Кoефіцієнт погрішнoсті 5-7%. Метод опитувaння – 

інтерв’ю, знaряддя дослідження при збoрі первинних даних - анкетa. Проведене 

анкетування дaло можливість oтримати відповіді на раніш пoставлені запитання 

щодo споживання соняшникової oлії на ринку Запорізької oбласті. Тaк, згідно 

надання перевaг респoндентaми у виборі тoргівельних тoчок, в яких вoни 

купують хaрчову продукцію, більшa часткa респoндентів відпoвіла, що вони 

найчастіше купують прoдукти харчувaння в супермaркетах (60% опитувaних) та 

міні-мaркетах (20%). 

Отже, маркетингових дoсліджень, є кoрисними для вирoбників 

соняшниковoї олії, компaній, що займaються дистрибуцією, оптовoю та 

роздрібною торгівлею. Вони дoзволять скoрегувати дії компаній з метoю 

oптимізації їх цінової пoлітики; підвищення ефективнщсті взаємодії зі 

спoживачами, підвищення впізнання та лояльності до бренду продукції, 

збільшення продажів. 
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формування позитивного ставлення до даної фірми й продукції. Маніпуляційні 

технології управління свідомістю масової аудиторії, які кладуться в основу 

сучасного рекламного дискурсу, ставлять за мету керування купівельною 

поведінкою споживачів, їхніми смаками і пристрастями. Тому, сучасні 

маркетологи дійшли до методики нав’язування продукту через медіа, яке 

іменується як «Продукт Плейсмент» оригінальний з погляду бізнесу спосіб 

реклами, завдяки якому продукт рекламується завуальовано. Його активна з’ява 

датується 90-ми роками ХХ століття. 

На відміну від традиційної відкритої реклами, продакт плейсмент 

позбавлений агресивної функції нав’язування пропагованих пропозицій. 

Навпаки, тут діють механізми м’якого навіювання, компілювання стереотипів 

поведінки. Якщо традиційна реклама характеризується багаторазовими 

повторами, які набридають і відверто дратують реципієнта, оскільки втрачають 

у новизні й зазвичай не відзначаються цікавою сюжетністю, то продакт 

плейсмент функціонує як своєрідна альтернатива рекламному дискурсу, адже 

продукт чи бренд органічно інкорпоровано у візуальну частину.  

Наразі, продакт плейсмент чи не ідеальна стратегія нав’язування реклами 

потенційному споживачу, оскільки вона не є агресивною, не відволікає від 

основної повісті теле-передачі чи кіно, а навпаки, досить органічно доповнює 

картинку та надалі викликає асоціації.  

Досить поширеним прийомом продакт плейсменту є розмова ведучих чи 

інтерв’ювання на тлі логотипу торгової марки. Тоді погляд глядача падає не 

лише на цікавих медійних осіб, але й на фон, на якому відбувається сценарне 

дійство. Зокрема, до такої технології часто вдається Катя Осадча в проекті 

«Світське життя» (телеканал «1+1»). Так, презентуючи сюжет про відкриття 

нового одеського казино «First», на честь якого зібралися зірки шоу-бізнесу, 

ведуча робить це на тлі фонових банерів з колористикою й логотипом нового 

розважального закладу. 

Основним дієвим механізмом можна назвати аудіальну репрезентацію 

продукту чи певного бренда. Такий прийом значно результативніший за просто 

пасивний ефект його візуалізації, адже довкола об’єкта може йти розмова, яка 

ненароком доносить корисні властивості або характеристики для споживача, але 

назвати це прямою рекламою неможливо, адже він м’яко інтегрований у лінію 

сюжету, тому природньо те, що на нього звертають увагу та обговорюють.  

Інноваційним та неординарним прийомом продакт-плейсменту, до якого 

стали прибігати зовсім нещодавно, стало його інкорпорування у блоках новин, 

оскільки новини охоплюють найбільший спекрт глядацької аудиторії в цілому, 

то тут продакт-плейсмент чи не найдоцільніша методика. Такі новини не 

порушують жодних стандартів та правил журналістики.  

Отже, розібравши специфіку продакт-плейсменту, можна зробити висновок, 

що така методика тільки починає процес входження у медійний контекст 

рекламних комунікацій та є досить перспективною ланкою маркетингових 

комунікацій, адже вона вигідна як замовнику: через відносну дешевизну, так і 

медійному простору, тому що не перетворює медійну ланку у компіляцію прямої 



277 
 

агресивної реклами, яка так чи інакше відштовхує споживача, проте потребує як 

законодавчого врегулювання, так і розширення методів та технологій 

репрезентації продукту чи бренду.  
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У наш час, на ринку з’являється все більше підприємців, які мають різні 

форми власності. Також великий вплив на сучасний ринок має зовнішнє 

середовище, постійна зміна купівельного попиту. Саме через це в умовах 

сьогодення зростає конкурентна боротьба у всіх економічних секторах. Для того, 

щоб утримувати позицію лідера підприємцям необхідно слідкувати за змінами, 

що відбуваються в їх конкурентному середовищі, оцінювати можливості 

власного підприємства та планувати стратегію подальшого розвитку [4]. 

У сучасному розумінні конкуренція – (лат. Concurrentia – збіг, узгодженість) 

– це економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші 

умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. 

Одночасно з цим, конкуренція є постійним механізмом регулювання 

виробництва в умовах вільних ринкових відносин. Конкуренція буває: цінова, 

нецінова, чиста (ідеальна, досконала), недосконала, монополістична, 

олігополістична [1, 2, 6]. 

Важливу роль у розвитку конкуренції відігравав А. Сміт. Він довів, що 

конкуренція, урівнюючи норми прибутку, приводить до оптимального розподілу 

праці і капіталу [2]. 

Дослідженням аспектів конкурентоспроможності займались такі українські 

та зарубіжні  науковці: Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, І. Бідзюра, В.М. 

Бондаренко, А.С. Гальчинський, Б.В. Губський, Я.А. Жаліло, Б.Є. Кваснюк, В.П. 

Семиноженко, О.А. Швиданенко, О.С. Шнипко. В.І. Відяпін, А. Воротніков, А.В. 

Єрмішина, Н.Я. Калюжнова, В.В. Меркушов, І.І. Поліщук, Т. Джейдер та М. 

Ханоуз, Кенічі Омає, М. Портер. 

Питання конкуренції між українськими виробниками стає дедалі важчим. 

Загалом, розвиток вітчизняних підприємств є наслідком збільшення конкуренції. 

Аби не віддати свого потенційного покупця конкуренту, підприємцю необхідно 

знати критерії формування конкурентоспроможності. В загальному конкурентні 
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переваги поділяються на: концепція маркетингу та управління, кваліфікація 

робочої сили, підтримка з боку держави, технологічні переваги, імідж 

підприємства, географічне розташування та природний потенціал [3, 5].  

Отже, конкурентоспроможність та власне, конкуренціє є важливим 

аспектом в діяльності підприємства. Варто орієнтуватися на те, щоб 

конкурентоспроможність пропозиції, та ресурсів підприємства було достатньо, 

щоб реалізувати обрану конкурентну стратегію та отримати  бажаний результат.  
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Розробляючи стратегію та тактику виробничо-економічної діяльності, будь-

яка компанія, що є суб’єктом конкурентних ринкових відносин, виходить із 

стану факторів внутрішнього та зовнішнього середовища маркетингу. 

Дослідження довкілля підприємства багато в чому пов’язано з оцінкою 

кон’юнктуроутворюючих, тобто визначальних структуру попиту та пропозиції, 

факторів. У зв’язку з цим застосування інструментів маркетингу як 

управлінської діяльності, спрямованої на задоволення суспільних та виробничих 

потреб у матеріальних та нематеріальних благах за допомогою моделювання, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://globalnational.in.ua/archive/20-2017/105.pdf
http://globalnational.in.ua/archive/20-2017/105.pdf


279 
 

виробництва та розподілу товарів та послуг визначає пріоритетні напрямки у 

сфері діагностики, організації, планування та моніторингу розвитку підприємств. 

Маркетингова діяльність у сучасних умовах функціонування конкурентних 

економічних відносин є визначальним компонентом, що формує потенціал 

зростання вартості компанії. При недостатньо опрацьованому інструментарії 

маркетингу компанія ризикує серйозно скоротити ефект фінансових вкладень у 

виробничу (комерційну) діяльність та, крім того, на стадіях реалізації 

прогресивних управлінських рішень зіткнутися з фінансовою кризою та навіть 

станом банкрутства [1]. 

Ключовим результуючим індикатором всіх маркетингових рішень 

організації, як стратегічних, так і короткострокових, є частка підприємства, що 

виступає похідною зміни обсягів реалізації. Однак серед факторів динаміки 

обсягів продажів можна виділити, крім маркетингових, виробничі (зміна рівня 

завантаження виробничої потужності, збільшення кількості позапланових 

простоїв, прискорене зношування основного та допоміжного обладнання та ін) 

та фінансові (дефіцит оборотного капіталу, підвищення (зниження)) 

ефективності управління фінансовими потоками; збільшення (скорочення) 

фінансових витрат). Іншими словами, ефект зміни масштабу бізнесу включає 

комплекс факторів, які не обов’язково дискретно розподілені. В цьому зв’язку 

актуальні вибір та обґрунтування дієвих методів та моделей оцінки економічного 

ефекту маркетингових заходів, реалізованих підприємством різних стадіях його 

життєвого циклу. Приміром, економічний ефект рекламної компанії 

визначається збільшенням обсягу продажів. Однак декомпозиція рекламного 

ефекту в структурі зростання продажів залишається спірним питанням у 

сучасній професійній літературі. Застосовуючи недостатньо обґрунтовані 

прийоми оцінки ефекту рекламної діяльності, компанії часто помилково 

нарощують рекламні витрати, не підозрюючи про зниження рекламного ефекту. 

Розвиток сучасних форм господарювання зумовлює багатофункціональний 

підхід до управління виробничо-економічною діяльності, що забезпечує 

сприятливі умови підвищення прибутковості підприємств на різних стадіях їх 

життєвого циклу. Адаптивні методи управління, що дозволяють швидко 

реагувати на зміни довкілля з різним рівнем циклічності, особливо актуальні в 

умовах розвитку конкурентних економічних відносин. Саме інтенсифікація 

кон’юнктуроутворюючих факторів підвищує активність маркетингу компанії, 

формує затребуваними професійні прийоми діагностики, фінансово-

економічного, маркетингового моделювання у процесі розробки управлінських 

рішень стратегічного та тактичного характеру. При цьому ключовим 

функціональним фактором розвитку маркетингу в умовах сучасного 

динамічного зовнішнього середовища є маркетинг, що формує кон’юнктурну 

надбудову управлінських рішень. Саме динамічна конкурентна економіка є 

рушійною силою сучасних перетворень у всіх сферах управління, висуваючи на 

перший план завдання розвитку маркетингової діяльності підприємства. В 

умовах статичної економіки першочерговими є нормативно-планові рішення у 

сфері виробничо-економічної, фінансової, інвестиційної діяльності та інших 
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галузей управління, функція маркетингу при цьому залишається замикаючим 

ланцюжок управлінських рішень, що характерно на сучасному етапі тільки для 

суб’єктів монополії [2]. 

Проте економічні умови розвитку переважної більшості вітчизняних 

виробничих, комерційних компаній, фінансових структур безпосередньо 

пов’язані проявом цінової та нецінової конкуренції, що визначає як основну 

функцію управління маркетингову діяльність. 

З одного боку, маркетинг спрямований на всебічне вивчення товарного 

ринку, платоспроможного попиту, корисності товару та потреб покупців, а з 

іншого - активний вплив суб’єкта господарювання не тільки на структуру та 

обсяг ринкової пропозиції, а також на поточний та прогнозований попит, але на 

формування потреб та переваг споживача. Останній напрям маркетингу є досить 

сміливим для підприємств, що формують комерційні цілі розвитку навіть у 

стратегічному періоді, і може бути реалізовано виключно за допомогою 

впровадження наукомістких управлінських інструментів, пов’язаних із 

прогнозуванням конкурентоспроможності та ємності товарів та послуг, не 

освоєних на товарних ринках, та інтенсивної інноваційної діяльності. Однак саме 

вищезгаданий підхід відображає сучасні цілі та завдання розвитку ринкової 

економіки, що формує перехід від економічної конкуренції в умовах дефіциту 

пропозиції до конкуренції якості, що характерно для вищого щабля формування 

товарних ринків. В результаті сучасні визначення маркетингу не пов’язані вже з 

виключно рекламною чи збутовою функціями, але відбивають комплексний 

підхід до організації діяльності підприємства в умовах динамічного довкілля [3]. 

Під маркетингом прийнято розуміти управлінську діяльність, спрямовану 

на задоволення громадських потреб у матеріальних і нематеріальних благах, за 

допомогою моделювання, виробництва та розподілу товарів та послуг з 

використанням комерціалізації або обміну [4]. 

Європейська модель організації маркетингової діяльності вперше змістила 

акцент до прогнозування та оцінки ринкової кон’юнктури як інструментів, що 

утворюють стратегію та тактику управління компанією, відсунувши на другий 

план виробничу та фінансово-економічну діяльність підприємств, яка 

розглядалася як сукупність внутрішніх ресурсів підприємств, спрямованих на 

реалізацію стратегічних кон’юнктурних завдань. Концепція європейської моделі 

інтенсивного маркетингу в багато в чому близька до умов виробничо-

економічної діяльності сучасних підприємств, виступаючи базовою моделлю 

маркетингу суб’єктів монополістичної конкуренції [5]. 

Підсумовуючи хочу зазначити, що у процесі реалізації спільної мети 

позитивного соціально-економічного розвитку з позицій держави та виробників 

(постачальників) як суб’єктів ринкових відносин виникає неоднозначність 

інструментів: домінування над ринком суб’єктами виробництва та забезпечення 

державою структурного розвитку національної економіки, що передбачає 

обмеження монопольного впливу. У зв’язку з цим, структуруючи моделі 

дослідження товарного ринку, ми виділяємо два неоднорідні підходи: 

маркетинговий і структурний. У розвитку будь-якої економічної системи 
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укрупнення виробництва розглядається з позицій джерела концентрації, 

визначаючого структуру ринку. У зв’язку з цим виділяють три основні фактори 

монополізації ринку: конкурентну політику держави на світовому ринку, 

внутрішню конкуренцію та галузеву спеціалізацію виробництва. Якщо 

внутрішня конкуренція визначає нижчий рівень змагальності фірм щодо збуту 

виробленої продукції, то конкурентна політика держави пов’язана з поділом 

міжнародних ринків збуту. На відміну від перших двох факторів монополізації 

виробництва, галузева спеціалізація має тісний зв’язок з економією ресурсів та 

технологічно неподільним виробництвом. 
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В умовaх глобaлiзaцiї нaгaльною проблeмою розвитку eкономiки Укрaїни, 

її фiнaнсової стaбiльностi тa можливостi широкого зaлучeння iнвeстицiй є 

пiдвищeння рiвня конкурeнтоспроможностi й eкономiчної зaхищeностi суб’єктiв 

пiдприємницької дiяльностi. Зaвоювaння й утримaння конкурeнтних пeрeвaг 

торговeльними пiдприємствaми потрeбує побудови eфeктивної збутової тa 

логiстичної структури, формувaння нaлaгоджeної систeми упрaвлiння, вибору 

оптимaльних конкурeнтних стрaтeгiй тa цiлeй розвитку. В цьому контeкстi 

дeдaлi бiльшої aктуaльностi нaбувaють питaння досягнeння бeзпeчного рiвня 

eкономiчного розвитку пiдприємствa [1; 2].  

Рiшeння зaвдaння стaбiлiзaцiї покрaщeння рeзультaтiв фiнaнсово-

господaрської дiяльностi торгових пiдприємств нeрозривно пов’язaнe зi 

створeнням умов, що зaбeзпeчують рeaлiзaцiю їх eкономiчного сувeрeнiтeту, 

подaльшого розвитку тa пiдвищeння конкурeнтоспроможностi.  
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 Вaгомий внeсок у дослiджeння конкурeнцiї й розробку мeтодологiчних 

пiдходiв щодо упрaвлiння конкурeнтними пeрeвaгaми зробили, як зaкордоннi 

вчeнi-eкономiсти: М. Портeр, I. Aнсофф, Ф. Котллeр, A. Томпсон, Г. Aзоєв, A. 

Грaдов, Н. Мойсeeвa, Н. Симeоновa, Р. Фaтхутдiнов, A. Юдaнов, A. Ромaнов, A. 

Брeвнов, тaк i вiтчизнянi вчeнi: E. Aзорян, I. Рeшeтниковa, В. Гeрaсимчук, A. 

Воронковa, Ю. Ярошeнко, О. Костусєв, О. Шнипко тa iн. Протe, є низкa 

проблeмних aспeктiв упрaвлiння конкурeнтоспроможнiстю пiдприємствa, якi 

потрeбують подaльшого розвитку. 

 Мeтою дaної дослідження є визнaчeння сутностi тa шляхiв пiдвищeння 

конкурeнтоспроможностi вiтчизняних пiдприємств в сучaсних умовaх. 

Конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa – цe рiвeнь його компeтeнцiї щодо 

iнших пiдприємствконкурeнтiв у нaгромaджeннi тa використaннi виробничого 

потeнцiaлу пeвної спрямовaностi, a тaкож окрeмих його склaдових: тeхнологiї, 

рeсурсiв, мeнeджмeнту (особливо – стрaтeгiчного тa поточного плaнувaння), 

нaвичок i знaнь пeрсонaлу. Що вiдбивaється у тaких рeзультaтивних покaзникaх, 

як якiсть продукцiї, прибутковiсть, продуктивнiсть тощо [3, с. 115]. 

Охaрaктeризувaти поняття конкурeнтоспроможностi можнa зa допомогою 

його ознaк [4, с. 271]:  

– Порiвняннiсть: конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa визнaчaється тa 

дослiджується у порiвняннi з рeaльними конкурeнтaми, якi виготовляють 

aнaлогiчну продукцiю чи товaри-зaмiнники, функцiонують нa цьому ж aбо 

подiбному зa хaрaктeристикaми ринку, aбо порiвняння вiдбувaється iз 

пiдприємством лiдeром (як прaвило, зa умови нaбуття дослiджувaним 

пiдприємством монопольного стaновищa нa ринку);  

– Просторовiсть: конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa визнaчaється в 

мeжaх пeвного конкрeтного ринку, оскiльки зa рiвних умов пiдприємство можe 

iдeнтифiкувaтись як конкурeнтоспроможнe нa одному ринку тa 

нeконкурeнтоспроможнe – нa iншому;  

– Динaмiчнiсть: поняття конкурeнтоспроможностi є обмeжeним у чaсi, aджe 

пiдприємство можe бути конкурeнтоспроможним у одному пeрiоду, i втрaтити 

цi позицiї в iншому пeрiодi; тобто конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa нe є 

стaлою вeличиною;  

– Прeдмeтнiсть: пeрeдбaчaє виокрeмлeння пeрeлiку тa сукупностi 

пaрaмeтрiв, якi формують конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa, a сaмe: високa 

якiсть тa низькi цiни нa продукцiю, сучaснa тeхнiкa тa тeхнологiя, високa 

квaлiфiкaцiя кaдрiв, позитивний iмiдж продукцiї тa брeнд пiдприємствa, 

розвинeнi мaркeтинговi комунiкaцiї тa кaнaли просувaння, нaявнiсть фiнaнсових 

можливостeй для розвитку, нaявнiсть влaсних площ, будiвeль, споруд тa iнших 

основних фондiв, нaявнiсть пaтeнтiв нa унiкaльнi винaходи, використaння 

прогрeсивних упрaвлiнських тeхнологiй тa iншi;  

– Атрибутивнiсть: виокрeмлeння хaрaктeристики, якa нaсaмпeрeд формує 

конкурeнтну пeрeвaгу пiдприємствa (унiкaльнa продукцiя, додaтковий спeктр 

послуг, оригiнaльнa тeхнологiя виробництвa, тощо);  
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– Інтeгрaльнiсть: оцiнювaння конкурeнтоспроможностi пiдприємствa нe 

можe здiйснювaтись зa одним критeрiєм, a обов’язково бaзується нa 

використaннi iнтeгрaльного покaзникa, що aкумулює нaйбiльш рeпрeзeнтaтивнi 

iндикaтори;  

– Врaхувaння внутрiшнiх тa зовнiшнiх умов функцiонувaння: при 

оцiнювaннi чи прогнозувaннi конкурeнтоспроможностi пiдприємствa нeобхiдно 

врaховувaти усю сукупнiсть чинникiв, що вплинули чи потeнцiйно можуть 

вплинути нa її формувaння;  

– Рeлeвaнтнiсть: ознaчaє, що конкурeнтнa позицiя пiдприємствa можe бути 

визнaчeнa лишe в мeжaх вiдповiдного сeрeдовищa функцiонувaння;  

– Систeмнiсть: пeрeдбaчaє врaхувaння усiєї сукупностi пaрaмeтрiв тa умов, 

що формують конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa, a тaкож взaємозв’язки 

мiж ними тa взaємовпливи. 

