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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В управлінні виробничими компаніями більшість 

прийнятих стратегічних рішень, відносяться до області маркетингу. Створення 

нових підприємств, злиття і поглинання, освоєння нових ринкових ніш, 

політика дистриб'юторів, скорочення або розширення асортименту продукції, 

вибір постачальників і партнерів - всі ці та багато інших рішень приймаються в 

рамках управління маркетинговими стратегіями. Успіх всього бізнесу залежить 

від адекватності управління маркетинговою стратегією компанії. 

В управлінні формування маркетингової стратегії – є однією з 

найважливіших і життєво важливих стратегій. 

Найскладніший етап управління маркетингового процесу, визначає 

спосіб використання маркетингових інструментів для розширення цільового 

ринку і досягнення ефективних результатів. 

Основна мета в управлінні маркетинговою стратегією – це узгодити 

маркетингові цілі компанії з її можливостями і потребами споживачів, 

використовуючи слабкі сторони конкурентів і свої конкурентні переваги. 

Компанії, які ефективно використовують управління стратегічним 

маркетингом, мають велику перевагу - вони успішно адаптуються до ринку. Для 

гідравлічної промисловості вплив в управлінні маркетинговими стратегіями 

проявляється в розвитку корпоративних можливостей, зростання замовлень на 

вузли та агрегати, розширенні сегментації і меж ринку, формуванні 

позитивного іміджу та бренду. 

У цьому контексті важливо розглянути теоретичні та методологічні 

підходи до ефективного управління формування  маркетингових стратегій як 

найважливішої складової загальної стратегії розвитку компанії. 

Управління стратегією виходу на закордонні ринки в нових економічних 

умовах обумовлює вибір теми дисертації, визначаючи предмет, об'єкт, цілі і 

завдання дослідження. 
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Актуальність в управлінні формування ефективних маркетингових 

питань висвітлюють видатні вчені Г.Л. Азоєв, Г. Ассель, Г.Л. Багієв, Л.В. 

Балабанова, Д. Дей, П. Дойль, М.М., Єрмошенко, В.С. Єфремов, В.К. Істамов, 

Н.В. Карпенко, К.Л. Келлер, Ф. Котлер, Д. Кревенс, Н.В. Куденко, Ж.-Ж. 

Ламбен, М. Мак-Дональд, К.І. Редченко, А.О. Старостіна, О. Уолкер-

молодший, Г. Хулей, Дж. О’Шонессі, але розглядали управління стратегією 

проникнення на зарубіжні ринки. Вони є лише однією з багатьох маркетингових 

стратегій і тому не отримали достатньої уваги. Недостатнє теоретичне і 

методологічне забезпечення та відсутність практичного досвіду в управлінні 

розробки стратегій проникнення на зарубіжні ринки і їх адаптації до мінливих 

ринкових умов обмежують розвиток вітчизняних підприємств. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів адаптації управління маркетинговими стратегіями на 

зарубіжних ринках з метою їх пристосування до умов навколишнього 

середовища.  

Мета передбачає вирішення таких логічно-значущих теоретичних, 

методологічних і практичних завдань: 

 дослідити теоретичні засади управління маркетинговими стратегіями 

при проникненні підприємства на зовнішні ринки; 

 надати характеристику системі управління та господарської діяльності 

ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила»; 

 проаналізувати маркетингову стратегію проникнення ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» на зовнішні ринки; 

 визначити модель структурно-функціональних зв’язків ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» у системі міжнародного бізнесу; 

 визначити перспективи розвитку зовнішніх ринків для ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила»; 

 надати оцінку запровадження стратегії партнерства з дилерами; 

 визначити шляхи вдосконалення реалізації маркетингових стратегій на 

підприємстві ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». 
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Об'єктом дослідження є процес формування управління маркетинговою 

стратегією виходу підприємств ПрАТ «ТД «Гідросила» на зовнішні ринки. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

адаптації маркетингової стратегії на зовнішні ринки до умов середовища. 

Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є вивчення управління формуванням маркетингових продуктових 

стратегій вітчизняними та зарубіжними вченими. В основі дослідження лежить 

системний підхід до пізнання процесів і явищ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення дослідження доведені до рівня практичних рекомендацій, що 

забезпечують перепозиціонування підприємства на використання найбільш 

ефективних стратегій управління маркетингом для проникнення на зарубіжні 

ринки в нових умовах. 

Інформаційною базою для дослідження послужило законодавство 

України, постанови Кабінету Міністрів України, дані Державного комітету 

статистики України, матеріали, опубліковані в журналах і Інтернеті, попередні 

звіти підприємств. 

Наукова новизна даної роботи полягає в: 

1. Удосконалення науково-методичних положень в розробці 

практичних рекомендацій щодо управління розвитку зовнішніх ринків, 

запроваджуючи ефективні напрями для успішної реалізації продукції на 

прикладі підприємства. 

2. Обґрунтуванні та удосконаленні стратегії побудови партнерських 

стосунків підприємства з торговельними закладами з метою розширення 

обсягів збуту та впізнаваності бренду на міжнародних ринках. 

Структура роботи. Магістерська робота викладена на 153 сторінках. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загального висновку, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 

31 таблицю та 19 рисунків. 



7 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ ПРИ ПРОНИКНЕННІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 

1.1. Суть та значення управління маркетингової стратегії 

проникнення підприємства на зовнішні ринки 

 

 

З формуванням в Україні ринкових відносин, однією зі складових яких є 

конкурентні відносини, все більшого значення набуває питання управління 

стратегічного планування конкурентної поведінки компанії, що дозволить 

домогтися успіху в довгостроковій перспективі. 

Більшість українських компаній вибирають свої конкурентні стратегії 

спонтанно, в залежності від ситуації, а не як процес управління стратегічного 

планування. В результаті компанії часто змінюють свій стратегічний курс, що 

не дозволяє досягти високих фінансових результатів і забезпечити подальший 

розвиток бізнесу. Відсутність планування і формування в управлінні стратегій, 

особливо конкурентних, у багатьох українських компаніях призвело до їх 

недостатньої конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

ринках і неминучого краху в майбутньому. 

Рано, чи пізно для кожної компанії, що розвивається настає момент, коли 

характеристики внутрішнього ринку, політичний клімат, чи економічна 

ситуація в країні починають її не влаштовувати, і тоді виникає проблема виходу 

на зовнішній ринок. Для України це дуже важливе питання, але недолік 

капіталу, поганий стан основних фондів, продукція, яка не відповідає 

міжнародним стандартам, і застарілі технології є для багатьох компаній одними 

з основних причин, які не дозволяють їм отримати доступ до зовнішніх ринків. 

Однак в Україні є компанії, продукція і послуги яких не тільки 

конкурентоспроможні на внутрішньому ринку, але і виробничий потенціал 

яких перевищує внутрішній попит країни. Тому для збільшення продажів і 
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більш ефективного використання виробничих потужностей цим компаніям 

необхідно знайти нові ринки збуту. 

Компанії, які вирішили вийти на зовнішні ринки, повинні враховувати 

безліч обмежень і бар'єрів, що існують в міжнародній торгівлі - як у країні, куди 

вони виходять, так і в своїй власній країні. Такі обмеження включають: тарифи 

(фіскальні і протекціоністські), державний контроль валюти і деякі нетарифні 

бар'єри [83, с.41-43]. 

Міжнародний маркетинг складний, оскільки він зачіпає не тільки 

продажу, а й інші сфери бізнесу, включаючи виробництво, дослідження і 

розробки, постачання, фінанси і так далі. Це також вимагає глибокого 

розуміння соціально-економічних і національно-культурних умов країн, в яких 

компанія має намір працювати. Можуть існувати відмінності в каналах 

розподілу, способах транспортування і зберігання, законодавчої і правової 

підтримки, митних правилах. Всі ці особливості значно підвищують загальний 

підприємницький ризик при веденні бізнесу на міжнародних ринках. Тому 

компаніям необхідно дуже ретельно продумувати управління своїми 

стратегіями для виходу на зовнішні ринки [47, с. 54]. 

Маркетингова стратегія визначається декількома способами, в тому 

числі: 

 Маркетингова стратегія є основою для дій компанії в конкретних 

ринкових умовах і визначає спосіб використання маркетингових інструментів 

для розширення цільового ринку і досягнення ефективних результатів [63]. 

 Маркетингова стратегія - маркетингова діяльність, яку компанія 

робить для стійкого просування своєї продукції на ринку, включаючи 

постановку цілей, аналіз, планування маркетингових кампаній і моніторинг [10, 

с. 377]. 

 Стратегія маркетингу - раціональна і логічна структура, якій 

організація розраховує керуватися при вирішенні своїх маркетингових 

проблем. Вона включає в себе конкретні стратегії для цільового ринку, 

маркетинг-мікс і рівень маркетингових витрат [39].  
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 Однак найбільш докладним і найбільш підходящим до сучасних 

умов в Україні є таке пояснення поняття: маркетингова стратегія - час, коли 

формуються і реалізуються цілі та завдання виробника і експортера на кожному 

ринку (субринку) і по кожному товару на певний період часу, виходячи 

виключно з кон'юнктури ринку і можливостей підприємства щодо здійснення 

виробничих операцій. Вона розробляється на основі досліджень і прогнозів 

товарних ринків, вивчення товарів, покупців, конкурентів і являє собою 

раціональну логічну структуру, якій організації розраховують керуватися при 

вирішенні своїх маркетингових проблем [73, с.271]. 

У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та 

вихідні елементи: 

 вхідні елементи - це ті фактори, які передують аналізу розробки 

маркетингової стратегії, тобто фактори маркетингового середовища і 

корпоративних цілей; 

 вихідні елементи - це стратегічні рішення щодо маркетинг-міксу, 

тобто набору маркетингових компонентів, який включає чотири складові - 

продукт, ціна, збут та просування. 

Основна мета маркетингової стратегії - узгодити маркетингові цілі 

компанії з її можливостями, потребами споживачів, щоб використовувати 

слабкості конкурентів і свої конкурентні переваги [44, с.11]. 

Маркетингова стратегія підпорядкована корпоративної стратегії 

компанії. Стратегію можна розглядати як комплексний план місії компанії. За 

формою стратегія - це один з управлінських документів, який може бути 

представлений у вигляді графіків, таблиць, описів і т.д. По суті, стратегія - це 

набір дій для досягнення цілей організації [82, с.79-83]. 

Згідно Минцбергу, існує п'ять категорій стратегії: 

1) стратегія як план - свідомий стратегічний процес, який підкреслює 

логіку і структурну послідовність подій; 

2) стратегія як техніка - конкретний план, тактика або маневр для 

випередження конкурентів; 
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3) стратегія як модель, яка може бути зрозуміла, як певна послідовність 

поведінки, для якої можна знайти раціоналістичне пояснення; 

4) стратегія як позиціонування - відноситься до вибору організацією 

позиціонування у відповідній галузі, а в більш широкому стратегічному 

контексті позиціонування як баланс між організацією і середовищем, в якій 

вона працює; 

5) стратегія як перспектива - це перспектива з точки зору компанії або її 

оточення, в якій стратегія може виникнути з набору нематеріальних цінностей, 

методів, підприємництва та поглядів компанії [84, с.30]. На думку різних 

вчених, основні елементи маркетингової стратегії представлені в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Основні елементи маркетингової стратегії [26, с.36] 

Ж.-Ж. Ламбен Ф. Котлер Н. В. Куденко 

1. Визначення одного чи 

декількох цільових 

сегментів 

1. Цільовий ринок Вхідні елементи: 

2. Обране позиціонування 

відносно пріоритетних 

конкурентів 

2. Позиціонування 1. Маркетингові цілі 

3. Вимоги до гами товарів 3. Виробництво 2. Зовнішнє середовище 

4. Канали збуту 4. Ціна 3. Маркетингові фактори 

5. Ціни та умови продажу 5. Канали розподілу Вихідні елементи: 

6. Торговельний персонал, 

його завдання й організація 
6. Збут 4. Товар 

7. Реклама та стимулювання 

збуту 
7. Обслуговування 5. Ціна 

8. Обслуговування після 

продажу 
8. Реклама 6. Збут 

9. Дослідження ринків 9. Стимулювання збуту 7. Просування 

 

Фірма змінює стратегію, якщо [76, с. 235]: 

 задовільна робота не може бути забезпечена протягом досить 

тривалого періоду часу; 

 конкуруюча компанія кардинально змінила свою стратегію; 

 змінилися інші фактори, які не стосуються діяльності компанії; 



11 
 

 перспектива прийняття заходів, які можуть значно збільшити 

прибутковість компанії; 

 змінилися або з'явилися нові переваги споживачів, або існує 

тенденція до можливих змін в цій галузі; 

 завдання, поставлені в стратегії, вирішені і виконані. 

Міжнародна стратегія компанії - це розширений опис скоординованих дій 

для досягнення всіх її міжнародних цілей. Головна мета будь-якої комерційної 

компанії - отримання прибутку. Бізнес може підвищити свою прибутковість 

двома способами: додавши певну цінність продукту, щоб споживачі 

погодилися платити за нього більше, або знизивши витрати на створення 

цінності (тобто вартість виробництва). Тому існують дві основні стратегії 

підвищення прибутковості бізнесу - стратегії диференціації і стратегії зниження 

витрат. З точки зору міжнародного маркетингу також важливо вибрати базову 

стратегію, яка визначає характер продукту, який буде продаватися в іншій 

країні. 

Управління стратегіями альтернативних продуктів припускають 

розробку стратегій як для існуючих, так і для нових продуктів, які будуть 

продаватися на існуючих і нових ринках. Розробка нових продуктів - не єдина 

стратегічна можливість, доступна менеджерам по продуктах. Альтернативою 

розробці нових продуктів є збільшення витрат для зміцнення позицій вже 

вироблених товарів. Крім того, як існуючі, так і нові продукти можуть бути 

орієнтовані на реальних або потенційних споживачів. Ці два аспекти 

визначають чотири варіанти продуктової стратегії - стратегія проникнення на 

ринок, стратегія розширення ринку, стратегія розширення продукту і стратегія 

диверсифікації. 

У маркетингу ці варіанти називаються «матрицею продукт/ринок» (рис. 

1.1). 
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 Існуючі товари Нові товари 

Існуючі  

ринки 

Стратегія глибокого проникнення 

на ринок (поглиблення ринку) 

Стратегія розширення (розвитку) 

ринку 

Нові  

ринки 
Стратегія розвитку товару Стратегія диверсифікації 

 

Рис. 1.1. Матриця товар/ринок [39, с. 127] 

 

Управління стратегією проникнення на ринок спрямовані на збереження 

переваг продукту перед конкуруючими товарами, які вже були отримані в 

результаті успішних продажів. Щоб зміцнити позиції товару, можна збільшити 

рекламу, знизити ціни, розширити дистрибуцію або модифікувати продукт. Ця 

стратегія може бути дуже успішною, коли організація має технологічну або 

виробничу перевагу, що дозволяє їй збільшити свою частку ринку за рахунок 

конкурентів. Такі стратегії зазвичай є дорогими, оскільки, крім інвестицій в 

технології і виробництво, вони супроводжуються зниженням цін у порівнянні з 

конкурентами. 

Управління стратегією розширення (розвитку) ринку - це розширення 

існуючої товарної території на новий географічний ринок. Це може означати 

орієнтацію на людей з новими демографічними характеристиками або стилем 

життя, або збільшення попиту за рахунок залучення людей, які раніше не 

купували даний продукт. Ця стратегія має на увазі значні інвестиції в нові 

ринки; вона зазвичай носить досить агресивний характер і може бути 

висококонкурентною. 

Управління стратегією щодо нових продуктів включають розширення 

асортименту продукції або розробку нових продуктів. 
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Управління стратегією розвитку продукту спрямована на створення 

нових продуктів для задоволення потреб існуючих і потенційних клієнтів. Вона 

включає в себе розробку, виробництво і продаж нових продуктів на розвинених 

ринках. Реалізація цієї стратегії передбачає, перш за все, наявність розвиненої 

науково-дослідної бази та співробітників, які активно шукають і розробляють 

нові ідеї. Застосування цієї стратегії може виявитися невдалим, якщо 

конкуренти зможуть легко копіювати продукцію, економлячи таким чином на 

витратах на НДДКР, виробництво і продаж. 

Управління стратегією диверсифікації - це стратегія пропозиції нових 

продуктів на нових ринках. Цей термін часто асоціюється з експансією в 

області, не пов'язані з поточною діяльністю організації. Ця стратегія, що 

потребує значних інвестицій для реалізації, зазвичай може бути реалізована 

тільки великими організаціями. У міру його реалізації виникають значні 

труднощі в досягненні ефективного управління. Як уже згадувалося вище, 

організація стратегічних бізнес-одиниць є вирішенням цих труднощів. В 

останні роки спостерігається тенденція до того, що організації намагаються 

диверсифікувати свої можливості і максимально використовувати свій досвід. 

Існує безліч підвидів стратегій диверсифікації. Коли організація шукає 

нові продукти, які мають синергію з існуючими продуктами і займається 

маркетингом цих продуктів, навіть якщо вони спрямовані на інших споживачів, 

ця стратегія відома як концентрична диверсифікація. 

Управління стратегією горизонтальної диверсифікації використовується, 

коли організація шукає нові продукти, які можуть бути поставлені існуючим 

споживачам, але технічно не пов'язані з існуючими виробничими лініями. 

Нарешті, організація може шукати нові види діяльності, які не пов'язані з 

традиційними технологіями, продуктами або ринками організації. У цьому 

випадку використовується управління стратегією групової диверсифікації. 

Інтегроване зростання передбачає розширення продажів, прибутку і 

частки ринку компанії в результаті зв'язків з постачальниками, торговими 

представниками або конкурентами. 
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Вертикальна інтеграція може також привести до появи нових продуктів 

(послуг), орієнтованих на нові ринки. Вертикальна інтеграція відбувається, 

коли компанія купує продукцію у виробничому ланцюжку до або після 

існуючого виробництва та розподілу товарів. Перехід до першого етапу означає 

зворотну інтеграцію (в напрямку джерела поставок), а наступний етап - 

прогресивну інтеграцію (до кінцевого споживача). За допомогою вертикальної 

інтеграції компанія перебирає функції своїх постачальників або виконавців. Це 

може в корені змінити характер бізнесу (виробники гуми починають продавати 

різні товари, такі як взуття, оббивка, покриття для підлоги, клеї, вироби з 

твердої гуми). Поворотна інтеграція може покращити координацію між 

постачальником і виробником, підвищити гарантії постачальників і 

забезпечити економію від масштабу і інші види економії витрат. З іншого боку, 

регресивна інтеграція може знизити гнучкість і вимагати значних капітальних 

витрат. 

Стратегія прямої (прогресивної) інтеграції передбачає злиття компаній з 

торговими представниками. 

Стратегія зворотної (регресивною) інтеграції передбачає злиття компанії 

з постачальником матеріалів і технічних ресурсів. 

Якщо ви плануєте розширити масштаби свого бізнесу за рахунок 

партнерства з конкуруючою компанією, ця стратегія називається 

горизонтальною інтеграцією. 

Однією з форм горизонтальної інтеграції може бути не тільки об'єднання 

юридично незалежних компаній, а й придбання однією компанією іншої (або її 

частини) у власність. 

У контексті глобальних ринків існує кілька варіантів ведення 

міжнародної війни, використовуваних компаніями: 

1) передача права на використання власної технології, виробництво або 

продаж продукції іноземних компаній; 

2) зміцнення внутрішнього виробництва і експорт продукції на зарубіжні 

ринки з використанням власних і інших каналів збуту; 
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3) розробити окрему стратегію для кожної країни через 

багатонаціональну стратегію, що задовольняє смакам споживачів і 

конкурентних умов країни. Діяльність однієї компанії в жодній країні не 

залежить від діяльності цієї компанії в іншій країні; 

4) через глобальну стратегію низьких витрат, при якій компанія 

фокусується на низько затратному виробництві на всіх стратегічно важливих 

ринках по всьому світу. Метою є досягнення більш низького рівня витрат в 

порівнянні з конкурентами на світових ринках; 

5) через стратегію глобальної диференціації, при якій компанія 

диференціює свою продукцію з однаковими характеристиками в різних країнах 

з метою створення постійного іміджу на світовому ринку, діяльність строго 

координується в усіх країнах; 

6) через стратегію глобального фокусу, при якій компанія обслуговує 

одну і ту ж нішу на кожному стратегічно важливому ринку країни, 

координуючи дії на основі низьких витрат і диференціації [85, 134-135]. 

Продаж ліцензій доцільна, коли технологічний розвиток компанії 

настільки сильній, що вона не може самостійно працювати в інших країнах 

через нестачу ресурсів або відсутності зарубіжних організаційних структур. 

При передачі патенту і права на використання технології компанія отримує 

можливість отримувати дохід від роялті. 

Розвиток місцевого виробництва і експорт продукції в інші країни є 

основною стратегією для подальшого збільшення продажів на світовому ринку. 

Це знижує ризики і потреба у фінансових ресурсах і мінімізує прямі інвестиції 

в закордонні країни. Наприклад, така стратегія поширена серед корейських 

компаній: продукція виробляється всередині країни, а збутова діяльність 

здійснюється за кордоном. 

Управління міжнародною стратегією - це адаптація стратегічного підходу 

до кожної країни, в якій працює компанія. Це означає створення юридично 

окремої компанії в цільовій країні, розробку приватної стратегії, адаптованої до 

ситуації в країні, і мінімальну або нульову координацію всередині 
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транснаціональної компанії. Ще однією особливістю стратегії є орієнтація на 

місцевих постачальників і адекватна адаптація до специфіки потреб, культури і 

звичаїв країни. 

Основною метою багатонаціональної стратегії є забезпечення 

відповідності місцевим умовам країни, а не отримання конкурентної переваги в 

глобальному або навіть регіональному масштабі. Для багатонаціональних 

компаній багатонаціональна стратегія - це чисто вимушений крок, зумовлений 

специфікою ринку. 

У галузях з глобальною конкуренцією положення компанії в одній країні 

значно впливає на її стан в інших країнах. Конкурентна перевага, отримане 

компанією на внутрішньому ринку, доповнюється перевагами, що виникають в 

інших країнах. Продажі товарів здійснюються в більшості країн, які є 

важливими ринками для продукції компанії. Це передбачає великомасштабні 

заходи, які знижують витрати на НДДКР і дозволяють застосовувати їх новітні 

результати. Основне завдання - визначити ланцюжок створення вартості, її 

зв'язку і діяльність в глобальному масштабі. 

Глобальна стратегія передбачає використання двох методів, за 

допомогою яких компанія може отримати конкурентну перевагу або 

компенсувати певні недоліки в одній країні: по-перше, шляхом організації 

певної діяльності в різних країнах для досягнення оптимальних показників на 

багатьох національних ринках; по-друге, шляхом координації діяльності 

децентралізованих філій. 

Обидва методи спрямовані на досягнення найкращих результатів для 

підприємства і максимізацію вартості (за термінологією М. Портера). З цієї 

точки зору, певну вартість додає кожен учасник технологічного ланцюжка, яка 

доводить продукт до кінцевого споживача. При першому підході збільшення 

загальної вартості досягається за рахунок використання пільг, при другому - за 

рахунок кращої організації багатонаціональних компаній, наприклад, за 

рахунок спеціалізації підрозділів, передачі технологій або використання 

торгових марок. 
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Діяльність, спрямована на роботу з покупцем, повинна бути зосереджена 

поруч з ним (тобто маркетинг, розподіл товарів і після продажне 

обслуговування). Певні види виробництва повинні знаходитися якомога 

ближче до покупця, що пов'язано з високими транспортними витратами і більш 

тісною співпрацею з покупцем. 

Часто виробництво і постачання сировини можуть здійснюватися 

незалежно від відстані до споживача, коли особливо важлива мінімізація витрат 

або міжнародна диверсифікація. 

Найбільш поширеними в управлінні маркетинговими стратегіями 

суб'єктів міжнародного бізнесу, особливо багатонаціональних компаній, є 

транснаціональна (адаптивність) і глобальна (стандартизація). Однак вони 

рідко реалізуються в чистому вигляді, і на практиці ми можемо спостерігати 

підхід стандартизованих стратегій адаптації (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Взаємозв’язок між товарною стратегією та ступенем охоплення 

міжнародних ринків [48, с.135] 

Розглянувши переваги і недоліки впровадження цих маркетингових 

прийомів, давайте розглянемо їх докладніше. По-перше, в управлінні 

стратегією важливо підкреслити, що дилема між адаптацією та стандартизацією 

тісно пов'язана з корпоративною стратегією багатонаціональних компаній, що 

виходять на міжнародний ринок. 
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Глобальна стандартизація пропонує єдину, уніфіковану маркетингову 

стратегію, засновану на єдиній глобальній стратегії бренду, яка дозволяє 

економити на виробничих і маркетингових витратах і поширюється на 

найбільшу кількість ринків (Nivea, Compag, Philips). 

Стандартизація ключових ринків - часто використовується на ринках зі 

схожими характеристиками (споживчі ринки країн «Тріади» - США, Західної 

Європи, Японії). 

Глобальна адаптація є найбільш дорогою стратегією і передбачає 

адаптацію продукції до вимог кожного національного ринку. В результаті в ЄС 

відсутні єдині технічні стандарти, що часто призводить до виробництва 

декількох варіантів одного і того ж продукту. 

Адаптація до ключових ринків - зосереджує увагу на цільових ринках, 

найбільш вигідних для компанії і адаптація комплексу маркетингу, і особливо 

продукції, до вимог і переваг цих ринків. 

Рішення про підтримку стандартизації або адаптації є непростим для 

міжнародних підприємств, і крім впливу на нього стратегії міжнародної 

експансії компанії, існують і інші не менш важливі фактори: 

 законодавчі норми (екологічні стандарти, технічні стандарти); 

 характер самих товарів; 

 витрати, пов'язані з адаптацією; 

 брендування товарів. 

Існування законодавства пов'язано з необхідністю захисту національних 

інвестицій в конкретних секторах економіки. Це так звані «бар'єри входу», які 

ускладнюють, а іноді і перешкоджають продажу стандартизованих продуктів 

на декількох регіональних ринках. 

Природа самого товару визначає доцільність вибору між стандартизацією 

та адаптацією. Бельгійський дослідник В. Кроу визначив сім можливих 

товарних категорій: 

 «Виготовлені в …» - «Made in …», де цінність продукту в очах 

покупця визначається країною походження, що гарантує відмінну якість і 
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унікальність. Ця категорія пропонує повну стандартизацію. Прикладом може 

служити французьке шампанське, яке не потрібно адаптувати до місцевого 

ринку, так як в цьому випадку втрачається імідж напою; 

 технічні вироби для промислового або масового споживання. 

Основою їх переваги є їх технічні характеристики (фотоапарати, побутова 

техніка). Вибір стратегії стандартизації, яка гарантує реалізацію ефектів 

великосерійного виробництва, можливий тільки в умовах об'ємного 

виробництва; 

 товари, сертифіковані за міжнародними промисловим стандартам. 

Право на виробництво таких товарів отримує виробник, який має найбільшу 

частку продажів на світовому ринку. Як і в попередньому випадку, мова йде 

про вибір стратегії стандартизації; 

 товари народного споживання, виробництво яких не пов'язане з 

конкретною країною. Це продукти харчування, для яких технологія 

виробництва є універсальною. У деяких випадках вибір стандартизованої 

адаптації на додаток до стандартизованої стратегії продукту; 

 продукти з «універсальними рецептурами», привабливість яких для 

споживачів зумовлена їх незмінністю, з часом створили «легендарний» образ. 

Серед них джинси, сигарети Marllboro і інші товари. Стандартизація - найкраща 

стратегія для таких галузей [54, с.197]. 

Компанії, які вибирають стратегію адаптації, повинні знати, що адаптація 

продукції до умов обраного ринку часто тягне за собою значні витрати. Будь-

яка модифікація уніфікованого продукту для задоволення потреб місцевого 

ринку додасть певні витрати. 

Тому завдання виробника - порівняти вигоди, пов'язані з адаптацією 

продукту до місцевих вимог, тим самим збільшуючи продажі, економією на 

масштабі, але знижуючи продажу [48, с.95]. 

Управління стратегією зовнішньоекономічної діяльності полягала в 

освоєнні нових зарубіжних ринків, використовуючи не тільки розширення 

експорту товарів, а й експорту капіталу, обходячи торгові бар'єри і 
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використовуючи переваги іноземних компаній при виробництві товарів в 

колишніх країнах-імпортерах. дешева робоча сила і достаток місцевої 

сировини. Організація міжнародної діяльності компанії включає в себе вибір 

способу доступу на зарубіжні ринки. 

