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Вступ 

Зауважимо, що реалізація маркетингової діяльності в певній послідовності 

здійснюється у взаємозв'язку з комплексною програмою (планом) маркетингу. 

Проявом плановості при реалізації маркетингових заходів є розробка і 

реалізація програми маркетингу, яка фактично являє собою генеральний план і 

визначає зміст усіх інших планів підприємства. 

Разом з тим, якщо маркетингові цілі сформульовані і стратегії визначені, 

слід приступити до їх реалізації. Для досягнення бажаних результатів необхідно 

запланувати реальні дії. По більшій частині це означає складання переліку 

різних маркетингових заходів, які співробітники підприємства намагаються 

реалізовувати на щоденній основі. 

Реалізація маркетингових стратегій - це складний процес, тому що при 

первісному плануванні не завжди зрозуміло, яка із стратегій є найбільш 

ефективною і допоможе досягти поставлених цілей. Для цього менеджери з 

маркетингу аналізують результати здійснених заходів та намагаються 

спрогнозувати висновки в майбутньому. 

Виклад основного матеріалу 

Основні питання, на які повинні відповісти керівники підприємства в ході 

стратегічної перевірки маркетингової діяльності: 

• які стратегії працювали, а які ні? Це найважливіше питання, який дає 

інформацію про ефективність маркетингової стратегії. 

• чому вибрана стратегія була чи не була ефективною? Для цього слід 

об'єктивно вивчити як діяльність самого підприємства, так і роботу 

конкурентів. 



• чи були маркетингові стратегії реалізовані згідно з планом? Чи були всі 

ресурси (фінансові, людські і т.д.) використані максимально ефективно? Якщо 

ні, то чому? 

• якими були стратегії прямих і непрямих конкурентів? Чи допомагають 

вони в досягненні цілей? 

• які інші важливі чинники і події в мікро- і макросередовищі підприємства 

вплинули на підприємство або на всю сферу діяльності? Яким чином? 

На рис.1 представлений алгоритм процесу реалізації маркетингової 

стратегії молокопереробного підприємства. 

 

Рис.1. Алгоритм процесу реалізації маркетингової стратегії 

молокопереробного підприємства 
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Щоб належним чином функціонувати в умовах маркетингу, необхідно 

одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень. Існує безліч 

причин, у силу яких маркетингова інформація повинна збиратися при розробці, 

реалізації і перегляді маркетингового плану фірми або яких-небудь його 

елементів. Недостатньо спиратися на інтуїцію, судження керівників і досвід 

минулого. 

В таблиці 1 приведені основні програмні продукти, що використовуються  для 

маркетингових досліджень на молокопереробних підприємствах. Це програмне 

забезпечення, що найбільше відповідає області поставлених стратегічних 

маркетингових завдань. 

Маркетинг в даній сфері все так само залишається процесом, спрямованим на 

задоволення потреб споживачів більш повно, ніж це роблять конкуренти, а його 

базова концепція й конкретні інструменти не зазнають істотних змін. Тим не 

менш специфіка галузі знаходить своє відображення в дрібницях, знання яких 

часом не вистачає для успішного здійснення маркетингової діяльності на 

підприємстві. 

Підходити до збору маркетингової інформації як до випадкової, рідкісної події, 

слід тільки тоді, коли потрібно одержати дані по конкретному питанню, та все 

ж таки можна зіткнутися з низкою проблем. 

 

Таблиця 1   

Програмні продукти, що використовуються  для 

маркетингових досліджень на молокопереробних підприємствах 
Область задач Програмне забеспечення 

Проведення дисперсійного аналізу, 

коваріаційного аналізу, кореляційного 

аналізу, регресійного аналізу, 

дискримінантного аналізу, факторного 

и кластерного аналізу, інтерпретація 

результатів аналізу даних 

маркетингових досліджень.  

«БЭСТ-Маркетинг». Marketing Analytic 

(Analyzer, Predictor, Geo). SPSS 

(программа CORRELATIONS, 

DISCRIMINANT, FACTOR, CLUS-TER). 

SAS (CORR, DISCRIM, PRIN-COMP, 

CLUSTER, FACTCLUS).  Minitab (функція 

Multivariate), Excel.  



Вивчення проблеми, вибір прийомів 

визначення задачі, оцінка надійності 

шкали.  