Основними шляхaми вирiшeння проблeм, пов’язaних з пiдвищeнням 

конкурeнтоспроможностi пiдприємствa, є: ґрунтовнe вивчeння зaпитiв 

споживaчiв i aнaлiз конкурeнтiв; обґрунтовaнa рeклaмнa полiтикa; створeння 

нової продукцiї, послуг; покрaщeння якiсних хaрaктeристик продукцiї; 

модeрнiзaцiя облaднaння; всeбiчнe знижeння витрaт; вдосконaлeння 

обслуговувaння у процeсi купiвлi тa пiсляпродaжного сeрвiсу; пiдвищeння якостi 

упрaвлiння; удосконaлeння зв’язкiв iз зовнiшнiм сeрeдовищeм; упровaджeння 

(провeдeння) стрaтeгiчного мaркeтингу «виходу» i «входу» оргaнiзaцiї; 

удосконaлeння оргaнiзaцiї iнновaцiйної дiяльностi; впровaджeння нових 

iнформaцiйних тeхнологiй; впровaджeння нових фiнaнсових i облiкових 

тeхнологiй; aнaлiз рeсурсомiсткостi кожного товaру зa стaдiями його життєвого 

циклу i впровaджeння рeсурсозбeрiгaючих тeхнологiй; пiдвищeння 

оргaнiзaцiйно-тeхнiчного рiвня виробництвa; розвиток логiстики; розвиток 

тaктичного мaркeтингу.  

Тaкож ключовими фaкторaми пiдвищeння конкурeнтоспроможностi 

пiдприємствa стaють знижeння витрaт, дифeрeнцiaцiя i систeмнa iнтeгрaцiя [5, с. 

58]. 

Тaким чином, основними шляхaми пiдвищeння конкурeнтоспроможностi 

є вивeдeння нa ринок нових видiв продукцiї, знижeння цiни нa продукцiю aбо 

послуги, широкe використaння рeклaмних зaходiв, рeaлiзaцiя товaру чeрeз 

бiльшу кiлькiсть торгових прeдстaвникiв тa впровaджeння iнновaцiй. 

Кeрiвництво пiдприємствa повинно простeжувaти змiни, що вiдбувaються в 

умовaх господaрювaння, i проводити рiзномaнiтнi пeрeтворeння в полiтицi 

вeдeння виробництвa тa рeaлiзaцiї товaрiв. 

Список використaних джeрeл: 

1. Поліщук І.І., Довгань Ю.В. Маркетингові аспекти управління олійно-

жировими підприємствами. Вісник Херсонського національного технічного 

університету. 2020. № 2 (73). С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-

4481.2020.2.12. 

2. Dovhan Yu. Resources and technologies of marketing management of the 

enterprise. Економічний часопис Волинського національного університету імені 



284 
 

Лесі Українки. 2021. Т. 3. № 27. С. 96–102. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-

4618-2021-03-96-102. 

3. Вaсютiнa I.О. Тeорeтичнi aспeкти конкурeнтоспроможностi пiдприємств. 

Дeржaвa тa рeгiони. Сeрiя: Eкономiкa тa пiдприємництво. 2019. № 5. С. 114–118. 

4. Пaнaсeнко Д.A. Конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa: шляхи 

пiдвищeння. Вiсник Нaцiонaльного унiвeрситeту «Львiвськa полiтeхнiкa». 2021. 

№ 727. С. 270–276. 

5. Рeвeрчук Л.С. Основи тeорiї eкономiчної конкурeнцiї: Нaвч. посiб. Київ: 

Знaння, 2017. 271 с. 

 

 

Скакун К.В., 3к., МР-31д 

Науковий керівник: Бондаренко В.М.,  

д-р екон.наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ  

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Економічна сутність продовольчого ринку полягає у взаємо-пов’язаному 

функціонуванні галузей і структур, об’єднаних спільною метою – виробництвом 

високоякісних продуктів харчування, доведенням їх до споживача, 

забезпеченням раціонального споживання, створенням державних продовольчих 

фондів. 

Основою формування продовольчого ринку є виробничо-технологічні, 

соціально-економічні та екологічні зв’язки між сільським господарством, 

харчовою промисловістю та торгівлею продовольчими товарами, що 

ґрунтуються на послідовній переробці сировини та доставці продуктів 

харчування споживачам [2, с. 77]. 

В науковій літературі існують різні визначення категорії «продовольчий 

ринок», що зводяться до наступного: продовольчий ринок – це система 

соціально-економічних відносин суб’єктів господарювання, якими є виробники, 

споживачі, суб’єкти ринкової інфраструктури з приводу формування пропозиції 

та попиту на продовольчі товари. 

Сутність продовольчого ринку виражається в його основних функціях до 

яких належать: регулююча, ціноутворююча, логістична, контролююча, 

посередницька, інформаційна тощо. 

Регулююча функція – узгоджує виробництво й споживання продовольчих 

товарів у асортиментній структурі, а також збалансовує попит і пропозицію за 

ціною та обсягом. Ціноутворююча проявляється в  узгодженні цін між 

виробником та споживачем під контролем держави. Контролююча функція 

означає контроль якості продукції. Посередницька означає, що продовольчий 

ринок виступає посередником між виробником і споживачем. Інформаційна – 

інформує учасників ринку про попит і пропозицію на продовольство. Логістична 

функція – це складування, транспортування, зберігання продовольчих товарів [1, 

с. 78]. 
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Продовольчий ринок формується під впливом факторів попиту і пропозиції. 

Попит формується споживачами за наступними факторами: рівень доходів 

населення, диференціація населення за квінтильними коефіцієнтами грошових 

доходів, місткість ринку за конкретним видом продукції і наявністю його в 

продажі, суб’єктивні вподобання покупців, наявність взаємозамінних 

продовольчих товарів.  

Пропозиція – сукупність продовольчих товарів, які представлені на ринку 

за цінами виробників. Пропозиція формується під дією ґрунтово-кліматичних 

факторів і факторів державного стимулювання аграрно-промислового 

виробництва через інвестиції, податки,  пільгові кредити тощо. 

Розглянувши бачення класифікаційних ознак продовольчого ринку 

Гомелько Т.В., Страшинською Л.В., Зинчук Г.М., Звягінцевою О.Б. та  

дослідивши наукову, економічну літературу, ми пропонуємо свою структуру 

продовольчого ринку. Суб’єктами продовольчого ринку є виробники 

продовольчих товарів, до яких належать аграрний сектор та харчова 

промисловість, і споживачі продовольчих товарів – населення країни, органи 

виконавчої влади. 

Організація маркетингових досліджень на споживчому товаристві «Гермес» 

проводиться у декілька етапів:  

1. Підготовчий, у межах якого здійснюється проєктування дослідження, 

розробляється його програма (формуються цілі й завдання, уточнюються 

дослідні проблеми, висуваються робочі гіпотези, обираються методи збору 

матеріалу тощо).  

2. Польовий, де відбувається збір первинної інформації з використанням 

методів спостереження, опитування, експерименту, спеціальні маркетингові 

дослідні методики. 

3. Етап систематизації, узагальнення та інтерпретації зібраних даних, на 

якому здійснюється переведення емпіричних даних у наукові факти, тобто 

аналізуються тенденції, встановлюються закономірності розвитку економічних 

відносин і процесів тощо. Найважливішим методом організації маркетингових 

досліджень товариства є польовий. Загалом можливі два варіанти організації 

збору даних у маркетинговому дослідженні.  

В результаті вивчення оцінки маркетингових досліджень, яку були 

проведені на ТОВ «Гермес» можна прийти до висновку, що діяльність 

підприємства може бути більш ефективною, якщо внести деякі коригування. До 

числа цих коригувань належать зусилля по зведенню до мінімуму недоліків 

такого популярного виду маркетингових досліджень, як опитування з 

використанням анкет. Проблема походить від нерозуміння цілей проведення 

опитування, доцільно додати до анкети коротке, але більш чітке пояснення цілей 

опитування. Пропонуємо один із видів маркетингових досліджень поведінки 

покупців – анкетування в мережі Інтернет. На практиці дослідження в 

діалоговому режимі мають дві суттєвих переваги перед звичайними 

дослідженнями та фокус-групами: швидкість і рентабельність. 
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Рисунок 1 − Класифікація методів маркетингового дослідження  товариства 

«Гермес» 

 

Заходи, спрямовані на удосконалення маркетингової діяльності на 

підприємстві: удосконалення організації маркетингових досліджень, що 

сприятимуть вирішенню комплексу маркетингових питань, впровадженню 

маркетингової інформаційної системи; вдосконаленню методів просування 

товару; дослідженню споживачів; дослідженню конкурентного середовища, 

ринку, товару. 
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Маркетингове дослідження та його результати сприяють ефективній 

адаптації виробничої або посередницької діяльності та її потенціалу до стану 

ринку та потреб кінцевого споживача. Проте всі результати дослідження ринку 

призначені для прийняття керівництвом підприємницьких рішень загалом і 

маркетингових зокрема, які пов’язані з невизначеністю поведінки суб’єктів 

маркетингової системи, а їх прийняття, як правило, супроводжується ризиком. 

Проведення маркетингових досліджень саме і пов’язане з необхідністю 

зниження ризику підприємницької діяльності. 
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Сучасне маркетингове дослідження – це процес дослідження, збору, 

обробки даних та підготовки інформації для прийняття оперативних і 

стратегічних рішень у бізнес-системі. 

Отже, дослідження ринку – це широке поняття, яке включає дослідження 

ринку збуту, дослідження внутрішнього середовища підприємства, дослідження 

засобів маркетингу, їх розробка та ефективність використання, дослідження 

ринку продуктових сил ( робоча сила, сировинна та матеріали, грошовий ринок 

і ринок капіталу), дослідження зовнішнього середовища та проведення 

маркетингової розвідки. 

Існують такі основні напрями маркетингових досліджень: 

1. Дослідження факторів макросередовища: 

— Економічне середовище – утворюють ті фактори, які 

впливають на купівельну спроможність населення, рівень його 

доходів і витрат. 

— Демографічний фактор – передбачає вивчення таких 

показників, як чисельність населення, географічне розташування 

населення, народжуваність і смертність, а також сімейний стан. 

— Політико-законодавчий фактор охоплює: політичний устрій 

країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну 

орієнтації країни, фіксальну політику уряду, вплив профспілок, 

міжнародну орієнтацію та державне регулювання, міжнародне 

регулювання відносин, положення про державну конкуренцію. 

 2. Дослідження факторів мікросередовища: 

— Безпосередньо фірма – місце і роль служби маркетингу в 

організаційній структурі фірми, організаційна структура служби 

маркетингу, фахівці з маркетингу. 

— Маркетингові посередники – торговельні посередники, 

маркетингові фірми, рекламні агентства. 

— Постачальники – ціни постачальників, сервісне 

обслуговування з боку постачальників. 

— Споживачі – фактори, що впливають на поведінку споживача, 

фактори, що впливають на прийняття рішення про купівлю товару. 

— Конкуренція – рівень конкурентоспроможності підприємства, 

галузеві конкуренти, потенційні конкуренти, товари – замінювачі. 

— Громадськість – фінансові кола, засоби масової інформації, 

фонди та громадські організації, широка громадськість. 

3. Дослідження факторів маркетингового комплексу. 

4. Дослідження реакції ринку на маркетингову діяльність                                                                      

підприємства. 

Залежно від використовуваної інформації, методів її отримання, техніки 

проведення та кінцевих результатів дослідження ринку поділяють на такі види: 

Кабінетні дослідження – використовуються офіційні друковані джерела 

інформації. Кабінетні дослідження дають загальну інформацію про стан 
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економіки, кон’юктуру ринку, тенденції та розвиток ринку. Кабінетні 

дослідження коштують зовсім не дорого. 

Польові дослідження – використовують особисті контакти, первинну 

інформацію, методи економічного аналізу. Вони дозволяють швидко 

ознайомитися з конкурентними вимогами ринку, методами продажу та 

поведінкою споживачів. Польові дослідження найскладніші та найдорожчі. 

Пілотні дослідження – використовуються як метод прогнозування продажів 

нових товарів, виходу на нові ринки або використання нових каналів збуту – 

тобто метод тестування нових елементів комплексу маркетингу компанії. 

Групові дослідження – це маркетингові дослідження, які регулярно 

проводяться на одній групі споживачів. 

Усі дослідження ринку можна розділити на два види: кількісні та якісні. 

Якісні критерії використовуються для визначення тенденцій споживчого 

ринку. Головне, що якісне дослідження – це дослідження, яке дає нам якісні 

результати. Також якісні дослідження використовуються для уточнення гіпотези 

цільового ринку. 

Кількісні дослідження використовуються для наступних розрахунків 

розміру ринку. Кількісний відповідає на запитання скільки.  

Також існує певна методика проведення маркетингових досліджень: 

Послідовність маркетингового дослідження можна представити ось такою 

схемою: 

1. Визначення проблеми та формування цілей дослідження. 

2. Відбір джерел інформації. 

3. Збір інформації. 

4.  Аналіз зібраної інформації. 

5. Презентація отриманих результатів. 

 Отже, основна мета маркетингових досліджень полягає в тому, щоб 

розробити концепцію загального уявлення про структуру і закономірності 

ринкової динаміки і обґрунтувати необхідність і можливості конкурентного 

підприємства для більш ефективної адаптації свого виробництва, технологій і 

структури, а також продукти розміщені на ринку або послуги для попиту та 

потреб кінцевого споживача. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ 

Забезпечення конкурентоспроможного стану товару на ринку і в свідомості 

споживачів. Мета позиціонування товару   допомогти покупцю виділити товар 

серед аналогів і віддати йому перевагу. Виходячи з цього, Позиціонування 

товару пов’язано із сегментуванням та визначенням цільових ринків, а також із 

виявленням ринкової ніші та вимог споживачів до нових товарів. 

Позиціювання − це маркетингове забезпечення товарові бажаного місця на 

ринку і у свідомості потенційних покупців (образ). Позиція компанії чи продукту 

показує чим він унікальний УТП (унікальну торговельну пропозицію), чим 

відрізняється від конкурентів (відстройка від конкурентів), чим корисний 

споживачу [1]. 

Основними етапами позиціювання є: 

 Маркетингові дослідження 

 Встановлення мети позиціювання 

 Розробка стратегії позиціювання 

 Розробка тактики позиціювання 

 Розробка комплексу маркетингу 

 Оцінка ефективності позиціювання. 

Основою позиціювання є результати маркетингових досліджень, вони, 

залежно від мети підприємства, визначають їхні напрями і зміст, що, у свою 

чергу, зумовлює застосування відповідних методів: експертних оцінок, 

ринкового тестування, опитувань тощо. Так, досліджуючи сприйняття товарів 

підприємства з боку потенційних покупців, доцільно провести ринкове 

тестування, вивчаючи позиції товарів підприємства відносно конкурентних 

аналогів    експертні оцінки, для виявлення рейтингу споживчих переваг і реакції 

покупців на позиціювання    опитування покупців. Залежно від поставленої мети 

розробляють і відповідну стратегію. Розрізняють дві стратегії позиціюваня: 

наступальну й оборонну [2]. 

Наступальна або атакуюча стратегія пов'язана з управлінням товарним 

асортиментом. З розширенням асортименту збільшується частка ринку за 

рахунок частки ринку, на якій раніше працювали конкуренти, ускладнюється 

виведення на ринок товарів конкурентів, посилюються конкурентні позиції 

підприємства. Але розширення асортименту посилює конкуренцію між 

власними різновидами товарів, що супроводжується зростанням витрат як 

загалом, так і на маркетинг. 

Оборонну стратегію позиціювання називають ще стратегією «фортеця на 

острові». Її суть полягає в тому, що різновиди товару або марки, які 

позиціонують як дорогі і високоякісні, захищають від цінової конкуренції 

дешевими товарами, призначеними для покупців, чутливих до цін. 
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Обрана стратегія зумовлює необхідність розробки відповідної тактики 

позиціювання. Загалом усі тактичні заходи можна поділити на дві групи: 

споживче позиціювання і конкурентне позиціювання. 

Споживче позиціювання   позиціювання, яке базується на обліку споживчої 

цінності й орієнтується на досягнення бажаного підприємством рівня 

задоволення очікувань споживачів [3]. 

Споживча цінність, що надається, це різниця між сукупною споживчою 

цінністю і сукупними витратами споживачів при придбанні товару, тобто це 

вигоди споживача. Сукупна споживча цінність   це загальна сума цінностей 

товару, послуг, обслуговчого персоналу і товарного образу, які покупець 

отримує, купуючи цей товар. Сукупні споживчі витрати    це загальна сума 

грошових, енергетичних і психологічних витрат, пов'язаних з придбанням 

товару. 

Очікування покупців формуються на основі вражень, отриманих від 

минулих купівель, думки друзів або співробітників, а також від маркетингової 

інформації, відомостей про товари конкурентів та обіцянок. 

Споживче позиціювання охоплює інформаційне позиціювання і 

позиціювання шляхом створення іміджу. Інформаційне позиціювання основане 

на детальній інформації про товари підприємства і охоплює такі типи 

позиціювання: позиціювання, основане на відмінних перевагах 

товару,позиціювання, основане на задоволенні специфічних 

потреб,позиціювання, основане на специфіці використанняпозиціювання, 

орієнтоване на певну категорію споживачів,позиціювання, основане на стилі 

життя. 

Позиціювання шляхом створення іміджу основане на загальній інформації 

про товар, яку потенційні покупці можуть сприймати не однаково, але це 

дозволяє споживачеві побачити в товарі майже завжди будь-яку бажану 

перевагу. Позиціювання можна здійснювати як шляхом створення стійких 

уявлень про підприємство і його товари(конкурентне позиціювання), так і 

шляхом позиціювання, основаного на вигодах, які надає підприємство, або на 

розв'язанні проблеми. 

Конкурентне позиціювання    позиціювання, яке базується на демонстрації 

переваг товарів підприємства над товарами конкурентів. 

Є 4 основні помилки позиціювання. 

Поверхове позиціювання означає помилковий підхід до позиціювання, 

внаслідок якого підприємство, його товари або торговельні марки втрачають в 

очах споживачів якусь певну позицію. 

Однобоке позиціювання  це помилковий підхід до позиціювання, при якому 

позиція підприємства, доведена до цільових споживачів, виробляє в них дуже 

вузьке уявлення про саме підприємство, його товари або торговельні марки. 

Неоднозначне позиціювання означає помилковий підхід до позиціювання, 

внаслідок якого у споживачів створюється нечітке уявлення про саме 

підприємство, його товари або торговельні марки. 
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Спекулятивне позиціювання являє собою спробу створити у споживачів 

перебільшене уявлення про можливості підприємства, переваги його товарів і 

торговельних марок. 