Тому компанії, які намагаються розробити ефективну стратегію 

міжнародного маркетингу, повинні враховувати велику кількість чинників і 

приймати велику кількість управлінських рішень щодо вибору і форми 

присутності на зарубіжних ринках. 

 

1.2. Процес управління маркетинговою стратегією при виході 

підприємства на зовнішні ринки 

 

 

Світова тенденція до глобалізації, стрімкого технологічного і технічного 

зростання виробництва і все більш високі темпи розвитку внутрішнього ринку, 

загострюють до жахливого рівня конкуренцію, висувають високі вимоги до 

стратегічного маркетингу в діяльності господарюючих суб'єктів. Адже тільки 

стратегічний маркетинг з властивими йому функціональними механізмами 

може передбачати і визначати майбутнє, що в даний час є одним з 

найважливіших елементів конкуренції [26, с.32-37], а управління 

маркетинговою стратегією є її основним інструментом, тому при розробці 

маркетингової стратегії необхідно приділяти значну увагу тому, як компанія діє 

в ринкових умовах. Саме маркетингова стратегія допомагає компанії 

цілеспрямовано рухатися вперед. 

Складне бізнес-середовище, зміни в обладнанні та технологіях, а також 

зростаючі запити споживачів вимагають від менеджерів усіх рівнів придбання 

нових знань і навичок, щоб відповідати вимогам часу. Гостра необхідність 

використання в управлінні підприємством стратегічного менеджменту як 

одного з найбільш ефективних і передових інструментів управління 

організаціями обумовлена розвитком ринкових відносин, позитивними змінами 
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в економіці України і посиленням конкуренції на всіх ринках. Тільки чітко 

уявляючи собі положення своєї компанії на ринку, з огляду на її особливості, 

менеджер може вирішити такі важливі питання: яким бізнесом займатися, що 

робити сьогодні, щоб досягти успіху завтра, як це реалізувати, які перспективи 

компанії, які можливості є у компанії і як їх використовувати? Ефективне 

управління обов'язково вимагає від менеджерів вміння аналітично і стратегічно 

мислити, прогнозувати результати стратегічних рішень. Існує тісний зв'язок 

між минулим, сьогоденням і майбутнім станом ефективності компанії, який 

характеризує рівень кінцевого результату і створювані з часом можливості для 

зростання і падіння. Сучасні менеджери повинні ретельно аналізувати зовнішнє 

середовище, щоб вчасно змінити обраний компанією курс. Вони повинні добре 

розуміти характеристики компанії, її сильні і слабкі сторони, щоб передбачити, 

які зміни принесуть компанії успіх [51, с.6]. За останні кілька років ситуація на 

ринку піддавалася критиці через непередбачувану динаміку ринку, безлічі 

нових директив і законодавчих актів, танення внутрішніх ресурсів і все більш 

агресивного зовнішнього середовища, особливо у фінансовій сфері. Неможливо 

розробити ефективну маркетингову стратегію для компанії, яка нічого не знає 

про стратегічне планування. Зрештою, стратегічно орієнтована організація 

володіє значними перевагами, які при правильному використанні можуть 

призвести до лідерства в галузі. До цих переваг відносяться: 

 мінімізувати негативні наслідки змін, що відбуваються і елемент 

«невизначеності майбутнього»; 

 здатність брати до уваги об'єктивні фактори, що впливають на зміну 

форми і концентруватися на цих факторах, збирати відповідну інформаційну 

базу; 

 здатність набувати необхідну основу для прийняття стратегічних і 

тактичних рішень; 

 полегшення роботи для забезпечення ефективності і прибутковості 

в довгостроковій і короткостроковій перспективі; 
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 можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за 

наявності системи стратегічного планування досягнуті результати можна 

порівняти з тими, які вказані у вигляді запланованих цілей; 

 можливість створення систем стимулювання для розвитку 

гнучкості та адаптивності організації та її різних підсистем до змін; 

 забезпечення динаміки змін за допомогою практичних дій щодо 

прискорення реалізації стратегічного плану, заснованих на відповідних 

системах моніторингу, контролю та аналізу; 

 створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв'язків, 

які сприйнятливі до змін і дозволяють досягати майбутніх цілей; 

 реалізація цих принципів може встановити раціональну 

послідовність дій для реалізації концепції стратегічного управління та 

формування систем [5, с.14]. 

Перш ніж приступити безпосередньо до розробки стратегії розвитку 

бізнесу, керівництво повинно провести детальний аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища організації. 

Розробка маркетингової стратегії - один з найбільш важливих і складних 

етапів маркетингового процесу. Маркетинговий аналіз проводиться для 

подальшого визначення цілей і розробки стратегій для досягнення найкращих 

результатів. Це непросте завдання, з огляду на мінливі фактори зовнішнього і 

внутрішнього маркетингового середовища, і важливо накопичувати і 

враховувати дані про всі результати бізнесу на динамічній основі. Дотримання 

основних вимог маркетингового аналізу (точність, послідовність, систематичне 

виконання) дозволяє в кожний момент часу мати необхідну інформацію для 

контролю або коригування маркетингової стратегії [53, с.42-49]. 

При розробці стратегії важливо враховувати: на якому етапі життєвого 

циклу знаходиться галузь; структуру галузі; характер і силу п'яти конкурентних 

сил (постачальники найбільш важливих ресурсів, покупці, конкуренція між 

продавцями в галузі, замінники, потенційні продавці продукту), а також розмір 

конкурентів [101, с.177]. Вибір маркетингової стратегії здійснюється в кілька 
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етапів. По-перше, демонструється конкурентна перевага компанії. Для оцінки 

успішності виходу компанії на ринок зіставляються аналітичні дані про 

зовнішнє і внутрішнє середовище, і на цій основі характеристики компанії 

порівнюються з характеристиками конкурентів і з очікуваннями споживачів і 

партнерів. Компанія визначає сильні і слабкі сторони, які допомагають виявити 

області успіху, і оцінює потенційні можливості і загрози ринку, які 

допомагають визначити фактори, необхідні для успіху на ринку. Зіставлення 

потенційних областей успіху і чинників, важливих для успіху, дозволяє 

компанії зрозуміти свої конкурентні переваги і дає можливість розробити 

стратегію. Далі розробіть базову маркетингову стратегію - довгостроковий план 

розвитку бізнесу, який не слід писати дуже докладно, так як він може бути 

скасований непередбаченими подіями у зовнішньому середовищі. Тому базова 

довгострокова стратегія не визначена раз і назавжди і ніколи не зміниться. Вона 

повинна регулярно коректуватися і уточнюватися в світлі змін ринку і 

результатів бізнесу [76, с.235]. 

При розробці базової стратегії керівництво вирішує, наскільки 

глобальною буде компанія, беручи до уваги такі фактори, як розмір місцевого 

ринку, інтенсивність конкуренції, ступінь глобалізації конкурентів, ресурси і 

конкурентні переваги компанії. . Керівництво компанії аналізує портфель 

підрозділів компанії на всіх рівнях в світлі прийнятої базової стратегії. Аналіз 

портфеля підрозділів компанії - останній крок перед ухваленням рішення про 

маркетингові стратегії, спеціалізації та місцях виробництва [43, с.232]. На 

думку І. Ансоффа, ця стратегія має кілька відмінних рис: 

 процес розробки стратегії не завершується будь-якою негайною 

дією, він зазвичай закінчується встановленням загального напрямку, 

просування якого забезпечить зростання і розширення компанії; 

 розроблена стратегія повинна застосовуватися для розробки 

стратегічних проектів, методології пошуку; роль стратегії в пошуку полягає, по-

перше, в зосередженні на певних областях або можливості і, по-друге, в 

відкиданні всіх інших можливостей, несумісних з прийнятою стратегією; 
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 необхідність в такій стратегії відпадає, коли реальний хід подій 

призводить організацію до бажаного розвитку; 

 при формулюванні стратегії неможливо передбачити всі 

можливості, які з'являться при розробці конкретних заходів, тому доводиться 

задовольнятися досить узагальненою, неповною і неточною інформацією про 

різні варіанти; 

 коли біль точної інформації може поставити під сумнів 

обґрунтованість первісної стратегії, тому необхідна зворотній зв'язок для 

своєчасного переформулювання стратегії [76, с. 221]. 

Процес управління реалізації стратегії можна розділити на два основних 

етапи: 

 процес стратегічного планування - розробка набору стратегій, від 

базової стратегії бізнесу до функціональних стратегій та окремих проектів; 

  процес стратегічного управління - своєчасна реалізація стратегії і її 

переформулювання в новому контексті. На етапі стратегічного планування 

стратегія компанії (на рівні компанії) визначається шляхом визначення її місії, 

аналізу стратегічної позиції і вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів і дій, 

які можуть привести до досягнення, підтримці, росту і розвитку Використання 

конкурентних переваг. В результаті стратегічного планування виробляється 

стратегія, на основі якої здійснюється управління стратегією фірми [82, с. 79]. 

Стратегічне управління базується на творчості, адаптивності і 

безперервному навчанні для досягнення конкурентної переваги. 

Зовнішнє середовище - це набір факторів, що впливають на 

довгострокову прибутковість організації, на які організація не має або має 

незначний вплив. Бізнес - це відкрита система, і його розвиток залежить від 

зовнішнього середовища. 

Для визначення загального стану навколишнього середовища можна 

використовувати такі набори факторів [44, с. 38]: 

 економічні та ринкові умови (економічні фактори); 

 діяльність уряду (політичні та інституційні чинники); 
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 структурні тенденції; 

 наукові та технологічні тенденції; 

 природно – екологічна складова; 

 тенденції в доступності ресурсів; 

 демографічні тенденції; 

 соціокультурні компоненти; 

 сюрпризи стратегічного характеру і можливий обсяг стратегічного 

планування (основний перелік та часові оцінки); 

 міжнародне середовище (окремі країни). 

Внутрішнє середовище організації - це сукупність всіх внутрішніх 

факторів всередині організації, які визначають процес її виживання, формують 

її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем її 

керівництва і співробітників. Тільки детальний аналіз всіх аспектів діяльності 

організації може визначити сильні і слабкі сторони організації і можливості для 

реалізації обраного шляху організаційного розвитку. 

Організаційний аналіз включає: 

 оцінка поточної стратегії; 

 аналіз використання потенціалу організації; 

 визначення сильних і слабких сторін діяльності; 

 визначення стратегічних питань. 

Аналіз потенціалу охоплює всі сфери діяльності компанії. При розгляді 

окремих елементів слід звернути увагу на наступні моменти: 

 персонал (управлінський персонал; витрати на трудові відносини в 

порівнянні з середніми показниками по галузі та рівнями конкурентів; оцінка 

роботи і мотиваційні заходи); 

 організація управління (організаційна культура; імідж, культура; системи 

комунікації; системи контролю); 

 технологія і виробництво (виробництво продукції; використовувані 

технології і обладнання; розробки і дослідження; рівень витрат у порівнянні з 

конкурентами); 
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 маркетинг (найменування товарів (послуг), їх життєвий цикл; канали 

розподілу, організація продажів; імідж товару; реклама; розробка нових 

товарів); 

 фінанси і бухгалтерський облік (вартість капіталу, гнучкість структури; 

частка прибутку, що забезпечується окремими підрозділами; оподаткування; 

тенденції в фінансових показниках; здатність залучати кредити). 

Аналіз внутрішнього середовища компанії дає розуміння сильних і 

слабких сторін її діяльності, її внутрішніх можливостей і потенціалу. 

Одним з найбільш поширених методів оцінки навколишнього середовища 

є SWOT - аналіз (Strength - Переваги, Weakness - Недоліки, Opportunities - 

Можливості, Threats - Загрози) - який ділить фактори навколишнього 

середовища компанії на зовнішні і внутрішні і аналізує їх з точки зору 

визначення позитивний або негативний вплив на діяльність підприємства. 

SWOT-аналіз - це метод, який дозволяє спільно вивчити зовнішнє і внутрішнє 

середовище. 

Для того щоб встановити зв'язок між сильними і слабкими сторонами, 

погрозами і можливостями бізнесу, формується SWOT-матриця, за допомогою 

якої встановлюються зв'язку, тобто SWOT-аналіз (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Приклад проведення SWOT- аналізу підприємства [52, с.359] 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Аспекти діяльності, які підприємство 

виконує з найбільшою ефективністю 

• Кількість і лояльність споживачів 

• Конкурентні переваги на ринку 

• “унікальні якості” продуктів та послуг, 

що надаються 

• аспекти діяльності, які підприємство 

виконує з найменшою ефективністю 

• недоліки у підготовці персоналу 

• будь-які фактори в діяльності 

підприємства, які перешкоджають 

маркетинговій діяльності 

• потенційні проблеми, з якими стикається 

підприємство при здійсненні 

маркетингової діяльності 

Можливості Загрози 

• нові можливості на ринку 

• нові продукти на ринку, на які існує 

великий попит 

• позитивні тенденції в купівельній 

поведінці споживачів 

• нові конкуренти або атаки зі сторони 

постійних конкурентів 

• негативні тенденції в купівельній 

поведінці споживачів 

• зменшення розмірів ринку 
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Для успішного SWOT-аналізу середовища важливо не тільки вміти 

виявляти загрози та можливості, а й оцінювати їх з точки зору важливості та 

ступеня впливу на стратегію організації. 

У кожній області необхідно розглянути всі можливі пари і визначити ті, 

які необхідно враховувати при розробці стратегії для бізнесу. Для пари, обраної 

у полі 1, стратегія повинна бути розроблена з використанням сильних сторін 

бізнесу, щоб скористатися можливостями, що виникають у зовнішньому 

середовищі. Якщо дві людини знаходяться в полі 2, стратегія повинна включати 

використання сильних сторін бізнесу для запобігання загрозам. Для пар в полі 

3 стратегії повинні бути розроблені таким чином, щоб подолати слабкі сторони 

діяльності за рахунок нових можливостей. Для пар в полі 4 компанія повинна 

розробити стратегію щодо усунення слабких сторін та загроз у своїй діяльності. 

При розробці стратегії важливо пам'ятати, що можливості і загрози 

можуть перетворитися в свої протилежності. Так, загроза може виникнути, 

якщо конкурент скористається невикористаною можливістю. 

Для оцінки можливостей використовуйте метод розташування кожної 

конкретної можливості на матриці можливостей (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Матриця можливостей [30, с.220] 

Імовірність 

використання 

Вплив 

сильний помірний слабкий 

висока Поле 1 Поле 2 Поле 3 

середня Поле 4 Поле 5 Поле 6 

низька Поле 7 Поле 8 Поле 9 

 

Можливості в полі 1, 2 і 4 дуже важливі для компанії і повинні бути 

використані. Можливості, які потрапляють в поле 6, 8 і 9, навряд чи 

заслуговують на увагу компанії. Коли у компанії достатньо ресурсів, ви можете 

скористатися можливостями в інших областях. Аналогічна матриця була 

створена і для погроз.  
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Розробка ефективної маркетингової стратегії на зарубіжних ринках 

безпосередньо залежить від чіткої і правильної формулювання цілей і завдань 

на кожному з цільових субринків. 

 

1.3. Управління формами проникнення підприємства на зовнішні ринки 

 

 

У теорії і практиці міжнародного маркетингу існує три типи глобальної 

стратегії: стратегія інтернаціоналізації, стратегія сегментації і стратегія 

диверсифікації. 

Стратегія інтернаціоналізації - це освоєння нових зарубіжних ринків з 

використанням не тільки розширення експорту товарів, а й експорту капіталу, 

коли іноземні компанії налагоджують виробництво товарів в колишніх країнах-

імпортерах, обходячи торгові бар'єри і користуючись перевагами дешевого 

Праця і достаток місцевої сировини [38, с.308]. 

Будь-яка компанія, яка прагне захопити ринок, повинна усвідомлювати, 

що вона не може задовольнити всіх клієнтів без винятку. Існує дуже багато 

споживачів, бажання і потреби яких часто діаметрально протилежні. [39, с.314]. 

Тому в управлінні стратегією на підприємстві одним з перших 

стратегічних рішень, які приймає компанія, має бути визначення цільового 

ринку, на якому вона хоче конкурувати. Такий вибір базового ринку передбачає 

поділ ринку на сегменти, що складаються зі споживачів зі схожими потребами 

і поведінковими або мотиваційними характеристиками, які створюють 

сприятливі маркетингові можливості для компанії. Компанія може віддати 

перевагу орієнтуватися на весь ринок або зосередитися на одному або декількох 

конкретних субринках в межах своєї бази. Така сегментація базового ринку 

зазвичай проводиться в два етапи. Перший етап макросегментації - полягає у 

визначенні «товарних ринків», а другий етап мікросегментації - спрямований 

на визначення кожного з раніше виявлених «сегментів» споживчого ринку [46, 

с.173]. 
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Стратегія сегментації - поглиблене насичення товарів і послуг, 

пропонованих всім групам споживачів, вибір максимальної глибини ринкового 

попиту і вивчення його до найменших відтінків [41, с.309]. Важливість 

сегментації як ефективного інструменту маркетингової діяльності можна 

пояснити наступними характеристиками: 

 сегментація є дуже ефективним інструментом конкурентної 

боротьби, оскільки вона спрямована на виявлення та задоволення конкретних 

потреб споживачів; 

 завдяки успішній сегментації з'ясовується, що діяльність компанії 

спрямована на ринкову нішу, що особливо ефективно для компаній, які 

починають маркетингову діяльність; 

 сегментація ринку допомагає більш раціонально визначити 

маркетинговий напрямок бізнесу; 

 за допомогою сегментації можна встановити реалістичні 

маркетингові цілі; 

 успішне сегментування ринку впливає на ефективність маркетингу 

в цілому, починаючи з дослідження ринку та споживачів і закінчуючи 

розробкою відповідних систем продажів і просування. 

В результаті сегментації компанії можуть зосередитися на вузьких 

областях діяльності і добитися зниження витрат, що може допомогти 

розширити виробництво і збільшити витрати на рекламу і просування 

продукції. Крім того, компанія займає лідируючі позиції в окремих сегментах 

ринку, що скорочує термін окупності. Єдиного методу сегментації ринку не 

існує. Як правило, ринки споживчих товарів діляться на: 

 географічні принципи, які включають такі змінні, як регіон, місто, 

клімат і т.д.; 

 психологічні принципи, включаючи спосіб життя, соціальний клас 

тип особистості і т.д.; 

 поведінкові принципи (шукані вигоди, причини покупки, 

інтенсивність споживання, рівень прихильності і т.д.); 
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 демографічні принципи (вік, стать, освіта, рівень доходу, розмір 

домогосподарства і т.д.). 

Це лише деякі з критеріїв сегментації ринку. Кожен ринок має свій 

власний набір змінних, який може сильно відрізнятися від набору змінних на 

інших ринках споживчих товарів, не кажучи вже про ринки товарів широкого 

споживання. З глобалізацією світової економіки збільшилися можливості 

створення попиту на непатентовані товари, що вимагає сегментації на 

міжнародному і навіть глобальному рівні. Мета - визначити групи споживачів 

в різних країнах і регіонах, які, незважаючи на культурні та національні 

відмінності, мають однакові очікування і вимоги до товарів. Ці сегменти ринку, 

навіть якщо вони невеликі в кожній країні, можуть бути дуже привабливими 

можливостями для міжнародних компаній в цілому. Сегментацію 

міжнародного ринку можна визначити як процес виявлення певного сегмента 

потенційних споживачів у вигляді групи країн або групи окремих покупців з 

однорідними характеристиками, які можуть мати схоже купівельну поведінку. 

Існує три різних підходи до міжнародної сегментації: 

1) визначення кластерів країн зі схожим попитом на товари; цей підхід 

застосовується до групи країн з подібними кліматичними, мовними, 

інфраструктурними, комерційними та інформаційними умовами, як в 

економічному, так і в культурному плані; однак цей підхід має три явних 

обмеження: він заснований на характеристиках країни, а не на змінних 

споживачів, він передбачає високу ступінь однорідності всередині обраної 

країни; 

2) визначення сегментів, які з'являються у всіх або багатьох країнах; 

загальні сегменти відповідають одній і тій же групі покупців з однаковими 

потребами в кожній країні, і для цього типу стратегії маркетинговий план 

залишається однаковим майже для всіх країн, кожна з яких може бути 

невеликою і привабливою в сукупності; це найбільш радикальний підхід, який 

дає компанії важливу конкурентну перевагу в плані стабільності іміджу, 

економії на масштабі і ефекту досвіду; 



31 
 

3) використання одного продукту для охоплення різних сегментів в 

різних країнах; один і той же продукт може продаватися в різних сегментах, і 

якщо політика продажів і комунікацій в кожній країні диференційована 

залежно від характеристик цільового сегмента, тобто адаптація до потреб 

різних сегментів відбувається не за рахунок продукту, а в поєднанні з іншими 

маркетинговими факторами, такий підхід вимагає серйозного коригування 

комунікаційних стратегій і продажів, що призводить до збільшення витрат; ця 

стратегія погіршує стабільність іміджу бренду і вимагає диференційованого 

операційного маркетингу [51, с.214]. 

Організація міжнародної діяльності компанії включає в себе вибір 

способу доступу на зарубіжні ринки (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Зміна глибини залучення у міжнародні ринки за етапами 

інтернаціоналізації [3, с. 218] 

На різних етапах інтернаціоналізації компанії роблять різні комбінації 

дій, кожна з яких пов'язана з різними витратами, ризиками і наслідками. 

До відмітних особливостей розподілу способів доступу на зовнішні ринки 

можна віднести наступні: 
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1. Форма руху капіталу (наприклад, експорт - без участі капіталу 

партнера; партнерство - без участі капіталу; передача капіталу за свій рахунок; 

на основі спільного підприємства (спільне підприємство); прямі інвестиції 

(власність) і т.д.). 

2. Рівень витрат, пов'язаних з доступом на закордонні ринки. 

3. Ступінь привабливості інвестицій. 

В управлінні підприємством вибір найбільш ефективного методу 

(стратегії) вимагає поєднання розрахунків і аргументів. Матриця методів 

виходу на зарубіжний ринок з урахуванням останніх двох характеристик 

представлена на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Матриця вибору способів виходу на міжнародні ринки [3, с. 219] 

 

Альтернативні стратегії виходу на закордонні ринки показані на рисунку 

1.4, а їх порівняльні характеристики наведені в таблиці. 1.4. 

Розглянемо характеристики кожного методу і умови його використання. 

Експорт - це продаж на зарубіжних ринках товарів і послуг, вироблених 

або наданих в країні. 

Прийнято розрізняти прямий і непрямий експорт. Виробник 

використовує прямий експорт, якщо він продає свої товари і послуги 

самостійно. Не має значення, чи продає він товар кінцевому споживачеві або 
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посереднику. Непрямий експорт використовується у випадках, коли товари та 

послуги продаються, наприклад, зовнішньої торговою компанією. Цей метод 

продажу товарів на іноземному ринку підходить в тих випадках, коли виробник 

не володіє достатньою інформацією або досвідом роботи на іноземному ринку 

і тому вважає за краще знизити власний ризик, передавши функцію продажів 

компанії-посереднику. 

Таблиця 1.4 

Порівняльний аналіз основних форм участі підприємства 

на міжнародних ринках (визначено автором на основі [24, с. 125]) 

Основні форми Ключові характеристики 

1. Експорт 

Продаж через дистриб'юторів або імпортерів. 

Мінімальні вимоги до інвестицій і постійних вартісних зобов'язань. 

Часто використовується на ранніх стадіях міжнародної експансії. 

2. Ліцензування 

і франчайзинг 

Може бути використаний як форма застосування патентів або 

спеціалізованої експертизи. 

В деяких країнах тільки як шлях проникнення на ринок. 

Лімітовані зобов'язання, але також лімітований контроль над 

ліцензіями. 

3. Спільні 

підприємства 

Спільне володіння зарубіжним виробництвом з локальним 

партнером. 

Обов'язкові в декількох країнах. 

Може супроводжуватися політичними ризиками. 

Часто поява суперечок серед партнерів. 

Може бути потрібно розкриття відомостей про майно (власності). 

4. Стратегічні 

союзи (альянси) 

Угода між компаніями по кооперації в області специфічних 

проектів. 

Дозволяє розділити ризик і витрати. 

Мета партнерів може відрізнятися. 

Може бути потрібно розкриття відомостей про власність. 

5. Повністю 

власні філіали 

Максимум відповідальності за проникнення на ринок. 

Максимальний контроль за походженням компанії. 

Можуть бути придбаний або знов створений. 

 

Концепція маркетингу передбачає здійснення зовнішньоторговельних 

операцій як в активній, так і в пасивній формах. В активній формі ініціатива 

стосовно закордонних поставок виходить від вітчизняної установи - виробника 

або експортера. І навпаки, пасивний експорт використовується, якщо імпортер 

або якийсь іноземний агентство (як правило, іноземне державна установа) 

шукає необхідний їм товар. 
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У деяких випадках пасивний експорт приймає нерегульовану форму. Це 

ступінь включення в світову торгівлю, коли компанії час від часу експортують 

свої надлишки і продають свої товари місцевим оптовикам, які представляють 

іноземні компанії. 

Експорт, що розширює ринок збуту компанії, значно ускладнює 

реалізацію всіх маркетингових функцій. Це особливо стосується ринкової 

обробки, продажу та розподілу. Крім того, експортери стикаються з 

необхідністю переорієнтації всіх задач на нові умови, що часто вимагає 

перерозподілу капіталу, структурних змін в людських ресурсах і т.д. Цей 

перехід до нового статусу якості особливо складний для малих та середніх 

підприємств. Для більшості з них рішенням є використання експортної 

кооперації. 

Експортна кооперація широко практикується в світі і приймає різні 

форми. Їх порівняльний аналіз дозволяє виявити основні риси, притаманні 

сучасному міжнародного ділового співробітництва. Перш за все, це співпраця 

між двома або більше юридично і економічно незалежними підприємствами, 

яке полягає на добровільних засадах за згодою або договором.  

Експортне співробітництво дозволяє обмінюватися інформацією про 

міжнародні виставки; оголошеннями про тендери на державні замовлення; 

інформацією про торгових посередників, агентів по введенню в експлуатацію 

та ін. Учасники співпраці практикують спільне відвідування виставок і 

ярмарків, а потім аналізують і обговорюють отриманий матеріал. 

Практикуються спільні покупки різних видів основних засобів, особливо там, 

де вони дешевше і швидше окупаються. 

В даний час існує велика кількість форм діяльності, що пропонуються на 

зовнішніх ринках без вивезення капіталу, які засновані на використанні 

договірних відносин. Для них характерно формування міжнародних 

кооперацій, в рамках яких творча діяльність, нові знання, експериментальні 

технологічні проекти та інші продукти перетинають кордони. Ці форми 
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співпраці проявляються в трьох основних видах: ліцензійне виробництво; 

укладання контрактів на управління і контрактне виробництво. 

Ліцензійне виробництво - це коли вітчизняний оферент (ліцензіар) 

передає використання запатентованої технології продукту іноземному 

виробникові (ліцензіату) і виробляє продукт в обмін на виплату ліцензійного 

збору або винагороди. В даному випадку ліцензійні угоди мають як мінімум два 

аспекти. По-перше, вони відображають відомості про суб'єкта ліцензії. До них 

відносяться патенти, промислові моделі і зразки, товарні знаки і торгові марки, 

а також незахищені запатентовані технології. По-друге, певні обмеження на 

використання, експлуатацію і т.д. Часто фіксуються в момент придбання 

ліцензії. Тому видові відмінності приймають форму ліцензій на виробництво, 

використання та продаж. 

У ліцензійній угоді вказується вид прав на використання, експлуатацію та 

отримання доходу, а також термін передачі цих прав (зазвичай 5-10 років). 

Можливість і умови продовження контракту зазвичай обмовляються. 

Іноді сторони встановлюють додаткові зобов'язання щодо маркетингової 

діяльності. Приклади таких умов включають: обмін інформацією про продажі, 

навчання персоналу, маркетингові пропозиції. Крім того, цільовим 

призначенням ліцензійного виробництва може бути обробка зарубіжних 

ринків, як зазначено в договорі. У таких випадках ліцензіарові потрібно 

вичерпна інформація про діяльність ліцензіата з виробництва і збуту продукції. 

Основна перевага ліцензійного виробництва полягає в тому, що, крім 

запатентованої технології, ніякі матеріальні цінності не вивозяться за кордон. 

Це також позбавляє від необхідності демонструвати свою діяльність. 

Класифікація форм і засобів технічного комунікації представлена на рис. 1.5. 

З огляду на величезні потенційні резерви в наукомістких технологічних 

областях, складності в організації ліцензійної діяльності для компаній, можливу 

участь спеціалізованих компаній і фінансування в просуванні продукції на 

зарубіжні ринки. 
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Рис. 1.5. Форми та засоби технологічного обміну [85, с.223] 
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Найважливішим елементом такої системи повинен бути банк ліцензій, в 

якому повинна бути централізована інформація про ліцензіат і потенційних 

ліцензіатів. 