Marketing Expert, Lotus 1-2-3, Excel. 

Використання можливостей Інтернет для 

проведення досліджень 

Оцінка прикладання шкали, 

статистична корекція даних, вибур  

стратегії аналізу даних, 

формулювання та перевірка гіпотез.  

Excel, Minitab, EZWRITER (CfMC). 

Підготовка кінцевого варіанту шкал, 

підготовка польового персоналу, 

контроль за роботою персоналу, 

інтерпретація результатів 

маркетингових досліджень,  розробка 

структури звіту. 

«БЭСТ-Маркетинг». Marketing Analytic. 

Marketing Expert. «Касатка». Excel. SPSS 

(програма REPORT). Minitab (функція 

Graph). 

 

Наприклад, може виникнути ситуація, коли: 

• результати попередніх досліджень зберігаються в незручному для 

використання вигляді; 

• непомітні зміни в навколишньому середовищі і діях конкурентів; 

• проводиться несистематизований збір інформації; 

• виникають затримки при необхідності проведення нового дослідження; 

• по ряду тимчасових періодів відсутні дані, необхідні для аналізу; 

• маркетингові плани і рішення аналізуються неефективно; 

• дії являють собою лише реакцію, а не передбачення. 

Маркетингові дослідження треба розглядати як частину постійно чинного 

інтегрованого інформаційного процесу. Необхідно, щоб фірма розробляла і 

використовувала систему постійного спостереження за навколишнім 

середовищем і зберігання даних з тим, щоб вони могли аналізуватися в 

майбутньому. 

Маркетингову інформаційну систему можна визначити як сукупність процедур 

і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення інформації для 

випереджальних маркетингових рішень на регулярній постійній основі. 



Спочатку фірма встановлює цілі компанії, що визначають загальні напрямки 

планування маркетингу. На ці цілі впливають чинники навколишнього 

середовища (конкуренція, уряд, економіка). Плани маркетингу включають 

контрольовані чинники, визначені в попередніх розділах, включаючи вибір 

цільового ринку, цільового маркетингу, тип організації маркетингу, 

маркетингову стратегію (товар або послуга, розподіл, просування і ціна) і 

керування. 

Коли план маркетингу визначений, за допомогою інформаційної мережі, яка 

включає дослідження, постійне спостереження і збір даних, можна 

конкретизувати і задовольняти загальні потреби маркетингових служб в 

інформації. Маркетингове дослідження дає точну інформацію для рішення 

дослідницьких проблем. Для цього може знадобитися інформація (внутрішні 

вторинні дані) або збір зовнішньої вторинної та / або первинної інформації. 

Постійне спостереження - це процедура, за допомогою якої регулярно 

аналізується змінюється довкілля. Воно може включати вивчення бюлетенів 

новин, регулярне одержання інформації від співробітників і споживачів, 

присутність на галузевих засіданнях і спостереження за діями конкурентів. 

Збереження даних - це накопичення всіх видів значимої внутрішньофірмової 

інформації (такої, як обсяг продажів, витрати, робота персоналу і т.д.), а також 

інформації, зібраної через маркетингові дослідження і постійне спостереження. 

Ці дані допомагають приймати рішення і зберігаються для подальшого 

використання. 

В залежності від ресурсів фірми і складності інформаційних потреб 

маркетингова інформаційна мережа може бути комп'ютеризована чи ні. 

Невеликі фірми можуть ефективно використовувати такі системи і без 

комп'ютерів. Необхідні складові успіху будь-якої системи - послідовність, 

ретельність і гарна техніка збереження. 

Плани маркетингу варто реалізувати на основі даних, отриманих з 

інформаційної мережі. Наприклад, у результаті постійного спостереження 

фірма може прийти до висновку, що вартість сировини зросте на 7% протягом 



наступного року. Це дасть компанії час вивчити варіанти маркетингу (перехід 

на замінники, перерозподіл витрат, прийняття додаткових витрат) і вибрати 

одну з альтернатив для реалізації. Якщо спостереження не було, то фірма може 

бути захоплена зненацька і взяти на себе додаткові витрати без якогось вибору. 

У цілому маркетингова інформаційна система дає безліч переваг: 

• організований збір інформації; 

• уникнення криз; 

• координація плану маркетингу; 

• швидкість; 

• результати, висловлені кількісним вигляді; 

• аналіз витрат і прибутку. 