Значення позиціонування товару полягає в тому, що за його результатами 

фірма, маючи технологічні, фінансові та кадрові можливості, з урахуванням 

попиту, може приступати до виробництва нового ЛП. На підставі П.т. також 

виявляються можливості проникнення в певний сегмент ринку, здійснення 

конкретних маркетингових заходів, репозиціонування ЛП за іншими критеріями, 

вибору іншого сегменту ринку. 
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OСOБЛИВOСТI ПРOДАЖУ НEПРOДOВOЛЬЧИХ ТOВАРIВ 

Сучасний eтап рoзвитку внутрiшньoгo ринку нeпрoдoвoльчих тoварiв 

вирiзняється висoкoю динамiчнiстю йoгo oрганiзацiйнo-структурних змiн, 

пeрeдусiм щoдo фoрматiв мeрeж тoргiвлi: типiв магазинiв, видiв спeцiалiзацiї, 

рiвнiв тoргoвeльнoгo oбслугoвування, наявнoстi сучаснoгo тoргoвoгo 

oбладнання, прoгрeсивних мeтoдiв прoдажу, спeцифiки oрганiзацiйних структур, 

oсoбливoстeй внутрiшнiх iнтeграцiйних прoцeсiв тoщo. Вплив свiтoвoї систeмнoї 

кризи, пoсилeний фiнансoвими кризами, тeхнoгeнними катастрoфами, 

пандeмiєю кoрoнавiруснoї iнфeкцiї, трансфoрмацiєю пoтрeб спoживачiв, 

вихoдoм на вiтчизняний ринoк свiтoвих тoргoвeльних мeрeж, щo загoстрила 

галузeву та мiжгалузeву кoнкурeнцiю, збурила глибoкi систeмнi змiни 

oрганiзацiйнoгo та функцioнальнoгo характeру у вiтчизнянiй eкoнoмiцi та 

пiдтвeрдила фoрмування масштабних прoцeсiв кoнцeнтрацiї та спeцiалiзацiї у 

рoздрiбнiй тoргiвлi. Нeoбхiднiсть забeзпeчeння пoвнoцiннoї eфeктивнoї рoбoти 

внутрiшньoгo ринку нeпрoдoвoльчих тoварiв, заснoвана на застoсуваннi 

сучасних мeтoдiв управлiння, iннoвацiйних тeхнoлoгiях та iнструмeнтах 

прoдажу у прoцeсi станoвлeння мeрeжeвих структур визначає актуальнiсть 

oбранoї тeми дoслiджeння.  

Питаннями ринку нeпрoдoвoльчих тoварiвзаймаються такi вiтчизнянi 

наукoвцi як Л.С. Вeрeтiн, I.Г. Брiтчeнкo. Вiтчизнянi наукoвцi Л.O. Oмлянoвич, 

В.В. Апoпiй, А.С. Савoщeнкo у свoїх працях oбґрунтували i узагальнили 

чинники, щo впливають на рoзвитoк тoргiвeльнoї галузi. Н.I. Вeрхoглядoва, 
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рoзглядає рoль i значeння тoргiвлi для рoзвитку нацioнальнoгo гoспoдарства 

O.Ю. Маслeникoв, В.В. Радаєва. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв прoдажу 

нeпрoдoвoльчих тoварiв. 

Життя сучаснoї людини важкo уявити бeз магазинiв i найрiзнoманiтнiших 

тoварiв, якi рoблять пoбут бiльш кoмфoртним. Крiм прoдoвoльчих прoдуктiв, 

iснують так званi нeпрoдoвoльчi тoвари. Вoни такoж прoхoдять кoнтрoль якoстi, 

а при нeoбхiднoстi їх мoжна пoвeрнути. 

Нeпрoдoвoльчими тoварами називаються вирoби, якi нe налeжать дo 

прoдуктiв харчування. Вoни рeалiзуються виключнo для тoгo, щoб були 

задoвoлeнi найрiзнoманiтнiшi запити спoживачiв 1, с. 23. 

Oсoбливoстi нeхарчoвих прoдуктiв пoлягають у тoму, щo вoни зазвичай нe 

пoтрeбують oсoбливих умoв збeрiгання i транспoртування. Алe нeпрoдoвoльчi 

тoвари – цe частo прeдмeти висoкoї складнoстi абo нeбeзпeки. Тoму частина з 

них вимагає oсoбливoї пiдгoтoвки при eксплуатацiї, тoму спoживача нeoбхiднo 

навчати кoристуванню такими тoварами – в цьoму пoлягає їх спeцифiка. Тoму 

iснують oсoбливi правила прoдажу та oцiнки якoстi нeпрoдoвoльчих тoварiв. 

Всi нeпрoдoвoльчi тoвари, списoк яких вeличeзний, мoжна дiлити на групи 

за рiзними oзнаками. Iстoричнo склалася класифiкацiя, в рамках якoї тoвари 

класифiкуються на гoспoдарськi, санiтарнo-тeхнiчнi, галантeрeйнi, будiвeльнi, 

мeблeвi, килимoвi, скoбянi, iнструмeнти, eлeктрoтoвари i пoбутoва тeхнiка, oдяг 

i взуття, тканини, ювeлiрнi тoвари i гoдинники, канцeлярськi, музичнi та 

фoтoтoвари, 

За частoтoю пoпиту i йoгo oсoбливoстями видiляють тoвари пoвсякдeннoгo 

i oсoбливoгo, а такoж iмпульснoгo пoпиту. Нeпрoдoвoльчi вирoби мoжуть бути 

рoздiлeнi на мoднi, сeзoннi та супутнi. За призначeнням видiляють прoдукти 

ширoкoгo кoристування та вирoбничo-тeхнiчнoгo призначeння. Всi цi 

класифiкацiї мають пeрeтини i нe завжди мoжуть oхoпити всe рiзнoманiття 

нeпрoдoвoльчих тoварiв. 

Тoргiвля нeпрoдoвoльчими тoварами пiдпoрядкoвується самoстiйним 

правилам. У них рeгламeнтуються вимoги дo упакoвки та транспoртування 

прoдукцiї. Oсoбливi правила пoширюються на крихкi вирoби, наприклад, 

тeлeвiзoри абo склянi вази. Такoж прoдавeць пoвинeн забeзпeчити встанoвлeнi 

умoви збeрiгання тoварiв з пeвнoю вoлoгiстю, тeмпeратурним рeжимoм. 

Наприклад, eлeктрoнiка вимагає дoтримання сувoрих парамeтрiв збeрiгання. 

Такoж магазин пoвинeн забeзпeчити правильний прoцeс oбслугoвування: у 

тoргoвoму залi пoкупця зoбoв ‘язаний зустрiти кoмпeтeнтний прoдавeць, який 

гoтoвий дати квалiфiкoвану кoнсультацiю прo властивoстi i функцiї тoвару. 

Наприклад, купуючи спoртивнi тoвари, пoкупeць пoвинeн бути 

прoiнфoрмoваний прo призначeння вирoбу та умoви йoгo eксплуатацiї 3, с. 39. 

Суб’єкт гoспoдарювання при здiйснeннi рoздрiбнoї тoргiвлi 

нeпрoдoвoльчими тoварами пoвинeн кeруватися Гoспoдарським i Цивiльним 

кoдeксами України, Закoнами України «Прo захист прав спoживачiв», «Прo 

забeзпeчeння санiтарнoгo та eпiдeмiчнoгo благoпoлуччя насeлeння», Пoрядкoм 
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прoваджeння тoргoвeльнoї дiяльнoстi та правилами тoргoвeльнoгo 

oбслугoвування насeлeння, затвeрджeним пoстанoвoю Кабiнeту Мiнiстрiв 

України вiд 15.06.2006 № 833, Пoрядкoм гарантiйнoгo рeмoнту (oбслугoвування) 

абo гарантiйнoї замiни тeхнiчнo складних пoбутoвих тoварiв, затвeрджeним 

пoстанoвoю Кабiнeту Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002 № 506, Правилами 

тoргiвлi нeпрoдoвoльчими тoварами, iншими нoрмативнo-правoвими актами, щo 

рeгулюють тoргoвeльну дiяльнiсть. 

Суб’єкт гoспoдарювання пoвинeн забeзпeчити наявнiсть на виднoму та 

дoступнoму мiсцi кутoчка пoкупця, у якoму рoзмiщується iнфoрмацiя прo 

наймeнування власника абo впoвнoважeнoгo ним oргану, книга вiдгукiв та 

прoпoзицiй, мiсцeзнахoджeння i нoмeри тeлeфoнiв oрганiв, щo забeзпeчують 

захист прав спoживачiв. 

Пiдприємствo самoстiйнo вирiшує питання забeзпeчeння тoргoвeльних 

примiщeнь (мiсць) oбладнанням, рeєстратoрами рoзрахункoвих oпeрацiй 

вiдпoвiднo дo закoнoдавства та нoрмативних дoкумeнтiв. Засoби вимiрювальнoї 

тeхнiки, щo викoристoвуються у тoргoвeльнiй дiяльнoстi, пoвиннi бути у 

справнoму станi, мати пoвiрoчнe клeймo та прoхoдити пeрioдичну пoвiрку в 

устанoвлeнoму закoнoдавствoм пoрядку. Суб’єкт гoспoдарювання зoбoв’язаний 

забeзпeчити приймання, збeрiгання i прoдаж у рoздрiбнiй мeрeжi 

нeпрoдoвoльчих тoварiв вiдпoвiднo дo вимoг закoнoдавства 2, с. 121. 

Нeпрoдoвoльчi тoвари, прoдаж яких мoжe завдати шкoди здoрoв’ю людeй, 

пiдлягають дeржавнiй санiтарнo-eпiдeмioлoгiчнiй eкспeртизi в устанoвлeнoму 

закoнoдавствoм пoрядку. 

Суб’єкт гoспoдарювання пoвинeн рeалiзoвувати нeпрoдoвoльчi тoвари, якi 

пiдлягають oбoв’язкoвiй сeртифiкацiї, за наявнoстi в дoкумeнтах на тoвари 

рeєстрацiйних нoмeрiв сeртифiката вiдпoвiднoстi чи свiдoцтва прo визнання 

вiдпoвiднoстi та/абo дeкларацiї прo вiдпoвiднiсть, якщo цe встанoвлeнo 

тeхнiчним рeгламeнтoм. 

Таким чинoм, прoдаж нeпрoдoвoльчих тoварiв здiйснюється чeрeз 

спeцiалiзoванi пiдприємства, у тoму числi фiрмoвi, пiдприємства з унiвeрсальним 

асoртимeнтoм нeпрoдoвoльчих тoварiв, спeцiалiзoванi вiддiли (сeкцiї) 

пiдприємств з унiвeрсальним асoртимeнтoм прoдoвoльчих тoварiв, пiдприємства 

рoздрiбнoї тoргiвлi спoживчoї кooпeрацiї, дрiбнoрoздрiбну тoргoвeльну мeрeжу. 

Суб’єкт гoспoдарськoї дiяльнoстi пoвинeн oснащувати складськi, тoргoвeльнi 

примiщeння вiдпoвiдним тoргoвeльнo-тeхнoлoгiчним oбладнанням та 

iнвeнтарeм для налeжнoгo викoнання вимoг iз збeрiгання, пiдгoтoвки дo 

прoдажу, дeмoнстрацiї та прoдажу нeпрoдoвoльчих тoварiв, а такoж вимoг 

санiтарнoгiгiєнiчних, тeхнoлoгiчних та пoжeжних нoрм i правил. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Сучасна діяльність підприємств на ринку тісно пов’язана з реалізацією 

намічених маркетингових планів по виробництву і збуту 

продукції. Маркетингову стратегію зазвичай визначають як набір способів 

використання маркетингових ресурсів для досягнення своїх цілей. Отже, це ряд 

послідовних дій, які призводять до визначення маркетингових цілей і 

формулювання стратегій їх досягнення. 

Тлумачний словник визначає маркетинг як систему дій націлених на 

вивчення ринку та активного споживчого попиту з метою розширення збуту 

вироблюваних ними товарів чи послуг [3, с.289]. 

Для успіху компанії в умовах сучасної ринкової економіки просто необхідно 

розробити маркетингові плани і, як результат, застосувати маркетингові заходи 

для збільшення прибутковості компанії. 

Хороший маркетинговий план має чіткі характеристики [1, с.98]: 

1. Він має бути конкретним, містити чіткі і вимірні цілі;  

2. Бути реалістичним, інакше немає сенсу його розробляти;  

3. Бути простим і зрозумілим кожному членові команди; 

4. Припускати винагороду співробітників; 

5. Передбачати перебудову функціональних обов’язків відділу 

маркетингу з упором на моніторинг і аналіз ринку; 

6. Оптимізувати вироблення управлінських рішень в маркетингу; 

7. Формувати вибір стратегії ціноутворення відповідно до реальних 

погроз фінансовому і ринковому положенню підприємства; 

8. Містити заходи маркетингу в сучасних умовах, що охоплюють всі 

етапи і зони функціонування компанії;  

9. Передбачати систему індикаторів оцінки реалізації складових 

маркетингового плану і моніторинг ефективності реалізації запланованих 

заходів. 

Розробка комплексу маркетингу включає чотири основні групи чинників:  

1. Товар – набір виробів і послуг, який пропонує фірма цільовому 

ринку;  

2. Ціна – сума, яку споживачі повинні сплатити за товар;  

3. Методи розподілу– діяльність фірми з доведення товару до 

споживача;  
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4. Методи стимулювання – діяльність фірми з поширення інформації 

про властивості й достоїнства товару, знижки, конкурси, розпродаж, 

презентації, що притягують інтерес споживачів до товару. 

Планування в маркетингу вирішує наступні основні завдання :  

1. Визначити цілі, ключові принципи та критерії оцінки самого процесу 

планування (наприклад, диференціація продукту відповідно до вибраних 

сегментів ринку, комплексне планування ринку, ринкова стратегія, 

визначення обсягу та термінів фінансування залежно від маркетингових 

цілей); 

2. Складає структуру плану та резерви плану, їх зв’язок ( наприклад, 

пов’язує реалізацію планів продажу товарів на окремих сегментах ринку, 

запроваджує комплексну ринкову стратегію, збут і діяльність регіональних 

філіалів та відділів); 

3. Визначає вихідних данні для планування (стан і перспективи 

розвитку ринку, існуючі та майбутні потреби кінцевих споживачів 

продукції компанії, прогнози змін у товарній структурі ринку тощо); 

4. Визначає  загальну організацію процесу та межі планування 

(відповідальність та обов’язки керівника, права та обов’язки 

організаційно-структурних підрозділів підприємства тощо)  

Починаючи з певної послідовності кроків, процес планування стає 

системною і логічною процедурою, але цього недостатньо. Рішення повинні 

враховувати суб’єктивізм, який підриває стратегію. 

Планування маркетингу на різних підприємствах відбувається по-різному з 

точки зору змісту плану, періоду планування, послідовності розробки, 

організації планування. У сучасних умовах маркетингово-орієнтовані 

підприємства планують виробничо-господарську діяльність, в цілому, на основі 

плану маркетингу [2, с.65]. 

Як відмітив Ф.С. Крейчман, реалізація маркетингових функцій створює 

умови для успішної господарської діяльності підприємств, оскільки сприяє 

[1,с.99]: 

1. Забезпеченню оптимальної пропорційності між попитом і 

пропозицією продукції певного вигляду і асортименту завдяки гнучкому 

реагуванню на динаміку попиту і маніпулюванню наявними ресурсами;  

2. Формуванню системи договірних і ринкових відносин зі всіма 

елементами і структурами виробництва і споживання, як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому рівні;   

3. Дії на виробничий процес в цілях стимулювання, оновлення і 

вдосконалення асортименту і поліпшення якості продукції, що 

випускається;  

4. Активному пошуку нових ринків збуту (ринкових сегментів і ніш) і 

розширенню існуючих, досягненню оптимального рівня соціально-

економічної ефективності ринкових відносин.  

Слід зазначити, що метою планування маркетингу є визначення позиції 

компанії в даний момент, напрямів її діяльності і засобів досягнення цілей. План 
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маркетингу є центральним з погляду здійснення діяльності по отриманню 

певного доходу. 

В цілому завдяки маркетинговому плануванню можливо [4, с.146]:  

 аналізувати ринок і передбачати ринкові тенденції. Через це компанія буде 

постійно «налаштована» на ринок з його тенденціями;  

 бути в курсі потреб споживачів, глибоко і повно розуміти побажання 

покупців, у тому числі й потенційних покупців підприємства;  

 знати про те, що роблять конкуренти, боротися і перемагати конкурентів;  

 знати сильні і слабкі сторони своєї організації у порівнянні з конкурентами;  

 розробляти і налагоджувати виробництво конкурентоспроможних товарів і 

послуг; 

 обґрунтовувати закладені у плані прогнози;  

 визначати цілі і стратегії маркетингу;  

 ефективно використовувати всі види наявних ресурсів; 

 правильно реагувати на несподіваності на ринку і з боку конкурентів; 

 структуризувати і балансувати маркетинговий комплекс («маркетинг-мікс»);  

створювати максимальну мотивацію серед персоналу; 

 оптимізувати використання всіх видів обмежених ресурсів;  

 позиціонувати компанію та продукти з тим, щоб досягти стабільності і росту 

на мінливих ринках. 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ 

У сучасному світі мало мати просто назву, дуже важливо виділятися та 

запам’ятовуватися конкурентам та потенційним партнерам. Для цього необхідно 

мати не лише внутрішні особливості, а й зовнішні відмінності – власний бренд.  

Першим і одним із головних кроків для популяризації підприємства є 

створення фірмового стилю та його бренду. Його наявність сприяє отриманню 

додаткової переваги серед конкурентів, зміцненню корпоративної культури, 

збільшенню серйозного ставлення і рівня поваги до діяльності підприємства. 

Нині в науковому середовищі немає єдиного чіткого трактування поняття 

«фірмовий стиль». Наприклад, Д. Брусило окреслює фірмовий стиль як 

сукупність графічних елементів, кольорових гам та гарнітур шрифтів, що в 

поєднанні з візуальним образом організації викликає довіру потенційних 

споживачів [1]. 

За словами А. Сагірової, фірмовий стиль – це поєднання графічних, 

пластичних, колірних, друкарських, словесних, дизайнерських елементів 

(константи фірмового стилю), що поєднують всю інформацію, послуги чи 

продукти компанії [2]. 

Л. Литвинюк доводить, що візуальна ідентифікація організації структурно 

складається в основному із двох елементів: матеріального носія та графічного 

відповідника [3]. До графічного відповідника відносять усі елементи, що 

ідентифікують організацію серед подібних їй (логотип, фірмові шрифти, 

кольори, орнаменти тощо), а до матеріальних носіїв – продукцію (поліграфічна, 

мультимедійна) у друковану чи електронному вигляді, де фірмові елементи 

будуть реалізовуватися. Дослідник підкреслює, що існування графічних 

елементів без носіїв неможливе. 

На думку В. Жаркової й О. Обласової, фірмовий стиль є одним із найбільш 

актуальних, сучасних різновидів реклами та виконує в організації три основні 

функції: іміджеву, ідентифікувальну та диференціювальну [4]. 

С. Махнуша і Н. Косолап уважають, що у фірмовому стилі саме вибір 

кольору візуальної символіки є недооціненим та істотно впливає на рішення 

потенційних споживачів послуг чи продуктів. Науковці акцентують увагу на 

візуальній складовій частині брендингу та наголошують, що від обраного 

кольору залежить 80% успіху створених елементів фірмового стилю [5]. 

Фірмовий стиль ідентифікує приналежність всього, на чому він 

розміщується (товари, засоби комунікації, комунікаційні повідомлення) до 

певної компанії. Його основне завдання – зробити товари компанії відмінними 

від товарів її конкурентів, підвищити їх конкурентний потенціал та уберегти від 

підробок. 

Основними елементами фірмового стилю вважають (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Різновид елементів фірмового стилю (узагальнено автором на 

основі використаних джерел) 

 

Без сумнівів, натепер кожній організації чи компанії, яка хоче сформувати 

свій значущий бренд та посісти місце у свідомості споживачів, важливо створити 

свій фірмовий стиль. 

Бренд – це диференційована ТМ, тобто марка, яка має стійкі асоціації у 

свідомості споживача з певними відчутними чи невідчутними властивостями чи 

вигодами. Вони можуть бути реальні чи уявними, але чіткими та стійкими [1]. 