Однак іноді по ряду причин неможливо використовувати такі методи, як 

організація ліцензійного виробництва за кордоном. Так, є компанії, для яких 

ліцензування не є прийнятним варіантом. Як правило, такі компанії відносяться 

до однієї з наступних трьох галузевих категорій: 

1. Високотехнологічні галузі, де захист запатентованої технології бренду 

має першорядне значення і де ліцензія на продаж є дуже небезпечним кроком. 

2. Глобальні олігополії, де взаємозалежність конкурентів вимагає від 

транснаціональних компаній забезпечити суворий контроль над діяльністю 

конкурентів в інших країнах і в разі необхідності, забезпечити собі можливість 

діяти узгоджено проти глобальних конкурентів (Kodak проти Fuji). 

3. Галузі, де ціновий тиск вимагає від транснаціональних компаній 

забезпечення надійного контролю над діяльністю інших національних філій (це 

дозволяє їм поширювати свої виробничі процеси в ті частини світу, де витрати 

на фактори виробництва найбільш сприятливі, щоб мінімізувати загальні 

витрати). 

Компанії, для яких продаж ліцензій є вигідним варіантом, звичайно 

зосереджені в галузях, де умови протилежні описаним вище. 

Ліцензування є досить поширеним і прибутковим явищем в сильно 

фрагментованих, низькотехнологічних галузях, для яких не характерні 

глобально-розподілені виробничі процеси. 

Іншою формою спільного підприємства є управління контрактами. Він 

широко використовується в країнах, що розвиваються, де є капітал і 

кваліфікований персонал, але немає спеціальних знань. Пропозиції за участю 

іноземного капіталу про початок співпраці в цих країнах часто відхиляються, 

через побоювання допустити занадто велику іноземну присутність. Угоди про 

виконання комплексу завдань в галузі управління обмежені за часом і в 

кінцевому підсумку іноземні фахівці будуть замінені місцевими. 
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Тому, використовуючи управління контрактами, компанії не 

експортують товари, а керують послугами. Зазвичай це робиться у формі 

переговорів з іноземною компанією. 

У сучасних умовах використання управління за контрактом відкриває 

абсолютно нові можливості, які ще не знайшли широкого застосування у 

світовій практиці. Йдеться про придбання ноу-хау в галузі управління для 

операційних компаній, багато з яких були приватизовані. 

Третя форма спільного підприємства, контрактне виробництво - це коли 

іноземна компанія зобов'язується виробляти продукцію на власних виробничих 

потужностях, а закупівля гарантується довгостроковим контрактом, 

підписаним вітчизняною компанією. Необхідність вдаватися до цієї форми 

певною мірою типова. Його використання має сенс, коли не вистачає власних 

потужностей, коли існують значні перешкоди або високі витрати для експорту 

в країну і коли дешевше виробляти за кордоном через низькі матеріальних 

витрат і низької заробітної плати [85, с.228]. 

На практиці існують різні модифікації загальної схеми контрактного 

виробництва. Виробництво вихідного продукту (виготовлення деталей) стало 

звичайною справою. У разі контрактного виробництва, метою якого є 

забезпечення виробництва продукту на заключному етапі, підприємство 

зорганізується таким чином, щоб отримати вигоду. 

Види управлінського контракту включають переробку сировини за плату 

(пасивні операції). Реалізоване технічне рішення полягає в постачанні 

вітчизняних матеріалів, напівфабрикатів і компонентів за кордон, які 

обробляються, монтуються і т.д. за кордоном, а потім знову будуть імпортовані 

у вигляді готової продукції. 

Інші види контрактного виробництва включають «збірку» і «комплексне 

виробництво». У першому випадку мова йде про внесення тонкощів для 

подальшого складання. У разі комплексного виробництва предмета. 

Контрактне виробництво - це виробництво всього продукту, включаючи 

всі технічні етапи. 
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В умовах, пропонованих для його використання, можна з максимальною 

ефективністю задовольнити попит на закордонні виробничі потужності. 

Зазвичай це виражається в низьких витратах на робочу силу, сировину і 

транспорт. У той же час не менш важливим фактором може бути використання 

переваг, пов'язаних з національним іміджем продукту. 

Особливим аспектом того, як компанії виходять на закордонні ринки, є 

прямі інвестиції або переклад капіталу. Прямі інвестиції можуть здійснюватися 

компанією самостійно або спільно з господарюючим суб'єктом в країні, куди 

ввозиться капітал. В останньому випадку мова йде про створення спільного 

підприємства. У разі самостійних інвестицій за кордоном компанія бере на себе 

повну відповідальність за підприємство. Спільне підприємство - підприємство, 

засноване на спільному капіталі українських та іноземних суб'єктів 

господарювання, спільне управління і спільному розподілі результатів та 

ризиків [63]. 

Існують дві основні форми перекладу капіталу за кордон, при яких майже 

всі ризики приймаються на себе: складальне виробництво і повне виробництво 

продукції. Різниця між ними стосується в основному кількості етапів 

виробництва, які, як очікується, будуть проходити за межами їх країни. 

Складальне виробництво в закордонних філіях характеризується 

передачею капіталу, виробничих даних, персоналу та досвіду в приймаючу 

країну з метою створення та експлуатації цінного провадження у встановленні 

окремих компонентів і деталей для кінцевого продукту. Таким чином, з 

технічної точки зору іноземне підприємство є кінцевим етапом в організації 

виробничого процесу. 

У випадках, коли в цільовій країні існують обмеження для іноземних 

експортерів, доцільно організувати складальні роботи за кордоном. Такі 

обмеження можуть варіюватися в залежності від країни/регіону. Зокрема, 

типовим є придушення інтересів іноземних учасників торгів шляхом 

оголошення відкритих тендерів на державні замовлення, великі проекти і т.д. 
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Право на участь в них мають тільки компанії, зареєстровані для ведення 

діяльності в країні. 

Економічна доцільність створення власного складального виробництва за 

кордоном визначається цілою низкою чинників, пов'язаних з витратами. По-

перше, це стосується прямих витрат: робоча сила, сировина, допоміжні 

матеріали, виробничі матеріали, поставка комплектуючих від компаній в 

приймаючій країні і з сусідніх країн. Враховуйте, що тарифи та інші витрати на 

імпорт компонентів в різні країни для збірки нижче, ніж на експорт готової 

продукції. Також розглядаються аспекти, пов'язані з комунікаціями зі 

споживачами в країні присутності і прикордонних країнах, ремонтом, 

обслуговуванням, гарантійним обслуговуванням, транспортуванням, 

податками, страхуванням, фінансуванням і іншими областями, які можуть бути 

здійснені в цільовій країні. 

Складальне виробництво на зарубіжних дочірніх підприємствах звільняє 

компанію від залежності від внутрішнього ринку. 

Це особливо важливо в період зміни валютних курсів. У той же час можна 

працювати з ринком в приймаючій країні і перейти від експорту до організації 

повного виробничого циклу. 

Виробництво продукції у власній зарубіжній галузі - це загальне поняття, 

що характеризує форму виробничої діяльності на зовнішніх ринках, що 

забезпечує виготовлення компонентів продукції і їх складання в кінцевий 

продукт. Існує чотири типи виробництва: виробництво вихідної продукції 

(виробництво компонентів), збірка, переробка сировини, що надходить і повне 

зарубіжне виробництво. 

Виробництво вихідної продукції (виробництво компонентів) - це 

передача одного або декількох етапів виробництва продукту або виробництва 

певних компонентів кінцевого продукту іноземній філії. Це субпідрядник, який 

може постачати на головну компанію та іноземні компанії. Вона також може 

постачати продукцію на складальні підприємства в прикордонних країнах [21, 

с.121]. 
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Позитивне рішення про організацію виробництва вихідного продукту за 

кордоном при зниженні виробничих витрат; можливість скористатися 

перевагами іноземного капіталу і перехід до загальної організації виробництва 

продукту; близькість до місця розташування підприємства - покупця продукту, 

при цьому можна виконувати замовлення на доставку товару. 

Коли в систему включаються інші етапи виробництва та збирання, на 

додаток до більш-менш доданим або більш-менш виникають функцій обробки 

продукції, це пов'язано з необхідністю їх адаптації до смаків місцевих 

споживачів. Це особливо стосується колірної гами, форми, смакових якостей, 

обробки продукту і т.д. 

Робота зарубіжних філій з функціями зборки обумовлена відносно 

високою роллю функції продажів. Для цього необхідна сильна маркетингова 

служба з безліччю функцій. Особливу увагу слід приділити стосункам з 

клієнтами, дослідженням і попиту на продукцію і послуги. 

Розглядаючи питання про повне іноземне виробництво, необхідно 

враховувати, що при організації власного виробництва за кордоном 

виконуватимуться всі або принаймні, найбільш важливі етапи виробництва 

продукції, які відбуватимуться в країні присутності. Це не виключає поставки 

проміжної продукції головною компанією. На зовнішньому ринку формується 

ланцюжок, який завершується етапом експорту готової продукції, що має 

кінцевий характер. 

Зв'язки між різними елементами, які можуть визначати іноземна філія, 

вже згадувалися вище. Тут важливо виділити зв'язки, які визначають стратегічні 

характеристики і варіанти. 

Тому японські виробничі компанії розробили «поведінкову» стратегію на 

зарубіжних ринках, при якій відповідні вітчизняні компанії слідкують за 

великими гравцями на новому ринку. Для цього партнери створюють спільні 

підприємства або фінансують діяльність місцевих компаній-постачальників в 

своїх країнах. Успіх такого підходу до організації компаній на зарубіжних 

ринках продемонстрували японські виробники в США. 
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Вибір форми та методу присутності на зарубіжних ринках визначає 

економічні показники компанії і її конкурентну позицію.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізувавши теоретичні основи управління маркетинговими 

стратегіями проникнення на зовнішні ринки, ми прийшли до висновку, що 

маркетингові стратегії формуються і реалізуються виробниками і експортерами 

на кожному ринку (субринку), і по кожному товару для певних цілей і завдань 

на даний період часу. Виробничі операції здійснюються відповідно до ринкових 

умов і можливостей компанії. Вони розробляється на основі дослідження і 

прогнозування товарного ринку, вивчення товарів, покупців і конкурентів і 

являє собою раціональну логічну структуру, в рамках якої організація 

передбачає вирішувати свої маркетингові проблеми. 

Розробка ефективної маркетингової стратегії для бізнесу на зовнішньому 

ринку безпосередньо залежить від чіткого і правильного формулювання цілей і 

завдань на кожному з цільових субринків. 

В рамках стратегічного портфелю компанії існують дві основні стратегії 

підвищення прибутковості, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку - 

стратегії диференціації і стратегії зниження витрат. 

З точки зору міжнародного маркетингу також важливо вибрати базову 

стратегію, яка визначає характер продукту, який буде продаватися в іншій 

країні. Стратегії альтернативних продуктів припускають розробку стратегій для 

існуючих продуктів та нових продуктів, які будуть продаватися на існуючих і 

нових ринках. Це стратегії проникнення на ринок, стратегії розширення 

(розвитку) ринку, стратегії розробки нової продукції і стратегії диверсифікації. 

Стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю повинні бути 

чітко визначені і розділені на категорії для реалізації в контексті міжнародної 

конкуренції в кожній області. До них відносяться франчайзинг, експортні 

стратегії і глобальні стратегії. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» 

 

2.1. Характеристика системи управління та господарської діяльності 

ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Торговий Дім «Гідросила» 

розташоване в м. Кропивницький (в минулому Кіровоград). Компанія була 

заснована в 2003 р. Кількість працівників 87 чоловіки. Входить в групу 

компаній «Гідросила ГРУП». Сьогодні «Гідросила ГРУП» - великий виробник 

гідравлічних машин і гідравлічних компонентів, а також гідросистем в Європі. 

Реалізує свою продукцію у більш ніж п’ятдесят країн світу. Включаючи такі 

найбільш розвинені країни світу як: США, Китай, Німеччина та інші. Має 

розгалужену сітку збуту продукції [102]. 

«Гідросила ГРУП» включає в себе наступних виробників гідравлічних 

машин і гідравлічних компонентів: 

 АТ «Гідросила» Україна, м. Кропивницький (в минулому 

Кіровоград) - підприємство розробляє та виробляє шестеренні насоси та 

гідромотори. 

 ПрАТ «Гідросила АПМ» Україна, м. Кропивницький (в минулому 

Кіровоград) - підприємство розробляє та виробляє широкий спектр аксіально-

поршневих машини (аксіально-поршневі насоси та гідромотори) та запасні 

частини для них. 

 АТ «Гідросила МЗТГ» Україна, м. Мелітополь - підприємство 

розробляє та виробляє моноблочні та секційні гідророзподільники. 

 ТОВ «Гідросила ТЕТІС» Україна, м. Мелітополь - підприємство 

розробляє та виробляє поршневі, плунжерні та спеціальні гідроциліндри. 



44 
 

 ПрАТ «Гідросила ЛЕДА» Україна, м. Кропивницький (в минулому 

Кіровоград) - підприємство розробляє та виробляє швидко роз'ємні з'єднання, 

фітинги різних стандартів, які відповідають вітчизняним та міжнародним 

стандартам. Рукава високого тиску під потреби більшої частини споживачів. 

 ТОВ «Гідросила БЕЛАР» Республіка Білорусь, м. Гомель - 

підприємство розробляє та виробляє поршневі, плунжерні та спеціальні 

гідроциліндри. Продукція підприємства користується великим попитом на 

більшості підприємств та збутових копаній Республіки Білорусь. 

В даний час на всіх підприємствах групи працює приблизно - 4 тис. осіб. 

Основним видом діяльності ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» є оптова 

торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» здійснює діяльність з розвитку бази постачання та 

збуту гідравлічних агрегатів. Ринок виробництва гідравлічних силових машин 

i компонентів гідросистем залежить від обсягів виробництва підприємств, що 

здійснюють виробництво дорожньої, будівельної та сільськогосподарської 

техніки. На поточний момент виробництво тракторів та дорожньо-будівельної 

техніки стабілізувалось, відбулось зростання виробництва. Але в зв'язку із 

діяльністю виробників-конкурентів, ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

повинно постійно вишукувати нові ринку збуту та спрямовувати свої дії на 

збільшення власної частки на ринку з продажу гідравлічних агрегатів. У табл. 

2.1 приведено основні види діяльності підприємства за кодами КВЕД [103]. 

Таблиця 2.1 

Основні види діяльності ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

Код за КВЕД Вид діяльності 

46.61 
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 

(основний) 

28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

46.14 
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим 

устаткуванням, суднами та літаками 

 

Свою продукцію підприємство реалізує наступним категоріям 

споживачів: 
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1. Кінцевий споживач - фізична або юридична особа, яка 

використовує продукцію підприємства. Збут продукції кінцевому споживачеві 

виконується через інтернет-магазин компанії. 

2. Оптовий покупець - організація, яка купує продукцію підприємства 

для подальшої її реалізації кінцевому споживачеві: 

 дилер - організація, з якою укладено дилерський договір. Дилер 

купує продукцію підприємства для її подальшої реалізації, як оптовому 

покупцеві, так і кінцевому споживачеві. Даний статус надається за 

погодженням з генеральним директором; 

 національний (Федеральний) дилер - організація, з якою укладено 

договір дилера. Національний (Федеральний) дилер купує продукцію 

підприємства для її подальшої реалізації, як оптовим покупцям, так і кінцевим 

споживачам. Даний статус надається за погодженням з генеральним 

директором; 

 дистриб'ютор - організація, з якою укладено відповідний 

дистриб'юторський договір на право реалізації продукції підприємства оптовим 

покупцям, а також дилерам підприємства, з якими укладено тристоронній 

(дилер, дистриб'ютор, підприємство) договір. Може клопотати підприємству 

про присвоєння статусу дилера компаніям. Остаточне рішення про присвоєння 

статусу дилера компанії залишається за підприємством. Даний статус надається 

за погодженням з генеральним директором. 

 Конвеєрний завод – підприємство, яке випускає продукцію, до 

складу якої входить продукція підприємства. 

 Технічний (Сервісний) центр - підрозділ у складі дистриб'ютора, 

дилера, оптового продавця, що має виданий сертифікат на право проведення 

гарантійного обслуговування продукції підприємства. 

При наданні статусу дилера, національного (федерального) дилера, 

дистриб'ютора керуватися здоровим глуздом, перспективою зростання частки 

ринку, прибутковості компанії в цілому. 
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Місія компанії: Задоволення потреб ринку в гідравлічному обладнанні 

для мобільних машин, а також іншому обладнанні шляхом їх розробки, 

виробництва з використанням сучасних технологій, високо кваліфікованого 

персоналу, які ґрунтуються на розвитку традицій підприємства в частинах 

новацій, якості, культури виробництва і взаємин між людьми [102]. 

Організаційна структура підприємства Приватного АТ «Торговий Дім 

«Гідросила» є функціонально - лінійна. Структура спрямована на встановлення 

взаємозв'язків між її окремими підрозділами, розподіляє між ними 

відповідальність і права. Схематично структура управління представлена в 

Дотатку А. 

Компанія надає великого значення управлінню персоналом. Нинішнє 

становище і успіх компанії на міжнародному та внутрішньому ринку 

обумовлені її співробітниками і їх навичками. На сьогодні чисельність 

співробітників ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» становить 87 осіб. За останні 

роки кількість співробітників змінювалась несуттєво (табл. 2.2.). Це пов'язано з 

розширенням ринків збуту продукції компанії, збільшенням досвіду компанії, 

компетенціями та кваліфікацією працівників [103]. 

Таблиця 2.2 

Динаміка середньооблікової чисельності штатних працівників за 

останні 5 років 

Роки 2017 2018 2019 2020 2021 

Кількість персоналу 84 78 78 85 87 

 

Роки 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість 

персоналу, чол. 
82 84 78 85 83 

Фонд оплати праці за 2020 рік становив 12 087,96 тис. грн., що на 1 713,96 

тис. грн. більше, ніж у 2019 році (табл. 2.3) [103]. 

В компанії розроблена програма, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації, яка передбачає навчання працівників, оволодіння суміжними 

професіями. Навчання проводиться на базі виробництва з участю 

висококваліфікованих працівників. Після закінчення навчання засідає 



47 
 

атестаційна комісія, яка виносить пропозиції про присвоєння відповідних 

кваліфікаційних категорій. Менеджери з продажу продукції  підвищують свій 

фаховий рівень на базі курсів підвищення кваліфікацій. Компанія, згідно 

укладеної угоди, підготовку та навчання кадрів основних професій проводить 

на базі Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті. 

Таблиця 2.3 

Динаміка показників фонду оплати праці в компанії протягом 2016-

2020 років 

Роки 2016 2017 2018 2019 2020 

Фонд оплати працi, 

тис. грн. 
7 866,70 8 613,54 9 041,49 10 374,00 12 087,96 

 

Проаналізуємо систему управління фінансами підприємства ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила». У 2020 році чистий дохід ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг склала 615 823 тис. 

грн, собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 511 506 тис. грн., 

валовий прибуток (збиток) – 104 317 тис. грн, інші операційні доходи – 48 314 

тис. грн, адміністративні витрати - 3 183 тис. грн, витрати на збут - 38 774 тис. 

грн., інші операційні витрати – 44 350 тис. грн, Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності – 66 324 тис. грн., інші фінансові доходи – 1 802 тис. грн., фінансові 

витрати – 14 289 тис. грн., прибуток фінансового результату до оподаткування 

– 53 837 тис. грн., ПДВ – 9 758 тис. грн., чистий прибуток (збиток) - 44 079 тис. 

грн. Ці показники визнаються шляхом аналізу даних фінансової звітності [103]. 

В таблиці 2.4 представлена інформація про динаміку основних показників 

фінансово-економічної діяльності бізнесу за останні п’ять років. 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 2.4, можна зробити наступні 

висновки: у порівнянні з 2016 роком в ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

(товари, роботи, послуги) відбувся зріст виручки (доходу) від реалізації 

продукції на 9,1%. У 2016 році компанія отримала валовий прибуток в 

порівнянні з 2020 роком на 22% більше. Однак в останні роки компанія закінчує 
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фінансовий рік з чистим прибутком на 236% більше ніж в попередньому 

періоді, хоча тенденція чистого прибутку з 2016 року – мала спад. 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» за 2016-2020 роки (тис. грн.) 

Показники 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

564 624 579 726 606 034 587 370 615 823 

Собівартість реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
430 758 447 241 498 846 500 852 511 506 

Валовий прибуток (збиток) 133 866 132 485 107 188 86 518 104 317 

Інші операційні доходи 46 505 56 671 36 817 27 094 48 314 

Адміністративні витрати 2 889 4 255 3 461 3 298 3 183 

Витрати на збут 36 588 46 426 42 201 44 297 38 774 

Інші операційні витрати 32 437 46 022 49 267 37 705 44 350 

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності 
108 457 92 453 49 076 28 312 66 324 

Інші фінансові доходи 6 615 3 725 3 065 2 831 1 802 

Фінансові витрати 8 659 4 860 11 790 14 961 14 289 

Прибуток фінансового результату 

до оподаткування 
106 421 91 318 40 351 16 182 53 837 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
20 288 16 918 7 310 3 051 9 758 

Чистий прибуток (збиток) 86 133 74 400 33 041 13 131 44 079 

 

Для аналізу фінансового стану ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» були 

використані наступні показники: Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К аб. 

лікв.), коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (К. заг. лiкв), 

коефіцієнт платоспроможності (автономії - К п.(а)), коефіцієнт структури 

капіталу (фінансування). Отримані результати представлені в таблиці 2.5 [104]. 

Дані таблиці 2.5 дозволяють зробити висновок про те, що фінансове 

становище підприємства задовільне. За більшістю показників показник 

стабільні з року в рік. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К аб. лікв.), який показує, яка 

частина боргу підлягає негайному погашенню, склав 0,63, збільшившись на 0,35 

в порівнянні з 2019 роком і перебуваючи за межами норм в більшу напрямку, 

свідчить про те, що власних оборотних коштів компанії досить для негайного 

погашення боргу. 

Таблиця 2.5 

Динаміка показників фінансового стану ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» за 2016-2020 роки 

Показник 
Нормативне 

значення 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(К аб. лікв.) 
0,2-0,35 0,63 0,15 0,21 0,28 0,63 

Коефіцієнт поточної ліквідності 

(покриття) (К. заг. лiкв.) 
> 1 2,34 2,18 2,10 2,04 1,79 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії - Кп.(а)) 
> 0,5 0,52 0,48 0,46 0,46 0,44 

Коефіцієнт структури капіталу 

(фінансування) 
< 1 0,21 0,97 0,99 0,93 0,72 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (К. заг. лiкв.) показує 

достатність наявних у компанії ресурсів для виконання поточних зобов'язань. 

Значення коефіцієнта 1,79 знаходиться в межах норми. 

Коефіцієнт платоспроможності (автономії - Кп.(а)) показує питому 

вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. 

На підприємстві частка власного капіталу в 2019 році була доволі висока, а в 

2020 році знизилась на 4%, що, свідчить про зменшення коефіцієнта 

платоспроможності підприємства. 

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) вимірює здатність 

компанії використовувати високоліквідні активи для своєчасного погашення 

короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт 0,72 нижчий, ніж в попередньому 

році, але знаходиться за межах норми. 
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Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості компанії показує, що в 2020 році 

всі показники покращились або залишилися незмінними в порівнянні з 

попереднім роком, а фінансове становище компанії є стабільним. 

 

2.2. Аналіз маркетингової стратегії проникнення ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» на зовнішні ринки 

 

 

Діяльність на ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на зовнішніх ринках є 

важливою та невід'ємною галуззю господарської діяльності, яка при 

ефективному використанні всього комплексу сучасних форм та методів 

управління може позитивно впливати на ефективність виробництва, його 

технічний рівень, якість продукції. 

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємства сприяє 

зміцненню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формуванню 

раціональної структури експорту та імпорту, залученню іноземних інвестицій у 

вітчизняне машинобудування. 

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності є одним із 

пріоритетних завдань. Оскільки ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» є експортно-

орієнтованою компанією, то слід приділяти особливу увагу зниженню витрат 

на виробництво, підвищенню конкурентоспроможності товару та розвитку 

експортного потенціалу з метою більш ефективного ведення діяльності на 

зовнішніх ринках в майбутньому. 

Експортний потенціал підприємства - це сукупність виробничих, 

технічних, наукових та трудових факторів, що визначають його здатність 

реалізувати високоякісну, конкурентоспроможну продукцію на зовнішніх 

ринках. 
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Досконало розроблена стратегія маркетингу допомагає підприємству 

віднайти можливості та перспективи розвитку компанії та її продуктів, 

визначити точки зростання, в тому числи і на зовнішніх ринках. 

Маркетингова стратегія − це формування цілей і завдань, які ставить 

перед собою компанія, визначення способів і засобів їх досягнення. Це 

інструмент, що дозволяє випередити конкурентів на кілька кроків! 

Стратегія маркетингу є складовою загальної стратегії компанії, тому їх 

цілі повинні бути взаємопов'язаними. В основі маркетингової стратегії лежать 

головні складові комплексу маркетингу «4Р»: продукт, ціна, місце і просування. 

В даному випадку: товарна стратегія, цінова стратегія, стратегія збуту і 

комунікативна стратегія. 

Ефективна маркетингова стратегія може принести компанії наступні 

результати: 

1. Зміцнення ринкових позицій компанії. 

2. Зростання частки ринку і збільшення рівня продажів. 

3. Завоювання нових сегментів ринку, зростання кількості лояльних 

споживачів. 

4. Вихід на нові ринки і розширення географічних меж продажів. 

5. Успішне виведення на ринок нових товарів і послуг. 

Основними етапами розробки маркетингової стратегії є: 

1. Аналіз галузі та аналіз ринків збуту. 

2. Аналіз макрочинників підприємства (PEST аналіз). 

3. Аналіз поточного стану компанії: аналіз продаж підприємства, аналіз 

конкурентів, сегментування та позиціонування. 

4. Проведення SWOT-аналізу. 

Проаналізуємо галузь машинобудування на світовому ринку та ринку. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію на 

ринки сільськогосподарської та будівельно-дорожньої техніки. Тенденції галузі 

машинобудування на світовому ринку представлено в табл.2.6 та табл. 2.7. 

[105].  
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Таблиця 2.6 

Основні характеристики світової галузі сільськогосподарського 

машинобудування 

№ 

п/п 

Харак-тика 

галузі 
Опис 

1. 
Розмір 

ринку 

обсяг світового ринку сільськогосподарської техніки становив за підсумками 

2020 року 142,0 млрд дол. 

2. 
Структура 

ринку 

частка тракторів – 34% (48 млрд дол. США), частка комбайнів – 18% (26 млрд 

дол. США), інша техніка – 52% (68 млрд дол. США). 

3. 

Темп 

зростання 

ринку 

1,3-1,8% на рік. 

4. 
Галузева 

специфіка 

на ринку простежується тренд на глобалізацію компаній (зменшення кількості 

регіональних виробників за рахунок поглинання транснаціональними 

компаніями). Частка виробництва глобальних компаній у 2020 р. становила – 

71%, регіональні – 29%. 

5. 
Географія 

ринку 

Група "А" країн з виробництва самохідної техніки (частки в загальному обсязі 

виробництва): Німеччина-20%, США - 14%, Італія - 8,3%, Японія - 7,5%. 

Причіпний, навісний, інший: Німеччина – 16,8%, США – 13,1%, Китай – 9,6%, 

Італія – 7,4%. 

6. 

Домінуючі 

компанії 

на ринку: 

John Deere (США), Case New Holland (CNH) (США), AGCO Corporation (США), 

Claas (Німеччина), Same-Deutz-Fahr (SAME, Італія), Kubota Corporation 

(Японія). 

7. 
Тренди у 

галузі 

Інтеграція концепції «Сільського господарства 4.0», яка включає два напрями: 

1) Точне землеробства (Precision Farming): 

 високоточні системи позиціонування (такі як GPS та Galileo); 

 автоматизовані системи кермового управління - рух по координатах; 

 інтелектуальні системи наведення та позиціонування с/г гармат. 

2) Цифровізація сільського господарства: 

 географічне картування: використовується для створення карт, що 

включають вказівку типу ґрунту, рівня поживних речовин; 

 датчики (які можуть бути встановлені на машинах, що рухаються) і 

дистанційне зондування, що дають можливість збору даних на відстані для 

оцінки стану ґрунту та здоров'я сільськогосподарських культур; 

 інтегрований електронний зв'язок між компонентами в системі. Наприклад, 

між трактором та офісом ферми; 

 технологія змінної швидкості (VRT): здатність адаптувати параметри на 

машині для внесення, наприклад, насіння або добрив відповідно до точних 

коливань росту рослин або поживних  

7. 
Тренди у 

галузі 

 речовин і типу ґрунту. 