Проте створення маркетингової інформаційної системи може бути непростою 

справою. Великі початкові витрати часу і людських ресурсів та великі 

складності можуть бути сполучені зі створенням системи [1]. 

Практично всі підприємства вже зрозуміли необхідність маркетингу. Тому 

практично у всіх існують відповідні служби, які в тій чи іншій мірі працюють з 

інформацією і роблять на основі її деякі висновки. Але у рідкісних підприємств 

маркетинг є визначальною службою. Все ще більшість підприємств працює на 

виробництво продукції, а не на її продаж. Звідси і всі проблеми: затоварювання 

складу, астрономічні заборгованості і, як наслідок, безліч інших. Тобто, в 

нинішніх умовах, як це не дивно, виробництво є вторинним процесом. Головна 

служба - це служба збуту і маркетингу. 

У нинішніх складних економічних умовах основною проблемою на 

підприємствах є збут продукції і його стійкість. Як залучити Клієнта до 

продукції підприємства? Як визначити тенденції ринку й спрогнозувати попит, 

ціни та, в цілому, - своє майбутнє? Як активно впливати на Клієнтів і 

конкурентів і управляти ринком? Створення розгалуженої системи маркетингу 

на підприємстві дозволяє вирішити ці та безліч інших питань саме силами 

підприємства. 



Практично всі компанії стикаються з проблемою визначення оптимального 

рекламного бюджету, який дозволив би отримати стовідсоткову віддачу від 

реклами. Будь-яке відхилення від оптимальної величини призводить до 

неефективності. При меншому бюджеті компанія недоодержує частину 

прибутку від продажу, тому не всі споживачі інформовані про товар або 

послугу. При більшому компанія просто викидає частину коштів на вітер, тому 

що всі споживачі інформовані і додаткові витрати не потрібні. На користь 

більш високого рівня витрат говорить той факт, що метою реклами є не тільки 

інформування споживачів, але й нагадування й переконання. 

Одне із завдань, які щорічно доводиться вирішувати - це визначити ліміт 

витрат компанії на маркетингові комунікації, тобто на рекламу і інші способи 

спілкування з ринком, що забезпечують донесення до потенційних споживачів 

інформацію про властивості і привабливість товарів або послуг фірми. Питання 

про те, скільки витрачати на ці цілі, виник разом з появою реклами як такої. 

Відома фраза, яка належить Г. Форду, який сказав одного разу, що «я точно 

знаю, що витрачаю половину грошей, що виділяються на рекламу, даремно, я 

тільки не знаю, яку саме половину» [2]. 

Потрібно обговорити можливі підходи до обґрунтування ліміту витрат на 

маркетингові витрати, які повинні принести приріст прибутку принаймні не 

менший, ніж сума витрат по цій статті витрат. А ще краще, якщо приріст 

прибутку перевищить витрати компанії на рекламу: ось тоді можна буде 

говорити про ефективність рекламної діяльності на підприємстві. Вкрай рідко 

реклама окупається впродовж року. Зате вона створює компанії популярність 

на ринку, формує довіру до її брендам і допомагає утримуватися на ринку 

багато років. Тому коли розглядають рекламу як витрати, що підлягають 

відшкодуванню протягом року, то вони пред'являють занадто жорсткі фінансові 

вимоги і вважають в силу цього раціональним скорочення такого роду витрат. 

Але це помилка, оскільки скорочення рекламних витрат неминуче призводить 

до падіння пізнаваності продукції, переключенню уваги покупця на інші 

бренди і, врешті-решт, до падіння продажів бренду, який заощадив на рекламі. 



Саме це продемонстрував невдалий досвід російської пивоварної компанії 

Балтика, яка в 2002-2003 рр.. почала економити на рекламі, вважаючи, що її 

бренд вже досить добре відомий споживачам. У підсумку такої економії частка 

компанії на ринку пива впала, і вона втратила лідируючі позиції. Щоб 

компенсувати втрати, компанії довелося в 2004 р. збільшити витрати на 

рекламу практично в два рази, перетворившись на одного з найбільших 

рекламодавців в Росії [2]. 