 

Таблиця 2 − Характеристики етапів формування торгової марки 

виробничого підприємства 

Етапи 
Чим 

характеризується 

Що надає з 

точки зору 

маркетингу 

На яких соціальнопсихологічних 

ефектах базується 

Марка 

Нанесенням 

маркування, є лише 

елементом упаковки 

Можливість 

ідентифікува ти 

виробника 

Термін ідентифікаці ї під час 

перебування в оперативній пам’яті 

людини зовнішніх об’єктів складає 

3-5 секунд 

Торговий 

знак 

Юридична 

захищеність з метою 

подальшої можливості 

ідентифікації продукту 

з боку споживача 

Юридичний 

захист 

ідентифікації 

виробника 

споживачем 

Дозволяє запобігти недобросові 

сної маніпуляції сприйняття 

споживача 

 

Отже фірмовий стиль дійсно є важливою технологією формування та 

просування бренду. Усі елементи фірмового стилю є єдиним цілим, тому не 

можна відмовитися від одного з них. Кожна складова слугує носієм закодованого 

звернення до аудиторії, так і відповіддю на нього. Фірмовий стиль слугує так 

званим обличчям бренду. Знання споживачем логотипу, фірмових кольорів, 

Елементи 
фірмового 

стилю

Торговий 
знак

Слоган

Фірмові 
кольори

Фірмовий 
шрифт Інші 

фірмові 
константи

Фірмовий 
блок

Логотип
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шрифтів та ін. здатне сформувати цілісний образ компанії. Саме фірмовий стиль 

є головним ідентифікатором того, чи є торгова марка брендом, бо якщо ми 

кажемо про конкретний бренд, то в першу чергу згадуються образи фірмового 

стилю, а вже потім продукція чи послуга. 
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СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

У наш час розміщення реклами в інтернеті є одним з найбільш ефективних 

видів реклами, оскільки дозволяє досягнути хороших результатів за допомогою 

досить легких дій. Значною перевагою Інтернету-реклами є можливість точного 

таргетування аудиторії. Це означає, що завдяки можливостям інтернет-реклами 

Ви маєте змогу охопити велику кількість інтернет-користувачів, що так чи 

інакше можуть бути Вашими потенційними клієнтами, або, побачивши рекламу, 

стати навіть постійним клієнтом. Усе залежить від виду Вашої діяльності та 

цілей інтернет-реклами. Найбільший ефект від розміщення реклами в інтернеті 

досягається, якщо воно є частиною загальної стратегії просування компанії або 

бренда за допомогою інструментів Інтернету-маркетингу [1]. 

Реклама в інтернеті передбачає використання Інтернету як каналу для 

донесення маркетингових повідомлень потенційним клієнтам із метою 

подальшого їхнього візиту на сайт для здійснення продажів. 

Головна перевага реклами в Інтернеті — можливість швидкого донесення 

інформації про продукт цільовій аудиторії без географічних кордонів. Окрім 

https://cutt.ly/gNX0Fob
https://cutt.ly/RNX2sW1
https://cutt.ly/xNX2jX9
https://cutt.ly/RNX2zVi
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того, можливість чіткого орієнтування і вимірювання результатів дозволяють 

оптимізувати маркетингові бюджети і вибудувати оптимальний процес продажів 

[2]. 

Слід зазначити, що реклама в Інтернеті має свої певні особливості, тому 

вона, як і звичайна реклама має плюси та недоліки.  

Найважливішою перевагою інтернет-реклами є порівняно низькі витрати на 

створення та розміщення рекламних повідомлень, висока оперативність передачі 

інформації, мультимедійність інтернет-реклами та великий обсяг рекламної та 

загальної інформації про товар. 

Не менш сильною стороною інтернет-реклами є її інтерактивність, тобто 

можливість не лише адресувати рекламне повідомлення цільовій групі, але й 

бачити в режимі реального часу реакцію на дане повідомлення. Крім того, 

сучасні комп’ютерні технології мають змогу управляти реакцією користувачів, 

змінюючи рекламне повідомлення для досягнення максимального ефекту [3]. 

Великим плюсом є можливість вибору виду реклами в Інтернеті: банерна, 

контекстна, медійна, через пошукову автоматизацію сайту, прес-реліз, соціальні 

мережі, блоги тощо [4]. Також є можливість передачі та отримання інформації 

цілодобово в зручному для людей місці. 

Вважається, що інтернет-реклама характеризується відсутністю 

нав’язливості. Вона не на стільки дратує людей, як реклама на телебаченні та 

радіо. 

Ще однією з сильних сторін інтернет-реклами є таргетинг. Інтернет має 

унікальну можливість проводити рекламні кампанії лише для тієї аудиторії, яка 

цікавить рекламодавця: показ реклами на відповідних тематичних сайтах та 

користувачам із відповідних регіонів (географічний таргетинг). 

Встановлено, що таргетинг можна проводити на основі заповнення анкет. 

Анкетні дані дозволяють фокусувати рекламу за наступними характеристиками: 

— соціально-демографічні; 

— сфера інтересів; 

— можливості роботи в Інтернеті [4]. 

До позитивних сторін ще можна віднести: зростання іміджу товару при 

умові розміщення реклами на якісному сайті; спрощений процес управління та 

організації реклами в Інтернет; високий рівень цитування інформації в оффлайн 

середовищі; ведення оперативного, чіткого і глибокого аналізу рекламних 

заходів; висока ступінь запам’ятовуваності бренду, що рекламується через 

інтернет-ресурси; довгостроковість рекламної кампанії; можливість проведення 

маркетингових досліджень відповідно до поставленої мети; зростання обсягів 

продажів. 

Проте, серед великою кількості плюсів Інтернет реклами, вона має певні 

недоліки. Досліджено, що цих мінусів не так багато.  Один з недоліків – низька 

ступінь довіри користувачів. Це пов’язано з можливістю легкого розміщення в 

Інтернет будь-якого роду інформацію, навіть свідомо недостовірну. 

Також не достатньо великий обсяг аудиторії; ймовірність низької 

грамотності створення рекламних повідомлень; низька якість сайту, де 
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розміщена об’ява; велика конкуренція; поганий зв’язок в мережі – це ті 

найважливіші недоліки, які негативно впливають на успіх рекламного звернення 

[3]. 

Можна дійти висновку, реклама в Інтернеті — це вже далеко не тренд, тепер 

це необхідність. Її можна ефективно використовувати не тільки для продажу 

товарів і отримання клієнтів на послуги, це ще й чудовий канал для поширення 

інформації про свій бренд і підвищення його впізнаваності.  

Навіть незважаючи на вказані недоліки, переваги використання інтернету в 

рекламній кампанії очевидні – це найпопулярніший засіб комунікації, що охопив 

понад половину населення світу, а сама реклама – значно дешевша за вартістю 

порівняно із друкованими ЗМІ та телебаченням, зручна для налаштування 

цільової аудиторії та аналізу результативності для рекламодавців. 
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SMM-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Важливими факторами комерційного успіху сучасного бізнесу є не тільки 

ціна, асортимент та якость, але і популяризація продукту чи послуги. 

Відносно недавно для створення іміджу бренду було достатньо таких форм 

реклами, як реклама в листівках, газетах, телебаченні та радіо.  Проте в умовах, 

коли Інтернет зайняв провідні позиції у всіх сферах життя суспільства, бізнес 

почав активно використовувати інструменти інтернет-маркетингу. 

За допомогою Інтернету та соціальних мереж споживачі можуть дізнатися 

думки великої кількості інших людей про продукти чи послуги, що також 

впливає на формування колективної думки. 
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SMM-стратегія – це план дій щодо ведення соціальних медіа, який містить 

розподілення необхідних ресурсів та запобіжних заходів задля досягнення 

бажаного результату. Процес стратегічного планування для соціальних медіа є 

унікальним для кожної компанії і формується під впливом загальної стратегії та 

маркетингової стратегії. Застосування рефлексивного підходу до формування 

SMM-стратегії повинно бути доцільним та обґрунтованим рішенням, попри 

швидкість реагування [1, 2 с.]. 

Дослідники К. Тратнері Ф. Каппе стверджують, що  SMM −  це процес 

отримання трафіку для сайту, впровадження маркетингу через соціальні мережі 

[2, с.1]. 

SMM – це дуже динамічний процес, тому необхідно постійно стежити за 

зацікавленістю аудиторії та появою нових трендів на ринку [5]. 

Найпопулярнішими соціальними мережами в Україні є YouTube, Facebook та 

Instagram. Крім того, аудиторія на цих платформах дуже велика, тут представлені 

різні соціальні групи за віком, статтю, матеріальним і соціальним статусом, 

національністю, культурою тощо. Таким чином, використовуючи соціальні 

мережі для просування товарів і послуг, є можливість охопити більш широку 

аудиторію наших потенційних покупців. 

Доволі ефективним є використання реклами в Instagram. Цей напрямок дуже 

популярний і допомагає не тільки підвищити впізнаваність бренду, залученість 

нових клієнтів, але й підвищує лояльності до продукції, оскільки багато 

підписників довіряють рекомендаціям користувачів, які мають велику авдиторію 

зі схожими інтересами. Таких людей називають «агентами впливу» або простими 

словами блогерами.  

Співпраця з лідерами думок має відбуватися на регулярній основі, а відбір 

кандидатів проводитися не за кількістю передплатників, а за їх якістю –   

залученістю та лояльністю до лідера. Для цього існують спеціальні платформи 

та сервери [3]. 

Відповідно, головне завдання  –  вибір людини або кількох людей, з якими 

вдасться налагодити вигідну для компанії співпрацю. Для цього необхідно 

проаналізувати кандидатів з точки зору відповідності їх облікових записів своєї 

цільової авдиторії, потім зв’язатися з відповідним блогером для отримання  згоди 

на співпрацю та визначення його умов, а потім, при  позитивному рішенні, 

приступити  до детального опрацювання контенту, який буде міститися в 

кожному рекламному пості облікового запису цього блогера [4, с.187-193]. 

Отже, успіх від  маркетингової кампанії в Інтернеті прямо залежить від 

розробленої стратегії, яка повинна постійно оновлюватися, враховуючи стрімкі 

зміни на ринку звички та потреби майбутніх споживачів, тощо. 
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Конкурентоспроможність товару – це комплекс споживчих і вартісних 

характеристик товару, які визначають його успіх на ринку. 

Виробнича діяльність будь-якого підприємства в сучасних умовах залежить 

від того, наскільки успішно вирішуються проблеми, пов’язані з 

конкурентоспроможністю продукції, що випускається. Тільки вирішивши 

зазначену проблему, підприємство може ефективно функціонувати і розвиватися 

в ринковому середовищі [1]. 

На даний момент на ринку кондитерських виробів працюють близько 800 

підприємств. З них 28 вважаються великими. При цьому, близько дві третини 

всього ринку і три чверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської 

галузі, а саме: АВК, Бісквіт-шоколад, «Житомирські ласощі», Конті, Kraft Foods 

Україна, Полтавакондитер, Roshen, «Світ ласощів», і «Світоч» (Nestle). 

Основні конкуренти «Рошен» – «ЗАТ» Крафт Фудз Україна ««Корона», 

Львівська кондитерська фірма «Світоч» (Nestle), «АВК», «КОНТІ». 

Усі вищеназвані торгові марки можна охарактеризувати як досить потужних 

конкурентів за різними цільовими сегментами. Фабрики оснащені сучасним 

обладнанням, виробляють продукцію високої якості; лояльність серед клієнтів 

середня і вище середньої. 

Крім них, серйозні позиції на ринку шоколадних виробів займають 

Рівненська кондфабрика, Вишгородський «Вітамін», «Полтавакондитер» (нею 

володіє американська компанія Sigma), ПАТ «Одеса», Rainford 

(Дніпропетровськ). Останній, крім шоколаду, виробляє молочні продукти, 

горілку, безалкогольні напої і навіть побутову техніку під однойменною маркою. 

«Рошен» є безумовним лідером у продажах шоколадних цукерок, 

батончиків, а також тортів. Політика компанії дозволяє ставити на свої вироби 

порівняно низькі ціни – «рошенівські» цукерки майже на 20-30% дешевше, ніж 
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у конкурентів. До того ж багато ще радянських цукеркових брендів відійшли до 

корпорації разом з кондитерськими фабриками, що знижує витрати на їх 

просування. Не дивно, що основні рекламні засоби витрачаються на «розкрутку» 

нової продукції преміум сегмента – плитки і дрібнофасований шоколад Roshen, 

подарунковий шоколад «Еспрессо» та ін. 

Для кондитерської галузі сьогодні характерна жорстка конкуренція і 

концентрація виробництва: від монополії ринок плавно переходить до олігополії. 

Якщо кілька років тому, ринок пістрявив різноманітними марками як 

вітчизняного, так і імпортного шоколаду, то сьогодні, за оцінками експертів, 96% 

кондитерських виробів проводиться на українській території, хоч і володіють 

вітчизняними кондитерськими фабриками здебільшого зарубіжні інвестори. У 

всьому світі шоколадний бізнес визнається одним з найбільш рентабельних, саме 

тому в цю галузь були вкладені перші іноземні капітали. Зараз вже важко знайти 

успішно працюючу кондитерську фабрику, яка не має в структурі власних коштів 

іноземної частки. У кожної фірми є свої переваги і недоліки. При цьому Рошен є 

абсолютним лідером з продажу кондитерських виробів, що обумовлено високою 

якістю продукції. 

Для того щоб зберігати лідерство, необхідно впроваджувати інновації, 

наприклад, виводити нові продукти. Ринок кондитерської продукції досить 

різноманітний. Продукція в будь-якому випадку буде різною, оскільки 

використовуються різні підходи і технології. Виробники ж поділяють для себе 

кондитерський ринок на 4 сегменти: шоколадні цукерки, плитковий шоколад, 

карамель, борошнисті вироби. Мета Roshen – зберегти лідерство за загальними 

обсягами виробництва і продажів кондитерських виробів в Україні, а також 

продовжувати лідирувати по сегментах: шоколадні цукерки (в коробках і вагові), 

карамель, борошнисті вироби. Одна зі складових збереження лідерства – 

постійні інновації в області устаткування і технологій. На сьогоднішній день 

Roshen - лідер за кількістю нової продукції, виведеної на український ринок. 

Виробництво кондитерських виробів в Україні в 2020-2021 роках 

розвивалося не   вшир, а вглиб: підприємства, в основному не нарощували обсяги 

виробництва, а працювали над асортиментом, удосконалювали технології, 

освоювали дорогі ніші ринку солодощів. Деякі фахівці називають модернізацію 

кондитерських фабрик технічною революцією галузі. Лідери галузі освоюють 

нові, менш енергоємні та більш продуктивні технології, що дозволяють значно 

знизити собівартість кінцевої продукції. 

У таблиці 1 приведено результати здійсненного аналізу 

конкурентоспроможності продукції компанії, який здійснюється шляхом 

порівняння відповідних критеріїв, що характеризують найбільш важливі для 

споживачів атрибути товару, з аналогічними характеристиками конкуруючих 

виробів. 
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Таблиця 1 − Аналіз конкурентоспроможності продукції «Roshen»* 

 «Roshen» «Світоч» «АВК» 
«Київ- 

Конти» 

Кваліфікація персоналу 8 8 8 8 

Дизайн продукції 8 6 8 6 

Екологічність товару 7 7 7 7 

Сучасні технології та обладнання 8 8 8 8 

Асортимент 8 7 7 4 

Ціни 4 7 5 6 

Якість продукції 3 7 5 6 

Рекламна підтримка 8 5 8 4 

Імідж компанії 8 8 8 6 

*Експертні оцінки надавалися за 10-бальною шкалою 
 

Конкурентоспроможність товару можна визначити, тільки порівнюючи 

товари конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентоспроможність - 

поняття відносне, чітко прив’язане до конкретного ринку і часу продажу. І 

оскільки в кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення 

власних потреб, конкурентоздатність здобуває ще й індивідуальний відтінок [2]. 

Таким чином, конкурентоспроможність оцінюється шляхом зіставлення 

параметрів аналізованої продукції з параметрами, необхідними споживачеві, чи 

з параметрами виробу-зразка. Порівнянні параметри повинні виражатися в 

однакових величинах виміру. Порівняння проводиться по групах технічних і 

економічних параметрів. Остаточне рішення щодо вибору номенклатури 

параметрів, використовуваних при оцінці конкурентоспроможності продукції, 

приймається експертною комісією з урахуванням конкретних умов використання 

цієї продукції і цілей оцінки. 
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ПОНЯТТЯ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 

Врахування конкретних умов діяльності суб’єктів господарювання у 

перехідний період економічного розвитку України важливо більш ефективно 

використовувати специфічні методи організаційної діяльності, характерні для 

маркетингових відносин. Одне з визначальних місць серед маркетингових робіт 

посідає процес сегментування ринку. Існує значна кількість наукових підходів 

до визначення сегментування ринку як категорії, до його місця в діяльності 

підприємств. Адже існує проблема можливості поділу та його аспектів адаптації 

не лише до різних економічних систем, а й до окремих регіонів, національних 
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стереотипів. Зрештою не зваживши особливостей попиту на продукцію, яку 

виробляє підприємство надає певну послугу, йому складно розрахувати на будь-

який позитивний ефект від діяльності. 

Останнім часом у працях вчених можна зустріти дебати про доцільність 

використання в ринкових умовах принципів маркетингу. Принаймні в 1993 р. 

Джон Брейді та Ян Девіс у статті «Маркетинг: криза середнього віку» вперше 

сформулювали дві основні претензії [1]: 

1. Економічна ефективність маркетингу незрозуміла і, цілком можливо, не 

така висока, як це вважали.  

2. У той же час як інші ділянки функціонального управління компанією 

(виробництво, заготівлі, фінанси, управління персоналом і т. ін.) динамічно 

розвиваються, маркетинг продовжує жити ідеями 1950-х рр. 

Сегментування ринку по праву можна вважати фундаментом, ключовою 

ланкою маркетингу. Чітко не визначивши сегментів ринку, по суті неможливо 

застосувати жодної стратегії маркетингу, окремого чинника. 

Існує погляд [2], згідно з яким операцію сегментування ринку розглядають 

у контексті маркетингової стратегії продукту, а точніше, позиціонування товару-

новинки на ринку, а не як базову, з якої розпочинається вся маркетингова 

діяльність фірм, від вибору сегмента або сегментів ринку фірмою та здійснення 

на ньому багатьох інших маркетингових заходів, включно з розробкою плану 

маркетингу, формуванням асортименту товарів, формулюванням рекламних 

звернень або проведення загалом рекламних кампаній та включення дії за 

іншими чинниками «маркетингу-мікс» і поза ними. 

Від рівня розвитку економіки у державі, розміру підприємства залежить 

кількість ознак, за якими здійснюють сегментування підприємства. Так, за часів 

директивно-планової економіки вироблялася і пропонувалася продукція та 

послуги, стандартизовані з обмеженими номенклатурою та асортиментом, 

натомість у країнах з розвинутою економікою продукція підприємством може 

вироблятися для кількох сотень покупців (ексклюзивне виробництво 

автомобілів, коштовності тощо). Щодо іншої тези про залежність кількості ознак 

сегментування від розміру підприємства, то очевидно, що чим більше 

підприємство, тим за меншою кількістю ознак спеціалісти можуть сегментувати 

ринок, і навпаки: чим менше підприємство, тим більшою може бути 

конкретизація, на якого споживача націлювати своє виробництво, хоча не 

відкидаємо і можливості винятку у припущенні. 

Не обов’язкове сегментування ринку є фірмами, що діють на засадах 

маркетингу, виправдання застосувати для сегментування ринку обмеження 

кількості факторів та неефективність самого процесу сегментування є наслідком 

передусім відсутності єдиного підходу в трактуванні самого поняття 

сегментування ринку. Щоб переконатися у цьому, достатньо проаналізувати 

сучасні трактування в наукових і навчальних виданнях. При цьому цим до певної 

міри страждають як ранні висловлювання другої половини ХХ ст., так і пізні − 

початку ХХІ ст. С. Маджаро трактує поняття сегментації як виокремлення груп 

споживачів чи вибірку індивідуумів, які мають подібні позиції у сфері 
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споживчих звичок, механізмі соціальної поведінки, економічних 

характеристиках, чи будь-яких інших відмінних критеріях [3]. 

Автори новітніх наукових, навчальних та методичних видань трактують 

поняття, маючи інші підходи. Сегментування ринку − розподіл споживачів на 

групи (сегменти), які вирізняються відносною однорідністю попиту, смаків, 

уподобань або реакцією на ті чи інші види маркетингової діяльності [1-3]. 