3) Екологічність. Підвищуються вимоги до викидів техніки, розробляються 

рішення на електродвигунах з частковим використанням альтернативних 

джерел енергії. Посилюється контроль (законодавчі норми) щодо утилізації 

вживаної техніки. 

8. Прогноз 

Глобальний попит на всі види с/г техніки зросте до 2025 року до 165,8 млрд 

дол. На Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадатиме 47% сукупного 

світового попиту. Лідером у регіоні залишиться Китай, але значне зростання 

попиту демонструватимуть і такі країни, як Індія та Таїланд. Основним 

драйвером галузі буде зростання потреби у сільгосппродукції. Зумовлено його 

буде, у свою чергу, прогнозами зростання населення Землі з 7,4 млрд осіб у 

2018 році до 9.48 млрд осіб до 2050 року. 
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Таблиця 2.7 

Основні характеристики галузі будівельно-дорожніх машин світу 

№ 

п/п 

Характеристика 

галузі 
Опис 

1. Розмір ринку 

Обсяг світового ринку – 147 млрд. дол. США. Прогноз на 

2025р. - 170 млрд. дол. США. 

 Євразія – 17%; 

 Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 33%; 

 Африка та Ближній Схід – 7%; 

 Північна Америка – 22%; 

 Південна. Америка – 21% 

Найбільший сегмент – крани (67 млрд. дол. США). 

Середньорічний темпи зростання 7,3%. 

2. 
Кількість компаній 

у галузі 

понад 50 компаній із річним обсягом продажів 200 млн. дол. 

США на рік і більше. 

3. Кон'юнктура ринку 

Світовий ринок будівельної техніки характеризується 

присутністю численних міжнародних та регіональних 

гравців, що призводить до висококонкурентного ринкового 

середовища. Основними гравцями на ринку будівельно-

дорожнього обладнання є Caterpillar, Kobelco, CNH Industrial 

NV, John Deere, JCB, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction 

Equipment, Doosan Infracore, Terex, Sany, Hitachi Construction 

Equipment та XCMG.  

Частка дрібних та місцевих гравців – понад 50% ринку. 

4. 
Темп зростання 

ринку 

Середньорічний темп зростання у 2019-2024 очікується 

4,5%. 

 Євразія – 2,8%; 

 Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 4,4%; 

 Африка та Ближній Схід – 5,2%; 

 Північна Америка – 3,1%; 

 Південна Америка – 3,1%. 

Драйвери зростання: 

1) Регулювання викидів рівня Tier-5 стимулюватиме 

ринок будівельно-дорожнього обладнання. Оскільки все 

більша увага приділяється скороченню викидів від 

викопного палива, регіональне регулювання викидів вплине 

на ринок будівельно-дорожнього обладнання. 

2) Поліпшенням соціально-економічних умов у країнах з 

економікою, що розвивається, таких як Китай, Індія, 

Індонезія та Таїланд. Значне населення в таких країнах, як 

Китай та Індія, призвело до збільшення кількості державних 

проектів, таких як аеропорти, каналізаційні системи та 

проекти з відновлюваних джерел енергії. 

3) Збільшенням витрат на інфраструктуру на Близькому 

Сході: Саудівська Аравія планує зменшити свою залежність 

від нафтового сектора у плані доходів у рамках своєї 

концепції 2030 року. За прогнозами, це призведе до 

збільшення витрат на інфраструктуру в країні. 

5. Технології/інновації 
Електричні та гібридні машини становлять все більшу 

конкуренцію традиційним гідравлічним та механічним. 
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Проаналізувавши показники сільськогосподарського машинобудування 

світової галузі ми можна зазначити, що за підсумками 2020 року обсяг світового 

ринку сільськогосподарської техніки становив 142,0 млрд дол., а темпи 

зростання галузі становлять 1,3-1,8% на рік. В 2020 році тенденція виробництва 

самохідної техніки в країнах показала, що Німеччина займає 20%, США - 14%, 

Італія - 8,3%. Причіпна та навісна техніка - Німеччина – 16,8%, США – 13,1%, 

Китай – 9,6%, Італія – 7,4%. Отже найбільший попит на гідравлічні вузли та 

агрегати серед виробництва сільськогосподарської техніки на ринку 

комплектації є в країнах ЄС. 

В галузі будівельно-дорожньої техніки середньорічний темп зростання 

становить 4,5%. Найбільший попит на продукцію спостерігається в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні – 33%, що обумовлене збільшенням численності 

населення, що призвело до збільшення кількості державних проектів, таких як 

аеропорти, каналізаційні системи, будівництво будинків, будівництво нових 

автомагістралей та проекти з відновлюваних джерел енергії. 

За даними аналітичної статистики (з джерел інформації «АСМ-холдинг», 

«Росспецмаш», «Інформаційна база виробництва самохідних С/Г та БДМ 

машин у світі», відкритої інформації VDMA, grandviewresearch.com) 

проаналізуємо динаміку виробництва сільськогосподарських та будівельно-

дорожніх машин у світі за останні п’ять років (табл. 2.8, рис 2.1.). 

Таблиця 2.8 

Виробництво С/Г та БДМ машин у світі (на елементарних гео-ринках) 

Виробництво 

машин 
2016 2017 2018 2019 2020 

2020/2019

% 

С/Г машини, шт. 2 513 591 2 475 674 2 293 891 2 200 000 2 290 756 4,1 

БДМ машини, шт. 1 099 312 1 135 821 1 163 795 1 141 473 1 198 953 5,0 

ВСЬОГО 3 612 904 3 611 495 3 457 686 3 341 473 3 489 709 4,4 

 

Тенденція з виробництва сільськогосподарських машин показує спад 

попиту з 2016 року по 2019 рік та зростання на 4,1% в порівнянні 2019 з 2020м 

роком. В тенденції з виробництва будівельно-дорожніх машин показує 
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зростання ринку до 2018 року, зменшення попиту в 2019 році та зростання 

попиту в 2020-му році на 5,0%. 

 

Рис. 2.1 Тенденція виробництва С/Г та БДМ машин у світі. 

 

Розглянемо виробництво сільськогосподарських машин та будівельно-

дорожніх машин по географічним ринкам в 2020 році використовуючи дані 

аналітичної статистики (з джерел інформації «АСМ-холдинг», «Росспецмаш», 

«Інформаційна база виробництва самохідних С/Г та БДМ машин у світі», 

відкритої інформації VDMA, grandviewresearch.com) (табл. 2.9., рис.2.2., 2.3.). 

Таблиця 2.9 

Виробництво С/Г та БДМ машин у розрізі елементарних георинків у 

2020р. 

Виробництво 

машин 
СНД Європа Індія Ср. Схід 

Пд-Східна 

Азія 
Китай 

С/Г машини шт. 150 763 739 020 762 567 76 788 50 636 510 844 

БДМ машини 

шт. 
24 661 409 944 159 166 7 985 9 560 587 601 

ВСЬОГО 175 424 1 148 964 921 733 84 773 60 197 1 098 444 

 

Проаналізувавши виробництво сільськогосподарських машин за 

географічними ринками ми бачимо, що групу «А» складає Європа, Індія та 

Китай, які займають 87,9% від загального обсягу ринку виробництва С/Г 
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машин. Групу «В» складає ринок СНД та займає 6,6% від загального обсягу 

ринку виробництва С/Г машин. До групи «С» відносяться ринки Середнього 

Сходу та Південно-Східної Азії, які складають 5,6% від загального обсягу 

ринку виробництва С/Г машин. 

 

 

Рис. 2.2. Виробництво С/Г машин у розрізі елементарних георинків у 

2020р. 

 

 

Рис. 2.3 Виробництво БДМ машин у розрізі елементарних георинків у 

2020р. 
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З виробництва будівельно-дорожньої техніки групу «А» складає Китай та 

Європа, які займають 83,2% від загального обсягу ринку виробництва 

будівельно-дорожніх машин. Групу «В» складає ринок Індії та займає 13,3% від 

загального обсягу ринку виробництва будівельно-дорожніх машин. До групи 

«С» відносяться ринки СНД, Середнього Сходу та Південно-Східної Азії, які 

складають 3,6% від загального обсягу ринку виробництва будівельно-дорожніх 

машин. 

Отже для продажу гідравлічних вузлів і агрегатів на ринки комплектації 

слід звернути увагу на географічні регіон Європу, Індію та Китай на ринку 

виробництва сільськогосподарської техніки. На ринку будівельно-дорожньої 

техніки слід приділити увагу розгляду географічних регіонів Європи та Китаю. 

Розглянемо більш детально ринок ЄС виробництва гідравлічних вузлів та 

агрегатів в сегменті сільськогосподарської техніки та будівельно-дорожньої 

техніки. На цьому ринку присутня дуже велика конкуренція. Кожен з 

виробників гідравлічних вузлів та агрегатів має велику номенклатуру та 

широкий асортимент продукції. Їх виробничі підрозділи розташовані майже в 

кожному куточку планети, а дистриб’юторські та дилерські мережі охоплюють 

всіх споживачів, де присутній хоча б найменший попит на продукцію. Аналіз 

ринку ЄС виробництва гідравлічних вузлів та агрегатів в сегменті 

сільськогосподарської техніки та будівельно-дорожньої техніки представлений 

в табл.2.10 та на рис. 2.4.[106, 107, 108, 109, 110, 111, 112] 
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Таблиця 2.10 

Аналіз ринку ЄС виробництва гідравлічних вузлів та агрегатів 

в сегменті сільськогосподарської техніки та будівельно-дорожньої техніки за 2018-2020 рр. 

№ 

п/п 
Виробник 

Прибуток, млн. долл. 

Приріст 

прибутку 

2019/2018р.р. 

Приріст 

прибутку 

2020/2019р.р. 

Частка ринку, % Відхилення, % 

2018 2019 2020 
млн. 

долл. 
% 

млн. 

долл. 
% 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

1 

Bosch Rexroth 

AG 

(Німеччина) 

4 179,9 4 356,2 4 235,4 176,3 4,2% -120,8 -2,8% 30,3% 33,1% 33,3% 2,8% 0,2% 

2 

Parker 

Hannifin Corp 

(США) 

2 916,7 3 012,1 2 951,1 95,4 3,3% -61,0 -2,0% 21,1% 22,9% 23,2% 1,7% 0,3% 

3 
Danfoss A/S 

(Данія) 
1 523,7 1 645,6 1 532,3 121,9 8,0% -113,3 -6,9% 11,0% 12,5% 12,1% 1,5% -0,5% 

4 

HYDAC 

International 

GmbH 

(Німеччина) 

981,5 996,7 946,4 15,2 1,5% -50,3 -5,0% 7,1% 7,6% 7,4% 0,5% -0,1% 

5 
Bondioli & 

Pavesi (Італія) 
130,6 141,3 137,6 10,7 8,2% -3,7 -2,6% 0,9% 1,1% 1,1% 0,1% 0,01% 

6 
HYDROSILA 

(Україна) 
14,5 14,2 14,1 -0,3 -2,1% -0,1 -0,7% 0,105% 0,108% 0,111% 0,0028% 0,0030% 

7 ІНШІ 4 048,4 2 992,5 2 899,2 -1 055,9 -26,1% -93,3 -3,1% 29,3% 22,7% 22,8% -6,6% 0,1% 

ОБ’ЄМ РИНКУ 13 795,3 13 158,6 12 716,1 -636,7 -4,6% -442,5 -3,4% 100,0% 100,0% 100,0% -4,6% -3,4% 
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Рис. 2.4. Аналіз об'єму ринку ЄС виробництва гідравлічних вузлів та агрегатів в сегменті сільськогосподарської 

техніки та будівельно-дорожньої техніки 
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Об’єм ринку гідравлічних вузлів та агрегатів в 2020 році склав 12 716,1 

млн. доларів та зменшився на 3,4% в порівнянні з попереднім періодом.  

Лідером ринку є Bosch Rexroth AG (Німеччина) – в 2020 році 33,3% від 

загального об’єму ринку. На другій позиції Parker Hannifin Corp (США) – доля 

в 2020 році 23,2%. Третю позицію посів Danfoss A/S (Данія) – доля в 2020 році 

склала 12,1% від загального об’єму ринку. 

HYDROSILA (Україна) на ринку ЄС в 2020 році посіла шосту позицію та 

склала всього 14,1 млн. доларів та зайняла 0,11% від загального об’єму ринку, 

збільшивши частку ринку на 0,003% у порівнянні з попереднім періодом. 

COVID-19 серйозно вплинув на світову економіку та всі галузі по всьому 

світу. В основному це відбувається через збій в ланцюжку поставок по всьому 

світу. Виробництво у різних галузях було обмежено через пандемію, що 

призвела до нестачі сировини. Зниження експорту та збоїв в ланцюжку 

постачання є основними факторами, що сприяють скороченню виробництва. 

Таким чином, ринок гідравліки постраждав від COVID-19. Це призвело до 

зниження розрахункових темпів зростання у річному обчисленні у 2020 році 

порівняно з 2019 роком. 

Аналіз макрочинників підприємства (PEST аналіз). 

Для ефективної роботи ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на зовнішніх 

ринках було розроблено PEST-аналіз. 

Метою PEST-аналізу для ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» було 

відстеження (моніторинг) змін в макросередовищі і в 4-х ключових областях 

(політичні, економічні, соціально-культурні та технологічні) з виявлення 

тенденцій, подій, які знаходяться поза контролем бізнесу, які впливають на 

стратегічні рішення підприємства [40, с.203]. 

В таблиці 2.11 наведено основні чинники макросередовища, що 

впливають або будуть впливати на результати управління маркетинговою 

стратегією підприємства на зовнішніх ринках та показують тенденції чи події, 

непідконтрольні підприємству, що впливатимуть на прийняття стратегічних 

рішень (повний PEST – аналіз розміщено у Додатку Б).  
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Таблиця 2.11 

PEST – аналіз ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

 

ПОЛІТИЧНІ  

№ п/п Чинник Вага 

1 Нестабільність політико-економічного становища України. 0,25 

2 Військовий конфлікт на сході країни. 0,17 

3 Погіршення торгівельних відносин з Росією. 0,15 

4 Високий рівень корупції. 0,05 

5 Можливість конкурувати на багатьох ринках. 0,05 

ЕКОНОМІЧНІ 

№ п/п Фактор Вага 

1 Високий рівень інфляції. 0,31 

2 Зростання цін на сировину та енергоресурси. 0,28 

3 Низька рентабельність виробництва. 0,20 

4 Недостатній обсяг інвестицій. 0,15 

5 Падіння споживчого попиту. 0,13 

6 Відкриваються нові ринки Європи та США. 0,12 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ 

№ п/п Фактор Вага 

1 Незадовільна мотивація працівників. 0,27 

2 Зниження привабливості праці. 0,20 

3 Відтік кваліфікованих кадрів. 0,20 

4 Скорочення працездатного населення. 0,05 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

№ п/п Фактор Вага 

1 Велика амортизації обладнання. 0,28 

2 
Довге впровадження інноваційних розробок, надмірні на енерго- та 

матеріаломісткість виробництва продукції. 
0,27 

3 Недостатня якість продукції. 0,20 

4 
Низький рівень фундаментальних та науково-практичних 

досліджень. 
0,16 

5 
Продукція, що випускається у більшості випадків підприємством, є 

новою не для ринків, а для підприємства. 
0,12 

6 
Залежність від постачань вузлів, деталей та комплектуючих з інших 

країн. 
0,07 

 

Вплив політичних чинників на діяльність ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» на зовнішніх ринках: 

 на даний момент в Україні дуже нестабільна політична та 

економічна ситуація. Курс гривні нестабільно змінюється, що не може 

гарантувати точність економічних розрахунків. Питома вага цього чиннику 

складає 0,25; 
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 військовий конфлікт на сході країни ускладнює транспортування 

продукції на східні ринки. Питома вага чинника склала 0,17; 

 введення санкцій проти Росії погіршило торгівельні відносини. Є 

велика вірогідність введення санкцій з боку Білорусії. Питома вага - 0,15; 

 корупція на ринку України та ЄАЕС досягає високого рівня, тобто 

торгівельні відносини будуються на «відкатах». Питома вага - 0,05; 

 конфлікт з Росією прискорює відкриття ринку Європи та США. 

Питома вага цього чиннику складає 0,05. 

Вплив економічних чинників на діяльність ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила»: 

 нестабільний курс гривні провокує швидке зростання цін на 

продукцію. Питома вага цього чиннику склала 0,31; 

 зростання ціни на імпорт сировини та електроенергію також 

впливає на збільшення ціни на продукцію. Питома вага - 0,28; 

 збільшення собівартості продукції та не стрімке зростання ринкової 

ціни знижує рентабельність підприємства. Питома вага - 0,20; 

 відсутність інвестицій зменшує можливості розробки нової 

продукції та оновлення обладнання на підприємстві. Питома вага - 0,15; 

 збільшення ціни на продукцію, ускладнює можливість споживача 

купувати потрібний їм продукт. Споживачі змушені шукати дешевший аналог 

продукту або змінювати його на інший. Питома вага - 0,13; 

 відкриття нових ринків Європи та США, дає можливість 

розширення сегментів ринку та номенклатурного ряду продукції на 

підприємстві. Зростання сили бренду. Питома вага цього чиннику складає 0,12. 

Вплив соціально-культурних чинників на діяльність ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила»: 

 недостатня заробітна платня працівників, відсутність заохочень, 

тощо - це призводить до неефективної праці та кадрової кризи. Питома вага -

0,27; 
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 не використання підприємством мотивації працівників - знижує 

привабливість праці працівників. Питома вага цього чиннику складає 0,20; 

 більшість працездатного населення вимушені виїжджати 

працювати за кордон, через значно більші заробітні плати в тих же або кращих 

умовах праці. Питома вага - 0,20; 

 в Україні швидко скорочується працездатне населення, через виїзд 

за кордон молодого покоління та значний відсоток громадян пенсійного віку. 

Питома вага цього чиннику склала 0,05. 

Вплив технологічних чинників на діяльність ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила»: 

 нове обладнання вимагає списання амортизації, що впливає на 

собівартості виготовленої продукції. Питома вага - 0,28; 

 розробка нового продукту потребує значних затрат часу та коштів, 

а також новітніх технологій та обладнання. Закордонні конкуренти швидше 

розвивають свої навики та вміння, використовуючи новітні технології. Питома 

вага - 0,27; 

 в Україні на підприємствах використовують до 60% старого 

обладнання, що не дає змоги якісно виготовляти продукт згідно стандарту ISO. 

Питома вага цього чинника 0,20; 

 інноваційні розробки впроваджуються дуже довго, через зависоку 

ціну на обладнання. Питома вага - 0,16; 

 як правило потужностей підприємства не достатньо для 

виготовлення всієї товарної номенклатури, а тим паче для виготовлення 

продукції під замовлення споживача. Тому продукцію підприємство виготовляє 

під потребу ринку. Питома вага - 0,12; 

 Україна не виготовляє обладнання, воно все імпортується з Китаю, 

Європи та США. Отже на обслуговування або ремонт обладнання тратиться 

багато часу та коштів. Питома вага цього чиннику складає 0,07. 

Отже, підприємству необхідно враховувати вплив багатьох чинників при 

реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Приділяти більше уваги 
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оновленню обладнання, кадровим питанням, конкурентоспроможності 

продукту та ін. 

Аналіз поточного стану компанії. 

Проаналізуємо власні продажі ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». 

Розглянемо та проаналізуємо географічну структура продаж ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» за 2019 та 2020 роки (табл. 2.12 та  рис. 2.5.) 

 

Таблиця 2.12 

Географічна структура продаж ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

Ринки 

Митний Союз 

ЄАЕС (Білорусь, 

Казахстан, Росія, 

Вірменія и 

Киргизстан) 

Україна 
Далеке 

зарубіжжя  

Країни 

СНД 
Всього 

Обсяг продажів, 

2020,тис. грн. 
1 101 354, 23 201 036, 41 373 184, 25 57 953, 52 1 733 528, 43 

Обсяг продажів, 

2019, тис. грн. 
983 170, 97 218 562, 48 376 615, 21 53 128, 19 1 631 476, 87 

Відхилення, % 12,0% -8,0% -0,9% 9,1% 6,3% 

 

Проаналізувавши географічну структуру продаж, ми спостерігаємо 

зростання обсягу прибутку ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на 6,3% у 

порівнянні 2020/2019р.р. 

На ринку Митного Союзу ЄАЕС спостерігається зростання прибутку на 

12,0%, яке обумовлено зростанням попиту на продукцію ТМ «Гідросила». 

На ринку Україні відбулося зменшення прибутку на 8,0% - через 

підвищення собівартості товару. 

На ринку далекого зарубіжжя - зменшення прибутку на 0,9%, що 

обумовлено попитом на продукцію, яку підприємству потрібно освоювати. 

В інших країнах СНГ зростання прибутку на 9,1% - обумовлене 

розширенням дилерської мережі. 
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Рис. 2.5 Географічна структура продаж ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» [Звітні дані]. 

 

Продуктова структура продаж компанії ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» складається з продажу насосів та моторів шестеренних, аксіально-

поршневих машин (насосів та моторів), гідроциліндрів, гідророзподільників, 

рукавів високого тиску, швидко роз’ємних з’єднань. (табл. 2.13, рис.2.6) 

 

Митний Союз 

ЄАЕС 

(Білорусь, 

Казахстан, 

Росія, Вірменія 

и Киргизстан)

63,5%

Україна

11,6%

ДЗ

21,5%

Інші країни 

СНД

3,3%

2020, тис. грн.

Митний Союз 

ЄАЕС 

(Білорусь, 

Казахстан, 

Росія, Вірменія 

и Киргизстан)

60,3%

Україна

13,4%

ДЗ

23,1%

Інші країни 

СНД

3,3%

2019, тис. грн.
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Таблиця 2.13 

Продуктова структура продаж компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 2019-2020р. 

№ п/п Продуктова група Виробник 
Обсяг за 2020р.,млн 

грн.  

Обсяг за 2019р.,млн 

грн.  
Відхилення, % 

1 НШ АТ «Гідросила» 654 307,45 604 858,61 8,2% 

2 АПМ ПрАТ «Гідросила АПМ» 467 700,50 434 972,84 7,5% 

3 Гідроциліндри ТОВ «Гідросила ТЕТІС» 267 790,54 258 578,72 3,6% 

4 Гідророзподільники АТ «Гідросила МЗТГ» 233 919,11 199 997,90 17,0% 

5 РВТ ПрАТ «Гідросила ЛЕДА» 81 712,24 105 698,33 -22,7% 

6 ШРЗ ПрАТ «Гідросила ЛЕДА» 28 098,56 27 370,44 2,7% 

 Всього  1 733 528,43 1 631 476,87 6,3% 

 

  

Рис. 2.6 Продуктова структура продаж компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 2019-2020р. [Звітні дані] 
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Гідророзподі
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12,3%
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ШРЗ

1,7%

2019р. 
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Аналізуючи збут ПрАТ «ТД «Гідросила» за продуктовою структурою 

продаж, ми бачимо, що лідируючу позицію з продажу займають насоси і мотори 

шестеренні, які виробляє АТ «Гідросила». ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

було збільшено прибуток від реалізації НШ у 2020 році на 8,2% у порівнянні з 

попереднім періодом 2019 роком та складають 37,7% відсотків від загального 

річного прибутку компанії. 

Прибуток від реалізації аксіально-поршневі машини (АПМ) виробництва 

ПрАТ «Гідросила АПМ» збільшився на 7,5% в 2020 році в порівнянні з 2019 

роком та склав 27,0% від загального прибутку компанії. Аксіально-поршневі 

машини є продуктом з високою маржинальністю. Щорічно «Гідросила АПМ» 

інвестує кошти у розробку нової продукції товарної групи «аксіально-поршневі 

машини». Про це свідчать нові серії аксіально-нових машин: «Насоси 

аксіально-поршневі регульовані для закритих гідросистем серії PVT та PVK», 

«Насоси аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком PBF20T та 

PBF20TН» та «Насоси аксіально-поршневі регульовані для відкритих 

гідросистем з LS-системою керування серії С та С1». 

Прибуток від реалізації гідроциліндрів виробництва ТОВ «Гідросила 

ТЕТІС» збільшився на 3,6% в 2020 році у порівнянні з 2019 роком та склав 

15,4% від загального прибутку компанії. 

АТ «Гідросила МЗТГ» спеціалізується на виробництві 

гідророзподільників. ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» збільшила прибуток від 

реалізації гідророзподільників на 17,0% в 2020 році у порівнянні з 2019 роком 

та склала 13,5% від загального прибутку компанії. 

ПрАТ «Гідросила ЛЕДА» виробляє РВТ та ШРЗ. ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» збільшила прибуток від реалізації ШРЗ на 2,7% у 2020 році у 

порівнянні з 2019 роком та склала 1,6% від загального прибутку компанії. А 

РВТ зменшила прибуток від реалізації на 22,7% та склав 4,7% від загального 

прибутку компанії. Хоча такі продукти, як ШРЗ та РВТ складають не великий 

відсоток від загального обсягу збуту, але вони відіграють важливу роль при 

наданні цілісного інженерного рішення. Так як, компанія постійно вносить 
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зміни у продуктовий ряд з метою забезпечення саме готовими інженерними 

рішеннями для машинобудування. У пострадянський період компанія зростала 

як постачальник окремих вузлів і компонентів на ринок експлуатації (ринок 

запасних частин). (табл. 2.14., рис. 2.7) 

Таблиця 2.14 

Структура продаж ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

за характером ринку (2019-2020рр.) 

Ринок 2020р.,тис. грн. 2019р., тис. грн. Відхилення, % 

Ринок комплектації 420 715,83 358 603,77 17,3% 

Ринок експлуатації 1 312 812,60 1 272 873,10 3,1% 

Всього 1 733 528,43 1 631 476,87 6,3% 

 

 

 

Рис. 2.7 Структура продаж ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 

характером ринку (2019-2020рр.) [Звітні дані] 

Ринок 

комплектації

24,3%
Ринок 

єксплуатації

75,7%

2020р.

Ринок 

комплектації

22,0%Ринок 

єксплуатації

78,0%

2019р.
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Проаналізувавши об’єми реалізації, ми спостерігаємо зростання прибутку 

на ринку комплектації на 3,1% та зростання прибутку на ринку експлуатації на 

17,3%. 

Аналіз конкурентів ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». 

Розглянемо зовнішньоекономічну діяльність основних конкурентів ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» на ринку Європейського Союзу за аналізом 

комплексу маркетингу 4Р (продукт, ціна, розподіл, просування) (табл.2.15.). 

Основними конкурентами ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на ринку ЄС 

є: 

 BOSCH REXROTH - має більш ніж 200-річну історію, понад 31 100 

співробітників у різних філіях, які займаються виготовленням та сервісом у 25 

країнах, а також фахівці зі збуту, що працюють у 80 країнах, Оборот у 2019 році 

становив 6,2 млрд. євро. Інвестиції у дослідження та розробки 348 млн. євро 

[106]; 

 PARKER HANNIFIN - компанія Parker є світовим лідером у 

виробництві компонентів гідросистем для мобільних машин, індустріальних 

машин та аерокосмічної промисловості. У компанії працюють понад 55 610 осіб 

у 37 штатах США та 49 країнах по всьому світу. До складу компанії входить 

119 підрозділів та 310 виробничих майданчиків. Річний оборот компанії $14,32 

млрд [107]; 

 DANFOSS - компанія Turolla заснована у 1948 році. Протягом 2019 

року компанія Turolla була повністю інтегрована у Danfoss Power Solutions, яка 

розробляє, виробляє та продає гідравлічні та електронні системи та 

компоненти, призначені головним чином для застосування в мобільній техніці. 

Процес інтеграції та ребрендингу закінчився до кінця 2019 року. Торговельну 

марку Turolla знято з виробництва, вся продукція буде продаватися під маркою 

Danfoss. 21 січня 2020 р. компанія Danfoss оголосила про укладення угоди про 

придбання бізнесу Eaton Hydraulics за 3,3 млрд. доларів США. Придбання 

повністю відповідає стратегії Danfoss щодо зміцнення свого основного бізнесу 

та підвищення споживчої вартості. (Очікується, що операція завершиться в 1 
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кварталі 2021 року.) Сьогодні Danfoss – це 28 000 співробітників, 72 заводи у 

більш ніж 20 країнах, світові продажі у більш ніж 100 країнах. Під окремою 

маркою Hydro-Gear поставляються системи гідростатичного приводу на низку 

ринків. Сертифікати: ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, OHSAS 18001-2007, ISO 

TS 16949 Основні показники за перше півріччя 2020 року: обсяг продажів 

знизився на 10% до 2.864 млн. євро (перше півріччя 2019 р.: 3.166 млн. євро). 

