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ВСТУП
Маркетинг є одним з найважливіших різно�

видів економічної і суспільної діяльності. Черго�
вий етап розвитку української економіки впритул
підвів українські підприємства до усвідомлення
проблеми необхідності практичного застосування
маркетингових принципів для досягнення резуль�
татів, достатніх для підтримання своєї конкурен�
тоздатності.

Відомо, що сутність маркетингу як управ�
лінської діяльності полягає в тому, що ця діяль�
ність спрямована на орієнтацію виробництва, ство�
рення видів продукції, які відображають вимоги
ринку. Під нею розуміють, насамперед, вивчення
поточного і перспективного попиту на продукцію
на певному ринку і вимог споживачів до таких ха�
рактеристик товару, як якість, новизна, техніко�
економічні й естетичні показники, ціна. Виходячи
з комплексного врахування ринкового попиту,
складається програма маркетингу товару, встанов�
люється верхня межа ціни і рентабельності його
виробництва. Далі на основі програми маркетин�
гу розробляється інвестиційна політика підприє�
мства, проводиться розрахунок повних витрат ви�
робництва і визначається кінцевий результат гос�
подарської діяльності підприємства (валовий при�
буток і чистий прибуток). Всі ці операції будуть
обов'язковими для підприємства, яке хоче міцно
закріпити свої позиції на ринку і продовжувати
ефективне господарювання.

Маркетинг як управлінська діяльність припус�
кає прийняття рішень на базі різноманітних еко�
номічних розрахунків, передбачає створення
організаційних, економічних і юридичних умов для
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ефективного розвитку підприємства. Тому так
важливо виробляти і приймати обгрунтовані
рішення у всіх видах маркетингової діяльності
(доцільність розробки, освоєння і випуск нової
продукції, орієнтованої на конкретний ринок або
споживача, у встановлених обсягах з урахуванням
життєвого циклу продукції; доцільність само�
стійного проведення науково�дослідних і дослід�
но�конструкторських розробок або закупівель
патентів і ліцензій; джерела забезпечення сирови�
ною, матеріалами, устаткуванням; основні напря�
ми кадрової політики; доцільність проведення ко�
мерційних операцій зі збуту продукції і т.д.). Мар�
кетинг містить у собі визначення каналів і методів
збуту з кожного конкретного виду товару і рин�
ку; проведення розрахунків витрат на організацію
збуту, на рекламу і транспортування виробів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження та висвіт�

лення основних підходів до досягнення цілей мар�
кетингу — підвищення якості товарів і послуг, пол�
іпшення умов їх придбання, що, у свою чергу, при�
веде до підвищення рівня життя в країні, підвищен�
ня якості життя. Маркетинг займає настільки важ�
ливе місце в господарській діяльності, що ігнору�
вати його буде економічно неприпустимо, що і
буде продемонстровано в теоретичному та прак�
тичному аспектах в даній статті.

РЕЗУЛЬТАТИ
Маркетинг — одна з найдинамічніших сфер

економічної діяльності. Вибір ефективних засобів
маркетингового управління фірмою залежить від
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уміння її керівників своєчасно враховувати тен�
денції, характерні для розвитку сучасного ринку.
Основні з них — підвищення значення якості, ціни
й задоволення споживачів, необхідність побудо�
ви стійких взаємовідносин з ними; збільшення зна�
чення ефективного управління процесами бізнесу
й інтегрування управлінських функцій, уміння
мислити глобально; підвищення ролі в бізнесі га�
лузей з високими технологіями; збільшення зна�
чення маркетингу послуг тощо.

Таким чином, маркетинг як концепція управл�
іння фірмою становить основу її внутрішньофір�
мового управління, спрямованого на досягнення
високої ефективності господарської діяльності в
умовах сучасного ринку.

Якісно побудована маркетингова система взає�
модії підприємства — той результат, який спро�
можний вирішити проблему конкурентних пере�
ваг підприємства за рахунок ефективності ринко�
вих трансакцій в новому маркетинговому середо�
вищі.

Маркетингова орієнтація докорінно змінює
організаційну структуру підприємства, ставить
підвищені вимоги до рівня виконання обов'язків та
професіоналізму працівників. Великі підприємства
формують спеціальні служби: маркетингову, що
забезпечує ринкову діяльність; юридичну, що
відповідає за правове забезпечення відносин із за�
мовниками, постачальниками, підрядчиками і
власним персоналом; виробничу, що виготовляє
продукцію за вказівками служби маркетингу;
штабну (координацію за вказівками служби мар�
кетингу); координаційну, що забезпечує функціо�
нування трьох перших служб. При цьому кожний
функціональний підрозділ має свою структуру,
яка визначається асортиментом продукції, масш�
табами виробничої і збутової діяльності, кількістю
ринків, на яких підприємство функціонує.