Основним механізмом прийняття рішення про величину рекламного бюджету є 

аналіз по граничних економічних показниках, тобто фірмі слід витрачати 

додаткові кошти на рекламу якої-небудь торгової марки до тих пір, поки сума 

цих витрат не почне перевищувати суму додаткових доходів, одержання яких 

обумовлене цими витратами. Оскільки цей же механізм можна застосовувати і 

до інших елементів маркетингу (стимулювання збуту, особисті продажі, схема 

розповсюдження товару та механізм ціноутворення), то такий підхід дозволить 

встановити оптимальний кошторис для всіх категорій маркетингових витрат. 

Емпірично встановлено, що еластичність реакції збуту на зниження цін в 

середньому в кілька десятків разів перевищує еластичність збуту внаслідок 

збільшення витрат на рекламу. Звідси випливає висновок, що в ряді випадків 

зниження цін на продукцію буде більш ефективним, ніж витрати на рекламу[3]. 

Це твердження залишається справедливим до тих пір, поки не буде досягнуто 

такого стану, при якому реклама продукції буде ефективніше за будь-який 

іншого маркетингового заходу. Труднощі практичного застосування аналізу по 

граничних економічних показниках пов'язані не тільки з тим, що необхідно 

враховувати інші маркетингові заходи фірми і поведінку конкурентів, але й 

зміну реальних ринкових умов. Крім того, найчастіше обсяг збуту залежить не 

від обсягу коштів на рекламу, а від того, яким саме способом компанія витрачає 

ці кошти. Взагалі обсяг продажів - це результат усієї діяльності компанії в сфері 

маркетингу, стимулювання збуту. Він залежить також від дій конкурентів, 

економічних, кліматичних і соціальних факторів [2]. 



В принципі, існують два шляхи подолання труднощів, пов'язаних з аналізом 

економічних показників. Безліч компаній встановлюють свої рекламні бюджети 

за допомогою найпростішого методу: вони просто виходять з того, скільки 

коштів витрачено на рекламу в попередньому періоді. Іноді ця сума 

збільшується в залежності від інфляції на вартість розміщення реклами в різних 

ЗМІ. Подібна інерція не підходить при сьогоднішньому рівні конкуренції, коли 

необхідно усувати неефективні витрати при постійному скороченні 

маркетингових бюджетів.  Друга можливість полягає в аналізі маркетологами 

наявних даних, для знаходження функції відгуку, яка пов'язує між собою 

витрати на рекламу і обсяг продажів. Після цього можна визначити форму 

кривої і її аналітичний вигляд. Потім її можна ефективно використовувати для 

визначення оптимального рівня рекламних витрат [4].  

Аргументом на користь саме такої діяльності є те, що навіть у тому випадку, 

якщо отриманий результат не буде ідеальним, його, тим не менш, можна буде 

сприймати як якийсь реальний орієнтир для своїх дій і заспокоїтись при цьому, 

тому що використовувався метод, який має теоретичне обґрунтування. Існує 

декілька простих механізмів прийняття рішень, якими керуються багато фірм 

при складанні рекламних бюджетів. Основним виправданням для практичного 

застосування цих механізмів є те, що бюджет, що малоймовірно, прийнятий 

таким способом, далекий від оптимального. 

Відомо, що перед тим, як витрачати чималі гроші на маркетинг, непогано б 

зрозуміти, а чи буде ефект від нього. Зазвичай рівень витрат на маркетинг часто 

використовується для порівняння компаній і для того, щоб продемонструвати, 

наскільки багато коштів вони інвестують в дану область. Тому витрати на 

маркетинг зазвичай розглядаються як відсоток обсягу продажів. Отже. одне з 

емпіричних правил полягає у визначенні відсотка від обсягу продажів [5]. 

Базовим рівнем, по відношенню до якого обчислюються ці відсотки, які можуть 

служити для обчислення даних про досягнутий обсяг продажів у минулому, 

прогноз про обсяг продажів у майбутньому, про частку ринку, яку займає 

компанія.  



  Ще один досить поширений спосіб розподілу величини рекламного 

бюджету полягає в порівнянності витрат фірми на рекламу з рекламними 

бюджетами її конкурентів. Логіка такої поведінки полягає в тому, що 

колективний розум керівників фірм галузі не може помилятися. До того ж будь-

які різкі збільшення витрат на рекламу можуть стати приводом до початку 

«війни» між конкурентами. Однак у цьому випадку не існує гарантій 

правильних витрат на рекламні засоби. Адже якщо фірма буде наслідувати 

приклад конкурентів, то можна опинитися у відомій ситуації, коли один сліпий 

веде іншого сліпого, що і приведе фірму до повного краху. 