Причина – пандемія Covid-19 [108]; 

 HYDAC - німецький виробник гідравлічного та фільтраційного 

обладнання. Підприємство засноване у 1963 році та налічує близько 9.000 

співробітників у всьому світі. Головний офіс компанії розташований у місті 

Зульцбах. Виробничі потужності розташовані в Зульцбах (Саар), Геттелборн, 

Нойнкірхен, Саарбрюккен і Дудвайлер. Сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001. Дохід компанії в 2020 році склав 1,3 млрд. євро з усіх галузь 

виробництва [109]; 

 BONDIOLI & PAVESI - компанія заснована у 1950 році (Італія). Група 

Bondioli & Pavesi складається з одинадцяти підприємств, кожне з яких 

спеціалізоване у розробці та виготовленні певних компонентів силової 

передачі. Компанія Bondioli & Pavesi India PVT Ltd., що працює з 2012 року, 

виробляє насоси, аксіально-поршневі гідравлічні двигуни та розподільники, 

призначені для основних місцевих виробників сільськогосподарських машин та 

пересувної будівельної техніки для сектора будівництва та комунального 

будівництва. Гідравліка займає 32,4% всієї продукції, що продається. 68% усієї 

продукції виробляється для аграрної галузі, 24% у галузі будівельної техніки. 

Переважна більшість продажу це країни Європи 48 %, інші країни 36 % і у Італії 

16 % всіх продажів. Сьогодні компанія здійснює свою діяльність у більш ніж 50 

країнах світу [110]. 
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Таблиця 2.15 

Аналіз конкурентів ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за характером ринку за 2019-2020р. 
Конкурент Продукт Ціна Розподіл Просування 

BOSCH 

REXROTH 

1) Шестеренні насоси та мотори; 

2) Аксіально-поршневі насоси та 

мотори; 

3) Гідророзподільники; 

4) Гідроциліндри. 

на ринку ДЗ: 

НШ: ГС = Rexroth – 20% 

АПМ: ГС = Rexroth – 30%; 

ГР: ГС = Rexroth + 20%; 

ГЦ: ГС = Rexroth - 25%; 

По всьому світу, присутні в різних 

країнах: штаб-квартири компанії, 

регіональні представники з продажу та 

сервісу. 

Участь у 12 виставках: Tire Technology Expo (Ганновер), 

ConExpo (Las Vegas, USA), GESS (Дубаї), LOPEC 

(Мюнхен), CIMT (Пекін), Hannover Messe MDA, OTC 

Offshore Technology Conference (Houston/Texas), Interpack 

Düsseldorf, Germany, Stage Set Scenery (Пекін), EMO 

(Ганновер), Schweißen & Schneiden (Düsseldorf, Germany), 

SPS IPCDrives (Nürnberg, Germany). 

PARKER 

HANNIFIN 

1) Шестеренні насоси та мотори; 

2) Аксіально-поршневі насоси та 

мотори; 

3) Швидко роз’ємні з’єднання; 

4) Гідравлічний фітинг; 

Рукава високого тиску. 

на ринку ДЗ: 

НШ: ГС = Parker - 20% 

АПМ: ГС = Parker - 20% 

ШРЗ: ГС = Parker - 27% 

Африка, Азіатсько-Тихоокеанський 

регіон, Європа, Латинська Америка, 

Близький Схід, Північна Америка. 

Участь у виставках: СТТ 2019, HEBA 2019, IFPE 

(International Fluid Power Exposition), Pittcon Conference & 

Expo, International Air-Conditioning, Heating, Refrigeration 

Exposition AHR Expo. 

DANFOSS 1) Шестеренні насоси та мотори; 

2) Аксіально-поршневі насоси та 

мотори; 

3) Гідророзподільники. 

на ринку ДЗ: 

НШ: ГС = Danfoss - 20% 

АПМ: ГС = Danfoss - 20% 

ГР: ГС = Danfoss - 20% 

- Європейський Союз (78 компаній); 

- Росія (2 компанії); 

- Азія (25 компаній); 

- Північна Америка (222 компанії); 

- Південа Америка (11 компаній). 

Поставляють на: Bobcat, Hydraulic 

automation, Forse, JCB, Claas, Liebher, 

Manitou, Scania, Terex, CAT, Landini, 

БелАЗ, Ростсільмаш та ін. 

Участь у виставках: 

 IFPE, Las Vegas, США; 

 ICUEE, Кентукі, США; 

 Hannover Messe, Німеччина; 

 Вauma, Мюнхен, Німеччина; 

 Nor-Shipping, Oslo, Норвегія; 

 Elmia Wood, Jönköping, Швеція; 

 Agritechnica, Hanover, Німеччина; 

 Вauma, СТТ, Москва. 

А також участь у регіональних європейських виставках 

(беруть участь дистриб'ютори). 

HYDAC 1) Шестеренні насоси та мотори; 

2) Аксіально-поршневі насоси та 

мотори; 

3) Гідророзподільники; 

4) Гідроциліндри. 

5) Швидко роз’ємні з’єднання. 

на ринку ДЗ: 

НШ: ГС = HYDAC – 10% 

АПМ: ГС = HYDAC – 20%; 

ГР: ГС = HYDAC + 20%; 

ГЦ: ГС = HYDAC - 15%; 

ШРЗ: ГС = HYDAC - 5%. 

Має у своєму розпорядженні 10 офісів у 

Німеччині та близько 40 філій за 

кордоном, а також глобальну мережу 

збуту з більш ніж 500 партнерами. 

Частково розташовані власне 

виробництво та відділи сервісу та збуту 

на зростаючому ринку Азії в Індії, 

Сінгапурі, Китаї, Японії, Південній 

Кореї, Малайзії. 

Участь у виставках: 

- IFPE, Las Vegas, США; 

- Hannover Messe, Німеччина; 

- Вauma, Мюнхен, Німеччина; 

- Nor-Shipping, Oslo, Норвегія; 

- Agritechnica, Hanover, Німеччина; 

- Вauma, СТТ, Москва. 

BONDIOLI 

& PAVESI 

1) Шестеренні насоси та мотори; 

2) Аксіально-поршневі насоси та 

мотори; 

3) Гідророзподільники; 

на ринку ДЗ: 

НШ: ГС = Bondioli & Pavesi – 10% 

АПМ: ГС = Bondioli & Pavesi – 25%; 

ГР: ГС = Bondioli & Pavesi + 20%; 

Торгові та логістичні компанії у Бразилії, 

Китаї, Данії, Франції, Німеччині, Індії, 

Італії, Нідерландах, Польщі, Росії, 

Іспанії, Швеції, США та Україні. 

Участь у виставках: АГРОСАЛОН, EIMA International 

(Італія), bauma СТТ (Москва), AGRITECHNICA 

(Ганновер), AGRI VIETNAM. 
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Сегментування ринку. 

Стратегія розвитку підприємства значною мірою залежить від 

можливості аналізу і вибору цільового сегменту на ринку. Для первинного 

стратегічного аналізу ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» використовує 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 окремих ринках і 

є сегментація. 

В результаті сегментації вибирають цільові сегменти, які відповідають 

можливостям підприємства та особливостям розвитку ринку. Сегменти – це 

поділ потенційних покупців на окремі групи, що характеризуються загальними 

властивостями, наприклад, однаковими потребами, ставленням до товару чи 

послуги, вигодами під час покупки, рівнем доходу і освіти, поведінкою під час 

покупки, статтю і віком, однаковою реакцією на ринкові зусилля продавця. 

Якщо в розглянутій групі покупців спостерігається деяка неоднорідність 

властивостей, то цю групу не можна вважати одним сегментом.  

У процесі сегментації, крім виявлення однорідних груп покупців з 

однаковими потребами, вивчаються можливості конкурентів задовольняти ці 

потреби порівняно з можливостями фірми. Тому можна сказати, що сегментація 

переслідує дві основні мети: виявлення однорідних груп споживачів з 

однаковими потребами; з’ясування можливостей фірми задовольнити ці 

потреби краще, ніж це роблять конкуренти. 

Проаналізуємо ринки сільськогосподарської та будівельно-дорожньої 

техніки на глобальному ринку (табл.2.16, рис 2.8) (з джерел інформації 

«Інформаційна база виробництва самохідних С/Г та БДМ машин у світі»). 

Найбільшу долю виробництва сільськогосподарської техніки на 

глобальному ринку складають сегменти з виробництва мінітракторів – 42,2%, 

причіпної та навісної с/г техніки – 27,2% і тракторів с/г до 150 к.с. – 19,3%, які 

разом займають 88,7% від всього об’єму ринку сільськогосподарської техніки. 

Сегменти комбайнів – 8,1% та тракторів с/г більше 150 к.с. – 3,3%. 
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Сегмент мінітракторів найбільш поширений на ринку Індії - 73,6%, 

Китаю – 21,0%, Ср. Сходу – 4,4%, ЄС – 0,7% та СНД – 0,2%. 

Таблиця 2.16 

Сегментування ринку комплектації С/Г техніки з елементарних 

георинків (техніки) 

№ Вид техніки 
СНД, 

шт. 
ЄС, шт. 

 Індія, 

шт. 

Ср. Схід, 

шт. 

Пд-

Східна 

Азія, шт. 

Китай, 

шт. 

Всього 

техніки, 

шт. 

1 Мінітрактори 2 400 6 800 712 500 42 900  203 000 967 600 

2 

Причіпна та 

навіс. с/г 

техніка 

103 200 521 000     624 200 

3 
Трактори с/г до 

150 к.с. 
31 400 132 700 62 500 36 000 32 900 147 000 442 500 

4 Комбайни 6 000 12 400 9 400  19 100 137 900 184 800 

5 
Трактори с/г 

більше 150 к.с. 
3 300 71 500     74 800 

Всього, шт. 146 300 744 400 784 400 78 900 52 000 487 900 2 293 900 

 

 

Рис. 2.8 Сегментування ринку комплектації сільськогосподарської 

техніки на елементарних георинках (техніки). 

 

Сегмент причіпної та навісної с/г техніки найбільш поширений на ринку 

ЄС - 83,5% та СНД – 16,5% усього виробництва причіпної та навісної с/г техніки 

в світі. 

Мінітрактори

42,2%

Причіпна та 

навіс. с/г 

техніка

27,2%

Трактори с/г до 

150 кс

19,3%

Комбайни

8,1%

Трактори с/г 

більше 150 кс

3,3%

Сегментування ринку комплектації С/Г техніки
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Таблиця 2.17 

Сегментування: вибір цільових та перспективних сегментів на глобальному ринку С/Г техніки (ринок 

комплектації) 

№ 

п/п 
Вид техніки СНД ЄС Індія Ср. Схід Пд-Східна Азія Китай 

1 Мінітрактори 

НШ - 1 400 

Г/р - 1 200 

Г/ц - 2 400 

ШРЗ - 4 800 

РВТ - 9 600 

НШ - 4 100 

Г/р - 3 400 

Г/ц - 6 800 

ШРЗ - 13 500 

РВТ - 27 000 

НШ - 356 300 

Г/р - 356 300 

Г/ц - 712 500 

ШРЗ - 1 425 000 

РВТ - 2 137 500 

НШ - 21 500 

Г/р - 21 500 

Г/ц - 42 900 

ШРЗ - 85 900 

РВТ - 171 700 

  

НШ - 101 500 

Г/р - 101 500 

Г/ц - 203 000 

ШРЗ - 406 000 

РВТ - 812 000 

2 Причіпна та навіс. с/г техніка 

Г/ц - 232 300 

ШРЗ - 214 200 

РВТ - 245000 

Г/ц - 2 084 000 

ШРЗ - 1 042 000 

РВТ - 2 084 000 
        

3 Трактори с/г до 150 кс 

НШ - 62 800 

Г/р - 31 400 

Г/ц - 78 500 

ШРЗ - 125 600 

РВТ - 188 400 

НШ - 265 400 

Г/р - 132 700 

Г/ц - 331 700 

ШРЗ - 530 800 

РВТ - 796 200 

НШ - 125 000 

Г/р - 62 500 

Г/ц - 125 000 

ШРЗ - 125 000 

РВТ - 187 500 

НШ - 72 100 

Г/р - 36 000 

Г/ц - 72 100 

ШРЗ - 72 100 

РВТ - 144 200 

НШ - 65 900 

Г/р - 32 900 

Г/ц - 65 900 

ШРЗ - 65 900 

РВТ - 131 700 

НШ - 264 600 

АПМ - 29 400 

Г/р - 147 000 

Г/ц - 367 500 

ШРЗ - 294 000 

РВТ - 588 000 

4 Комбайни 

НШ - 17 900 

АПМ - 13 100 

Г/р - 17 900 

Г/ц - 89 600 

ШРЗ - 35 800 

РВТ - 179 100 

НШ - 37 100 

АПМ - 33 400 

Г/р - 37 100 

Г/ц - 185 700 

ШРЗ - 74 300 

РВТ - 371 300 

НШ -14 200 

АПМ - 14 200 

Г/р - 9 400 

Г/ц - 47 200 

ШРЗ - 37 800 

РВТ - 188 900 

  

НШ - 28 700 

АПМ - 28 700 

Г/р - 19 100 

Г/ц - 95 700 

ШРЗ - 76 500 

РВТ - 191 300 

НШ - 206 900 

АПМ - 206 900 

Г/р - 137 900 

Г/ц - 689 600 

ШРЗ - 551 600 

РВТ - 1 379 100 

5 Трактори с/г більше 150 кс 

НШ - 4 000 

АПМ - 2 700 

Г/р - 3 300 

Г/ц - 13 300 

ШРЗ - 13 300 

РВТ - 20 000 

НШ - 107 200 

АПМ - 85 700 

Г/р - 71 500 

Г/ц - 285 800 

ШРЗ - 285 800 

РВТ - 428 700 

        

 

 Цільовий сегмент  Перспективний сегмент 
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Сегмент трактори с/г до 150 к.с. найбільш поширений на ринках Китаю – 

33,2%, ЄС – 30,0% та Індії – 14,1%, які разом складають 77,3%. На ринку Ср. 

Схід – 8,1%, Пд. Східна Азія – 7,4% та СНД – 7,1%. 

Сегмент комбайнів займає на ринку Китаю - 74,6%, Пд. Східна Азія – 

10,3%, ЄС – 6,7%, Індії – 5,1% та СНД – 3,2%. 

Сегмент трактори с/г більше 150 к.с. найбільш поширені на ринку ЄС - 

95,6% та СНД – 4,4%. 

Проаналізуємо попит на гідрокомпоненти з виробництва с/г техніки на 

глобальному ринку (табл. 2.17). 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію в 

сегменти мінітрактори, причіпна та навісна с/г техніка, трактори с/г до 150 к.с., 

трактори с/г більше 150 к.с. та комбайни, які являються цільовими сегментами 

для компанії на ринку СНД. На ринку ЄС компанія працює в цільовому сегменті 

тракторів с/г до 150 к.с. та причіпної та навісної с/г техніка, де в продуктовому 

напрямку гідроциліндрів є цільовим сегментом, а в продуктовому напрямку 

ШРЗ та РВТ - перспективним сегментом. Компанія також постачає свою 

продукцію на ринок Індії в сегменті комбайнів та на ринок Середнього Сходу в 

сегменті мінітракторів. 

Проаналізуємо виробництво будівельно-дорожніх машин на глобальному 

ринку (табл.2.18., рис.2.9.). 

Найбільшу долю виробництва будівельно-дорожніх машин на 

глобальному ринку складають сегменти з виробництва вилкових 

навантажувачів – 31,7%, автосамоскидів – 21,1%, екскаваторів – 9,2%, 

екскаваторів-навантажувачів – 7,5%, ковшових навантажувачів – 6,3% і 

бетонозмішувачів – 5,4%, які разом займають 81,2% від усього об’єму ринку 

будівельно-дорожніх машин. Сегменти мініекскаваторів – 4,1%, кранів-

маніпуляторів – 3,7%, катків, асф. та ґрунт. – 3,3%, автокранів – 3,0%, 

навантажувачів з телескопічною стрілою – 2,7%, навантажувачів з бортовим 

поворотом – 0,9%, стрілових підйомників – 0,4%, комунальної техніки – 0,3%, 

бульдозерів – 0,1% та грейдерів – 0,1%. 
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Таблиця 2.18 

Сегментування ринку комплектації будівельно-дорожніх машин з 

елементарних георинків (техніки) 

№ Вид техніки СНД ЄС  Індія Ср. Схід 
Пд-Східна 

Азія 
Китай 

Всього 

техніки 

1 
Вилкові 

навантажувачі 
1 000 128 900 7 200   230 800 367 900 

2 Автосамоскиди 9 400 30 800 58 700   146 600 245 500 

3 Екскаватори 600 30 700 16 100 2 600 9 400 47 500 106 900 

4 
Екскаватори-

навантажувачі 
300 34 000 47 500 3 600  2 200 87 600 

5 
Ковшові 

навантажувачі 
1 000 24 000 2 300   45 600 72 900 

6 Бетонозмішувачі 700  6 000 2 000  54 000 62 700 

7 Мініекскаватори  36 100 2 700   9 000 47 800 

8 Крани-маніпулятори 3 300 40 000     43 300 

9 Катки, асф. та ґрунт. 300 34 400 3 500    38 200 

10 Автокрани 2 500 2 900 18 400   11 500 35 300 

11 

Навантажувачі з 

телескопічною 

стрілою 

 31 700     31 700 

12 
Навантажувачі з 

бортовим поворотом 
 10 900     10 900 

13 Стрілові підйомники  5 100     5 100 

14 Комунальна техніка 4 000      4 000 

15 Бульдозери 800      800 

16 Грейдери 600      600 

Всього 24 500 409 500 162 400 8 200 9 400 547 200 1 161 200 

 

Сегмент вилкових навантажувачів найбільш поширені на ринках Китаю - 

62,7%, ЄС - 35,0%, Індії – 2,0% та СНД – 0,3%. 

Сегмент автосамоскидів займає на ринках Китаю – 59,7%, Індії – 23,9%, 

ЄС – 12,5%, СНД – 3,8%. 

Сегмент екскаваторів найбільш поширені на ринках Китаю – 44,4%, ЄС – 

28,7% та Індії – 15,1%, які разом складають 88,2%. Ринки Пд. Східної Азії – 

8,8%, Ср. Сходу – 2,4% та СНД – 0,6%. 

Сегмент екскаваторів-навантажувачів найбільшу частку ринку займають 

в Індії – 54,2% та ЄС – 38,8%, які разом складають 93,0%. Ринки Ср. Сходу – 

4,1%, Китаю – 2,5% та СНД – 0,3%. 
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Рис. 2.9 Сегментування ринку комплектації БДМ з елементарних 

георинків (техніки). 

 

Сегмент навантажувачів ковшових найбільшу частку ринку займають в 

Китаї – 62,6% та ЄС – 32,9%, які разом складають 95,5%. Ринки Індії – 3,2% та 

СНД – 1,4%. 

Сегмент бетонозмішувачів найбільшу частку ринку займають в Китаї - 

86,1%, Індії – 9,6%, Ср. Схід – 3,2% та СНД – 1,1%. 

Сегмент мініекскаваторів найбільшу частку ринку займають в ЄС – 

75,5%, Китаї – 18,8% та Індії – 5,6%. 

Сегмент кранів-маніпуляторів найбільшу частку ринку займають в ЄС – 

92,4% та СНД – 7,6%. 

Сегмент катків, асф. та ґрунт. найбільшу частку ринку займають в ЄС – 

90,1%, Індія - 9,2% та СНД – 0,8%. 
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Сегмент автокранів найбільшу частку ринку займають в Індії – 52,1% та 

Китаї – 32,6%, які разом складають 84,7%. Ринки ЄС – 8,2% та СНД – 7,1%. 

Сегменти навантажувачів з телескопічною стрілою, навантажувачів з 

бортовим поворотом та стрілових підйомників розглядаємо з даної бази лише 

на ринку ЄС, які займають по 100%. 

Сегменти комунальної техніки, бульдозерів та грейдерів розглядаємо з 

даної бази лише на ринку СНД, які займають по 100%. 

Проаналізуємо попит на гідрокомпоненти з виробництва будівельно-

дорожніх машин на глобальному ринку. 

Таблиця 2.19 

Сегментування: вибір цільових та перспективних сегментів на 

глобальному ринку БДМ (ринок комплектації) 

№ Вид техніки СНД ЄС Індія Ср. Схід 
Пд-Східна 

Азія 
Китай 

1 
Навантажувачі 

вилкові 

НШ - 1 000 

Г/р - 1 000 

Г/ц - 5 000 

НШ - 128 900 

Г/р - 128 900 

Г/ц - 644 400 

НШ - 7 200 

Г/р - 7 200 

Г/ц - 36 100 

    

НШ - 230 800 

Г/р - 230 800 

Г/ц - 1 154 000 

2 Автосамоскиди 

НШ - 5 700 

АПМ - 900 

Г/р - 9 400 

Г/ц - 18 900 

ШРЗ - 18 900 

РВТ - 56 700 

НШ - 6 200 

АПМ - 24 600 

Г/р - 30 800 

Г/ц - 0 

ШРЗ - 61 600 

РВТ - 184 700 

НШ - 0 

АПМ - 0 

Г/р - 58 700 

Г/ц - 0 

ШРЗ - 117 500 

РВТ - 352 400 

    

НШ - 146 600 

АПМ - 0 

Г/р - 146 600 

Г/ц - 0 

ШРЗ - 293 200 

РВТ - 879 500 

3 Екскаватори 

НШ - 900 

АПМ - 2 300 

Г/р - 600 

Г/ц - 2 300 

ШРЗ - 1 100 

РВТ - 11 300 

НШ - 46 100 

АПМ - 214 900 

Г/р - 30 700 

Г/ц - 122 800 

ШРЗ - 61 400 

РВТ - 614 100 

НШ - 24 100 

АПМ - 112 600 

Г/р - 16 100 

Г/ц - 64 300 

ШРЗ - 32 200 

РВТ - 321 600 

НШ - 3 900 

АПМ - 18 200 

Г/р - 2 600 

Г/ц - 10 400 

ШРЗ - 5 200 

РВТ - 51 900 

НШ - 14 200 

АПМ - 66 100 

Г/р - 9 400 

Г/ц - 37 800 

ШРЗ - 18 900 

РВТ - 188 900 

НШ - 71 300 

АПМ - 332 800 

Г/р - 47 500 

Г/ц - 190 200 

ШРЗ - 95 100 

РВТ - 950 800 

4 
Екскаватори-

навантажувачі 

НШ - 300 

АПМ - 0 

Г/р - 600 

Г/ц - 3 600 

ШРЗ - 1 100 

РВТ - 8 400 

НШ - 61 200 

АПМ - 6 800 

Г/р - 68 000 

Г/ц - 441 900 

ШРЗ - 136 000 

РВТ - 1 019 800 

НШ - 94 900 

АПМ - 0 

Г/р - 94 900 

Г/ц - 617 000 

ШРЗ - 189 800 

РВТ - 1 423 800 

НШ - 7 200 

АПМ - 0 

Г/р - 7 200 

Г/ц - 46 600 

ШРЗ - 14 300 

РВТ - 107 400 

  

НШ - 3 900 

АПМ - 400 

Г/р - 4 300 

Г/ц - 28 100 

ШРЗ - 8 600 

РВТ - 64 800 

5 
Навантажувачі 

ковшові 

НШ - 1 000 

АПМ - 3 000 

Г/р - 1 000 

Г/ц - 5 000 

ШРЗ - 4 000 

РВТ - 19 800 

НШ - 31 200 

АПМ - 45 600 

Г/р - 24 000 

Г/ц - 119 900 

ШРЗ - 96 000 

РВТ - 479 800 

НШ - 3 000 

АПМ - 4 400 

Г/р - 2 300 

Г/ц - 11 600 

ШРЗ - 9 300 

РВТ - 46 300 

    

НШ - 91 200 

АПМ - 0 

Г/р - 45 600 

Г/ц - 227 900 

ШРЗ - 182 300 

РВТ - 911 500 

6 Бетонозмішувачі 
АПМ - 1400 

РВТ - 4 400 
  

АПМ - 5 800 

РВТ - 36 000 

АПМ - 4 000 

РВТ - 12 000 
  

АПМ - 108 000 

РВТ - 324 000 

7 Мініекскаватори   

НШ - 36 100 

АПМ - 108 400 

Г/р - 36 100 

Г/ц - 144 500 

ШРЗ - 72 300 

РВТ - 144 500 

НШ - 2 701 

АПМ - 9 500 

Г/р - 2 700 

Г/ц - 10 800 

ШРЗ - 5 400 

РВТ - 10 800 

    

НШ - 9 000 

АПМ - 26 800 

Г/р - 8 900 

Г/ц - 35 800 

ШРЗ - 35 800 

РВТ - 107 300 



79 
 

Продовження таблиці 2.19 

8 
Крани-

маніпулятори 

НШ - 0 

АПМ - 3 300 

Г/р - 6 500 

Г/ц - 22 900 

ШРЗ - 13 100 

РВТ - 65 400 

НШ - 28 000 

АПМ - 12 000 

Г/р - 80 000 

Г/ц - 280 000 

ШРЗ - 160 000 

РВТ - 800 000 

        

9 
Катки, асф. та 

ґрунт. 

НШ - 200 

АПМ - 1 400 

Г/ц - 700 

РВТ - 6 900 

НШ - 34 400 

АПМ - 86 000 

Г/ц - 68 800 

РВТ - 687 600 

НШ - 3 500 

АПМ - 8 700 

Г/ц - 6 900 

РВТ - 69 500 

      

10 Автокрани 

НШ - 0 

АПМ - 7 600 

Г/р - 7 600 

Г/ц - 30 400 

РВТ - 50 700 

НШ - 4 300 

АПМ - 10 000 

Г/р - 5 700 

Г/ц - 34 300 

РВТ - 57 100 

НШ - 0 

АПМ - 18 400 

Г/р - 27 600 

Г/ц - 128 900 

РВТ - 368 400 

    

НШ - 23 000 

АПМ - 34 500 

Г/р - 23 000 

Г/ц - 137 800 

РВТ - 229 700 

11 

Навантажувачі з 

телескопічною 

стрілою 

  

НШ - 22 200 

АПМ - 101 500 

Г/р - 31 700 

Г/ц - 158 600 

ШРЗ - 126 800 

РВТ - 317 100 

        

12 

Навантажувачі з 

бортовим 

поворотом 

  

НШ - 10 900 

АПМ - 21 800 

Г/р - 10 900 

Г/ц - 43 600 

ШРЗ - 21 800 

РВТ - 65 400 

        

13 
Стрілові 

підйомники 
  

НШ - 5 100 

АПМ - 15 400 

Г/р вузл. - 0 

Г/ц - 15 400 

ШРЗ - 20 500 

РВТ - 51 300 

        

14 
Комунальна 

техніка 

НШ - 800 

АПМ - 4 000 

Г/р - 4 000 

Г/ц - 19 900 

ШРЗ - 15 900 

РВТ - 59 700 

          

15 Бульдозери 

НШ - 1 600 

АПМ - 3 100 

Г/р - 800 

Г/ц - 4 700 

РВТ - 15 600 

          

16 Грейдери 

НШ - 600 

АПМ - 600 

Г/р - 900 

Г/ц - 4 800 

ШРЗ - 1 200 

РВТ - 12 000 

          

 

 Цільовий сегмент  Перспективний сегмент 
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Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію на 

ринок СНД в сегменти автосамоскидів, екскаваторів-навантажувачів, ковшових 

навантажувачів, катків (асф. та ґрунт), автокранів та грейдерів, які є цільовими 

сегментами. Сегменти крани-маніпулятори, комунальна техніка та бульдозери 

є перспективними сегментами для компанії. На ринку ЄС компанія має 

перспективні сегменти вилкові навантажувачі, автосамоскиди, мініекскаватори 

та навантажувачів з телескопічною стрілою. На ринку Індії та Китаю компанія 

працює в цільовому сегменті бетонозмішувачів на який поставляє аксіально-

поршневе машини ГСТ-90 та ГСТ-112. 

Позиціонування з УТП 

Визначення позиції товару на окремому ринковому сегменті, яке є 

черговим кроком у виявленні напрямки орієнтації на ринку і є 

позиціонуванням. Позиція представляє думку конкретної споживчої групи, 

цільового ринкового сегменту про те, які найважливіші характеристики 

продукту. Вона визначає співвідношення товару з товарами конкурентів у 

свідомості покупців. Певна група цільових споживачів повинна сприймати 

продукт як що володіє чітким іміджем, який вирізняє його від аналогічних 

продуктів всіх конкурентів. 