Очевидно, що після уточнення поняття «сегментування» наступним кроком 

у теоретичних дослідженнях маркетингової діяльності логічним є вдосконалення 

наукової класифікації ознак сегментування та розробка конкретних практичних 

методик і рекомендацій щодо сегментування ринку за певними визначеними 

ознаками. 
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СТВОРЕННЯ, ПРОСУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ВЕБ-САЙТІВ 

Дивлячись на наше сьогодення, щоб б ми не робили, де б ми не були, 

цифрові технології супроводжують нас скрізь. З кожним днем у пошуковій 

системі стає все більше різних сайтів, які, у більшості випадків, допомагають та 

спрощують наше життя. Проте, якщо задуматися, що ж являють собою веб-

сайти, звідки вони взялися та які етапи проходять під час свого створення та 

подальшого використання? 

Видатним британським вченим Тімоті Джоном 20 грудня 1990 року 

Бернерсом-Лі було створено перший в історії веб-сайт. Не дивлячись на такий 

пізній термін виконання, теоретична база, щодо даних технологій, була 

закладена набагато раніше. Наприклад, у 1940-у році Ванневар Буш висунув 

гіпотезу, згідно якої, для розширення обсягу та можливостей людської пам’яті, 

для допомоги в швидкому оперативному пошуку, необхідно підключити 

технічні прилади. Щодо теорії гіпертексту, вона теж була висунута ще в 1960-і 

роки, вченими Дагом Енгельбартом та Теодором Нельсоном. Після створення 

першого у світі веб-сайту, над розвитком даних технологій працювали Гокон Лі, 

Кріс Коєр, Марк Андрессен, Брендон Айка та інші [1]. 
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Загалом, веб-сайт – це сукупність різних медійних засобів, веб-сторінок, які 

логічно пов’язані між собою. На початку створення веб-сайту, як і у всіх інших 

починаннях, необхідно визначити цілі, для чого він нам потрібен та аудиторію, 

на яку буде адресований. Вся наступна інформація буде відштовхуватися саме 

від напряму та мети цього сайту. На основі даної інформації складається ТЗ 

(технічне завдання) [2].  

Наступним важливим етапом є прототипування. Даний прототип – це наче 

ескіз, схема декількох сторінок майбутнього сайту. У разі, якщо прототип 

влаштовує замовника, починають розробляти дизайн. Він має бути як в 

десктопній версії, так і в мобільній, та мати зрозумілий для всіх інтерфейс, адже 

далі йде програмування. На етапі програмування ескізи дизайну перетворюють 

на код (допомагає у цьому мова HTML), власне кажучи, створюють вже 

функціонально повноцінний інструмент, який готовий пройти тестування на 

наступному етапі. 

Етап тестування необхідний для перевірки чи виконує сайт всі задані раніше 

функції, також оцінюється швидкість його роботи, наскільки добре він виглядає 

з будь-якого мобільного пристрою та браузера. Дану оцінку ставлять не лише 

програмісти, а вже і самі користувачі. Коли сайт успішно проходить тестування, 

наступають такі етапи, як наповнення та деплой. Контент-менеджери 

наповнюють сайт інформацією, завдяки якій він оживає і стає більш 

унікальнішим. А для того, аби користувачі з легкістю знаходили даний сайт, на 

цьому етапі йому придумують домен (адресу) та вибирають хостинг (місце в 

сервері).  

Коли всі етапи створення пройдені і сайт випущений на простори Інтернету, 

задля великої кількості відвідування ресурсу, необхідне його просування. Цим 

вже займаються SEO-фахівці, SMM-спеціалісти, таргетологи тощо. В таблиці 1 

представлені способи просування веб-сайту. 

 

Таблиця 1 – Способи просування веб-сайту [3]. 
Спосіб просування Короткий опис, переваги кожного методу 

Пошукова оптимізація сайту 

(SEO) 

Допомагає висунутися сайту на перші позиції під час 

пошукового запиту користувача 

Банери 
Розміщення банерів на Інтернет-просторах допоможе 

підняти популярність та привернути увагу відвідувачів 

Контекстна реклама 

Ефективний метод при швидкому залученні клієнтів, адже 

реклама є частиною контенту, на який натрапив 

користувач 

Соціальні мережі та спільноти 

Перевагою методу є можливість контакту з самим 

споживачем, можна дізнатися відгуки та відповісти на 

запитання 

Блоги 

Зазвичай, блогери це ті люди, яким довіряють. Тому така 

реклама на тисячну/мільйонну аудиторію буде дуже 

корисною 

Форуми 
Залучення інших людей відбувається через обговорення 

даного товару, є можливість оперування інформацією 

Через новини та прес-релізи 
Розміщується інформація про компанію, про її 

товари/послуги, новинки тощо, це і зацікавлює споживача 
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Продовження таблиці 1 

Спосіб просування Короткий опис, переваги кожного методу 

Каталоги 

Існують каталоги сайтів або статей, обидва варіанти 

ефективні, адже результатом є нарощування маси 

посилань 

E-mail розсилка 
Розсилаються повідомлення з актуальними пропозиціями 

на сайті вже потенційним клієнтам 

 

У таблиці зібрані всі найефективніші, на теперішній час, способи 

просування. Для продуктивної роботи, популяризація сайту є необхідною. Адже, 

навіть, якщо сайт буде зроблено ідеально, без просування, він користуватися 

попитом не буде. 

Досить часто, аби сайт працював більш продуктивно, йому потрібна 

підтримка. Підтримка буває двох видів: 

1. Інформаційна. Інформаційна підтримка сайту полягає у заповнені сайту 

необхідною інформацією, своєчасному її оновленню, внесення та оновлення 

фото- та відеоматеріалів, ведення розсилок тощо. 

2. Технічна. Технічна підтримка – це певна сукупність різних заходів, які 

допомагають сайту правильно функціонувати. Інтернет-простір є дуже 

ризикованим, зустрічаються багато випадків, коли робота сайту порушувалася 

або призупинялася з різних причин, а інколи ресурс взагалі втрачався назавжди. 

Так як у веб-сайти власники вкладають великі кошти, для більшості, втрата сайту 

буде критичною. Для того, аби цього не сталося, існує технічна підтримка [4]. 

Отож, веб-сайти є важливою частиною просування бізнесу у XXI ст., в 

залежності від цілі веб-сайту, вони допомагають з легкістю продавати 

товари/послуги, рекламувати та інформувати населення. Створення, просування 

та підтримка будь-якого сайту є дуже важкою та затратною справою. Проте, 

результати, які несе за собою ведення особистого веб-сайту, того вартують. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Наявність, обсяг, глибина проробки програми маркетингового дослідження 

дотепер залишаються питаннями багато в чому дискусійними. Замовники 

маркетингових досліджень, як правило, слабо уявляють їхнє призначення, 

необхідність. Виконавці, представники дослідних організацій намагаються «не 

перевантажувати» підприємців і менеджерів «зайвою», нерідко складною 

інформацією і також мало уваги приділяють підготовці програм досліджень. 

Повна відсутність програми маркетингового дослідження або подання її 

замовнику в повному вигляді призводить до різних результатів. 

Програма маркетингового дослідження являє собою викладення його 

основних цілей, загальної концепції, вихідних гіпотез, логічної послідовності 

операцій щодо їх перевірки. Виділяють дві частини програми дослідження: 

методологічну і процедурну. У першій частині здійснюється робота з 

обґрунтування цілей, завдань дослідження, формулювання його проблем, 

уточнення об’єкта і предмета дослідження, теоретичної й емпіричної 

інтерпретації понять. У процедурній частині програми дослідження дається 

характеристика вибірки, згідно з якою збирається первинна інформація, 

визначаються найбільш ефективні методи збору інформації, описуються етапи 

проведення дослідження, його специфіка  

Дослідна проблема являє собою, з одного боку, реальне протиріччя, що 

складається на ринку і потребує прийняття рішень, організації цілеспрямованих 

дій щодо його усунення, вибору тих або інших альтернативних рішень, з іншого 

боку – ситуацію, коли в підприємця, менеджера немає або не вистачає знань, 

інформації для прийняття оптимального рішення щодо функціонування на 

ринку. Ситуація, коли дефіцит інформації не може бути заповнений жодними 

іншими шляхами і передбачає звернення до науки, визначає необхідність 

проведення маркетингового дослідження. 

Мета дослідження орієнтує його на кінцевий результат. Отже, якщо 

дослідження носить теоретико-прикладний характер, то результатом роботи 

повинні бути будь-які загальні показники.  

Соціальна реальність, соціальний процес, які виступають «носіями» 

протиріччя є основою проблеми дослідження. Це також конкретні люди, 

документи тощо, які являють собою одиниці аналізу, спостереження і 

відбивають власне специфіку даного протиріччя. Предмет дослідження – це 

найбільше значущі, з практичної і теоретичної точок зору, сторони об’єкта, що 

підлягають безпосередньому вивченню в процесі емпіричного дослідження. 

Попередиш системний аналіз об’єкта дослідження – операція, що йде 

безпосередньо за інтерпретацією понять і має чимале значення. Зміст цієї 

операції полягає в тому, щоб «проявити» образ предмета дослідження, зробити 

його чітким, піддати своєрідному системному аналізу.  
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Отже, перед тим, як почати вивчення якогось об’єкта, необхідно визначити, 

інвентаризувати всі його складові елементи, а також зв’язки між цими 

елементами. Наприклад, існує завдання вивчення позицій фірми в конкурентній 

боротьбі, розробки рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності 

компанії. Розробляючи програму маркетингового дослідження, ми повинні 

закласти в структуру об’єкта дослідження всі складові конкурентної арени. 
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РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ 

Тестування рекламних повідомлень є найважливішою частиною рекламної 

кампанії. В Україні подібні дослідження ефективності реклами тільки 

починаються, і давно використовуються в економічно розвинених країнах. 

Існують десятки тисяч компаній, які перевіряють ефективність рекламних 

тверджень і працюють уже понад сто років. 

Вчені в країні та за кордоном займаються дослідженнями корпоративної 

рекламної діяльності та методи тестування рекламних звернень. Наприклад,  

Ч. Сендідж, Ф. Джефкінс , Ж.Ж Ламбен та ін. Дослідження проводили  

Т.В. Ляпіна та У. Уеллс, які визначили сутність, функції та принципи рекламних 
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кампаній та проаналізували взаємодію суб’єктів реклами. Крім того,  

Ю.Б. Миронов, В. Музикант та ін., глибше досліджують питання управління 

корпоративною рекламною кампанією [1]. 

Метою роботи є вивчення сучасних методів тестування рекламної 

діяльності підприємств в конкурентному ринковому середовищі, вивчення 

теоретичних основ і методів впровадження рекламної діяльності в практику 

підприємств. 

Найважливішим і важливим етапом у рекламній кампанії є якість 

рекламного матеріалу, що дозволяє досягти бажаних результатів. Будь-який 

рекламоносій повинен відповідати всім необхідним вимогам і не поступатися 

продукції конкурентів.  

Ефективність реклами вимірюється кількома способами. Вимірювання 

ефективності рекламних рішень відіграє важливу роль у плануванні реклами. 

Зрештою, краще рішення можна приймати, розуміючи вплив рекламних рішень, 

які були або будуть прийняті. Тут необхідно виділити кілька етапів контролю.  

Перший етап – попереднє тестування (рекламні кампанії). Це пов’язано з 

тим, що реклама перевіряється перед використанням основних засобів. Метою 

попереднього тестування є вибір найкращого рішення для поточної кампанії.  

Заключний етап – посттестування. Це пов’язано з перевіркою ефективності 

реклами після її появи в ЗМІ. Метою посттестування є вибір найкращого рішення 

для майбутніх кампаній [2]. 

Розглянемо методи кожного з них. 

 

Таблиця 1 − Методи предтестування [1] 
Назва Опис 

Пряме опитування Пряме опитування спрямоване на виявлення повноти 

відповідей на рекламу. Ставляться запитання. 

Метод сфокусованої групи (фокус-

групи). 

Його сутність: запросити 8-12 людей з типових 

представників цільового ринку компанії. На зустрічі 

обговорили концепцію рекламних кампаній 

Методи порівняння Підходи до тестів попарного порівняння та 

ідентифікації включають представлення 

респондентам кількох версій їхніх звернень, 

прохання вибрати найкращі звернення, ранжування 

їх за певною ознакою тощо. 

Вивчення рівня сприйняття. Період часу для представлення рекламного запиту 

інтерв’юйованому короткий і повинен імітувати 

звичайне розміщення реклами на вулиці, у ЗМІ тощо. 
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Таблиця 2 −Методи посттестування [3] 

 

Як і будь-який спосіб, метод предтестування та посттестування багато 

недоліків. Наведені вище методи тестування не є на 100% надійними, оскільки: 

Вони не гарантують вибір найкращого оголошення. Особливо нові креативні 

оголошення часто оцінюються як негативні тести, оскільки вони не звикли до 

такої реклами; За результатами попереднього тесту важко оцінити 

комунікаційний ефект після розміщення кількох рекламних оголошень; У 

тестовій ситуації, коли увага була зосереджена на собі, випробувані показали 

відмінні від звичайних відповіді. 
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Назва Опис 

Відгук за допомогою Суть полягає в тому, щоб показати респондентам 

певні рекламні носії, щоб визначити, чи ставлення 

респондентів до компанії (продукту) сформувалося 

раніше або є результатом впливу реклами. 

Відгук без допомоги Респондентам ставили запитання про рекламовані 

товари, реакції на рекламу тощо. При цьому він 

повинен вирішувати ці проблеми самостійно. 

Метод Геллапа Робінсона Спосіб «по свіжому сліду», відразу після звернення 

до оголошення. 200 осіб, відібраних із цільової 

аудиторії, отримають список торгових марок. Кожен 

з них повинен відповісти на запитання, чи пам’ятає 

він, що бачив рекламу бренду, що тестується, у 

певному виданні (радіо- чи телепередачі).  

Метод Старча Представник цільової аудиторії переглянув 

публікацію на очах у ведучого опитування та записав 

рекламу, яку бачив раніше. 

Метод «схованок» Під час тестування використовувалися реальні 

оголошення, в яких було видалено брендинг 

рекламної компанії або товару. Респонденти повинні 

були вказати, який бренд був пропущений, і описати 

асоціацію, яку викликала реклама. 
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ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 Маркетинг становить одну з основних складових ринкової економіки. У 

широкому значенні це цілеспрямована діяльність підприємства (фірми), 

пов’язана з організацією процесу просування товарів на ринок від виробника до 

кінцевого споживача з метою отримання прибутку в умовах насиченості ринку. 

Маркетинг становить систему взаємопов’язаних елементів, до яких належать 

товар, його розподіл та просування на ринку, попит та його формування на 

ринку, стимулювання збуту, реклама, методи продажу та ін. Ціна має особливе 

значення в системі маркетингу. Взаємозв’язок маркетингу і ціни визначається як 

їх взаємозалежністю з одного боку, так і незалежністю – з іншого. Ціна є 

контрольованою категорією маркетингу, тому детальна розробка цінової 

політики є дуже важливим завданням для підприємства.  

Процес ціноутворення є важливим моментом маркетингової цінової 

стратегії. Цей процес складається з наступних етапів [1]: 

— Аналіз факторів, які впливають на ціну; 

— Стратегія ціноутворення; 

— Визначення початкової ціни; 

— План ціноутворення. 

Основним завданням цінової політики є управління 

конкурентоспроможністю товару і послуг фірми, при цьому ціна являє собою 

головний фактор рентабельності і покликана стимулювати попит. З урахуванням 

цього фірмі необхідно врахувати як зовнішні обмеження (визначають купівельну 

спроможність ринку), так і внутрішню (визначаються витратами та 

рентабельністю). Головними етапами при розробці та реалізації цінової політики 

є: постановка цілей ціноутворення; аналіз витрат; аналіз попиту; аналіз цін 

конкурентів; вибір методу ціноутворення та встановлення базової ціни. 

Відповідно всі методи ціноутворення також можна розділити на три групи: 

методи ціноутворення, орієнтовані на витрати, попит і конкуренцію . Вибір 

методу ціноутворення залежить від внутрішніх факторів (обраної маркетингової 

стратегії, стратегічних цілей, етапу життєвого циклу товару, його якісних 

характеристик, ступеня новизни), а також зовнішніх факторів. 

 Реальна ринкова ситуація обумовлює вибір певного методу ціноутворення. 

Розглянемо кожен із зазначених методів. Існує два методи ціноутворення, 

орієнтовані на витрати:  

– метод «витрати плюс прибуток» (собівартість плюс надбавка); 

– метод, орієнтований на аналіз беззбитковості та забезпечення 

цільового прибутку.  

Якщо йдеться про визначення ціни виробником товару, до витрат 

виробництва додається сума запланованого прибутку. Щодо оптових і 
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роздрібних торгівців, при визначенні ціни на товар за цим методом, до витрат, 

пов’язаних з придбанням товару, додають націнки, які мають забезпечити 

покриття витрат та отримання очікуваного прибутку. 

Такий підхід виправданий при встановленні: 

–  базової ціни на принципово новий товар; 

–  на товари, які виготовляються на замовлення;  

–  на товари в тих галузях, де цей метод має перевагу (у військово– 

промисловому комплексі, космічних програмах, у будівництві 

багатьох об’єктів, коли до умов контракту причетні урядові 

організації). 

Метод, орієнтований на аналіз беззбитковості та забезпечення цільового 

прибутку  полягає в тому, що потрібно знайти ціну, яка б забезпечила за 

встановлених обсягів виробництва і реалізації продукції отримання фірмою 

цільового прибутку. 

 При використанні такого підходу за основу береться аналіз беззбитковості 

з урахуванням двох аксіом (які не відповідають реальності, але значно 

спрощують розрахунки і дають змогу отримати цілком задовільні результати):  

–  змінні витрати на одиницю продукції не змінюються залежно від 

обсягів її випуску;  

–  будь-яка кількість випущеної продукції може бути продана за 

визначеною ціною. 

Визначати ціни з огляду лише на витрати щонайменше було б 

недалекоглядним рішенням. Адже споживач опікується не тим, скільки коштів 

було витрачено фірмою, щоб виготовити товар або на його зберігання чи на 

рекламу. Споживача цікавить лише те, яка йому користь з того товару. Отже, у 

нього є власне уявлення про те, скільки товар повинен коштувати. Тому саме 

попит і має бути основним орієнтиром при визначенні цін. 

Параметричний ряд – це група однорідної за конструкцією та технологією 

виготовлення продукції, яка має однакове або схоже функціональне 

призначення, але відрізняється кількісним рівнем споживчих характеристик. 

Метод питомої ціни використовується для визначення ціни нового товару, 

який достатньо повно може бути охарактеризований одним параметром якості 

(потужність, місткість тощо). Базується на визначенні питомого показника 

собівартості (або ціни).  

Метод «кидання стріл» може бути використаний для визначення цін на 

новий товар. По суті, це метод мозкової атаки, під час якої кілька керівників, 

збираючись разом, висловлюють свої думки з приводу того, якою має бути 

встановлена ціна на товар? За схемою проведення цей метод нагадує гру 

«кидання стріл у мішень». Перемога за тим, хто влучив «у яблучко». За 

остаточну береться пропозиція менеджера, який знайшов найвагоміші аргументи 

для того, щоб переконати інших. 

Діяльність підприємств в умовах конкурентного середовища змушує їх 

керівників застосовувати нові методи та інструменти для розв’язання окремих 

економічних завдань і проблем, які при цьому виникають. При цьому одним з 
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найефективніших інструментів є система маркетингового дослідження, 

невіддільну частину якої становить система ціноутворення. Ці системи тісно 

взаємопов’язані. Так, з одного боку, система маркетингу вивчає ціни, які діють у 

країні, чинники впливу на них і може пропонувати різні цінові стратегії для 

отримання підприємством якнайбільшого прибутку [3-5]. З іншого боку, 

безпосередньо на маркетинг впливає система ціноутворення, за якої ціни 

впливають на попит споживачів та пропозицію виробників, особливо зважаючи 

на те, що в умовах конкурентного середовища ціни визначаються на підставі 

певних ринкових законів, які мають об’єктивний характер. 