Переважна більшість великих рекламодавців користуються методом числення 

рекламних бюджетів на підставі поставлених цілей і задач [6]. Відповідно до 

цього методу ми повинні, перш за все, чітко сформулювати головну мету. 

Наприклад, збільшення обізнаності на 40%. Далі деталізуються завдання, які 

слід вирішувати. Наприклад, підвищення в 3 рази часу контакту реклами з 

цільовою аудиторією. По суті метод передбачає встановлення причинно-

наслідкової залежності між рекламою й обсягом продажів [7]. 

Недолік методу полягає в нечіткому взаємозв'язку між кінцевим завданням і 

об'ємами продажів, а також в труднощі в оцінці ступеня впливу на аудиторію 

рекламних носіїв. І, нарешті, метод складання рекламного бюджету після 

проведення експериментів в реальних ринкових умовах є найбільш точним для 

оцінки характеру взаємозв'язку між обсягом продажу і рекламою. 

Безпомилково визначити розмір рекламного бюджету - важке завдання. 

При визначенні величини рекламного бюджету рідко вдається отримати точну 

і достовірну картину, тому потрібно розраховувати його розмір за допомогою 

хоча б двох методів. Остаточна величина рекламного бюджету ґрунтується на 

послідовному наближенні до достовірності шляхом порівняння результатів 

дослідження різними (зокрема двома) методами. В якості базових методів 

візьмемо метод цілей і завдань та експертний «метод запитань». Ці методи 

добре себе зарекомендували в різних ситуаціях: перша марка в новій товарній 



категорії, нова марка в існуючій товарній категорії, встояла марка в уже 

існуючій категорії. 

Метод цілей і завдань ґрунтується на стадіях реакції покупця. Він вимагає 

ретельної та грамотної оцінки всіх стадій реакції покупця (це контакт з 

рекламою, обробка інформації, ефект комунікації та позиціонування марки дія 

цільових покупців) [8].  

Звернемо увагу на особливу форму витрат обігу, з якими доводиться стикатися, 

коли роздрібним торговцям або дистриб'юторам завозяться нові партії товарів – 

це відрахування за місце. Ці відрахування можуть приймати форму 

одноразових готівкових платежів, безкоштовних товарів або спеціальних 

знижок. Точні умови виплати відрахувань за надання місця дозволять 

визначити, чи складають вони постійні або змінні витрати, або їх поєднання [9]. 

  Розуміння різниці між постійними і змінними витратами обігу може 

допомогти компаніям враховувати відносні ризики, пов'язані з 

альтернативними стратегіями збуту. В цілому, стратегії, які тягнуть за собою 

змінні витрати обігу, менш ризиковані, тому що змінні витрати обігу 

залишаться нижче у випадку, якщо продажі не виправдають очікувань. 

Для апроксимації часових рядів (період  2008–2011 р.р.)  збуту і маркетингових 

витрат логістичною кривою, знайдемо значення  максимального рівня 

потенційного збуту для кожного молокопереробного підприємства.Для цього 

оцінимо рівень максимально можливого споживання молочних продуктів в 

Київській області за 2008–2011 р.р., як добуток середнього максимального 

рівня споживання молочних виробів, що приходиться на одного жителя 

помноженого на чисельність населення Київської області [10].  

Виділимо однорідну групу молокопереробних підприємств, метою яких є 

повне опанування регіональних ринків, та в майбутньому можливий вихід на 

загальний український молочний ринок. Виберемо Київську область, в якій 

працює  понад 60 молокопереробних підприємств (з урахуванням м. Київ). 

Приведемо загальну характеристику молочної галузі у 2011 році в Київській 

області [10]: 



• Чисельність поголів’я корів – 80,3 тис.гол. (99%). 

• Продуктивність корів (найвища по Україні) – 5362 кг (102%)  

• Вироблено молока – 438,5 тис.т. (97,2%) 

• Надійшло на переробні підприємства – 389,6 тис.т.(123%) 

• Молоко оброблене рідке – 125,7 тис.т. (86%) 

• Масло вершкове – 3,9 тис.т. (98%) 

• Кисломолочна продукція – 93,5 тис.т. (103%) 

• Сир неферментований та кисломолочний – 16,7 тис. т. (102%) 

• Сири жирні – 1,3 тис. т. (120%) 

• Молоко та вершки сухі – 1,55 тис.т. 