Позиціонування ринку - це здійснення на основі оцінки споживачів 

позиції продукту на ринку, вибору таких параметрів товару (послуги) і 

маркетингу, за допомогою яких, на думку цільових споживачів, продукту буде 

забезпечено конкурентну перевагу [39, c.368]. 

Позиціонуючи продукт, вдаються до характеристик, що є важливими для 

покупців, які орієнтуються на них при здійсненні вибору. 

Компанія ПрАТ «Торговій Дім «Гідросила» на кожному ринку 

позиціонує свій продукт згідно позиції конкурентів з врахуванням УТП, які 

пропонують свій продукт на ринку. Позиціонування одного продуктового 

напрямку НШ на ринку ЄС наведено в таблиці 2.20, з рештою позиціонувань за 

продуктовими напрямками ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» можна 

ознайомитися в додатку В. 
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Таблиця 2.20 

Позиціонування насосів та моторів шестеренних на ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

Продукт Насоси та мотори шестеренні 

Технічні 

характеристики 

В алюмінієвому корпусі У чавунному корпусі Спеціального застосування 

Робочий об'єм - 1,0 ...200 см3 Робочий об'єм 16…150 см3 Робочий об'єм 12...56 см3 

Номінальний тиск - 220…250 bar Номінальний тиск до 200…280 bar Номінальний тиск 16...230 bar 

Максимальний тиск - 240...270 bar Максимальний тиск до 250…315 bar Максимальний тиск 25...250 bar 

Максимальна частота обертання - 

3000...4000 хв-1 

Максимальна частота обертання до 

2700...3000 хв⁻¹ 

Максимальна частота обертання до 

2400…3000 хв⁻¹ 

Високий ККД Високий ККД Високий ККД 

Габаритно-приєднувальні розміри 

відповідають міжнародним стандартам 

SAE, DIN, EUROPEAN, GERMAN. 

Габаритно-приєднувальні розміри 

відповідають стандартам ДСТУ та 

ГОСТ та стандарту ISO. 

Габаритно-приєднувальні розміри 

відповідають міжнародному стандарту 

SAE. 

Габаритно-приєднувальні розміри 

відповідають міжнародним стандартам 

SAE, DIN, EUROPEAN, GERMAN. 

Монтаж безпосередньо на КОМ 

Габаритно-приєднувальні розміри 

відповідають міжнародному стандарту 

SAE. 

Низький рівень шуму  Низький рівень шуму 

Тандемування опціонально Тандемування опціонально Вбудований запобіжний клапан 

Якість 

Система менеджменту якості сертифікована по ISO 9001-2015. Контроль якості на всіх етапах виробництва. 

100% контроль на функціональність і міцність, 100% перевірки гідравлічним тиском для кожного продукту  

індивідуально. 

Маркування продукції захищає від підробок і ідентифікує продукт "Гідросили". 

Умови 

виробництва 

Куплені матеріали (резинові кільця (відомих європейських виробників), фторопласт (Мінаєва)) від постійних 

постачальників якість яких відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015. 

Сучасний завод, 95% верстатів з ЧПУ. 

Виготовлені на високоточному обладнанні з вуглецевої сталі. 

Виробляється під брендом «Гідросила». 

Застосування 
Сегменти С/Г техніки, БДМ 

(будівельно - дорожня машини) та ін. 

Сільськогосподарська техніка, 

Будівельна техніка, Самоскиди, 

автокрани, автовишки, кран-

маніпулятори, комунальні машини 

Сільськогосподарська техніка, 

Будівельна техніка 
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Отже, проаналізувавши позиціонування продуктових напрямків ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила», можна зазначити, що за технічними 

характеристиками товари виробництва ТМ «Гідросила» відповідають 

технічним характеристикам конкурентів, які присутні на ринку ЄС. За 

системою якості продукція сертифікована за ISO 9001-2015. На виробництві 

проводиться 100% контроль виготовлення комплектуючих на всіх етапах 

виробництва. Також проводиться перевірка на герметичність та 

функціональність продукту. Продукція конкурентів відповідає аналогічній 

сертифікації. 

Умови виробництва з кожним роком оптимізуються та удосконалюється 

якість виробництва комплектуючих вузлів та агрегатів. Оновлюється 

виробниче обладнання та технології виробництва. З економічної сторони, 

зменшується собівартість виготовлення комплектуючих деталей, за рахунок 

автоматизації виробництва. Але не потрібно забувати, що основні конкуренти 

компанії йдуть на крок вперед за технологією виробництва продукції. 

Ціна готової продукції ТМ «Гідросила» на ринку ЄС згідно продуктового 

напрямку доступніша на 10 – 30%. 

Основними споживачами продуктових напрямків ТМ « Гідросила» є 

сільськогосподарська техніка, дорожньо-будівельна техніка, самоскиди, 

автокрани, автовишки, кран-маніпулятори, комунальні машини, 

бетонозмішувачі, тощо. 

SWOT-аналіз. 

Після дослідження економічної діяльності підприємства доцільним є 

аналіз комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на розвиток 

підприємства за допомогою SWOT-аналізу [40, с.255]. 

SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими 

для підприємства сильними, слабими сторонами, можливостями та загрозами 

результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і 

вибору стратегій підприємства. Він проводиться з метою дослідження 

підприємства як господарюючої системи у певному ринковому середовищі. 
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SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій 

підприємства з урахуванням їхніх особливостей — адаптації до середовища або 

формування впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу 

пояснюються тим, що 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. 

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних 

даних про можливості підприємства і загрози просування його на ринку товарів 

і послуг. 

Тому, для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться 

наступні завдання: виявлення можливостей, які відповідають ресурсам фірми; 

визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу; 

виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями; 

визначення слабкості фірми та розроблення стратегічних напрямів їх 

подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її 

стратегічних пріоритетів (табл.2.21.). 

Сильними сторонами дослідного підприємства є: 

1. Відома ТМ «Гідросила» - про ТМ «Гідросила» знають не тільки в 

країнах СНГ, а й в інших країнах ДЗ. Компанія продає свою продукцію більш 

ніж 50 країн світу. 

2. Широка номенклатура продукції – компанія пропонує широкий 

асортимент продукції для великого спектру виробництва різної 

сільськогосподарської техніки та будівельно-дорожніх машин. 

3. Широка мережа регіональних складів та гарантійно-сервісних 

центрів, широка дилерсько-дистриб'юторська мережа (на території СНД). 

Представництво у ЄС – компанія має регіональні склади в Польщі, Білорусії та 

Росії, а також представництво в ЄС (Польщі). Має широку дилерську та 

дистриб’юторську мережу в країнах СНД, які надають споживачам гарантійне 

обслуговування продукції. 
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Таблиця 2.21 

SWOT – аналіз продуктових напрямків ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

№ п/п СИЛЬНІ СТОРОНИ  № п/п СЛАБКІ СТОРОНИ 
1 Відома ТМ «Гідросила». 1 Відсутність постачання на комплектацію на глобальному ринку. 

2 Широка номенклатура продукції.  2 

Рівень якості продукції недостатній для витіснення конкурентів на 

світових заводах – споживачах (в деяких продуктових напрямках 

гідроциліндрів та РВТ). 

3 

Широка мережа регіональних складів та гарантійно-сервісних 

центрів, широка дилерсько-дистриб'юторська мережа (на 

території СНД). Представництво у ЄС. 

3 

Низькі темпи освоєння нових видів продукції. Процес проведення 

випробувань не виявляє конструктивних недоліків нового 

продукту, проблеми виявляються у споживача. 

4 
Значні інвестиції у технічне переоснащення виробництв, 

зростання рівня технологій. 
4 

Висока плинність персоналу - велика міграція людей за кращим 

життям 

5 

Наявність власної конструкторської служби, що проектує нові та 

модернізує існуючі види продукції. Багаторічний досвід 

співробітництва із конструкторськими службами заводів 

«комплектації». 

5 Відсутність узгодження застосовності із споживачем (у ДЗ). 

6 

Повний цикл виробництва продукції (лиття, механічна обробка, 

термічна обробка, збирання, випробування, фарбування, 

упаковка). 

6 
Низьке знання потреб глобальних виробників мобільних машин у 

гідрокомпонентах. 

7 
Систематичне підвищення компетенцій працівників компанії - 

проведення навчання всього персоналу. 
  

№ п/п МОЖЛИВОСТІ № п/п ЗАГРОЗИ 

1 
Тенденція заміни виробниками техніки шестеренних насосів 

аксіально-поршневими насосами з LS-системою. 
1 

Погіршення комунікацій та ділової активності у зв'язку з COVID-

19. 

2 
Зростання потреби у гідравлічних компонентах на зростаючих 

ринках (Індія, Середня Азія, Південно-Східна Азія). 
2 

Створення глобальними виробниками нових продуктів із 

розширеними функціональними можливостями та кращими 

споживчими властивостями (мотор-редуктор для АБС). 

3 

Збільшення обсягів продажу на ринку ЄС за рахунок: 

- відсутності мита; 

- наявності представництва у Польщі; 

- цінової конкурентоспроможності товару над ринком. 

3 Зростання курсу гривні по відношенню до долара та рубля. 

4 

Підвищення рівня якості та зниження собівартості продукції за 

рахунок впровадження високотехнологічних процесів для 

виготовлення заготовок та механічної обробки деталей. 

4 
Відсутність кваліфікованих кадрів (відсутність якісної освіти, 

трудова міграція). 

5   5 Цінова конкуренція із боку китайських виробників. 

6   6 
Електричні та гібридні машини становлять все більшу 

конкуренцію традиційним гідравлічним та механічним. 

7   7 Загроза закриття ринку країн ЄАЕС, у тому числі ринку РБ. 
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4. Значні інвестиції у технічне переоснащення виробництв, зростання 

рівня технологій – компанія змінює старе вітчизняне обладнання на сучасне 

обладнання з ЧПУ, що підвищує якість продукції. 

5. Наявність власної конструкторської служби, що проектує нові та 

модернізує існуючі види продукції. Багаторічний досвід співробітництва із 

конструкторськими службами заводів «комплектації» - компанія злагоджено 

працює з компаніями виробниками с/г техніки та БДМ, має тісний зв’язок з 

конструкторами заводів виробників. 

6. Повний цикл виробництва продукції (лиття, механічна обробка, 

термічна обробка, збирання, випробування, фарбування, упаковка) – компанія 

має замкнутий цикл виробництва по всім продуктовим напрямкам. 

7. Систематичне підвищення компетенцій працівників компанії - 

проведення навчання всього персоналу – компанія співпрацює з навчальними 

закладами, як з керівного персоналу, так і з виробничих підрозділів 

підприємства. Проводить тренінги з впровадження нових технологій та 

тренінги з покращення методів збуту продукції. 

До слабких сторін увійшли: 

1. Відсутність постачання на комплектацію на глобальному ринку – 

компанія постачає свою продукцію на глобальній ринок, але більша частка 

продукції використовується на ринку експлуатації. 

2. Рівень якості продукції недостатній для витіснення конкурентів на 

світових заводах – споживачах (в деяких продуктових напрямках) – за 

продуктовим напрямком гідроциліндрів та РВТ були проблеми на ринках 

комплектації, компанія усунула недоліки, але вони залишили негативний слід в 

репутації компанії. 

3. Низькі темпи освоєння нових видів продукції. Процес проведення 

випробувань не виявляє конструктивних недоліків нового продукту, проблеми 

виявляються у споживача – випробувальне обладнання не може охопити всіх 

можливих нюансів експлуатації вузлів. 
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4. Висока плинність персоналу – велика міграція людей за кращим 

життям – на підприємствах з виробництва продуктових напрямків ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» присутня велика плинність персоналу, через 

міграцію персоналу. 

5. Відсутність узгодження застосовності із споживачем (у ДЗ) – не всі 

споживачі йдуть на теплий зв’язок з підприємством, більшість споживачів 

хочуть відразу отримати готове рішення для свого виробництва. 

6. Низьке знання потреб глобальних виробників мобільних машин у 

гідрокомпонентах – сучасні виробники с/г техніки та БДМ постійно 

використовують у випуску новітнього обладнання новітні технології. Наші 

виробничі підрозділи не встигають освоювати новітні технології. 

Можливості підприємства: 

1. Тенденція заміни виробниками техніки шестеренних насосів аксіально-

поршневими насосами з LS-системою – все більше споживачів починають 

змінювати технології виробництва, в яких в модернізують гідросистему з 

використанням аксіально-поршневих насосів з LS-системою замість звичайних 

НШ. 

2. Зростання потреби у гідравлічних компонентах на зростаючих ринках 

(Індія, Середня Азія, Південно-Східна Азія) – спостерігається зростання попиту 

на ринках Індії, Середньої Азії та  Південно-Східної Азії. 

3. Збільшення обсягів продажу на ринку ЄС за рахунок: 

 відсутності мита; 

 наявності представництва у Польщі; 

 цінової конкурентоспроможності товару над ринком. 

З відкриттям власного представництва у Польщі, компанія значно 

збільшила реалізацію своєї продукції на ринок ЄС. Компанія має переваги у 

відсутності мита і ціни продукту, який приблизно на 20% дешевший від 

конкурента з аналогічною якістю. За аналітичними даними ринок ЄС зростає у 

попиті гідрокомпонентів, то для компанії є гарний момент у збільшенні частки 

цього ринку. 
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4. Підвищення рівня якості та зниження собівартості продукції за рахунок 

впровадження високотехнологічних процесів для виготовлення заготовок та 

механічної обробки деталей – компанія завжди працює над зменшенням 

собівартості продукції та над впровадженням інноваційних технологій для 

підвищення якості продукції та зменшення трудо-затрат на виготовлення 

продукції. 

Загрози підприємства: 

1. Погіршення комунікацій та ділової активності у зв'язку з COVID-19 – 

вірус COVID-19 негативно вплинув на логістичні шляхи, як з поставки 

заготівок, так і відправки гідровузлів споживачеві. 

2. Створення глобальними виробниками нових продуктів із розширеними 

функціональними можливостями та кращими споживчими властивостями 

(мотор-редуктор для АБС) – виробничі компанії не встигають освоювати в 

виробництві новітні технології потреб споживачів, виробничі підрозділи більш 

заточені під виробництво масової продукції. 

3. Зростання курсу гривні по відношенню до долара та рубля – інфляція 

гривні збільшує собівартість виготовлення продукції, та зменшує її прибуток. 

4. Відсутність кваліфікованих кадрів (відсутність якісної освіти, трудова 

міграція) – більшість кваліфікованих працівників мігрують з нашої країни за 

кращим майбутнім. 

5. Цінова конкуренція з боку китайських виробників – Китай, країна з 

швидко розвинутою економікою, та виробництвом продукції у всіх галузях за 

низькими цінами, але з низькою якістю продукту. 

6. Електричні та гібридні машини становлять все більшу конкуренцію 

традиційним гідравлічним та механічним – більшість світових лідерів з 

виробництва гідравлічних вузлів розробляють електрифіковані вузли для 

боротьбу за екологічність  та зменшення викидів шкідливих препаратів у ґрунт. 

7. Загроза закриття ринку країн ЄАЕС, у тому числі ринку РБ – конфлікт 

на сході країни не зменшується, Росія вводить санкції на українське 

виробництво закликаючи Білорусь, також ввести санкції на український товар. 
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Дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» дало нам можливість сформулювати довгострокові та 

короткострокові цілі з формулюванням стратегій. Довгострокові цілі 

підприємство планує щодо перспективи розвитку підприємства, а 

короткострокові - допомагають підприємству гнучко сприймати загрози, які 

виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства. 

Довгострокові цілі до 2026р. 

1. Збільшити обсяг прибутку на 15,0% (2 165 млн. грн.) за рахунок 

збільшення продаж продуктових напрямків: 

 НШ - збільшення продажу всіх серій НШ на 20% (785 млн. грн.); 

 АПМ – збільшення продажу всіх серій АПМ на 27% (593 млн. грн); 

 ГР – збільшення продажу всіх серій ГР на 23% (329 млн. грн); 

 ГЦ – збільшення продажу всіх серій ГЦ на 35% (315 млн. грн); 

 ШРЗ – збільшення продажу всіх серій ШРЗ на 32% (37 млн. грн); 

 РВТ - збільшення продажу всіх серій ГЦ на 30% (106 млн. грн). 

2. Увійти з постачанням на Європейські заводи причіпної с/г техніки 

комплексними поставками продуктових напрямків гідроциліндри, ШРЗ та РВТ. 

3. Утримувати рівень рентабельності усіх продуктових напрямків – 

щонайменше 15% до кінця 2026 року. 

4. Збільшення обсягів реалізації НШ серії «К» в ЄС за рахунок 

поставок на Kramp та на вторинний ринок через представництво в Польщі не 

менше ніж на 255 млн. грн. до кінця 2026 р. 

5. Збільшення реалізації тракових насосів серії «Т» (GP3T, PBF20T та 

PBF20TH) за рахунок поставок на заводи, що виробляють спецтехніку, на ринки 

ДЗ, а також на підприємства, що займаються гідрофікацією автомобільних шасі 

не менше ніж 370 млн. грн. до кінця 2026 р. 

Короткострокові цілі на 2022 р. 

1. Отримати дохід від реалізації продуктових напрямків не менше 1 820,2 

млн.грн.: 

 НШ - збільшення продажу всіх серій НШ на 20% (680,4 млн. грн.); 
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 АПМ – збільшення продажу всіх серій АПМ на 27% (493,0 млн. грн); 

 ГР – збільшення продажу всіх серій ГР на 23% (253,0 млн. грн); 

 ГЦ – збільшення продажу всіх серій ГЦ на 35% (277,3 млн. грн); 

 ШРЗ – збільшення продажу всіх серій ШРЗ на 32% (29,9 млн. грн); 

 РВТ - збільшення продажу всіх серій ГЦ на 30% (86,6 млн. грн). 

2. Отримати чистий прибуток від продажу продуктових напрямків не 

менше ніж 362,0 млн. грн. 

 НШ - не менше ніж 170,1 млн. грн.; 

 АПМ – не менше ніж 92,2 млн. грн.; 

 ГР – не менше ніж 47,1 млн. грн.; 

 ГЦ – не менше ніж 38,5 млн. грн.; 

 ШРЗ – не менше ніж 4,8 млн. грн.; 

 РВТ - не менше ніж 9,3 млн. грн. 

3. Вивчити ринок ЄС, визначити великі компанії, що займаються 

продажами гідравлічних вузлів та агрегатів до березня 2022 року. 

4. Проводити переговори з великими оптовими продавцями у ЄС 

включаючи маркетинговий інструмент «директ-маркетинг» на протязі усього 

року, не пізніше 1 місяця з моменту його виявлення. 

5. Поставити зразки продуктових напрямків виявленим потенційним 

клієнтам. 

6. Довести рентабельність продуктового напряму до рівня не нижче 10%. 

Розробка ефективної стратегії діяльності ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» на зовнішньому ринку прямо залежить від чіткого і правильного 

формулювання цілей та завдань. 

Згідно встановлених довгострокових та короткострокових цілей для всіх 

перспективних продуктових напрямків ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на 

ринку ЄС вирішено обрати наступні стратегії до 2026 р.: 

1. Захисна стратегія - для запобігання втрат існуючих покупців. 

2. Стратегія збільшення частки ринку - спрямована на залучення 

нових покупців продуктових напрямків. 
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Довгострокові стратегії пов'язані з усіма комплексами маркетингових 

стратегій, а саме з продуктом, ціноутворенням, просуванням і розподілом. Тому 

можна зазначити, що використання захисної стратегії відноситься до стратегії 

продукту компанії, а використання стратегії збільшення частки ринку - до 

ціноутворення на ринку ЄС, розподілу та просуванню продукту. Більш 

детально довгострокові та короткострокові стратегії представлено у додатку Г. 

 

2.3. Модель структурно-функціональних зв’язків ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» у системі міжнародного бізнесу 

 

 

Експортний бізнес становить більшу частину прибутку компанії і тому є 

найважливішим компонентом ефективної організації зовнішньоекономічної 

діяльності – максимізації прибутку. 

Організація зовнішньої економічної діяльності є надзвичайно складним 

процесом. Це вимагає ретельного аналізу ринкових умов, потенційних покупців 

та встановлення контактів із ними. Для управління в бізнесі необхідна добре 

продумана структура управління. Системи управління, організації, послуги та 

обладнання розраховуються для управління зовнішньою економічною 

діяльністю. 

Організаційна структура управління полягає в завданнях, які мають 

вирішуватись. Організаційна структура управління зовнішньою торгівлею має 

постійно розвиватися та вдосконалюватися, адаптуючись до конкретних умов. 

Форма організації управління зовнішньою торгівлею українських 

підприємств багато в чому залежить від індивідуальних особливостей 

підприємства та продукції, з якою воно працює. Однак можна виділити деякі 

спільні риси, властиві підприємствам, метою яких є імпорт та експорт 

продукції. 

На промислових підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю, зовнішньоекономічні організації нині існують у двох основних 
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формах: відділи зовнішньоекономічних зв'язків або зовнішньоторговельні 

компанії. 

Системи управління компаніями часто бувають складними, в компанії 

ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» складна система організаційну структуру 

(додаток А). 

Головним є керівник компанії голова правління директор ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила». Основними завданнями є: 

 забезпечення суворого дотримання чинного законодавства та 

питань експортного контролю; 

 перед контрактна робота: збір та інформація про форми, 

проектування та створення інформаційних даних про клієнтів та кінцевих 

користувачів; 

 вжиття заходів щодо перевірки поставок та кінцевого використання 

імпортованих та експортованих товарів; 

 сприяння державним органам, уповноваженим Україною 

проводити перевірки виставки та кінцевого використання товарів, що 

експортуються, а також у випадках необхідності залучення цих органів до таких 

перевірок: інформування органів безпеки про умови постачання товарів 

кінцевим споживачам або про використання таких товарів підприємствами з 

порушенням встановленого призначення або іншими споживачами; 

 своєчасне подання до органів експортного контролю документації 

про заходи, вжиті для перевірки постачання товарів кінцевим споживачам, та 

про заходи, вжиті для використання імпортованих або експортованих товарів у 

встановлених цілях; 

 надання гарантій компанії для іноземних суб'єктів господарювання 

- кінцевих споживачів: письмові гарантії використання експортованих товарів 

у встановлених цілях та/або сертифікати поставки або інші документи, видані 

або підтверджені уповноваженим органом компанії країни призначення. 

Доставка товару для отримання кінцевим споживачем та/або документи або 

письмова інформація про заходи, вжиті для перевірки фактичного 
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використання товару, що експортується та імпортується, та/або можливість 

перевірки використання імпортованого товару споживачем та/або можливість 

доставки товару кінцевому споживачеві шляхом супроводу товару через 

підприємство. обов'язкове уточнення зобов'язань іноземних замовників у 

зовнішньоторговельних контрактах (договорах), чи інших документах, що 

належать до таких договорів (контактів) під час здійснення перевезень; 

 надання органам експортного контролю документів, передбачених 

законодавством у сфері експортного контролю: докази віднесення (не 

віднесення) товару (групи товарів) до носія матеріалу конфіденційної 

інформації (матеріальних носіїв, які містять державну таємницю); ступінь 

конфіденційності цієї інформації; сертифікат про походження товару у формі 

попередньої ідентифікації товару та ін.; 

 своєчасне надання органам експортного контролю інформації про 

результати переговорів.; 

 інше завчасне повідомлення відеоматеріалів з корпоративного 

управління та експортного контролю щодо ситуацій, що впливають на 

виконання компанією своїх обов'язків у галузі експортного контролю. 

У свою чергу, юридичний відділ відповідає за: 

 правовий аналіз зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та 

інших документів щодо міжнародної передачі товарів на предмет їх 

відповідності чинному законодавству України; 

 надання юридичних консультацій з питань економічного контролю; 

 у певних випадках – запитувати роботу та представляти інтереси 

підприємства у судових органах. 

Відділ бухгалтерського обліку, податкової звітності та планування та 

фінансової роботи: 

 оформлення бухгалтерських документів на підставі укладених 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договорів комісії, закупівель 

продажів, поставок тощо, включаючи оформлення акредитивів, що 

відкриваються. 
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Відділ логістики зобов’язаний: 

1. Оператор обліку: 

 вести облік та належне зберігання всіх документів, пов'язаних з 

конкретним плануванням та здійсненням міжнародних вантажоперевезень. Ці 

документи повинні зберігатися не менше ніж п'ять років з дати оформлення 

конкретною контактною особою. Для забезпечення належного зберігання та 

обліку необхідних документів рекомендується впровадити систему каталогів, 

що ведуть в електронному та паперовому вигляді; 

 облік та зберігання договірних документів при здійсненні 

міжнародних переказів товарів підприємствами. 

2. Відділ митного оформлення та вантажних перевезень: 

 митне оформлення вантажів, погодження перевезень вантажів, 

отримання за потреби транзитних дозволів та інші операції, пов'язані з митним 

оформленням та транспортуванням вантажів; 

 бере участь у початковій ідентифікації вантажів; 

 своєчасне подання електронних декларацій до органів експортного 

контролю на фактичні міжнародні вантажоперевезення відповідно до дозволу, 

отриманого від Державної служби експортного контролю України; 

 бере участь у відповідності до комерційних пропозицій та проектів 

зовнішньоекономічних контрактів (договорів) для здійснення міжнародних 

поставок товарів; 

 попередня ідентифікація товарів за участю інших структурних 

підрозділів підприємства; 

 підготовка документів та їх подання до Державної служби 

експортного контролю України для отримання ліцензії; 

 координація взаємодії підрозділів структури підприємства у 

системі внутрішнього експортного контролю. 

Управління безпекою: 

 планування та проведення заходів щодо перевірки дотримання 

законодавства при здійсненні міжнародних вантажоперевезень; 



94 
 

 перевірка відповідності товарів іноземних замовників, 

посередників та кінцевих споживачів наявним потужностям; 

 брати участь у погодженні проектів зовнішньоекономічних 

контрактів (договорів) реалізації міжнародних поставок продуктів; 

 повідомити СБУ для отримання інформації про умови постачання 

товарів з порушенням кінцевого споживача або з порушенням встановленого 

призначення або умов використання цих товарів іншими споживачами. 

Допоміжні бізнес-процеси на підприємстві включають: 

 ІТ - обслуговування баз даних та CRM-систем; 

 людські ресурси - управління та розвиток персоналу; 

 PR&GR - підтримка відносин з власниками країн, рекламні та 

виставкові кампанії, угоди; 

 фінанси - управління фінансовими ресурсами, інструментами, 

грошовими потоками; 

 управління – забезпечення життєздатності компанії; 

 логістика - організація постачання товарів та послуг; 

 юридична – забезпечення юридичної підтримки. 

У компанії існує чіткий план, відповідно до якого підписується угода з 

партнером, в якій відображені всі кроки та можливі варіанти подальшого 

розвитку подій для успішної реалізації, чи не реалізації продукції. 

Цей план поділено кілька етапів. Перший етап розглянуто у таблиці. 2.22. 

На першому етапі підрядник проводить переддоговірну роботу, готує, 

розглядає та затверджує проект договору та подає його на підпис 

корпоративному співробітнику або уповноваженій особі. 

Після виконання всіх пунктів, перелічених у таблиці. 2.22. Контрактний 

цикл входить у другу стадію, присвячену підписання договору. Програма 

укладання договору також передбачає можливість невдачі на кожному етапі, 

цим зумовлюючи, як редагуватиметься договірні документи у разі ускладнень 

на кожному можливому етапі. 
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Таблиця 2.22 

Першим етапом укладання договору є переддоговірна робота 

Дія 
Результат: 

так ні 

1 2 3 

1.Визначає чи погодження 

ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» маркетингу 

ринку збуту та проведення 

переговорів 

Маркетинг виданий - 

перехід до дії 4 

Маркетингу немає- є перехід 

до дії 2 

2. Готує лист-звернення до 

Концерну про погодження 

маркетингового ринку збуту 

та встановленою формою, 

погоджую безпосереднього 

керівника, керівник 

структурного підрозділу і 

подає на підпис Директору 

Підприємства 

Надсилає лист до концерну, 

контролює надходження 

відповіді протягом 5 

робочих днів. 

 

3. Маркетинг отримано Перехід до дії 4 У випадку отримані від 

концерну відмови у 

погодженні маркетингового 

ринку збуту і проведення 

переговорів - припиняє 

роботу по заявці і 

повідомляє про це 

безпосереднього керівника 

4.Надсилає листи запити 

комерційних пропозицій на 

заводи, підприємства, 

конструкторські бюро з 

метою отримання їх листи 

запити 

Перехід до дії 5  

5.Отримано листи запити від 

споживачів 

Перехід до дії 6 1.Не отримано відповіді - 

зв'язується з споживачем для 

отримання інформації. 