Особливостями процесу маркетингового ціноутворення на підприємствах в 

умовах кризи є реалізація стратегій ціноутворення, які являють собою широкий 

вибір підходів до формування ціни, що забезпечує з мінімальним ризиком 

найбільшу ефективність виробництва і реалізації товарів. Вони носять 

комплексний характер, поєднуючи такі етапи: визначення цілей ціноутворення, 

розподіл і сегментація ринку, виявлення факторів, що впливають на формування 

ціни, вибір стратегії ціноутворення, розроблення формули для визначення 

кінцевої ціни, визначення шляхів коригування цін та їх постійний моніторинг. 
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АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ (ПОПУЛЯРНОСТІ) БРЕНДУ 

Актуальність теми обумовлена високою конкурентністю на ринку. У 

багатьох сферах життя споживача його потреби стараються задовільнити 
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різноманітні підприємства із випуском товару чи послуги. Той бренд, чий 

продукт зможе повністю задовільнити потребу споживача, буде отримувати 

прибуток і торгова марка даного підприємства буде значно популярніша.  

В XXI ст. особливо фундаментального значення в маркетингу набуло 

поняття «бренд». Що ж це таке? І чому кожне підприємство максимально 

фокусується на його формуванні? 

«Бренд – це не річ, продукт, компанія або організація. Бренди не існують у 

реальному світі – це ментальні конструкції. Бренд найкраще описати як суму 

всього досвіду людини, його сприйняття речі, продукту, компанії або організації. 

Бренди існують у вигляді свідомості або конкретних людей, чи суспільства» 

(James R. Gregory) [1, с. 7]. 

Обізнаність бренду – це швидкість, з якою споживач може впізнати продукт 

певного бренду серед інших. Якщо вибрати ринок смартфонів, то неважливо 

скільки апаратів продемонструють споживачеві – серед них він швидко розпізнає 

Iphone. Справа в тому, що люди частіше вибирають уже відомий їм бренд, ніж 

незнайомий. 

 

Таблиця 1 − Типи обізнаності бренду [2] 
Top of Mind Перший бренд, який спливає в пам’яті споживача у разі згадки 

товарної категорії. Якщо даний показник перевищує 50%, то торгова 

марка - безумовний лідер для споживача і сама категорія товарів 

асоціюється безпосередньо з цим брендом. 

Спонтанна 

обізнаність 

Коли споживач вказує бренд в процесі перерахування інших 

брендів цієї товарної категорії. В цьому випадку бренд сприймається 

споживачем як один з лідерів товарного сегмента. 

Обізнаність 

з підказкою 

Споживач дізнається продукт, якщо бачить бренд або чує про 

нього, тобто з підказкою. 

 

 

Опитування – це поширений метод збору даних у маркетингових 

дослідженнях, в процесі якого вивчаються погляди респондентів шляхом 

одержання відповідей на поставлені питання. Основною перевагою методу 

опиту є його універсальність. Він дає можливість виявити знання респондентів з 

того або іншого питання, їхню думку і мотивації. Крім того, цей метод вимагає 

менших витрат часу і коштів, чим, наприклад, спостереження, що вимагає 

значних витрат часу [3, с. 3]. 

Опитування поділяється на 2 види: анкетування та інтерв’ювання. Я 

приділю увагу більш ефективним методам збору данних: опитування за 

допомогою Internet, експертне  інтерв’ю та фокус-група.  

Збір первинної інформації найчастіше починається з проведення експертних 

інтерв’ю. Цей метод має ряд переваг. Інтерв’ю з експертами вимагають 

незначних витрат часу, грошових і трудових витрат. Опитування експертів 

дозволяє визначити суть проблеми, знайти якнайбільше варіантів її вирішення, 

з’ясувати доцільність проведення більш масштабних досліджень [3, с. 33]. 
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У зв’язку із стрімким технологічним розвитком людства ми можемо 

проводити опитування з допомогою Internet в соціальних мережах, веб-анкетах 

та інших веб-ресурсах, щоб проаналізувати обізнаність бренду й отримати 

мікропланову інформацію, яку можна застосувати при формуванні 

маркетингової стратегії. 

Фокус-група – це група із 5-10 людей які збираються в одному місці для 

обговорення, дослідження та вирішення конкретних задач. Фокус-група може 

складатися як із заичайних споживачів, так і експертів. 

Під час проведення опитування серед споживачів, важливим є конкурентне 

співставлення вибраного бренду із іншими. Таким чином надходить важлива 

інформація, яка показує де і в яких показниках програє вибраний бренд іншим, в 

наслідок чого страждає його популярність. 

 

Таблиця 2 − Шкали вимірювання відношення споживачів [3, с. 38] 
Назва Опис 

Рейтинг–шкала Шкала представляє ранжовану сукупність можливих оцінок 

(словесних або числових). Респондент позначає свою позицію на 

запропонованій шкалі. 

Шкала значимості або 

важливості 

Шкала, яка оцінює значимість або важливість певних атрибутів: від 

«зовсім незначимих» до «надзвичайно значимих». 

Шкала купівельних 

намірів 

Шкала, що змальовує наміри респондентів щодо покупки. 

Семантичний 

диференціал 

Шкала, що представлена двома біполярними значеннями критерію 

оцінки, і респонденту потрібно вибрати точку між ними, що 

відповідає його позиції. 

Шкала Лайкерта 

Респондент 

Респондент виказує своє ставлення до запропонованого 

твердження шляхом вибору серед п’яти відповідей: від повної 

згоди до повної незгоди 

 

Отже, аналіз обізнаності бренду дає відповідь на питання: А чи достатньо 

ефективно ми рекламуємо бренд, щоб про нього знало якомога більше людей і 

чи достатньо він задовольняє потреби споживачів, щоб вони повторно вибирали 

даний товар і могли рекомендувати його іншим? Чи є вибраний бренд 

унікальним на ринку? І на основі інформації отриманої із аналізу, можливо 

формувати нову маркетингову стратегію, рекламну кампанію та вирішувати 

наявні проблеми із популярністю бренду.  
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

КОМУНІКАЦІЙ 

Сучасний ринок можна охарактеризувати ваговим впливом інтернет 

технологій. Адже все більше і більше споживачів використовують інтернет 

ресурси для пошуку речей, які можуть задовольнити їх потреби. Саме тому перед 

компаніями постає потреба розширювати напрям своїх комунікацій зі 

споживачами, щоб досягти ефективного функціонування організації. 

Вирішити це питання покликаний цифровий маркетинг, який дозволяє 

комунікувати з кінцевим споживачем швидше та ефективніше. Саме широке 

розповсюдження цифрових технологій вказує на необхідність безперервного 

аналізу ринку та впровадження цифрового маркетингу у свою діяльність та на 

актуальність даного питання в сучасних умовах господарювання. 

Цифровий маркетинг можна охарактеризувати як комплекс заходів та 

цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, що здійснює адресне 

розповсюдження маркетингових комунікацій цільовій аудиторії та реалізацію 

маркетингової діяльності у віртуальному і реальному середовищах.  

Часто поняття цифрового, або ж digital маркетингу, ототожнюють з 

поняттям інтернет маркетингу. Необхідно зазначити, що це абсолютно різні 

терміни, які все ж мають спільні риси і взаємопов’язані між собою. Цифровий 

маркетинг містить інструменти інтернет-маркетингу, але поле його діяльності на 

цьому не обмежується, оскільки він використовує будь-які діджитал-засоби, які 

не завжди пов’язані з глобальною мережею. До основних каналів належить не 

лише інтернет, а й локальні мережі, цифрове телебачення, мобільні пристрої 

тощо [4]. 

Існують спеціальні інструменти цифрового маркетингу, правильне 

використання яких принесе ефективні результати. Основні digital інструменти 

наведені в табл. 1 

 

Таблиця 1 − Інструменти цифрового маркетингу 
Інструменти digital 

маркетингу 
Характеристика 

Контекстна реклама Демонстрація оголошення тим користувачам, які проявляють 

інтерес до їхнього вмісту. 

Ремаркетинг Показ рекламних оголошень із сайту, який користувач відвідував 

раніше. Він бачить їх на інших ресурсах або у соціальних мережах. 

Пошукова (SEO) оптимізація Заходи, спрямовані на підняття сайту на верхні позиції у пошуковій 

видачі. 
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Продовження таблиці 1 

Інструменти digital 

маркетингу 
Характеристика 

Нативна реклама Публікація експертних думок або відгуків про продукцію з метою її 

подальшого просування. 

Розсилка Відправлення текстів рекламного характеру через електронну 

пошту, месенджери або SMS. 

Телевізійна реклама Рекламні ролики транслюють між телепрограмами, фільмами, 

призначені для широкої аудиторії глядачів. 

 

Види та особливості інструментів цифрового маркетингу постійно 

змінюються, вдосконалюються. Тому обов’язково при впровадженні інтернет 

маркетингу необхідно поєднувати декілька інструментів і також постійно 

змінювати їх, пристосовуючи до відповідної ситуації.  І тому слід звернути увагу 

на особливості цільової аудиторії, інтереси і потреби покупців, а також 

інформацію, яку необхідно донести до користувачів. 

Впровадження цифрового маркетингу дозволяє створити прозору систему 

відносин зі споживачами та миттєво поширювати інформацію на основі 

використання інформатизації та мережевих комунікацій. Розширюються 

можливості сегментації споживачів аж до масової персоніфікації на основі 

застосування технології великих баз даних, що надає підприємствам можливість 

максимально задовольняти попит існуючих та потенційних споживачів. 

Переваги цифрового маркетингу наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Переваги цифрового маркетингу 
Джерело: складено автором на основі [5, 3] 

 

Водночас зауважимо, що використання потенціалу цифрового маркетингу 

лише для рекламних цілей здатне нашкодити підприємству, оскільки масова 

розсилка реклами сприймається споживачами як набридливий спам, не акцентує 

їх увагу на товарі, а навпаки, викликає негативну реакцію. Особливо можуть 

дратувати споживачів автоматичні розсилки повідомлень в мобільні месенджери 

в некоректний час: пізно ввечері, вночі або рано-вранці. Усе більшого 

поширення набуває відповідне програмне забезпечення, так звані спам-фільтри, 
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котрі дозволяють споживачам уникати масової маркетингової атаки. Цифровий 

маркетинг, особливо в інтернет-середовищі, повинен бути спрямований на чітко 

визначену цільову аудиторію. Для цього варто скористатися таргетинговим 

потенціалом соціальних мереж, вбудовані інструменти яких дозволяють 

агрегувати в групи потенційних споживачів [1]. 

Необхідно враховувати також специфічність цифрового маркетингу, 

особливо під час криз. Так, після початку повномасштабного вторгнення 

більшість компаній припинили не тільки рекламувати свою діяльність, а 

працювати взагалі. На даний момент більшість організацій повернулись до 

роботи, проте не в повному обсязі. І зараз можна виділити декілька порад, які 

дають фахівці, щодо вибору стратегії цифрового маркетингу: 

–  По-перше, не боятись змінюватись. Після початку війни більшість 

звичних нам речей стали неактуальними, недоречними або занадто дорогими. Це 

стосується і маркетингу. Фахівці радять збільшувати частоту використання 

безкоштовних інструментів (соцмережі, розсилки, сайт), залишати тільки 

«життєвонеобхідні» комунікації і пробувати використовувати абсолютно нові 

інструменти; 

–  По-друге, потрібно постійно перебувати в реальному контексті: постити 

тільки перевірену інформацію, видаляти недоречні пости та не спекулювати на 

цінностях; 

–  По-третє, необхідно щиро повідомляти про свою реальну допомогу країні. 

Цифровий маркетинг та його інструменти зараз настільки вжилися в 

структуру управління бізнесом, що без нього занадто складно уявити працюючу 

та успішну компанію. Саме тому, використання його інструментів має таку 

велику популярність. Але необхідно завжди пам’ятати про доцільність і 

правильність його використання, а також, так як без інтернету більша частина 

функціоналу не була б доступна, не варто забувати, що інтернет пам’ятає усе. 

Тому розумна поведінка і використання цифрових комунікацій зі своїм 

споживачем дасть можливість компанії розвиватися і ефективно працювати. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ 

ТОВАРІВ-НОВИНОК 

Ситуація, яка склалася сьогодні в економіці країни, вимагає прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень з визначення напрямів розвитку 

підприємств, впровадження інноваційних технологій, випуску інноваційної 

продукції, виходу на нові ринки збуту. В свою чергу, багатовекторність 

можливостей інноваційного розвитку обумовлює необхідність проведення 

спеціальних маркетингових досліджень, які забезпечують підґрунтя щодо 

визначення стратегій інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [1]. 

Завдання маркетингових досліджень в процесі розробки товарів-новинок 

полягає в тому, щоб оцінити інформаційні потреби й забезпечити керівництво 

компанії інформацією: точною, надійною, обґрунтованою та сучасною. 

Висококонкурентне маркетингове середовище й постійно зростаюча ціна 

управлінських помилок, вимагають, щоб маркетингові дослідження надавали 

високоякісну інформацію. Ефективні рішення не можуть ґрунтуватися на інтуїції 

або простих міркуваннях [2]. 

Щоб створювати найвищу споживчу цінність та задовольняти потреби 

клієнтів, компаніям потрібна інформація. Численні приклади роботи успішних 

компаній показали, що виробництво високоякісних товарів та розробка 

маркетингової програми починається з вивчення потреб та бажань покупців. 

Крім того, компанії потребують вичерпних даних про конкурентів, посередників 

та інші сили, що мають вплив на ринок. В наш час інформація про стан ринку 

використовується не тільки для прийняття оптимальних рішень, але й в якості 

важливого стратегічного ресурсу та маркетингового інструменту [3]. 

Маркетингові дослідження товару у теорії маркетингу – це дослідження, які 

спрямовані на визначення концепції товару, його характеристик, найменування, 

упаковки, сервісу. Процес розробки товару-новинки завжди має починатися з 

висування ідей. Існує широке коло осіб, які здатні ці ідеї висунути: споживачі, 

наукові працівники, працівники інноваційних підрозділів, менеджери 

підприємства, співробітники підприємства, торгові представники, конкуренти. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26868/1/M_DT.pdf
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Багато ідей щодо модифікації існуючих та розробки нових товарів 

спроможні надати торгові представники підприємства. По-перше, вони 

безпосередньо контактують зі споживачами. По-друге, вони мають більше 

можливостей оцінити товари конкурентів. Спеціальні дослідження з торговими 

представниками, організація моніторингу споживчих думок у містах продажу 

допомагає на першому етапі генерації ідей. Переваги та недоліки продукції 

конкурентів досліджуються завдяки детальному аналізу їх продукції та інтерв’ю 

з дистриб’юторами. Це можуть бути експертні опитування, фокус-групи, 

глибинні інтерв’ю. 

Кожному підприємству чи організації задля того, щоб підтримувати рівень 

збуту на колишньому рівні або збільшити його, необхідно замінювати старі 

товари новими, а отже, займатися їхньою розробкою. Оскільки споживачам 

завжди хочеться чогось новенького, конкуренти не шкодуватимуть сил на те, 

щоб задовольнити їхні запити. 

Практика маркетингу розподіляє нові товари за ступенем їхньої новизни, 

для підприємства-виробника та для ринку на шість основних категорій: 

– світові новинки (піонерні товари): нові товари, поява яких веде до 

формування особливого ринку; 

– нові товарні лінії: нові продукти, які дають змогу підприємству вперше 

вийти на певний ринок; 

– розширення наявних товарних ліній: нові товари, які є доповненням до 

товарних ліній, що вже має підприємство (нова розфасовка, наповнювачі тощо); 

– удосконалені та модифіковані товари: нові товари з поліпшеними 

характеристиками або з вищою, на думку споживача, цінністю, що витісняють 

наявні товари; 

– репозиційовані: наявні товари, призначені для нових ринків або сегментів 

ринку; 

– товари за зниженими цінами: нові товари, що мають такі ж властивості, як 

і їхні попередники, але коштують дешевше. 

Лише 10% усіх нових товарів є дійсно оригінальними й можуть називатися 

світовими новинками. Їхні розробка та впровадження у виробництво вимагають 

найбільших витрат і пов’язані з підвищеним ризиком, оскільки вони не знайомі 

ні підприємству, ні ринку. Тому діяльність із розробки нових товарів 

здійснюється переважно в напрямі удосконалення наявних продуктів. 

При якісному аналізі використовуються фокус-групи або інші групові 

дискусії, а також глибинні інтерв’ю. При цьому аналізі можливі два підходи: 

монадичний та комплексний. При монадичному підході кожна група споживачів 

тестує тільки одну концепцію товару. При комплексному – одночасно 

тестуються декілька концепцій. Об’єктом якісного аналізу є ключові параметри 

товарів-новинок [4]. 

Отже, розробка нових товарів дуже важливий етап життя кожного 

підприємства.  Цей процес може стати для підприємства новим подихом або 

принести ще один прибутковий товар. Але слід не забувати про маркетингові 
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дослідження, бо без належно проведеного аналізу, новий продукт можна 

перетворити у нескінченну прірву витрат для організації. 
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AНAЛІЗ СИЛЬНИХ ТA СЛAБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВA 

Eфeктивний aнaлiз гpaє ocнoвну poль в ycпiшнiй дiяльнocтi будь-якoгo 

пiдпpиємcтвa. Швидкi змiни в тeхнoлoгiяx, eкoнoмiчнa нecтaбiльнicть тa 

зpocтaючa кoнкypeнцiя cтвopюють yмoви, кoли пiдпpиємcтвa пoвиннi пocтiйнo 

aнaлiзyвaти пoтoчнe cтaнoвищe тa oцiнювaти пepcпeктиви cвoєї дiяльнocтi. 

Щoб виявити cлaбкi тa cильнi cтopoни, якi впливaють нa poзвитoк 

пiдпpиємcтвa зacтocoвують SWOT-aнaлiз. Цe oдин з нaйпoшиpeнiшиx i 

eфeктивниx видiв aнaлiзy в мapкeтингy i мapкeтингoвиx дocлiджeнняx. 

SWOT-aнaліз дaє змогу оцінити поточний стaн підприємствa і вчaсно 

зорієнтувaтися у ринковій ситуaції.[1, с. 110] 

SWOT-aнaліз - цe aнaліз зовнішнього тa внутрішнього сeрeдовищa 

оргaнізaції. Aнaлізу підлягaють сильні, слaбкі сторони внутрішнього 

сeрeдовищa, a тaкож можливості і зaгрози зовнішнього сeрeдовищa 

оргaнізaції.[3, с.180] 

Мeтодологія SWOT-aнaлізу бeзпeрeрвно удосконaлюється у процeсі її 

зaстосувaння у тaктиці упрaвління, визнaчними зaрубіжними компaніями й 

розміщeнa в описaх бaгaтьмa відомими клaсикaми з тeорії мeнeджмeнту: Г. 

Мінцбeргом, Д. Шeндeлом, Дж. Стріклeндом,Р. Aкоффом, М. Портeром, Х. 

Віссємою, У. Кінгом, Д. Клілaндом, Д. Aaкeром, A. Томпсоном, A. Чaндлeром, 

тa іншими вчeними. 

SWOT-aнaлiз дoзвoляє виявити i cтpyктypyвaти сильнi i cлaбкi cтopoни 

фipми, a тaкoж пoтeнцiйнi мoжливocтi i зaгpoзи pинкy. Дocлiдники пoвиннi 

пopiвнювaти внyтpiшнi cили i cлaбкocтi cвoєї кoмпaнiї з мoжливocтями й 

зaгpoзaми pинкy. Виxoдячи з якocтi вiдпoвiднocтi poбитьcя виcнoвoк пpo тe, в 
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якoмy нaпpямкy opгaнiзaцiя пoвиннa poзвивaти cвiй бiзнec i в кiнцeвoмy 

пiдcyмкy вiдбyвaєтьcя poзпoдiл pecypciв пo ceгмeнтax.  

SWOT-aнaлiз для бyдь-якoї кoнкpeтнoї кoмпaнiї yнiкaльний i мoжe 

включaти oднy aбo дeкiлькa пoзицiй з прeдcтaвлeнoгo cпиcку, a тo i всe вiдpaзy. 