• Вершки – 0,95 тис.т.     тонн (%) 

• Морозиво – 0,9 тис.т. 

• Спреди та суміші жирові –  1,1 тис.тонн (95%).  

Оберемо наступні підприємства: ЗАТ «Маслозавод» (П1), ЗАТ «Рокитнянський 

маслозавод» (П2), ЗАТ «КАГМА» (П3), ЗАТ «Бровари-молоко» (П4) – це 

модернізовані підприємства по переробці  молочної сировини і виробництву на 

сучасному обладнанні в умовах високої гігієни молочної продукції та масла 

тваринного походження з повною автоматизацією виробничих процесів, що 

відповідають європейським стандартам і нормативам. 

Якість сировини і продукції на цих підприємствах ретельно перевіряють власні 

лабораторії, спостерігаючи за всіма фізико-хімічними, мікробіологічними і 

радіологічними показниками. Процес прийому сировини, обробки та кінцевого 

приготування продукції повністю автоматизовано.  Відбір та аналіз проходить 

на всіх етапах технологічного процесу – від  контролю якості сировини, 

допоміжних матеріалів, харчових компонентів – до виходу готової продукції. 

На обраних молокопереробних підприємствах діють лабораторії –приймання 

молока, хімічна, радіологічна та мікробіологічна. 

У досліджуваній группі молокопереробних підприємств постійно 

забезпечується високий рівень якості продукції завдяки використанню новітніх 

передових технологій,  впровадженню комп’ютеризованого регулювання та 



контролю технологічних процесів.  

Підприємства  працюють з багатьма як західними, так і іноземними 

постачальниками матеріалів, які забезпечують технічну підтримку, постачання 

пакувальних матеріалів, технологічного обладнання, ингредієнтів. Серед них: 

«Тетrа Pак» і «Alfa Laval» (Швеція), «Elopak» (Фінляндія), «Hahn» (Германія), 

«Chr. Hansen» (Данія), «IFF» (Голландія), «ТВП Україна», «Рубежанський 

картонно - паперовий комбінат» та ін.  

Продукція цієї групи підприємств реалізується як на регіональному так і 

національному ринках, але основним ринком збуту залишається м. Київ та 

область. Ці підприємства постійно відслідковують розвиток ринку молочних 

продуктів, проводять маркетингові стратегічні дослідження, вивчають попит та 

оперативно реагують на зміни ринку: вимірюють ринкову частку, аналізують 

конкурентні позиції, визначають області і шляхи вдосконалень для досягнення 

встановлених цілей. 

На підставі щорічної програми проведення внутрішніх аудитів постійно 

проводяться аудиторські перевірки цих підприємств з метою визначення 

результативності та ефективності їх діяльності, самооцінки, вивчення 

можливостей, визначення слабких і сильних сторін для вдосконалення 

діяльності структурних підрозділів.  

Відомо, що політика в сфері якості спрямована, в першу чергу, на задоволення 

потреб та очікувань споживачів, персоналу, охорону навколишнього 

середовища, безпеку праці. Діяльність підприємств передбачає  зміцнення 

кадрового персоналу, підвищення професійного рівня працівників усіх 

структурних підрозділів. На підприємствах було впроваджено систему 

управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 - 2001, 

яка ввібрала в себе передовий світовий досвід забезпечення  високоякісної 

продукції на всіх етапах виробництва.  

Виділимо маркетингові стратегічні цілі, які притаманні однорідній  групі 

молокопереробних  підприємств: 



- збільшення обсягів виробництва, завантаження виробничих потужностей і 

зменшення собівартості продукції; 

- розширення сировинної зони за спеціально розробленою програмою; 

-  створення нового бренду і проникнення на ринок; 

- модернізація (реконструкція) виробництва; 

- стабільна робота на ринку і виробництво без збитків; 

- реорганізація відділу продажу; 

- автоматизація адміністрації та бухгалтерського обліку, основаного на єдиній 

інформаційній системі; 

- вихід на новий рівень сучасного виробництва унікальної продукції (біо-лінія, 

йогурти) та укріплення торгової марки; 

- закріплення ринкових позицій на стратегічно важливих ринках збуту. 