Як бачимо, роль маркетингової діяльності для
розвитку підприємства є надзвичайно великою.
Однак в Україні маркетинг хоч і є вже відносно
неновим поняттям, потребує подальшого розвит�
ку і вдосконалення. Специфічні риси маркетингу
в Україні відображають в основному негативні ас�
пекти, зокрема це:

1) сповільнене здійснення стратегічного мар�
кетингу через нестабільний стан економіки, невиз�
наченість політичної ситуації, непослідовність
інвестиційної політики;

2) несприятливі фактори зовнішнього середо�
вища: нерозвиненість ринкових відносин, непос�
лідовний характер українських реформ, перехідна
економіка, недосконалість законодавства, неста�
більна макроекономічна ситуація;

3) орієнтація фірм не на споживача, а на продукт;
4) на ряді ринків, особливо фінансовому, мо�

нополія продавця грунтується на неінформова�
ності споживача, якому вдається нав'язати сум�
нівні послуги за допомогою реклами;

5) на початковій стадії знаходиться процес
формування професійних маркетологів;

6) недовіра вітчизняного споживача до реклам�
них акцій.

Таким чином, враховуючи ситуацію, що склала�
ся, об'єктивно необхідним є розвиток маркетингової
діяльності на підприємствах, яка передбачає:

— вивчення попиту на конкретний товар на
певному ринку;

— складання програми маркетингу по продукту;
— встановлення верхньої межі ціни товару і

рентабельності його виробництва;
— розробку на основі програми маркетингу

інвестиційної політики фірми, розрахунок повних
витрат, виробництва і рівня рентабельності по
фірмі в цілому;

— визначення кінцевого результату госпо�
дарської діяльності фірми.

Більш глибоке розуміння суті маркетингової
діяльності передбачає розгляд її з економічної,
господарської і комерційної сторін.

Економічна сторона маркетингової діяльності
полягає у застосуванні фірмою наступних умов:

— наявність фізичних і юридичних осіб;
— можливості комунікативних зв'язків, які

базуються на порядності, чесності й добросовіс�
ності партнерів;

— вільний вибір альтернативних рішень і відпо�
відно прийняття або відхилення пропозицій;

— можливості реально впливати на покращен�
ня економічного становища власної фірми, парт�
нерів і конкурентів на ринку товарів.

Господарська сторона маркетингу зводиться
до розподілу виробничо�технологічних і збутових
функції з метою пріоритету на ринку і успішного
задоволення потреб споживачів. Вона охоплює:

— підготовку виробництва;
— процес виготовлення товарної продукції;
— забезпечення відповідних функцій служб і

відділів;
— систему фінансово�економічних заходів фірми.
Комерційна сторона маркетингової діяльності

означає формування особливого способу мислен�
ня, спрямованого на задоволення початкового по�
питу, тобто зацікавленості у купівлі і споживанні
товарів. Комерція підпорядковує і скеровує вироб�
ника виробляти тільки те, що можна продати, не
забуваючи про постійно зростаючи потреби і ви�
моги покупців на ринку. Дана функція маркетин�
гу включає:

— виявлення потреб і різних груп покупців,
розробку і виготовлення товарів;

— встановлення ціни та інших стимулюючих
факторів;

— виявлення раціональних шляхів доставки
товарів у потрібній кількості, упаковці та з від�
повідним інформативним супроводженням

Підприємства, які керуються у своїй діяльності
концепціями маркетингу, є успішними та більш
конкурентоздатними на ринку. Тобто ефективна
маркетингова діяльність позитивно впливає на за�
гальний розвиток підприємства і є вагомим факто�
ром конкурентоздатності.
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Важлива особливість маркетингу як управлінсь�
кої діяльності полягає в тому, що він передбачає
прийняття рішень на базі багатоваріантних еконо�
мічних розрахунків з використанням комп'ютерної
техніки і орієнтований на створення організаційних,
економічних і юридичних умов для ефективного
функціонування і розвитку фірми в цілому.

Прикладом такого підприємства є ЗАТ "Гали�
чина" Радехівського району Львівської області.