2.Продукція не потрібна - 

здійснює пошук іншого 

споживача. 

3.Продукція не потрібна 

усім споживачам - 

виконання запиту 

призупиняється. 
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Продовження таблиці 2.22 

6. Приймається рішення про 

погодження запропонованої 

запиту до ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила»  погоджує у 

відповідному підрозділі і 

подає на підпис договору 

разом з пакетом 

супроводжуючих 

документів ( запит від 

споживачів, тощо) 

Надсилає до концерну і 

контролює надходження 

відповіді протягом п'яти 

днів 

 

7. Листи запити походження 

концерном 

Перехід до дії 8 Вносить зміни згідно вимог 

концерну або надає 

аргументовані Докази і 

погоджує попередні листи 

запити з комерційною 

пропозицією. 

8. Готує кошторис за 

формами для експорту та 

імпорту, належним чином 

погоджує і підписує, веде 

ділову переписку з 

потенційними споживачами 

з метою укладення договорів 

Комерційна пропозиція 

походження зі споживачем і 

постачальником - перехід до 

етапу 2 

Проводить додаткові 

переговори і: 

1. При отриманні кращої 

ціни виконує дії 6 і 7 етапу 1 

2. При незмінній позиції 

постачальника і споживача - 

про це призупиняє 

Джерело: [Авторська технологія]. 

 

Сценарій другого етапу. 

Для успішного початку проекту необхідно узгодити з споживачем 

можливість виконання контракту та зареєструвати угоду. Потім оригінали 

документів передаються відповідним сторонам на підпис, після чого 

узгоджується рівень цін. У випадку, якщо ДСЕКУ узгоджує рівень цін та дозвіл, 

компанія надсилає замовнику та постачальнику листа про отримання дозволу 

та початок дії договору. Якщо дозвіл не одержано, реєструється відмова, і 

клієнт інформується про це. Після цього правочин закривається. 

Розглядаючи різні етапи, можна дійти висновку, що компанія давно 

створена, вона діє раціонально і що схема враховує всі можливі сценарії, з 

якими компанія може зіткнутися на кожному етапі процесу укладання 

договору. 
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Висновки до розділу 2 

 

Дослідивши характеристики компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

та результати її діяльності за останні 5 років, було встановлено, що основними 

споживачами компанії є споживачі з країн СНД на ринку експлуатації та 

комплектації. Але компанія також реалізує свою продукцію на далеке 

зарубіжжя, а саме ринки країн Європейського Союзу, Індії та Китаю.  

Компанія отримує прибуток від своєї комерційної діяльності в галузі 

реалізації продукції в сегментах сільськогосподарської техніки та будівельно-

дорожніх машин. Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості компанії показує, що 

в 2020 році всі показники покращились або залишилися незмінними в 

порівнянні з попереднім роком, а фінансове становище компанії є стабільним. 

Огляд минулої комерційної діяльності компанії дозволяє зробити 

висновок, що компанія здатна реалізовувати складні проекти потреб 

споживачів, починаючи з етапу досліджень і закінчуючи серійним 

виробництвом готової продукції. 

Було проведено аналіз галузі який показав, що виробництво 

сільськогосподарських машин зросло на 4,1% в порівнянні 2019 з 2020м роком, 

а виробництво будівельно-дорожніх машин - на 5,0%. 

Проаналізувавши виробництво сільськогосподарських та будівельно-

дорожніх машин на ринку комплектації за географічною ознакою визначено, 

що групу «А» складає: 

 для с/г машин - Європа, Індія та Китай, які займають 87,9% від 

загального обсягу ринку виробництва; 

 для будівельно-дорожніх машин - Китай та Європа, які займають 

83,2% від загального обсягу ринку виробництва. 

Об’єм ринку гідравлічних вузлів та агрегатів (в грошовому еквіваленті) в 

2020 році склав 12 716,1 млн. доларів. Але в порівнянні з попереднім роком він 

зменшився на 3,4%. Лідерами ринку є Bosch Rexroth AG (Німеччина) – 33,3%, 
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Parker Hannifin Corp (США) – 23,2%, Danfoss A/S (Данія) – 12,1%. HYDROSILA 

(Україна) займає 0,11% від загального об’єму ринку, що в грошовому еквіленті 

складає 14,1 млн. доларів. HYDROSILA збільшивши свою частку прибутку на 

ринку на 0,003% у порівнянні з попереднім періодом. 

Проаналізували вплив зовнішніх факторів на підприємство ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила», ми виявили, що підприємству необхідно 

враховувати вплив багатьох чинників при реалізації стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності. Приділяти більше уваги оновленню 

обладнання виробничих підрозділів, кадровим питанням, 

конкурентоспроможності продукту та ін. 

Проаналізувавши географічну структуру продажів підприємства ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила», ми з’ясували, що обсяг прибутку в 2020 році 

збільшився на 6,3% у порівнянні з 2019 роком. Також відбулося зростання 

прибутку: на ринку Митного Союзу ЄАЕС – на 12,0%; в інших країнах СНГ – 

на 9,1%. Зменшення прибутку відбулося на ринку України - 8,0% та на ринку 

далекого зарубіжжя – 0,9%. 

Аналізуючи збут ПрАТ «ТД «Гідросила» за продуктовою структурою 

продаж, ми з’ясували, що в 2020 році в порівнянні з 2019 роком ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила»: 

 збільшив прибуток від реалізації НШ на 8,2%, який склав 37,7% від 

загального річного прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації аксіально-поршневі машини 

(АПМ) на 7,5% та склав 27,0% від загального прибутку компанії; 

 збільшив прибуток від реалізації гідроциліндрів на 3,6% та склав 

15,4% від загального прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації гідророзподільників на 17,0% та 

склав 13,5% від загального прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації ШРЗ на 2,7% у 2020 році та склав 

1,6% від загального прибутку; 
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 зменшив прибуток РВТ на 22,7% та склав 4,7% від загального 

прибутку компанії. 

Проаналізувавши об’єми реалізації за структурами продаж за характером 

ринку, ми спостерігаємо зростання прибутку на ринку комплектації на 3,1% та 

зростання прибутку на ринку експлуатації на 17,3%. 

Було зроблено аналіз конкурентів ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 

характером ринку за 2019-2020р. за допомогою маркетингового комплексу 4Р. 

Аналіз конкурентів показав, що продукція ТМ «HYDROSILA» є достатньо 

конкурентоспроможною. В ціновій політиці продукція ТМ «HYDROSILA» 

доступніша на 10-30%, В політиці  просування та розподілу - світові лідери 

мають пріоритет за рахунок розгалуженої мережі дилерських центрів. 

Найбільшу долю виробництва сільськогосподарської техніки на 

глобальному ринку складають сегменти з виробництва мінітракторів – 42,2%, 

причіпної та навісної с/г техніки – 27,2% і тракторів с/г до 150 к.с. – 19,3%, які 

разом займають 88,7% від всього об’єму ринку сільськогосподарської техніки. 

Сегменти комбайнів – 8,1% та тракторів с/г більше 150 к.с. – 3,3%. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію на 

ринки СНД в цільові сегменти мінітракторів, причіпної та навісної с/г техніки, 

тракторів с/г до 150 к.с., тракторів с/г більше 150 к.с. та комбайнів. На ринку 

ЄС компанія працює в сегменті тракторів с/г до 150 к.с. та причіпної і навісної 

с/г техніки, де продуктовий напрямок «гідроциліндри» є цільовим сегментом, а 

продуктовий напрямок «ШРЗ» та «РВТ» - перспективним сегментом. Компанія 

також постачає свою продукцію на ринок Індії в сегменті комбайнів та на ринок 

Середнього Сходу в сегменті мінітракторів. 

Найбільшу долю виробництва будівельно-дорожніх машин на 

глобальному ринку складають сегменти з виробництва вилкових 

навантажувачів – 31,7%, автосамоскидів – 21,1%, екскаваторів – 9,2%, 

екскаваторів-навантажувачів – 7,5%, ковшових навантажувачів – 6,3% і 

бетонозмішувачів – 5,4%, які разом займають 81,2% від усього об’єму ринку 

будівельно-дорожніх машин. Сегменти мініекскаваторів мають 4,1% долі ринку 
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будівельно-дорожніх машин, кранів-маніпуляторів – 3,7%, катків, асф. та ґрунт. 

– 3,3%, автокранів – 3,0%, навантажувачів з телескопічною стрілою – 2,7%, 

навантажувачів з бортовим поворотом – 0,9%, стрілових підйомників – 0,4%, 

комунальної техніки – 0,3%, бульдозерів – 0,1% та грейдерів – 0,1%. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію в 

цільові сегменти на ринок СНД в сегменти автосамоскидів, екскаваторів-

навантажувачів, ковшових навантажувачів, катків (асф. та ґрунт), автокранів та 

грейдерів. Сегменти крани-маніпулятори, комунальна техніка та бульдозери є 

перспективними сегментами для ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». На ринку 

ЄС компанія має перспективні сегменти вилкових навантажувачів, 

автосамоскидів, мініекскаваторів та навантажувачів з телескопічною стрілою. 

На ринку Індії та Китаю - працює в цільовому сегменті бетонозмішувачів 

(постачання аксіально-поршневих машин ГСТ-90 та ГСТ-112). 

При позиціонування продуктових напрямків на ринку ЄС ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила», ми визначили, що: 

 за технічними характеристиками товари виробництва ТМ 

«Гідросила» відповідають технічним характеристикам конкурентів, які 

присутні; 

 ціна готової продукції ТМ «Гідросила» згідно продуктового 

напрямку доступніша на 10 – 30%; 

 за системою якості продукція компанії сертифікована за 

стандартами ISO 9001-2015. На виробництві проводиться 100% контроль 

виготовлення комплектуючих на всіх етапах виробництва. Умови виробництва 

з кожним роком оптимізуються та удосконалюється якість виробництва 

комплектуючих вузлів та агрегатів; 

 основними споживачами продуктових напрямків ТМ « Гідросила» 

є виробники та власники сільськогосподарської і дорожньо-будівельної 

техніки, самоскидів, автокранів, автовишкок, кранів-маніпуляторів, 

комунальних машин, бетонозмішувачів, тощо. 
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SWOT-аналіз дав нам змогу з’ясували, що до сильних сторін компанії 

належать 7-м факторів, основними з яких є відомість ТМ «Гідросила», широка 

номенклатура продукції, широка мережа регіональних складів та гарантійно-

сервісних центрів, широка дилерсько-дистриб'юторська мережа та повний цикл 

виробництва продукції. 

Слабкими сторонами компанії є: відсутність постачання продукції 

компанії на первинний ринок глобального ринку; рівень якості продукції, який 

недостатній для витіснення конкурентів на світових заводах–споживачах (в 

деяких продуктових напрямках); низькі темпи освоєння нових видів продукції. 

До можливостей компанії відносяться - тенденція заміни виробниками 

техніки шестеренних насосів аксіально-поршневими насосами з LS-системою; 

зростання потреби у гідравлічних компонентах на зростаючих ринках (Індія, 

Середня Азія, Південно-Східна Азія); збільшення обсягів продажу на ринку ЄС 

за рахунок відсутності мита, наявності представництва у Польщі та цінової 

конкурентоспроможності товару над ринком. 

До загроз компанії належать 7-м факторів, основними з яких є погіршення 

комунікацій та ділової активності у зв'язку з COVID-19, створення глобальними 

виробниками нових продуктів із розширеними функціональними 

можливостями та кращими споживчими властивостями (мотор-редуктор для 

АБС), зростання курсу гривні по відношенню до долара та рубля. 

Співробітники компанії зацікавлені в тому, щоб зробити істотний внесок 

у зміцнення позиції бренду компанії не тільки на ринку пост-вітчизняного 

простору, а й ринках далекого зарубіжжя. Під час вивчення моделі структурно-

функціональних зв’язків компанії у системі міжнародного бізнесу було 

визначено основні завдання кожного відділу підприємства. При аналізі 

процесів із зовнішніми партнерами було розроблено загальну схему 

корпоративної діяльності, відповідно до якої компанія діє раціонально і така 

схема враховує всі можливі сценарії, з якими компанія може зіткнутися на 

кожному етапі процесу укладання договору.  
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РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ ПРОНИКНЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 

3.1 Перспективи розвитку зовнішніх ринків для ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» 

 

 

Важливим фактором в управлінні процесом формування ефективної 

маркетингової стратегії компанії як на внутрішньому, так і на міжнародніх 

ринках є детальний та всебічний аналіз ринку продукту та галузі, в якій працює 

компанія. 

Ринок гідравлічних установок та агрегатів останніми роками був дуже 

активним і не завжди передбачуваним. Хоча поширення вірусу COVID 19 

вплинуло на глобальну логістику та постачання гідравлічних компонентів, 

світовий ринок сільськогосподарської техніки та дорожньо-будівельних машин  

демонструє тенденцію зростання виробництва, тому попит на гідравлічні вузли 

та агрегати зростатиме. У Європі, де щорічні темпи зростання 

сільськогосподарської техніки становлять 4,1%, а дорожньо-будівельної 

техніки – 5,0%, ринок розвивається та потребує високоякісних гідравлічних 

компонентів. 

З усіх типів гідравлічних пристроїв та агрегатів найбільшим попитом 

користуються шестеренні насоси та мотори, аксіально-поршневі насоси та 

мотори, гідророзподільники та гідроциліндри. 

Із загального обсягу попиту на гідравлічні установки та агрегати 

лідируючі позиції сьогодні займають: ЄС та Індія у галузі 

сільськогосподарської техніки та Китай у галузі будівельної та дорожньої 

техніки. 

Основними клієнтами виробників гідравлічних вузлів та агрегатів 

зазвичай є виробники сільськогосподарської техніки та машинобудівного 
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обладнання, але це стосується ринку комплектації. Існує також ринок 

експлуатаціїї - вторинний ринок, чи ринок запасних частин, де попит не 

менший, ніж на ринку комплектації. Аналіз загальних продажів продуктової 

області торгової компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» показує, що 

продажі на ринку експлуатації становлять 75,7%, а продажі на ринку запасних 

частин - 24,3%. 

Вихід компаній на закордонні ринки - це, як правило, тривалий та 

еволюційний процес, що вимагає продуманої форми присутності та стратегії 

виходу. У практиці міжнародного бізнесу виділяють три основні стратегії 

виходу на зарубіжні ринки: експорт, спільні підприємства та прямі інвестиції. 

На насиченому ринку недостатньо розробляти нові якісні продукти, 

встановлювати на них оптимальні ціни та вибирати ефективні канали 

розповсюдження. Комплекс маркетингу, як частина системи маркетингових 

комунікацій, набуває все більшого значення в корпоративному управлінні. 

Системи маркетингових комунікацій призначені для інформування, 

переконання та нагадування споживачам про продукцію компанії, підтримку її 

продажу та створення позитивного іміджу [46, c.325]. 

Участь у міжнародних виставках та ярмарках – це ефективний інструмент 

комунікаційної політики у міжнародному маркетингу, що стимулює продаж 

товарів та послуг на зарубіжних ринках та є ефективним методом конкурентної 

боротьби. 

Характерною особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортно-

орієнтованих галузей є їхній сировинний характер та висока залежність від 

кон'юнктурних коливань на світовому ринку. Україна продовжує експортувати 

на міжнародний ринок ті товари, на які найбільше впливають зміни світових 

цін. 

Основними проблемами у сучасному розвитку українського експорту, на 

яких уряд має сконцентрувати свої зусилля, є: 

 характер сировини для значної частини експорту; 
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 відсутність чіткої політики щодо матеріально-технічної бази 

промислового виробництва та структурних змін у технології; 

 незначна частка продукції з високою доданою вартістю у структурі 

експорту України; 

 відсутність правової основи фінансового механізму державної 

підтримки розвитку експорту; 

 недостатній рівень інвестицій у модернізацію галузей, орієнтованих 

на зовнішній ринок, та гостра нестача нових технологій; 

 застаріла транспортна інфраструктура, яка не відповідає вимогам 

сучасного та ефективного транскордонного сполучення; 

 поширення практики застосування обмежувальних та 

протекціоністських заходів окремими країнами та великими 

транснаціональними компаніями; 

 розбіжності у двосторонній торгівлі із ключовими партнерами; 

 високий ризик фінансових втрат під час проведення експортних 

операцій. 

Проблема входження зовнішньої торгівлі України у світову економіку 

полягає у нераціональній структурі економіки та відсутності перспектив для 

моделі міжнародної спеціалізації. 

Крім того, ці ринки схильні до жорсткої цінової конкуренції, переваги 

якої можуть швидко поширюватися на інші країни, особливо коли до них 

застосовуються обмежувальні та дискримінаційні торгово-економічні заходи. 

Водночас, постачання українських товарів на високодинамічні ринки, що 

визначають перспективи розвитку світової економіки, мізерно малі. 

В останні роки географічна структура зовнішньої торгівлі, включаючи 

український товарний експорт, зазнала позитивних змін. Вона 

переорієнтовується на закордонні ринки. 

Очікується подальше зростання експорту України до зарубіжних країн, 

особливо до країн-членів ЄС. У зв'язку з цим процес інтеграції української 
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економіки у світове господарство має органічно поєднувати загальний підхід 

усіх регіонів із реалізацією комплексу специфічних заходів для деяких із них. 

Вихід на міжнародні ринки та розширення торгових відносин із 

зарубіжними країнами визначаються різними потребами компаній та 

причинами їх виникнення. 

В управлінні стратегічного вибору виходу на зарубіжні ринки залежить 

від цілей компанії, масштабів її діяльності, характеру продукції та наміру 

контролювати продаж. Також враховуються потенційні обсяги продажу, 

витрати та інвестиції на організацію транспортування товарів, наявність 

підготовленого персоналу (продавців) та інші умови [35, c.129]. 

Основні стратегії виходу на зарубіжні ринки представлені рис 3.1. 
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Рис. 3.1: Стратегії виходу зарубіжні ринки. 
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Експорт – це найпростіший спосіб вийти на закордонні ринки. Компанія 

використовує експортну стратегію, виробляючи продукцію в країні та 

експортуючи її в модифікованому, чи немодифікованому вигляді. Переваги 

такого підходу: 

 вимагає мінімальних змін в асортименті продукції та структурі 

компанії; 

 вимагає мінімальних інвестиційних витрат та поточних валютних 

зобов'язань; 

 мінімальний ризик при вході в ринок та легкий вихід із нього. 

ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» має представництво у м. Ворцлав, 

Польща, що значно полегшує доступ на ринок ЄС. Оскільки стратегічною 

метою компанії є збільшення частки на ринку ЄС, за допомогою 

представництва та маркетингових інструментів можливо значно розширити 

мережу дилерів. 

Зростаюча тенденція до прямого підходу в міжнародних торгових 

організаціях пов'язана з активним розвитком інтернету та електронної комерції 

та збільшенням частки наукомісткої, складної та унікальної продукції у світовій 

торгівлі. Прямі зв'язки між виробниками та кінцевими споживачами. 

Спільні підприємства – стратегія компанії з виходу на зарубіжні ринки – 

засновані на об'єднанні ресурсів комерційних підприємств у країнах-партнерах 

для створення виробничих та маркетингових можливостей [8, с. 267]. На 

відміну від експорту, спільні підприємства формують партнерські відносини і, 

отже, створюють певні компетенції. Законодавство багатьох країн передбачає 

доступ іноземних компаній на свої ринки лише за умови підписання контрактів 

із місцевими компаніями на виробництво товарів у цих країнах. Навіть 

промислово розвинені країни іноді чинять тиск на експортерів, змушуючи їх 

створювати спільні підприємства за кордоном. 

Стратегія прямих інвестицій передбачає вкладення коштів у створення 

власних складських, чи виробничих підрозділів там, щоб компанія була 

повністю залучена у зовнішньоекономічну діяльність. Створення зарубіжних 
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виробничих філій - це форма прямих інвестицій в економіку зарубіжних країн, 

основною перевагою якої є те, що компанія може заощадити гроші на більш 

дешевій сировині або робочій силі за рахунок скорочення транспортних витрат 

та пільг, наданих іноземними урядами закордонним інвесторам тощо. 

Кожна стратегія виходу компанії на закордонний ринок має свої переваги 

та недоліки і має розглядатися у зв'язку з характеристиками продукту. 

Вибір ринку та можливості виходу – ключові відмінності міжнародного 

маркетингу від внутрішнього. Саме тому управлінське рішення про вихід на 

закордонний ринок може мати як позитивні, і негативні довгострокові наслідки. 

Існує три підходи до вибору зовнішнього ринку: суб'єктивний, 

дискретний та комплексний. 

Суб'єктивний підхід ґрунтується на суб'єктивних відчуттях, очікуваннях 

та досвіді людей, які приймають рішення про вихід на конкретний ринок. Цей 

підхід має лише одну перевагу - немає витрат для обґрунтування рішення. Ризик 

найбільший, а ступінь обґрунтованості рішення є мінімальним. Важливо, що у 

чистому вигляді цей метод практично будь-коли використовується. Найчастіше 

вона є пріоритетною, але доповнюється дискретними елементами. 

Дискретний підхід заснований на 2-3 найважливіших оцінках показників 

розвитку корпоративного ринку, чи інших критеріїв. Успіх використання 

дискретного підходу залежить від вибору цих показників. 

Загальними вимогами до інформаційної бази дискретного підходу є 

надійність, достовірність та перевіреність вибраних показників. Єдиних правил 

вибору показників не існує, однак для обґрунтування рішення про вибір 

закордонного ринку з використанням дискретного підходу найчастіше 

використовуються такі показники та критерії: розмір ринку, динаміка зростання 

ринку, власна конкурентна перевага, потенціал ринку, доступність ринку, 

проінформованість про ринок та стабільність. 

Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку ринку з урахуванням 

системи показників чи поглиблений аналіз обґрунтування. Цей підхід є 

найбезпечнішим, оскільки мінімізує ризик виходу компанії на неадекватний 
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ринок, підвищує ефективність управлінських рішень та потребує значних 

витрат на дослідження. Тому через фінансові обмеження компанії, як правило, 

використовують дискретний підхід. 

Ідея комплексного підходу до обґрунтування вибору зарубіжного ринку 

полягає у комплексному аналізі та оцінці системи показників, що 

характеризують не тільки ринок конкретного товару, а й економічні, політичні, 

правові та соціально-культурні процеси, що відбуваються в досліджуваній 

країні [43, c.328]. 

Для експортера-початківця вибір зарубіжного ринку часто пов'язаний з 

пошуком і визначенням оптимальної країни, де можуть бути досягнуті не тільки 

фінансові цілі експорту, але й створені умови для створення позитивного іміджу 

компанії. 

При виборі експортного ринку необхідно зіставити ринковий потенціал 

(поточний та майбутній); транспортні витрати (за видами транспорту та 

можливими маршрутами); інтенсивність конкуренції; характеристики 

регулювання імпорту у потенційних країнах-контрагентах (імпортні квоти, 

обмеження, тарифні ставки тощо); необхідність адаптації продукції, її тип та 

обсяг, можливість налагоджування сервісу. 

На насиченому ринку недостатньо розробляти нові якісні продукти, 

встановлювати на них оптимальні ціни та вибирати ефективні канали 

розповсюдження. Дедалі більшого значення набувають такі складові комплексу 

маркетингу, як маркетингові комунікації (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Інструменти маркетингових комунікацій – засоби в управлінні 

стимулюванням продажів. 
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приділемо сегментам сільськогосподарської техніки та дорожньо-будівельних 

машин, в яких працює компанія. 
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Таблиця 3.1 

Організації виставкової діяльності на ринку ЄС в 2022 році для компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Назва виставки Основні групи товарі 

1 
14.01.2022 - 

16.01.2022 

PolAgra-Premiery 2022 (Познань, Польща) 

Міжнародний сільськогосподарський ярмарок у 

Познані, Польща 

Сільськогосподарська техніка, обладнання для ґрунтів. 

2 
21.01.2022 - 

30.01.2022 

IGW 2022 Berlin - Green Week (Берлін, 

Німеччина). 

Міжнародна виставка харчової промисловості, 

сільського господарства та садівництва у 

Берліні, Німеччина. 

Машини та обладнання для сільського господарства та 

садівництва. 

3 
29.01.2022 - 

02.02.2022 

Agritech 2022 (Целе, Словенія) 

Міжнародна виставка ярмарок 

сільськогосподарської та лісової техніки в Цілі, 

Словенія 

Трактори, плуги, сівалки, обприскувачі, іригаційні системи, 

косарки, комбайни, лісові лебідки, ріжучі та колючі машини, 

подрібнювачі деревини, лісозаготівельна техніка, моторні пилки, 

пульти дистанційного керування, лісозаготівельний одяг, машини 

та обладнання для тварин та переробки овочів, добрива. 

4 
27.02.2022 - 

05.03.2022 

Agritechnica 2022 (Гановер, Німеччина) 

Міжнародна виставка техніки для сільського 

господарства у Гановері, Німеччина 

Сільськогосподарська техніка. 

5 
03.04.2022 - 

07.04.2022 

TechAgro 2022 (Брно, Чехія) 

Міжнародна виставка сільськогосподарської 

техніки у Чехії, Брно 

Сільськогосподарська техніка. 

6 
02.06.2022 - 

04.06.2022 

Elmia Wood 2022 (Йончепінг, Швеція) 

Міжнародна виставка лісового господарства у 

Швеції, Йончепінг 

Сільськогосподарська техніка та лісогосподарська техніка. 

7 
06.11.2022 - 

10.11.2022 

SIMA 2022 (Париж, Франція) 

Міжнародна виставка аграрного господарства, 

Франція, Париж 

Трактори та енергетичне обладнання, запасні частини та 

аксесуари, посів, посадка, кормові, зернові, коренеплоди, фрукти 

та овочі, устаткування для тропічних та спеціальних культур. 
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Управління зовнішньоекономічною діяльністю компанії також дуже 

залежить від другого ключового інструменту маркетингових комунікацій. 

Прямі продажі – це продаж товарів безпосередньо від продавця до покупця без 

участі третьої сторони, угода досягається під час особистої зустрічі. 

Переваги прямих продаж [39, c.527]: 

 Особистий контакт. Продавець спілкується з покупцем 

безпосередньо, будь то на зустрічах, у листуванні, чи телефоном. Тому йому 

легко відчути настрій співрозмовника та зрозуміти його смаки та уподобання. 

Таким чином, ви зможете вибрати правильну пропозицію, яка зацікавить 

вашого клієнта і зрештою перетворить його на постійного покупця. 

 Індивідуальний підхід. Прямі продажі не вимагають стандартів. Тому 

успіх залежить від ступеня специфічності, з якою продавець належить кожному 

клієнту. 

 Корисні висновки. Якщо співрозмовник відмовляється від покупки, 

ви завжди можете з'ясувати, чому і на підставі цього зробити висновки, корисні 

для подальшого контакту та загального розвитку бізнесу. 

 Мінімальний ризик. Цей вид діяльності не вимагає великих 

фінансових вливань і тому несе великого ризику. 

 Гнучкий графік роботи. Ви можете продавати будь-який зручний для 

вас час, не прив'язуючись до чіткої системи. Крім того, ви можете легко 

організувати роботу на повний або неповний робочий день. 

 Зручність для покупців. У той самий час ця форма торгівлі може бути 

дуже вигідною для покупця. Це дозволяє отримати необхідну інформацію про 

продукцію, заощадити час, гроші та скористатися зручними послугами 

доставки. 

Однак прямі продажі не позбавлені деяких недоліків, які можуть стати на 

заваді успішному розвитку бізнесу. До них відносяться: 

 Надмірна одержимість. Якщо продавець занадто наполегливий і 

буквально не поступається клієнту, це може відштовхнути споживача. Тому 

будьте помірні у всьому. 



112 
 

 Сумнів. Багато людей з великою недовірою ставляться до продавців, 

які намагаються продавати речі на вулиці та самі підходять до перехожих. 

 Шахрайство. Підозри виникають тому, що під масою продавця часто 

ховаються шахраї, які намагаються обманом забрати гроші у довірливих 

покупців. В результаті страждає прямий маркетинг та його учасники. 

При використанні технології прямих продаж щодо розширення 

зовнішньоекономічної діяльності компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 

результатами міжнародної виставки AGROSHOW було розроблено базу даних 

споживачів гідравлічних вузлів та агрегатів на ринку комплектації та 

експлуатації. База містить наступну інформацію: назва компанії; продукт; 

країна-виробник; гідравлічні компоненти, що використовуються для 

виготовлення продукту; посилання на сайт компанії та контакти підприємств 

(додаток Д). 