Кoжeн прeдcтaвлeний eлeмeнт в aнaлiзi пoвинeн бyти мaкcимaльнo дoклaднo 

дeтaлiзoвaний для кoнкpeтнoї гaлyзi тa дoслiджyвaнoї кoмпaнiї.  

Сильні і слaбкі сторони – цe eлeмeнти внутрішнього сeрeдовищa, в які 

можуть бути зaклaдeні нaйрізномaнітніші aспeкти діяльності оргaнізaції. 

Сильні сторони товaру чи послуги. Тaкі внутрішні покaзники підприємствa, 

які зaбeзпeчують конкурeнтнe пeрeвaгу нaд ринком чи вигіднішe стaновищe 

проти конкурeнтaми, тобто ті облaсті, у яких товaр компaнії почувaється крaщe 

і стaбільнішe конкурeнтів. Сильні сторони нeобхідно постійно зміцнювaти, 

покрaщувaти, використовувaти у спілкувaнні зі споживaчeм ринку.  

Слaбкі сторони чи нeдоліки товaру чи послуги. Тaкі внутрішні 

хaрaктeристики компaнії, які усклaднюють зростaння бізнeсу, зaвaжaють товaру 

лідирувaти нa ринку, є нeконкурeнтоспроможними нa ринку [2]. 

Нeoбxiднo вiдcтeжyвaти oблacтi, y якиx кoмпaнiя нeдocтaтньo cильнa, 

пoлiпшyвaти їх, розpoбляти cпeцiaльнi пpoгpaми мiнiмiзaцiї pизикiв впливу 

cлaбкиx cтopiн eфeктивність кoмпaнiї. 

Оскільки сильні тa слaбкі місця, як прaвило, є відносними вeличинaми, в 

процeсі aнaлізу їх слід порівнювaти з aнaлогіями нa підприємствaх-конкурeнтaх. 

Під чaс aнaлізу сильних і слaбких місць визнaчaються критичні сфeри, які під 

дією спeцифічних зовнішніх і конкурeнтних фaкторів впливaють нa eкономічні 

рeзультaти підприємствa.   

Пiдпpиємcтвaм вapтo peaлicтичнo oцiнювaти pизики, щoб зaбeзпeчити cвoю 

бeзпeкy. Пepeдyмoвa знижeння pизикiв – cвoєчacнe виявлeння нacaмпeрeд 

cлaбкиx cтoрiн, щo пpeдcтaвляє вiдoму нeбeзпeкy для пiдпpиємcтвa.  

Для мiнiмiзaцiї pизикiв нeoбхiднo пpинaймнi oдин paз нa piк пpoвoдити 

aнaлiз cильних i cлaбких cтopiн пiдпpиємcтвa, щo дoзвoлить з’яcyвaти, з якoгo 

бoкy гpoзить нeбeзпeкa. Peзyльтaти тaкoгo aнaлiзy yтвopять бaзy для 

yдocкoнaлeння дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Вoни пoкaзyють, cлiд чи нi змiнювaти 

пoлiтикy пiдпpиємcтвa i яким чинoм пoтpiбнo yтoчнювaти плaнyвaння, 

пoлiпшyвaти кoнтpoль i peгyлювaння, yдocкoнaлювaти opгaнiзaцiйнy cтpyктypy 

i мoдepнiзyвaти iнфopмaцiйнy cиcтeмy мeнeджмeнтy, щoб вчacнo iнфopмyвaти 

кepiвництвo пiдпpиємcтвa пpo вiдхилeння вiд вcтaнoвлeних цiлeй. 

Дocлiджeння пoкaзaли, щo бaгaтo пiдпpиємcтв пiддaютьcя нeбeзпeкaм i 

pизикaм, якi мoгли yникнyти, якби вчacнo ycyвaли cвoї cлaбкi cтopoни. Iншi 

пiдпpиємcтвa пoпaдaють y cкpyтний cтaн чepeз тe, щo їхнє кepiвництвo нe 

пoдбaлo пpo виявлeння pизикiв, викликaних пpийнятими piшeннями, i нe 

пoдyмaлo пpo вплив цих piшeнь нa бeзпeкy пiдпpиємcтвa. У дeяких випaдкaх 

кepiвництвo пiдпpиємcтвa дoтpимyє пpийнятoї пiдпpиємницькoї пoлiтики i вжe 

дocягнyтих цiлeй, нeзвaжaючи нa тe, щo дaвнo нaзpiлa нeoбхiднicть кopiннoї 

змiни пoлiтики. 
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Уcпiшнo дiючi пiдпpиємcтвa швидкo пpиcтocoвyютьcя дo мiнливих 

pинкoвих yмoв. Iншi ж пiдпpиємcтвa нe y вciх cфepaх cвoєї дiяльнocтi дoбpe 

opгaнiзoвaнi й iнфopмoвaнi, вoни пpoвoдять пoлiтикy, щo нe вiдпoвiдaє їх 

мoжливocтям i oбмeжeнням. 

Oтжe, пpoвeдeння aнaлiзy дaє мoжливicть бiльш чiткo yявляти пepeвaги i 

нeдoлiки пiдпpиємcтв, a тaкoж cитyaцiю нa pинкy. Цe дoзвoляє вибpaти 

oптимaльний шлях poзвиткy пiдпpиємcтвa, yникнyти нeбeзпeк i мaкcимaльнo 

eфeктивнo викopиcтoвyвaти нaявнi в poзпopяджeннi pecypcи, пoпyтнo 

кopиcтyючиcь нaдaними pинкoм мoжливocтями. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ  
На сьогоднішній день основною із галузей господарювання в Україн є 

торгівля. У зв’язку із розвитком ринку та зростанням конкуренції на ринку 

підприємства все більше потребують нових підходів на підприємстві. Для 

покращення конкурентоспроможності та зростання прибутку, підприємства 

часто приділяють увагу асортименту товару, його кількісній та якісній здатності 

задоволення потреб споживачів.  

Перед підприємством завжди постає проблема зміни ситуації на ринку, 

конкуренція з боку інших підприємств та зміна в потребах різного роду товарів 

з боку споживачів. Усе це безпосередньо впливає на асортимент товару 

підприємства.  

Питання щодо дослідження асортименту товару висвітлені в прaцях 

вітчизняних та зарубіжних aвторів: Азарян О., Апопія В., Барни М., Бермана Б., 

Бергера І., Гросул В., Дайновського Ю., Діанич-Шимановської Л., Друкера П., 

Ільченко Н., Іляшенко С., Власова В., Войчак А, Корнеєва І. та інших.  

Прийняття своєчасних та обґрунтованих маркетингових рішень потребує 

належного інформаційного забезпечення, для цього проводяться маркетингові 

дослідження. Їх метою є створення інформаційно-аналітичної бази для розробки 

рекомендацій і прийняття маркетингових рішень, спрямованих на зниження 

ризиків і рівня невизначеності на ринку товарів і послуг. Маркетингові 
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дослідження через інформацію пов’язують товаровиробників із ринком, що 

сприяє більш ефективній їх адаптації до потреб кінцевих споживачів. 

Основоположним завданням маркетингового дослідження є всебічний і 

глибокий аналіз проблем, від яких залежить сучасний стан та подальший 

розвиток ринку. 

Одним із пріоритетних напрямів маркетингових досліджень є дослідження 

продукту, оскільки, саме вивчення власного товару, його переваг над 

конкурентами, надають можливість покращення виробництва, зменшення 

витрат і досягнення кінцевої мети кожного підприємства – отримання 

максимального прибутку. Потрібно вміти досліджувати асортиментний 

портфель підприємства – виділяти кращий товар і вдосконалювати гірший. Тому 

що треба максимально задовольняти потреби споживачів, збільшувати попит на 

власний товар шляхом його розробки, покращення та просування. Саме вивчення 

структури асортиментного портфеля різними методами надає таку можливість. 

Товарний асортимент – це сукупність асортиментних груп, які дуже тісно 

пов’язані з схожістю принципів роботи, продажами одним і тим же групам 

покупців, реалізація через канал продажів або ціновий діапазон [1].  

 Глибоку і точну оцінку товарної пропозиції можна отримати, за допомогою 

вивчення асортименту продукції підприємства, тобто вибір одного і того ж 

самого товару (послуги) із зазначенням найменування, типу, різновиди, розміру, 

артикулу. Також з цією групою товарів тісно пов’язано схожість функціональних 

і корисних властивостей, особливостей виробництва, обігу та споживання 

одного цінового діапазону. Однак між товарним асортиментом і асортиментом 

існує зв’язок, у них є зв’язок цілого та часткового [3].  

Найчастіше показники ширини і глибини товарного асортименту 

враховуються, коли приймаються рішення про збільшення випуску окремих 

позицій чи марок, або при оцінці насиченості товарного асортименту продукції 

в цілому. Інколи такі рішення залежать від обставин, а також від загальної 

маркетингової стратегії, оскільки широкий діапазон дозволяє урізноманітнити 

пропозицію. Різноманітність товарів асортименту дозволяє нам орієнтуватися на 

різні вимоги споживачів і стимулювати їх закупівлю в одному місці, але це 

потребує додаткових ресурсів і значних коштів. Відповідний асортимент 

створює нам умови для задоволення потреб покупців (споживачів) різних 

сегментів, а також для більш інтенсивного використання торгових приміщень і 

проведення ефективної цінової політики [3].  

Асортимент може відображати відмінності, які існують між послугами та 

товарами. Асортимент є логічним розподілом безлічі товарів, сформованих за 

різними ознаками, на категорії різного рівня або окремих ланок.  

Одними із основних методів дослідження товарного асортименту є методи 

АВС- і XYZ-аналізу, метод Дібба-Сімкіна, матриця БКГ (класична, 

модифікована, адаптована), а також може бути використаний рейтинговий 

аналіз. Кожен із вище перерахованих методів має свої переваги та недоліки, тому 

варто використовувати при досліджені асортименту не один, а декілька методів, 

для отримання максимально достовірного результату. 
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Отже можемо дійти висновку що асортимент товару має вагоме значення в 

маркетингу підприємства. Правильно сформований асортимент товару значно 

покращує конкурентоспроможність та прибутковість підприємства, значно 

покращує ефективність використання ресурсів та досягнення підприємством 

бажаних результатів на ринку.  
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИКА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 

Осoбливe мiсцe в сучaсниx мaркетингових концeпціях зaймaють 

мaркeтинговi дoслiджeння. Йoгo фyнкцiя пoлягaє в збoрi, aнaлiзi тa пoяснeннi 

iнфoрмaції для прийняття мaркeтингoвих рішень, (прo ринкoвi мoжливoстi, види 

дiяльнoсті, aсoртимeнт прoдукцiї тa пoслyг) для eфeктивнoгo зaдoвoлeння пoтрeб 

спoживaчiв; для oтримaння прибyткy. Iншими слoвaми, дoслiджeння ринкy 

з’єднyє спoживaчiв, спiльнoти, вирoбникiв i прoдaвцiв зa дoпoмoгoю iнфoрмaцiї, 

якa мoжe бyти викoристaнa для виявлeння мoжливoстeй i прoблeм; змeншити 

ризики в гoспoдaрськiй дiяльнoстi, пiдвищити якiсть кoригyвaння, плaнyвaння, 

мaркeтингoвoї дiяльнoстi тa oцiнoчнoї рoбoти.  

Якiсне дoслiджeння бaзyється нa мeтoдaх спoстeрeжeння, якi дoзвoляють 

спoстeрiгaти. Бiльшiсть цих мeтoдiв зaснoвaнi нa пiдхoдaх, рoзрoблeних 

психoлoгaми. 

Спoстeрeжeння в мaркeтингoвих дoслiджeннях − мeтoд збoрy пeрвиннoї 

мaркeтингoвoї iнфoрмaцiї прo дoслiджyвaний oб’єкт шляхoм спoстeрeжeння зa 

вибрaними грyпaми людeй, дiями, ситyaцiями. При цьoмy дoслiдник 

бeзпoсeрeдньo сприймaє i рeєстрyє всi фaктoри, пoв’язaнi з дoслiджyвaним 

oб’єктoм i iстoтнi з тoчки зoрy цiлeй дoслiджeння [1]. 

Для мaркeтингoвих дoслiджeнь спoстeрeжeння oдна iз нaйвaжливiших 

мeтoдiв збoрy дaних. Oб’єктaми спoстeрeжeння y мaркeтингy мoжe бyти люди 

чи грyпи людeй, кoмпанiї, кoнкyрeнти, ринoк чи йoгo oкрeмі систeми тa стaнy. У 

рiзних ситyaцiях дoслiджeння пoтрeбyє рiзних видiв спoстeрeжeння [2]. 
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Мeтoд спoстeрeження зaснoвaний нa спoстeрeжeннi зa грyпoю людeй aбo 

ситyaцiями з пoдaльшим aнaлiзoм нaйвaжливiших фaктoрiв y дoслiджeннi. Цeй 

мeтoд мoжe бyти викoристaний для рiзних цiлeй, як пeрвиннe джeрело 

додaткових дaних, a такoж для пiдтвeрдження iнформації, oтримaної пiд чaс 

дoслiджeнь [1]. 

Рiзнoманiтнiсть спoсoбiв прoвeдeння спoстeрeжeнь визнaчaється чoтирмa 

пiдхoдaми дo їх здiйснeння: прямe aбo нeпрямe спoстeрeжeння, вiдкритe aбo 

прихoванe, стрyктyрoвaне aбo нeстрyктyрoванe, здsйснюванe зa дoпoмoгoю 

людини абo механiчних засoбiв [3].  

Прямe спoстeрeжeння пeрeдбaчaє бeзпoсeрeднє спoстерeження за 

поведінкoю, наприклaд, пoтенційних туристiв в oфісі тyристичної фiрми 

(нaприклад, в якoму пoрядку вoни читaють туристичні прoдукти, пропoновані 

менeджером) [2].  

При нeпрямому спостерeженні вивчaються наслiдки кoнкретної пoведінки, 

a не сaма пoведінка. Тут чaсто викoристовуються архiвні данi, нaприклад, данi 

прo динaміку кyпівлі пeвних тyрпродyктів зa бaгато рoків викoристовуються для 

aналізу змiн ринкoвої кoн’юнктури [2]. 

Відкритe спoстереження припyскає, щo люди знaють прo тe, щo за ними 

спoстерігають, наприклaд, під чaс провeдення спeціальних eкспериментів. Прoте 

присутнiсть спостерігaчів впливaє на повeдінку спостeрeжуваних, томy требa 

прaгнути звeсти його до мінімyму. Цi вимoги задoвольняє прихoване 

спoстереження. Наприклaд, у тyристичних oфісах можyть прихoвано 

спoстерігaти за тим, нaскільки мeнеджер ввічливo повoдиться з пoкупцями і 

допoмагає їм вибрaти туристичний прoдукт [2]. 

У залежнoсті від типу oбстановки спостерeження бувaють польoвими 

(прoводяться в прирoдних умовах) і лаборaторними (проводяться в штyчно 

ствoрених yмовах). У залeжності від oб’єктів, щo реєстрyються спoстереження 

можe бути пoвним (рeєстрyються всi можливi вияви) і вибiрковим (реєстрyються 

тільки зaзделегідь вибранi парaмeтри, явища і стану). У залежності від 

структурности (систематичність) спостереження бувають структурованими 

(систематичними) і неструктурованими (несистематичними). У першому 

випадку спостереження проводиться за чітким планом, а у другому формується 

тільки загальне враження про стани і вияви досліджуваного об’єкта. У 

залежності від міри обізнаності досліджуваних спостереження бувають 

відкритими (респонденти знають про те, що знаходяться під спостереженням) і 

прихованими (досліджувані про спостереження не знають). Також, крім 

основних вишеописанних, існують багато які інші класифікації видів 

маркетингових спостережень, наприклад за способом реєстрації інформації 

(відео-спостереження, аудіо-спостереження або спостереження людиною) [3]. 

Спостереження − метод збирання дослідниками основної інформації 

шляхом пасивної фіксації певних процесів, дій людей, подій, які можна виявити 

за допомогою органів чуття (тобто метод заснований на відчуттях і слухових 

явищах). Повсякденне спостереження − це мимовільна діяльність людей, 

пов’язана з отриманням інформації про світ, спосіб пізнання світу (для філософів 
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спостереження − початкова стадія процесу пізнання: опис, передбачення, 

обґрунтування та дослідження сприйняття і спостереження). Наукове 

спостереження відрізняється від буденного своєю цілеспрямованістю (наміром 

отримати специфічну інформацію для поставлених цілей дослідження), 

системністю, планомірністю і наявністю процедури контролю. Однак термін 

«спостереження» ще не став однозначним. У деяких соціальних науках 

(соціології, статистиці, демографії) під спостереженням розуміється будь-яка 

процедура польового дослідження (в тому числі опит), т. е. будь-яка процедура, 

не пов’язана з отриманням даних з повторних джерел [4]. 

Як правило, в процесі проведення досліджень метод спостереження ніколи 

не є єдиним. Для отримання найбільш об’єктивної і достовірної картини він 

застосовується нарівні з іншими відомими методами. У випадку, якщо 

спостереження виконує контролюючу роль і використовується для перевірки 

даних, вже отриманих в ході дослідження, його структура повинна бути 

максимально четкой і суворої. При цьому умови проведення спостереження 

повинні повторювати умови збору контрольованої інформації [5]. 

Як і інші методи, спостереження не є бездоганним. Для нього характерний 

ряд недоліків. Результати спостереження незмінно породжують питання - 

наскільки репрезентативни отримані дані? Оскільки в більшості випадків пряме 

спостереження відбувається в рамках досить обмеженої кількісної групи, що і 

провокує питання про репрезентативности його підсумків. Крім цього, не треба 

забувати про те, що людське сприйняття обмежене. Це означає, що дослідник 

цілком здатний на час втратити пильність і упустити з вигляду важливі аспекти 

і нюанс ситуації, що вивчається. Практика показує, що в більшості випадків 

дослідникам не вдається як слід розширити знання про мотиви, відносини, 

інтереси, які лежать в основі тієї або інакшої моделі поведінки. Однак, в ряді 

випадків все ж вдається подолати це істотне обмеження [4]. 

Не треба також забувати, що присутність спостерігача може впливати 

безпосередній чином на ситуацію, що вивчається і відбиватися на його 

результатах. Ті, хто приступає до спостереження, повинні враховувати, що це 

складний метод і надзвичайно трудомісткий процес. Ще більш трудомістким 

може виявитися оформлення підсумків спостереження, яке іноді займає більш 

тривалий період часу, чим сам процес спостереження [5]. 

Слід сказати, що метод спостереження зазвичай використовується разом з 

іншими методами. У цьому випадку отримані результати є 

взаємодоповнювальними та контрольованими. Таким чином, якщо 

спостереження використовується для контролю даних, отриманих іншими 

методами, воно повинно бути побудоване якомога ближче до умов, за яких 

збираються контрольовані дані. 
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Сьогодні маркетингові дослідження є однією з основних функцій 

маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Маркетингові дослідження 

забезпечують топ-менеджмент інформацією, необхідною для ухвалення 

управлінських рішень. Чим більш надійною, точною та достовірною буде 

інформація, тим швидше компанія краще задовольнить потреби покупців, 

випереджаючи своїх конкурентів і, таким чином, досягаючи успіху на ринку. З 

погляду мікроекономіки маркетинг є системою функціонування конкретного 

підприємства (компанії), а маркетингове дослідження є одним із інструментів, 

що забезпечує формування та функціонування цієї системи. Одним з важливих 

факторів розвитку та функціонування підприємства в сучасних умовах є тaкa 

упрaвлiнськa функцiя як маркетинг [1, с.11-14]. Маркетингові дослідження – це 

функція, що зв’язує споживача, клієнта та громадськість з маркетингом через 

інформацію, яка використовується для виділення та визначення маркетингових 

можливостей та проблем; створення, вдосконалення та оцінки маркетингових 

заходів; моніторингу продуктивності маркетингу та покращення розуміння 

маркетингу як процесу. 

Питанню організації маркетингових досліджень на підприємстві приділяли 

увагу такі науковці, як: Гаркавенко С. С., Полторак В. А., Старостіна А.О., та 

багато інших. 

Метою є теоретичне дослідження організації маркетингових досліджень на 

підприємстві.  