ЗАТ "Галичина" створено на базi Радехiвського
маслозаводу в 1998 році і на сьогоднiшнiй день
підприємство входить до п'ятiрки лiдерiв серед
виробникiв цiльномолочної продукцiї в Українi та
є одним з основних постачальникiв молочної
продукцiї Захiдного регiону України. Попри це
воно має на меті розширити сферу свого впливу і
на iншi регiони. Найбільш відомі торговi марки кис�
ломолочної групи: нацiональна ТМ "Галичина", "12
вiтамiнiв" i захiдноукраїнськi — "Молочар", "Двi
корiвки", "Мої корiвки". Асортимент: молоко, сме�
тана, кефiр, йогурт, маслянка, масло, спреди, де�
серти, ряжанка, енергетичнi напої, сухе молоко.

Однією з переваг підприємства є те, що всi про�
дукти виробляються з екологiчно чистого молока.
Чиста сировина Галичини, висока культура моло�
чарства, характерна для цього регiону, i сучаснi
захiднi технологiї дозволяють створити продукт
високої якостi зi справжнiм молочним смаком, за�
стосування маркетингових прийомів допомагає
успішному просуванню товару на ринку.

Визначальними чинниками ринкової вартостi
ЗАТ "Галичина" є прибутковiсть та частка ринку.
Прибутковiсть компанії формується трьома цен�
трами прибутковостi — кисломолочна продукцiя,
жирна продукцiя — масло, сухi продукти.

На наш погляд, найбільш стабiльними i прогно�
зованими є першi два напрями, оскiльки вони
орiєнтованi на внутрiшнiй ринок. Таким чином, на
перспективу потрібно концентрувати основну ува�
гу саме на виробництві кисломолочної продукції
та масла.

Вважаємо, що виробництво та реалiзацiя кисло�
молочної групи товарiв забезпечить стабiльнiсть
фiнансових потокiв підприємства протягом найближ�
чих рокiв. На основі проведених досліджень на перс�
пективу можливе збільшення обсягів виробництва та
реалiзацiї продукцiї до 74,5 тис. тонн на рiк, включа�
ючи молоко, протягом 2011 року та до 75,00 тис. тонн
на рiк, включаючи молоко, протягом 2012 року.

Основною метою ЗАТ "Галичина" є досягнен�
ня понад 12 % українського ринку молокопро�
дуктiв та розширення своєї дiяльності в сферi на�
дання послуг по реалiзацiї молочної продукцiї.

На нашу думку, основними напрямами досяг�
нення мети є реалiзацiя виготовленої молочної
продукцiї за допомогою мережi створених фiлiй, що
дозволить забезпечити стабiльнiсть фiнансових
потокiв та побудова ефективної маркетингової
стратегії. Така стратегiя повинна будуватись на
створеннi нацiонального бренду "Галичина". Також
потрібно здійснити кардинальну диференцiацiю

брендiв "Галичина" та "Двi корiвки", "12 вiтамiнiв",
"Мої корiвки". Маркетинговий бюджет має витра�
чатись на просування ключового асортименту у
спеціалізованих та великих торгових мережах.

ВИСНОВКИ
Перелічені маркетингові заходи дозволять:
— чiтко концентрувати зусилля i увагу на роз�

витку збуту;
— зайняти стiйкi позицiї на ринку по вибра�

них товарах;
— нарощувати асортимент. У якості критерiїв

для оптимiзацiї асортименту можна прийняти мар�
жинальнiсть, частку ринку, темп розвитку продук�
тового сегмента;

— виводити на ринок лише iнновацiйнi продук�
ти в iнновацiйних упаковках.

Необхідно також спрямувати цінову політику
підприємства на:

— встановлення планової маржi по кожнiй
торговiй позицiї;

— коректування цiн конкурентним оточенням;
— розробку єдиного нацiонального прайс�ли�

ста по ТМ "Галичина", "Двi корiвки", "12 вiтамiнiв",
"Мої корiвки";

— основним критерiєм цiни має стати планова
маржинальнiсть;

— формування єдиної системи знижок для
дистрибюторiв;

— бонуси мережам, які повинні обумовлюва�
тися в iндивiдуальному порядку.

Дистрибуцiйна стратегiя має бути націлена на
забезпечення присутностi продукцiї у значних
торгових центрах у великих мiстах України та
створення вiддiлу по роботi iз VIP�клiєнтами. По�
зитивним моментом є набiр територiальних
менеджерiв та мерчандайзерiв.

Для пiдвищення ефективностi господарської
дiяльностi та змiцнення позицiї підприємства на
ринку потрібно постійно здiйснювати вивчення
попиту та пропозицiї на ринку виробництва та
реалiзацiї молочної продукцiї. Такi дослiдження
можна проводити шляхом взаємних переговорiв та
з використанням мережi Iнтернет.
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