Максимальний потенційний збут для підприємства визначатимемо, як добуток 

максимально можливого споживання молочних продуктів в Київській області, 

помножених на потенційну частку ринку молокопереробного підприємства 

(табл.2 ).  

Таблиця 2 

Максимально потенційний рівень збуту підприємств 

за 2008–2011 р.р. 

Рік 

 Максимальний 

збут  

молокопереробних 

підприємств 

Mz  

Середнє значення 

максимального 

збуту  

молокопереробних 

підприємств 

2008 

П1 273,01 

251,32 
П2 225,7 

П3 238,04 

П4 259,04 

2009 

П1 272,77 

293, 05 П2 311,23 

П3 280,03 



П4 306,33 

2010 

П1 317,17 

302,71 
П2 286,04 

П3 299,66 

П4 305,37 

2011 

П1 221,53 

243,87 
П2 264,96 

П3 239,53 

П4 248,36 

 

Функція збуту розглядається в залежності від маркетингових витрат  ( )z m  та 

введено поняття граничного рівня збуту Mz , який залежить не тільки від 

потужності виробництва, а і  від попиту на товар, який, в свою чергу, залежить 

від маркетингової оптимальної стратегії. Також введене початкове значення 

збуту 0(0)z z= , що означає збут без маркетингових зусиль, тобто реалізація 

товару сама собою спонтанно без стратегічного маркетингу. 

В таблиці 3 представлені розрахункові значення цих параметрів, формули s-

кривих збуту підприємств, а також їх графіки.  

Таблиця 3 

S-криві збуту молокопереробних підприємств 
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Розглядається відносне відхилення граничного рівня збуту 0
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 та коефіцієнт, 

що складається із відношення потенційної частки ринку до реальної її 

частки
pot

real

K
K .  

В табл.4 за формулою  нерівності для знаходження меж еластичності функції 

збуту від маркетингових витрат, знайдено чисельно інтервали еластичності для 

кожного підприємства із графічного зображення інтервалу еластичності 

маркетингових витрат. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4  

Знаходження меж еластичності функції збуту підприємства 

Інтервал 
еласти-
чності 

Нерівність еластичності 
функції збуту за 
маркетин-говими 
витратами 

Графічне зображення інтервалу 
еластичності маркетингових витрат 

П1 

 

 

(1,271; 

3,521) 

1,3211,32 1
8,32

mm e− > ⋅  

 

П2 

(1.983; 

3,422) 

1,6111.61 1
7.02

mm e− >  

 

П3 

(1,012; 

2,921) 

1,2311.23 1
9.07

mm e− >  

 

П4 

(1,412; 

3,353) 

 

1,0411.04 1
7.99

mm e− >  

 

 

На рис.2 представлені основні розрахунки моделювання збуту в залежності від 

маркетингових витрат логістичною кривою та інтервалів еластичності для 

функцій збуту підприємств за 2008-2011 рр. 

Як видно, підприємство П1 увійшло в інтервал еластичності, П2 підійшло до 

нижньої межі інтервалу. Найкращий результат у підприємства П3, яке в 



основному витрачало кошти на маркетинг в межах наведеного інтервалу 

еластичності.  

              
                          а)                                                                          б) 

         
                          в)                                                                          г) 

Рис.2. S–криві збуту та інтервали еластичності  (а) П1 (б) П2 (в) П3 (г) П4 

за 2008–2011 р.р. 

 

Щодо П4, то з рис. видно, що маркетингові витрати виходять за верхню межу 

інтервалу еластичності, що призводить до марного витрачання маркетингових 

витрат. 
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Висновки.  

Підвищення ефективності реалізації маркетингової стратегії 

молокопереробних підприємств вимагає вирішення ряду завдань, які 

розкриваються шляхом слідування узагальненої моделі реалізації 

маркетингової стратегії на підприємстві. Отже,  можна зробити наступні 

висновки: побудовано алгоритм реалізації маркетингової стратегії 

молокопереробного підприємства, що дає можливість прослідкувати 

послідовність дій щодо підвищення ефективності реалізації маркетингової 

стратегії молокопереробних підприємств. Приведені основні програмні 

продукти, що використовуються  для маркетингових досліджень на 

молокопереробних підприємствах і найбільше відповідає області поставлених 

стратегічних маркетингових завдань. 
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