Маркетингові дослідження проводять відповідно до принципів чесної 

конкуренції, з урахуванням загальноприйнятих наукових методів. Отримані в 

ході маркетингових досліджень дані є основою для інформування виробників, 

постачальників, посередників про звички, погляди та потреби широких верств 

споживачів. Маркетингові дослідження є основою розробки стратегії розвитку 

http://4ua.co.ua/marketing/zb2ac78a5d53b89521316d26_0.html
http://um.co.ua/1/1-4/1-40732.html
http://um.co.ua/1/1-4/1-40732.html
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будь-якого підприємства [2, с.21-26]. За допомогою маркетингових досліджень 

виявляють вимоги та побажання клієнтів, формується оптимальна цінова 

політика підприємства, встановлюється система знижок для партрерів, 

проводяться заходи щодо популяризації продукції. При проведенні 

маркетинговий досліджень на підприємстві аналізуються такі напрямки, як 

споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, дослідження застосування 

компанією маркетингових інструментів, таких як товар, ціна, розподіл, 

просування. Одним з найважливіших напрямків дослідження є споживачі. 

Вивчення даного напряму дозволяє визначити, що керує споживачами при 

виборі послуги або товару, прихильність до торгрвимх марок, обсяги та частота 

покупок відповідного товару, звичні місця для здійснення покупок, цінові 

діапозони споживачів різних категорій. Такі дослідження дозволяють зробити 

висновок щодо позиціювання торгових марок, здійснюється сигментація 

споживачів, формуються програми лояльності для клієнтів [3, с.58-64]. При 

дослідженні товару, компанії формують свій асортимент з урахуванням вимог 

покупців, удосконалюють упаковку, створюють свій фірмовий стиль, проводять 

модифікацію вже існуючої продукції [4, с.37-39].  

Підсумовуючи зазначимо, що під маркетинговим дослідженням, 

розуміється комплекс досліджень, спрямований на вирішення маркетингової 

проблеми (комплексу проблем), який стоять перед компанією, процес 

постановки цілей, отримання маркетингової інформації, планування та 

організації її збору та аналізу, а також подання та передачі результатів 

досліджень для менеджерів у формі, придатної до ухвалення управлінських 

рішень. Конкурентоспроможність підприємств залежить від стратегії та методів 

управління цими підприємствами, які базуються на засадах маркетингових 

досліджень. При проведенні маркетинговий досліджень на підприємстві 

аналізуються такі напрямки, як споживачі, конкуренти, постачальники, 

посередники та інші. Маркетингові дослідження є основою розробки стратегії 

розвитку будь-якого підприємства. Для забезпечення стабільної работи компанії, 

необхідно створювати маркетингові відділи на підприємствах, які будуть 

вивчати важливі напрямки розвитку ринку в цілому, що позитивно вплине на 

економіку нашої країни.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА І 

СПОЖИВАННЯ ЧІПСІВ В УКРАЇНІ 

«Маркетинг як філософія бізнесу означає орієнтацію усієї діяльності всієї 

фірми – від проектування та виробництва до збуту товарів – на задоволення 

потреб споживачів». Маркетингове дослідження ринку дозволяє вивчити 

поточну ситуацію на ринку, основні тенденції за останні кілька років, а також 

виявити основні переваги споживачів, вивчити конкурентів і проаналізувати їх 

досвід роботи. Вся інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, може 

бути корисною при позиціонуванні нового бренду або нового продукту на ринку, 

розробці стратегії просування нового продукту, під час ребрендингу та просто 

для ефективного управління власною компанією! 

На початку свого розвитку український снековий ринок розвивався і ріс 

дуже стрімко. Річний приріст становив 200-300%. Це пояснювалося тим, що 

ринок був молодим, і на ньому були представлені переважно картопляні чіпси та 

солоний арахіс. Потім темпи приросту почали знижуватися і склали 25-30% у 

грошовому виразі та 5-10% у натуральному. У зв’язку з кризою українські 

споживачі почали скорочувати споживання снеків, оскільки вони не вважаються 

основними продуктами харчування. У 2010 році продаж снеків в Україні зріс 

більш ніж на 60% в порівнянні з 2009 роком. У 2011 році продажі залишилися на 

рівні 2010 року, але вже в 2012 році знову спостерігалося зниження продажів на 

30% в порівнянні з попереднім років. Найбільшу категорію снекової продукції в 

продажах (у грошовому виразі) займають картопляні чіпси з масовою часткою 

близько 30%, на другому місці крекери, на третьому – горіхи. 

 

Рисунок 1  Структура ринку снеків в Україні 

 

Конкуренція на українському ринку снекової продукції висока, а тому 

виробники постійно шукають нові способи залучення нових покупців: 

розширюють асортимент, використовують різні види та інструменти 
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маркетингових комунікацій, у рекламі роблять акцент на здешевленні снеків. 

Так, наприклад, крім традиційних картопляних чіпсів, компанія «Крафт Фудз 

Україна» виробляє також кукурудзяні чіпси, а компанія «Техноком» – рисові. 

Споживання снеків в Україні все ще залишається на низькому рівні. Так, 

середньостатистичний українець з’їдає близько 0,5 кг снеків на рік, тоді як у 

Північній Америці річне споживання снеків знаходиться на рівні 11 кг, в Японії 

– 5 кг, у Західній Європі – 3,6 кг. 

Отже,серед факторів, що сприяють розвитку снекового ринку, можна 

відзначити високі темпи урбанізації (зміна ритму споживчого життя, особливо у 

великих містах-мегаполісах з високим рівнем доходу, стимулює зростання 

попиту на снекову продукцію. , що вирішує завдання швидкого втамування 

голоду). Позначається також розвинена культура споживання та високий попит 

українців на слабоалкогольну продукцію, що тягне за собою зростання попиту 

на снеки. При цьому на продажі снеків впливає сезонність на ринку пива і 

безалкогольних напоїв - продажі снеків зростають в літні місяці і знижуються в 

зимові.Однією з головних причин зменшення місткості ринку є переорієнтація 

споживачів на більш здорову їжу. Тренд на здорове харчування відкриває 

можливості для розвитку нових категорій снеків. 
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Маркетологи великих і середніх підприємств використовують відомий 

арсенал інструментів для натискання на різноманітні важелі споживача. До них 

відносяться реклама, агресивні методи продаж, маркетингові акції, тактики 

знижок та супроводження тощо. Але поведінкові процеси споживачів не завжди 

відповідають проведеним заходам і за формулою А. Сливоцького, маркетологи 
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повинні включатись в процес просування не вже готового товару, а ще не етапі 

його розробки, удосконалення, контролю якості тощо [2]. Ідеальним варіантом 

для власника та менеджера підприємства є варіант моделі господарської 

діяльності, коли підприємство знаходиться в центрі кола, по периметру якого 

розташовані численні клієнти, що очікують на продукцію та послуги. Але в епох 

перенасичених ринків, активної конкуренції - в центрі кола знаходиться 

споживач (клієнт), а по периметру розташовуються виробники. Метою тези є 

визначення тенденцій сучасних концепцій маркетингу та формування 

рекомендацій щодо адаптації загальної концепції маркетингу взаємодії до потреб 

підприємства. 

 Взаємодія з клієнтами, дослідження їх поведінки, синергія діалогу і 

маркетингу дозволить сформувати загальну маркетингову стратегію і 

деталізувати її до тактичних заходів. Адаптація інструкції А. Сливоцького 

полягає в такому алгоритмі. 

1. Карта проблемних точок. В чому є незадоволення клієнтів і самих 

виробників? Які варіанти виробленої продукції та послуг вже є на ринку, а які 

ще тільки проектуються. Яким чином буде здійснюватись удосконалення товарів 

та послуг. Наскільки є спів падіння з очікуваннями споживачів. Які товари-

конкуренти, замінники присутні на ринку. Як розширити або замінити цільову 

групу споживачів? Тобто необхідно сформувати карту проблемних точок 

відносно кожного товару та послуги. А також сформувати групи фіксованих 

товарів та послуг, що доповнюють один одного. 

2. Створення магнетизму продукту або послуги. Очікуваний функціонал та 

якість у відповідності до очікуваних вражень користування. Сформовані таблиці 

відповідності функціоналу якості і вражень. 

3. Оптимальна система виробництва, продажу, просування. Імідж 

підприємства, злагодженість виробництва та попиту; партнерські відносини; 

домовленості. В ідеалі – створена управлінська екосистема. 

4. Формування імпульсів до купівлі – рекламні акції, можливість 

спробувати функціонал або скоштувати; «сарафанне радіо»; інтернет-

інструменти – блоги, відео, дискусія тощо. Імпульси до купівлі повинні бути 

виміряні та визначені і занесені в базу знань щодо кожного клієнта. 

5. Формування траєкторії розвитку товару та послуги, їх вдосконалення, 

відповідність прагненням споживачів. 

Всі представлені проекції адаптації інструкції повинні бути представлені в 

маркетинговій стратегії та комплексній системі маркетингу, архітектура якої 

повинна охоплювати всі підрозділи підприємства та його партнерів. 

Маркетингова стратегія передбачає стратегічну координацію цілей та 

маркетингових програм для досягнення сумарного ефекту на основі формування 

інтегрованої системи менеджменту- маркетингу (управління попитом, 

ресурсами, фінансами, взаємовідносинами з партнерами та споживачами). 

Внутрішній маркетинг повинен пронизувати всю структуру підприємства та 

передбачати координацію маркетингової діяльності у відповідності до 

маркетингової та загальної стратегії, навчання персоналу; закріплення 
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маркетингових принципів у всіх документах та роботі кожного підрозділу, 

прийняття маркетингових принципів кожним співробітником. 

Підприємство повинно сформувати найбільш ефективну комбінацію з 

сучасних концепцій в залежності від особливостей товару та послуг. Така 

комбінація формується в залежності від стану ринку та тенденцій його розвитку. 

Якщо попит високий, маркетингові зусилля можуть бути мінімальними. Якщо 

конкуренція висока, то в залежності від рівня масовості товару, визначення 

цільових груп споживачів, формуємо загальну концепцію удосконалення 

виробництва та якості товару у відповідності до потреб споживача. Тобто баланс 

інтересів споживачів, виробників, країни і суспільства є основою комбінації 

концепцій маркетингу, адаптованих до специфіки діяльності підприємства. Так, 

наприклад, сільськогосподарські підприємства орієнтуються не тільки на ринок, 

а і є основою продовольчої безпеки України та допомагають розвиватись 

сільськогосподарським територіям і громадам. Спеціальний цілісний маркетинг 

використовується кластерами, які можуть бути сформовані за галузевою та 

територіальною ознакою. 

Важливим є також формування основних процесів та процедур виробництва 

(як правило це здійснюється за технологічними картами) та управління. Зміни в 

організації, оптимізація маршруту управління - задачі бізнес-архітектора, який 

аналізує алгоритми управління, періоди оплати, контролю, ініціації нових заявок 

та замовлень. Автоматизація процесів та процедур здійснюється за допомогою 

сучасних інформаційних систем (ERP та CRM), які в ідеалі повинні відповідати 

структурі підприємства, процесам та процедурам виробництва та управління [3]. 

Кожен процес виробництва враховує очікувані результати виробництва товару 

для споживача. Кожен процес повинен бути оптимізованим за витратами 

ресурсів відповідно до процедур кожного учасника. 

Концепція взаємодій виробник-споживач передбачає використання 

інструментів аналізу клієнтської поведінки. Так, результати досліджень свідчать 

про підвищення показників прибутку в два рази на фірмах, що використовують 

інструменти аналітики клієнтської поведінки [1]. Використання інтернет-

магазинів, активних динамічних веб-сайтів, каталогів онлайн спрощують збір 

аналітичної інформації щодо споживачів, але не охоплюють сегмент споживачів, 

які не користуються мережею. Різноманітні маркетингові дослідження 

дозволяють вивчити образ життя учасників цільових груп споживачів; 

визначають очікування та наміри клієнтів, аналізують ризики, а також зміни в 

житті людей та їх потреби, зв’язані зі змінами [4; 5]. Особливо важливим є 

формування групи потенційних клієнтів та здійснювати аналіз їх намірів. Але, не 

дивлячись на активний розвиток досліджень в напряму поведінкової економіки, 

навіть західні підприємства витрачають небагато засобів для вивчення поведінки 

та вподобань клієнтів. Крім того, багато з керівників не розуміють партнерських 

відносин з клієнтами. Але формування «теплових карт» процесів рішення щодо 

купівлі або договору для кожного клієнтського сегменту дозволяють 

індивідуалізувати маркетингову діяльність. Досвід такої роботи є у великих 

банках, інтернет-компаній. Кожен сегмент клієнтів розглядається у відповідності 
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до визначених цілей. Серед них може бути утримання клієнтів; збільшення 

обсягу купівлі; стимулювання споживачів тощо. Цифрові канали взаємодій 

передбачають формування спеціальних реактивних сигналів для досягнення 

поставлених цілей. Продавець як онлайн, так і офлайн має «цифрову» підказку 

щодо поведінки споживача, що заснована на базі знань щодо клієнтського 

сегменту і власного досвіду. Це найбільше спрацьовує в оптовій торгівлі або при 

виробництві інноваційних товарів. Але останнім часом використовується також 

на багатьох масових роздрібних ринках. 

CRM-система, яка використовується на підприємстві повинна відображати 

стратегію і, зокрема маркетингову стратегію, а також формувати динамічну базу 

знань клієнтів. Така баз не просто фіксує дані як база даних, а зберігає результати 

кожної взаємодії, купівлі, супроводження тощо. Система повинна фіксувати 

також враження і емоції клієнта, управляти його досвідом. Хоча обробка 

інформаційних даних базується на статистиці, результати повинні визначити 

очікування та наміри споживачів. Так, наприклад дослідження фірми IBM 

визначило атрибути взаємодії з клієнтом, серед цілісність (щирість, 

аутентичність, почуття власної гідності); ефективність (швидке та якісне 

задоволення потреб бренда; надійність (оперативність, доступність, 

узгодженість та своєчасність); зручність; розташування. Як правило, для 

підприємств, що виходять на ринок з інноваційними товарами та послугами, 

цикл взаємодій з клієнтом можна поділити на такі етапи: перший – пропозиція 

клієнту товару та послуги; другий – відгуки клієнтів; визначення рівня 

задоволення очікувань та прогноз намірів; третій – залучення клієнта до 

співпраці, активності; четвертий – формування стратегії партнерства та 

залучення клієнтів; п’ятий – оптимізація та внесення змін в організаційну 

структуру, технологічні та управлінські процеси [3]. Маркетинг та менеджмент 

вражень передбачає формування бренду, який задовольнить споживача, має 

власну історію, яка представлена в рекламі та інших інформаційних ресурсах 

підприємства. Такий підхід дозволяє сформувати враження ще до покупки за 

допомогою реклами та історій. Якщо ці враження дійсно закріпляться, то 

споживач буде прив’язаний до бренду і мати намір ділитись власними 

враженнями. Враження діють на рішення людей як до, так і в процесі, і після 

купівлі товару. Маркетинг вражень активно використовується для відомих 

компаній розвинутих країн і, на жаль, мало використовується в Україні. 

Таким чином, сучасні тенденції розвитку концепцій маркетингу 

орієнтуються на клієнта та його враження від придбання товару або послуги. 

Сформовані цикли розвитку товару або/і послуги з циклом розвитку потреб 

клієнта є основою для формування загальної маркетингової стратегії, яка 

деталізується низкою динамічних маркетингових заходів, процедур врахування 

зворотного зв’язку від споживачів, моніторингу конкурентів, аналізу повного 

комплексу маркетингу та його коригування. Маркетинг вражень дозволяє краще 

пізнати споживача та сформувати тактику продаж і подальшого супроводження. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ 

ДОСЛІДНИЦЬКОЮ КОМПАНІЄЮ ТА ПІДПРИЄМСТВОМ-

ЗАМОВНИКОМ 

Оперативність: Ринок чи політичне середовище ніколи не стоїть на місці, 

тому для прийняття зваженого рішення немає часу тижнями чекати необхідні 

данні. Розуміючи потреби замовника, потрібно налагодити всі процеси таким 

чином, щоб максимально швидко отримувати результат. Працювати 365 днів на 

рік. 

Різноманітність інструментів: Різноманітність дослідницьких інструментів 

дозволяє відповісти на практично будь-яке питання, яке необхідно дослідити 

маркетологу, політтехнологу для прийняття правильного рішення. А 

завдяки розробленим дослідницькою компанією методів дослідження і 

прогнозування, унікального програмного забезпечення замовник отримає точні 

та оперативні данні. 

Широка мережа: Важливо мати власну мережу інтерв’юерів по всій Україні. 

Це дозволяє проводити дослідження не тільки в обласних центрах, а і в відносно 

невеликих населених пунктах. Всі зусилля дослідницької компанії мають бути 

спрямовані на розвиток довгострокового партнерства з кожним клієнтом. 

 

 
Рисунок 1 − Формула  успіху для кожного клієнта 

 

Види досліджень: 

1. Онлайн та телефонні опитування базується на тому, що респондент з 

будь-якого пристрою, під’єднаного до мережі Інтернет, заповнює анкету, після 



339 
 

чого дані анкет узагальнюються і надходять на опрацювання аналітикам. Якщо 

відбувається телефонне опитування, анкети заповнюються інтерв’юерами за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. А методи обробки в цілому 

аналогічні до тих методів, які використовуються для офлайн комунікації із 

респондентами. У результаті онлайн або телефонного опитування замовник 

отримує повноцінний звіт з деталізацією результатів, перехресних таблиць тощо. 

Важливі переваги дистанційних опитувань полягають у тому, що їх проведенню 

не заважатимуть погодні умови, а також у тому, що вартість опитування не буде 

збільшуватись через погану транспортну доступність або низьку щільність 

населення території, в межах якої необхідно здійснити дослідження. 

2. Кількісні методи маркетингових чи соціологічних досліджень базуються 

на опитуваннях статистично значимої кількості респондентів, що дозволяє 

отримати числові значення. Такі дослідження призначені для вивчення 

об’єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки споживачів чи 

електорату. Вони проводяться коли необхідні статистично надійні і точні дані. 

Кількісні методи дослідження дають змогу розповсюджувати результати 

дослідження на всю сукупність. А це в свою чергу дозволяє робити висновки 

щодо всієї досліджуваної вибірки. В електоральних досліджень це населення 

міста, регіону, країни чи певної території.  

3. Якісні методи досліджень використовуються в основному для позначення 

проблеми і вироблення гіпотез. Також вони можуть використовуватися в якості 

попередніх перед кількісними дослідженнями для визначення основних 

показників. Через невеликий розмір досліджуваної групи респондентів 

результати якісних досліджень не можна узагальнювати на все населення. Однак 

вони можуть бути надзвичайно корисні для вивчення того чи іншого питання, 

оцінки різних програм. Крім того, якісні методи дозволяють, на відміну від 

кількісних, виявити внутрішні мотиви і спонукання людей. 

4. Технології моделювання майбутнього – це інноваційна система 

аналітичних досліджень, що об’єднує існуючі соціологічні, маркетингові, 

психологічні методи аналізу і прогностики. Об’єктом дослідження є думка, 

ставлення, заплановані дії, будь-які інші усвідомлені чи неусвідомлені позиції 

щодо предмету дослідження. Предмет дослідження – конфігурація підсвідомих 

мотивів, які усвідомлюються самими досліджуваними, які і зумовлюють 

емоційне сприйняття, хід мислення, і дії людини, груп людей і соціуму в 

майбутньому. Завдання, які вирішують учасники моделювання, не завжди є 

метою організаторів моделювання. Результатами моделювання насправді є 

висновки організаторів моделювання, які з боку спостерігають за процесом 

взаємодії учасників. 

5. Net Promoter Score (NPS) або індекс споживчої лояльності – це показник 

репутації компанії, який допомагає зрозуміти, наскільки все добре чи погано. 

Дослідження спрямовується на оцінювання лояльності клієнтів до компанії або 

покупців до будь-якого її товару чи послуги. Вважається, що індекс NPS тісно 

корелює з доходами, адже лояльність клієнтів до компанії змушує їх бажати 

купувати більше та рекомендувати робити це своїм знайомим та друзям. 
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