Клієнтська база передається комерційному директору ринку Дальнього 

Зарубіжжя. Він в свою чергу делегує її менеджеру, відповідальному за продажі 

по даному напрямку, а саме ринку Європейського Союзу. Менеджер з продажу 

зобов’язаний зв’язатися з кожним споживачем, встановити його потреби і 

об’єми споживання продукції, зробити йому персональну пропозицію. 

Отриману інформацію менеджер фіксує в електронній таблиці з примітками 

(дата зв’язку з споживачем, результати переговорів, продукт який зацікавив 

споживача, об’єм продукції, тощо). Наступним кроком є звіт менеджера з 

продажу про досягнуті результати та прийняття колегіального рішення щодо 

пропозицій для кожного споживача. 

 

3.2 Запровадження стратегії партнерства з дилерами 

 

 

Одним із шляхів удосконалення виробничої та маркетингової діяльності 

торгової компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» є встановлення 

партнерських відносин з представниками торгових мереж та професійних 
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організацій. Партнерство – це особливий спосіб організації бізнесу, що 

характеризується сильним взаємним зобов'язанням перед організацією, 

пов'язаною спільними цілями, інтересами, намірами та поведінкою. 

Подібно до конкурентних сил, що впливають на організацію, можна 

визначити потенційні джерела зацікавленості в партнерстві, які формуються за 

допомогою довгострокових угод, заснованих на відносинах довіри та 

прихильності між партнерами. 

Партнерство у світі бізнесу є не тільки невід'ємною частиною 

підприємницької діяльності з реалізації бізнес-проектів (з ринком, з 

працівниками, з партнерами), а й необхідною умовою для встановлення 

договірних відносин між декількома організаціями, що дають кожній з них 

можливість отримати певний прибуток за рахунок обміну результатами своєї 

діяльності. Кожен підприємець зацікавлений у пошуку найефективнішої форми 

співробітництва, а це можливо лише шляхом порівняльного аналізу варіантів 

співробітництва. 

Кооперативний маркетинг - це багатогранний розвиток ефективних та 

взаємовигідних форм співробітництва, спрямованих на залучення та 

використання всіх ресурсів (трудових, фінансових та матеріальних) для 

задоволення запитів та потреб підприємницької структури. Для досягнення цієї 

мети необхідно постійно приводити використовувані маркетингові інструменти 

у відповідність до потреб споживачів, що змінюються [38, c.156]. 

Працюючи разом, компанія може вийти на нові ринки, придбати нові 

технології, зберегти масштаб, подолати державні та інвестиційні бар'єри, 

використовувати ринкові угоди (операції) швидше, ніж «йти поодинці», а також 

злитися або інтегруватися з іншою компанією, ніж купуючи її. 

Інша мета - зміцнити свою стратегічну позицію шляхом здобуття знань з 

іншого боку. Готовність здобувати знання призводить до інновацій у продукції, 

технічних процесах та управлінні. 

Партнерство має залишатися гнучким, що особливо важливо у 

міжорганізаційних відносинах. Менеджери часто стикаються з необхідністю 
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управління різними ризиками і повинні уникати, наприклад, повної 

взаємозалежності між діловими відносинами, тримати свої можливості 

відкритими та формувати відносини відповідно до змінних умов ринку. 

Роздрібні мережі відчули силу і тому спробували обумовити умови 

співпраці з постачальниками. Хоча слід зазначити, що партнерство між 

компанією-виробником та торговельною мережею – це взаємовигідний бізнес. 

Щоб опинитися на полицях магазинів роздрібної торгівлі, постачальнику 

достатньо мати стосунки з дилером або рітейлером. Існують цілком об'єктивні 

критерії відбору постачальників, що враховують потреби рітейлера. 

Природа протиріччя між корпоративним та торговим просуванням 

проста. Якщо виробник зацікавлений лише у просуванні та продажу своєї 

продукції у магазинах (що є метою всіх маркетингових зусиль), то роздрібну 

мережу цікавить загальний оборот. 

Іншими словами, магазину необхідно продати якнайбільше будь-якого 

товару. Це впливає на прибутковість, конкурентоспроможність та мотивацію 

всього персоналу (з урахуванням, звичайно, рівня зростання цін на різні види 

товарів). Вибір постачальника для бізнесу - складне питання, що залежить від 

багатьох причин. Однак основні вимоги до обсягу, якості товарів та умов 

постачання повинні виконуватись усіма постачальниками. 

Якщо виробнича компанія вирішує продавати свою продукцію через 

корпоративну роздрібну мережу, вона має бути готова підтримувати ритм 

виробництва, постачати до мережі потрібну кількість партій у потрібний час, 

пропонувати розумні ціни та забезпечувати високий рівень якості. Своєю 

чергою, торгова мережа дозволяє компанії-виробнику продавати свою 

продукцію на великій території з великим потоком покупців. Крім того, у 

більшості випадків торговельні мережі пропонують спільні акції та 

дослідження. Звичайно, така співпраця є доцільною і позбавляє виробничу 

компанію від необхідності шукати велику кількість незалежних каналів збуту. 

На рис. 3.3 показано загальну схему процесу співробітництва між 

виробничою компанією та торговельною мережею. Розглянемо послідовність 
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кроків у процесі встановлення відносин між роздрібною мережею та 

промисловою компанією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Процес встановлення партнерства з комерційною організацією 

(розроблено автором) 

 

Компанії з великим оборотом відстежують вимоги своїх покупців та свою 

платоспроможність, виділяючи необхідний асортимент товарних груп та частку 

кожної групи у торгових залах своїх магазинів. Очевидно, що маркетологи 

торгових компаній суворо стежать за дотриманням асортименту та 

конкурентною перевагою на ринку. 

Дослідити умови роботи з торговельними 

мережами на момент представлення і 

реалізації гідравлічних вузлів та 

агрегатів. 

Оцінити власні можливості щодо роботи 

з торговельними мережами і прийняти 

зважене рішення. 

Організація моніторингу спеціалізованих 

роздрібних торговельних закладів з 

питання можливості представлення 

гідравлічних вузлів та агрегатів на їх 

торговельних площах. 

Оцінка маркетингової політики 

спеціалізованих закладів мережі щодо 

виставлення гідравлічних вузлів та 

агрегатів та проведення спільних 

досліджень попиту, акцій. 

Вибір формату стосунків із персоналом, 

які формують асортимент гідравлічних 

вузлів та агрегатів у торговельній мережі 

та здійснюють персональний продаж. 

Оцінка обсягу витрат на роботу із 

обраною торговельною мережею, 

визначення доцільності представлення 

гідравлічних вузлів та агрегатів в межах 

відповідних торговельних площ. 



116 
 

Іншими словами, для дорогих магазинів – акцент на якість та фірмові 

товари відомих брендів, а для недорогих – підхід до вибору товару за 

принципом «ціна-якість». Виробники, які намагаються створити мережу, 

повинні знати про таку політику та бути готовими виконати умови, які 

пропонують роздрібну мережу. 

Рентабельна вартість кожної групи (категорії) товарів розраховується з 

планованого рівня товарообігу. Таким чином, на їх полицях формується 

асортимент товарів та цінова політика, яка враховує їх власні плани щодо 

обороту та прибутковості. 

Популярність і обсяг компанії (з урахуванням дедалі більше 

конкурентного ринку роздрібної торгівлі країни) пов'язані з значними 

витратами просування товарів у мережі та масштабами різних рекламних 

заходів із покупцями. При формуванні пропозицій постачальників відповідні 

компоненти витрат додаються до ціни магазинної собівартості товару. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» працює на ринку СНД 

переважно в оптових продажах (В2В). Але при освоєнні ринків ЄС не завжди 

виходить починати свою діяльність з оптових продажів. Тому свою продукцію 

на ринку ЄС компанія реалізує, як дилерам та дистриб’юторам, так і на ринок 

запасних частин, тобто в роздрібну торгівлю. 

Під час вибору комерційних організацій ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» проводить такі дії: 

 досліджує умови роботи з торговельними мережами на момент 

представлення і реалізації гідравлічних вузлів та агрегатів; 

 оцінює власні можливості щодо роботи з торговельними мережами і 

приймає зважене рішення; 

 організовує моніторинг спеціалізованих роздрібних торговельних 

закладів з питання можливості представлення гідравлічних вузлів та агрегатів 

на їх торговельних площах; 

 оцінює маркетингову політику спеціалізованих закладів мережі щодо 

виставлення гідравлічних вузлів та агрегатів, але не проводить спільних 
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досліджень попиту та акцій, що на мою думку покращило б реалізацію 

продукції та збільшення прибутку не тільки для виробника, але й для продавця; 

 вибирає формат стосунків із персоналом, які формують асортимент 

гідравлічних вузлів та агрегатів у торговельній мережі та здійснюють 

персональний продаж; 

 оцінюють обсяг витрат на роботу із обраною торгівельною мережею, 

визначають доцільність представлення гідравлічних вузлів та агрегатів в межах 

відповідних торговельних площ. 

Тому промислові підприємства мають бути готовими орендувати полиці, 

на яких можна розмістити лише товари. Ви повинні знати, що розмір поличного 

простору, тип торгового обладнання, продукти та фірмове сусідство 

визначатиметься безпосередньо магазином. І тут компанія-виробник може 

надати свої фірмові стелажі. У будь-якому випадку, виробник повинен буде 

оформити полицю у своєму фірмовому стилі та надати магазину відповідну 

інформаційну та рекламну підтримку. 

Сьогодні промислові компанії працюють з великими роздрібними 

мережами на умовах рітейлера (умови можуть змінитися тільки в тому випадку, 

якщо не знайдеться альтернативного постачальника), що відповідає унікальній 

ексклюзивності та вимогам покупців торгової мережі. 

Основні завдання партнерства між промисловими компаніями та 

роздрібними мережами полягають у наступному задоволенні потреб 

споживачів, розширенні частки ринку компанії та впізнання бренду компанії, 

(розглянемо умови співпраці на прикладі маркетплейсу Амазон (додаток Е). 

Для того щоб проникнути на найкращі полиці мережі, компанія-виробник 

має ухвалити низку рішень. 

По-перше, необхідно оцінити його здатність і доцільність постачати 

продукцію компанії на запропонованих умовах запланованих обсягів продажу. 

Часто запровадження кожного товару в асортимент роздрібної мережі 

оплачується окремо, і постачання великої кількості асортименту нерентабельне. 

Часто, вибираючи найбільш затребувані та вигідні позиції в котируваннях, 
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компанії-виробники отримують вигоду від більшої присутності на полицях 

магазинів. 

По-друге, більшість умов постачання фіксуються на рівні першої 

пропозиції. Малоймовірно, що під час переговорного процесу буде досягнуто 

значного полегшення. Наприклад, цілком реально збільшити ціну пропозиції з 

використанням можливості 100% повернення товару виробнику. 

Тому можна зробити висновок, що доступність інформації, тісне 

спілкування з відповідальними співробітниками та творчий підхід, що враховує 

їх компетенції, можуть призвести до реального партнерства між промисловими 

підприємствами та торговими компаніями. 

Партнерство - це особливий спосіб організації бізнесу, що 

характеризується сильною взаємною відданістю суб'єктів інтересам, намірам та 

поведінці, пов'язаним із загальним досягненням цілей. 

Подібно до конкурентних сил, що впливають на організації, потенційні 

джерела переваги можуть бути виявлені з партнерстві, побудованих на 

довгострокових угодах, заснованих на відносинах довіри та зобов'язань між 

партнерами. 

Завдяки партнерству компанія може вийти на нові ринки, придбати нові 

технології, забезпечити економію на масштабі, подолати державні та 

інвестиційні бар'єри швидше, використовувати ринкові угоди (операції) та 

зробити це дешевше, ніж шляхом придбання іншої компанії, чи злиття з нею. 

Партнерства можуть стати важливою частиною організаційної структури 

компанії, і їхня довгострокова перевага все більше залежить не тільки від 

здатності оптимізувати використання всіх наявних внутрішніх ресурсів для 

досягнення стратегічних цілей, а й від участі у партнерських угодах. 

Друга мета - зміцнити свої стратегічні позиції, набуваючи знання один 

одного. Готовність здобувати знання призводить до інновацій у продукції, 

технічних процесах та управлінні. 

Партнерство має залишатися гнучким, що особливо важливо у між 

організаційних відносинах. Менеджери часто стикаються з необхідністю 
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управління різними ризиками і повинні уникати, наприклад, покладатися 

виключно на одні між фірмові відносини, зберігаючи відкритими можливості 

для формування відносин у відповідь на зміну ринкових умов. 

 

3.3 Шляхи вдосконалення реалізації маркетингових стратегій 

підприємства ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

 

 

Управління розробкою та впровадженням маркетингової стратегії для 

виробничих компаній гідравлічних компонентів потребує виконання певних 

завдань: 

 визначення змісту поняття «маркетингова стратегія»; 

 використання бізнес-моделі машинобудівного маркетингу; 

 модернізації в управлінні маркетингової діяльності виробника 

гідравлічних компонентів; 

 вдосконалення управлінням маркетинговою стратегією 

машинобудівного підприємства за рахунок поєднання методів стратегічного 

аналізу (конкурентний аналіз, матриця БКГ) у єдиному підході. 

Для вдосконалення управління маркетингових стратегій були 

використані статистичні дані та матеріали бюлетенів Державного комітету 

статистики України та фінансова звітність ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». 

Глобальні проблеми машинобудівних підприємств - це швидке зростання 

виробництва та прискорення темпів розвитку національних та зарубіжних 

ринків, призводять до посилення конкуренції та висувають високі вимоги до 

маркетингових стратегій машинобудівних компаній, оскільки лише при   

управлінні стратегічним маркетингом із властивими йому функціональними 

механізмами можна передбачити та визначити майбутнє. Це один із 

найважливіших компонентів конкурентної боротьби на даному етапі. 

Серед різних інтерпретацій поняття «управління маркетинговими 

стратегіями» слід звернути увагу на розробку Г. Грінлі, який пропонує 
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інтегрований підхід до розробки управління маркетинговою стратегією. Під час 

створення такої стратегії важливо враховувати не окремі чинники, а систему 

загалом: 

1. Сегментація ринку (виробнику необхідно розробити сегментацію 

ринку України та зарубіжних ринків і варіанти сегментації ринку залежно від 

бажаних цілей зростання, характеру конкуренції та підходу керівництва до 

реакції на неї). 

2. Позиціонування товару (вибір цільових ринків вимагає чіткого 

визначення того, скільки і які товари пропонувати і як їх позиціонувати по 

відношенню до конкуруючих товарів, враховуючи специфічні обставини 

кожного сегменту). 

3. Формування комплексу маркетингу (кожен продукт - це окремий 

комплекс маркетингу і цей комплекс по-різному працює над управлінням 

маркетинговими стратегіями та тактиками). 

4. Вихід на ринок (аналіз того, як компанія планує вийти на ринок і 

позиціонувати себе) 

5. Фактор часу (узгоджені терміни, послідовність реалізації всіх 

компонентів маркетингової стратегії та тактики: управління в ув'язуванні 

власної стратегії зі стратегіями конкурентів або моніторинг зовнішніх 

показників: економічних, галузевих, сезонності тощо). 

Враховуючи, що управління маркетинговою стратегією є основним 

інструментом стратегічного маркетингу, важливість її адекватного вибору 

загального успішного функціонування бізнесу очевидна. 

У зв'язку з цим важливо розглянути теоретичні та методологічні підходи 

до управління в формуванні ефективних маркетингових стратегій як 

найважливішої складової бізнесу компанії. 

Управління в формуванні маркетинговою стратегією - одне із 

найважливіших і найскладніших етапів у стратегічному управлінні бізнесом. 

Стратегію не можна ототожнювати із довгостроковим планом, оскільки між 
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ними є суттєві відмінності, а стратегія має забезпечувати всі умови, за яких 

компанія зможе уникнути негараздів на ринку. 

Машинобудування є надзвичайно важливим та складним міжгалузевим 

комплексом в економіці України та зарубіжних ринків, який відіграє важливу 

роль у формуванні та модернізації матеріально-технічної бази, втілюючи в собі 

новітні технологічні досягнення та забезпечуючи весь комплекс механізації та 

автоматизації виробництва. Однак на сучасному етапі розвитку національної 

економіки стратегії розвитку машинобудівних підприємств не завжди були 

успішними, що пов'язано з відставанням інновацій у промисловому 

виробництві та відсутністю чи старінням методів організації та управління 

фінансово-господарською діяльністю [33, c.425]. 

З впровадженням нових систем підвищення якості продукції для 

вітчизняних виробників техніки настав час удосконалити методологію 

управління маркетингом, що сприятиме ефективному використанню більшості 

потенційних можливостей та внутрішніх ресурсів для задоволення ринкового 

попиту та отримання прибутку. 

Виробництво гідравлічних вузлів та агрегатів для машинобудівних 

підприємств є провідною галуззю у забезпеченні обладнанням та приладами, 

які визначають технологічний прогрес національної економіки та підвищують 

продуктивність суспільства. З погляду ринкових відносин, основним важелем 

виробництва та реалізації гідравлічних вузлів та агрегатів є фактичний попит, 

який впливає на формування споживчого попиту. 

У міжнародній практиці вважається за доцільне випускати широкий 

асортимент продукції, оскільки це значно підвищує ймовірність того, що 

покупці знайдуть потрібний товар. При плануванні оптимальних обсягів 

виробництва та продажу керівництво компанії має враховувати два основних 

фактори: 

 виробництво (аналіз наявних ресурсів та оцінка загальних витрат); 

 ринок (оцінка конкурентоспроможності даної продукції та споживчого 

попиту). 
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Під час управління в створенні маркетингової стратегії важливо 

своєчасно виключити економічно неефективну продукцію з виробничого плану 

промислової компанії. 

Управління в плануванні та оптимізації маркетингових стратегій для 

виробників гідравлічних компонентів мають здійснюватися у межах стратегії, 

заснованої на якості, тобто орієнтації задоволення вимог споживачів і 

забезпечення контролю показників якості на усіх етапах виробництва. 

Правильний вибір маркетингової стратегії - один із найважливіших і 

складних етапів в управлінні маркетинговим процесом. Управління 

маркетинговою стратегією спрямоване на узгодження маркетингових цілей 

компанії з її можливостями, вимогами і потребами споживачів, і навіть 

визначення способу використання маркетингу розширення цільового ринку і 

досягнення бажаних результатів [44, c.121]. 

Основні проблеми та заходи щодо покращення управління 

маркетинговою діяльностю машинобудівних компаній представлені на рис. 3.4. 

У центрі уваги – провідний український виробник гідравлічних вузлів та 

агрегатів ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» про який йдеться у цій 

магістерській роботі. 

Діяльність ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» тривалий час 

супроводжувалася більшою увагою щодо продажу продукції на ринки СНГ, а 

ринки ДЗ, у тому числі ринок ЄС, залишалися на другому плані. Це призвело 

до повільного освоєння ринку ЄС. Також важливим чинником повільного 

освоєння ринку ЄС є недостатнє його вивчення та неефективна система 

контролю роботи менеджерів з продажів. В даний час ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» працює за стратегією збільшення частки ринку на ринках 

Європейського Союзу. 
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Рис. 3.4. Напрями вдосконалення управління маркетинговою діяльністю 

 

Для ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» характерна зосередженість на 

виробництві та продажах, при цьому мало уваги приділяється вивченню 

цільових ринків та потреб споживачів. 

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки методологічних та 

прикладних положень, спрямованих на формування загальної системи 

управління маркетингом, що поєднує минулий досвід управління з останніми 

досягненнями у галузі менеджменту та маркетингу для забезпечення високого 

рівня ефективного функціонування ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» на ринку 

ЄС. 

Рівень виконання встановлених процедур оцінюватиметься під час 

діагностики обсягу інформації у маркетинговому дослідженні (МД). 

У таблиці. 3.2 представлені зразкові процедури маркетингових 

досліджень при створенні конкурентоспроможності продукту, їх коефіцієнти 

вагомості, критерії значущості та рівень виконання установлених процедур для 

умов діяльності ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». 

Рівень процесів маркетингових досліджень оцінюється за шкалою від 0 

до 4 [14], де: 

Орієнтація на споживача 

Маркетингові дослідження 

Стратегічний маркетинг 

Організація маркетингу 

Інформаційна забезпеченість маркетингу 

Напрями вдосконалення управління маркетингової 

діяльності підприємства 
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0 - немає документації, що підтверджує виконання будь-якої процедури 

(0%); 

1 - документація, що підтверджує виконання процедури, була 

представлена не в повному обсязі (менше 40%); 

2 - документація, що підтверджує виконання процедури, була 

представлена не в повному обсязі (менше 80%); 

3 - документація, що підтверджує виконання процедури, подана у 

повному обсязі, але з незначними відхиленнями у виконанні (80-99%); 

4 - документація, що підтверджує виконання процедури, є повною та 

представлена без відхилень у виконанні (100%). 

Таблиця 3.2 

Процедури маркетингових досліджень під час створення продукції 

Процедури МД Критерії значущості 
Коефіцієнти 

вагомості 

Рівень 

виконання 

процедур, 

бали 

Знаходження джерел 

інвестування для проведення 

проектних робіт 

Забезпечення збуту 

продукції, за якою 

здійснювалися МД 

0,16 4 

Виявлення потреб 

потенційних споживачів 

продукції, що проектується 

Практичне використання 

результатів МД у процесі 

збуту 

0,08 2 

Розроблення проектного 

завдання 

Проведення МД під час 

проектування продукції 
0,16 4 

Оцінка ємкості та 

кон’юнктури ринку 

Аналіз статистичних даних 

для МД 
0,08 2 

Розроблення SWOT-аналізу 

Споживчий аналіз продукції 

конкурентів порівняно з 

новою 

0,12 3 

Визначення цінових 

параметрів продукції 

Використання статистичних 

даних ринку для МД 
0,16 4 

Проведення МД продукції, 

що проектується 

Системний підхід до 

організації МД 
0,12 3 

Участь у рекламних 

кампаніях 

Використання ресурсів при 

МД 
0,12 3 

 

Показники задоволеності споживачів вимірюються шляхом розробки 

рівня ефективності процесу з урахуванням вагових коефіцієнтів за формулою 

(3.1): 
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Кзад.с. = ∑ Квик. пр.і

𝑛

і=1

х Мі                                                   (3.1) 

де Кзад.с. - показник задоволеності споживачів, балів; 

Квик.пр.і – i-й показник рівня ефективності програми маркетингового 

дослідження, у балах; 

Mi – коефіцієнт вагомості і-го показника рівня ефективності програми 

маркетингового дослідження, часток одиниць; n – кількість критеріїв оцінки, 

одиниці. 

Кзад.с. = ∑ 3

𝑛

і=1

х 1 = 3                                                       (3.1) 

Отже на ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» показник задоволеності 

споживачів Кзад.с. дорівнює 3-и бали, що свідчить про достатній рівень процесу 

маркетингових досліджень під час створення конкурентоспроможного 

продукту. 

Ефективність процесу «Маркетингу» оцінюється за формулою (3.2): 

𝑅 = 0,3 х 𝑅₁ + 0,7 х 𝑅₂,     (3.2) 

де R1 = Кзад.с1 / Кзад.с0 (Кзад.с1, Кзад..с0 - являють собою показники 

задоволеності споживачів поточного та попереднього періодів відповідно). 

R2 – показник потенційної зовнішньої задоволеності споживачів. 

R2 = Nдог.1 / Nдог.0 (Nдог.1 - кількість товарів у категорії, гарантована 

контрактом; Nдог.0  - обсяг ринку категорії). 

0,3; 0,7 – ваговий показник для кожного компонента загального показника 

ефективності (поточний період). 

У формулі (3.2) для оцінки ефективності процесу ваги вибираються 

відповідальною особою за реалізацію процесу (особою, відповідальною за 

відповідний відділ), з урахуванням важливості внеску кожного компонента у 

загальну результативність у поточний період. 

Перерозподіл вагомості кожного компонента коефіцієнта ефективності 

процесу дозволяє оптимізувати керованість процесу. 
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На прикладі ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» розглянемо метод 

розрахунку «маркетингової» ефективності процесу. 

Конкурентоспроможністю продукції є цінова політика продуктових 

напрямків на ринку Європейського Союзу, яка на 10-30% доступніша 

аналогічної продукції конкурентів. 

𝑅1 =
3.2

3.0
= 1.07                                                             (3.3) 

𝑅2 =
3

2
= 1.5                                                                 (3.4) 

R = 0,3 x 1,07 - 0,7 x 1,5  1,371     (3.5) 

Показники ефективності процесу «маркетингу» у 2020 році здебільшого 

перевищували 1, що свідчить про покращення роботи маркетингової служби 

ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» у поточному періоді. 

Унікальність даної методики полягає в тому, що вона може бути 

використана для оцінки ефективності маркетингової діяльності промислових 

підприємств у будь-якому секторі національної економіки України та 

зарубіжних ринках з урахуванням їхньої конкретної ситуації. 

Для визначення стратегії підприємства та умов її реалізації ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» використовує інструмент стратегічного аналізу 

матрицю БКГ (Бостонської консультативної групи, США), який оптимізує 

виробничі плани та планує маркетингові заходи відповідно до зростання 

ринкової позиції продукту та його частки на ринку. 

Господарський портфель ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» складається 

із шести стратегічних та економічних продуктових напрямків: НШ (насоси та 

мотори шестеренні), АПМ (аксіально-поршневі насоси та мотори), ГР 

(гідророзподільники), ГЦ (гідроциліндри), ШРЗ (швидко-роз’ємні з’єднання) та 

РВТ (рукава високого тиску). Для темпу зростання ринку межею між «високим» 

та «низьким» визначається величина 10%, яка означає, що як 

швидкозростаючий ринок (який забезпечує збільшення попиту на продукти) 

розглядається такий ринок, де річний темп зростання перевищує 10%. 
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Відносна частка ринку визначається як величина, що розрізняє великі та 

малі частки ринку, що дорівнює 1,0. 

Діаметр кола на зображенні продукту вибирається пропорційно до 

питомої ваги продукту. 

Обсяг реалізації продукції у млн. долл. за 2020 р., обсяг продажу головних 

конкурентів, відносна вага ринку, темпи росту ринку наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для побудови матриці БКГ 

Продукт 

Обсяг 

прибутків за 

2020 р., млн. 

долл. 

Обсяг продажів 

від конкурента 

за 2020 р., млн. 

долл. 

Темпи 

зростання 

ринку 

Відсоток 

ринку 

НШ 24,70 4 102,90 8,3% 0,60% 

АПМ 17,70 3 054,90 7,3% 0,58% 

ГР 8,80 1 112,90 15,8% 0,79% 

ГЦ 10,10 869,90 3,1% 1,16% 

ШРЗ 3,10 400,40 -20,5% 0,77% 

РВТ 1,10 262,50 10,0% 0,42% 

ВСЬОГО 65,50 9 803,50 6,3% 0,67% 

 

 

Рис. 3.5. Матриця БКГ продуктових напрямків компанії. 
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Таблиця 3.4 

Побудова матриці БКГ по об’єму прибутку 

  
Продукт Об'єм прибутку Продукт Об'єм прибутку 

Т
ем

п
и

 з
р

о
ст

а
н

н
я

 р
и

н
к

у
 

В
и

со
к
и

й
 

(б
іл

ь
ш

е 
1
0
%

) ТЯЖКІ ДІТИ ЗІРКИ 

    ГР 8,80 

    РВТ 1,10 

        

        

Н
и

зь
к
и

й
 

(м
ен

ш
е 

1
0
%

) СОБАКИ ДІЙНІ КОРОВИ 

    НШ 24,70 

    АПМ 17,70 

    ГЦ 10,10 

    ШРЗ 3,10 

  Низька (менше 1) Висока (більше 1) 

  Відносна частка ринку 

 

Аналізуючи продуктові напрямки ми можемо зазначити, що компанії не 

вистачає «Зірок». Необхідно розглянути можливість розвитку 

«Гідророзподільників» та «Рукавів високого тиску» у «Зірок» (зміцнити 

конкурентні переваги, побудувати дистрибуцію, розвинути знання товару). 

Продуктові напрямки «Насоси та мотори шестеренні», «Аксіально-

поршневі машини», «Гідроциліндри» та «Швидкороз’ємні з’єднання» 

забезпечують основну частку продажів. Ціль - утримати становище. Баланс 

портфелю: задовільний. Але необхідно освоювати нові перспективні напрямки 

та зміцнювати становище зірок. 

Баланс портфеля з погляду інвестицій хороший: прибуток від «Дійних 

корів» зможе забезпечити підтримку зірок. Пріоритет в інвестиціях: створення 

нових товарів. Використати для «Гідророзподільників» та «Рукавів високого 

тиску» – мінімальну підтримку. Аналіз за обсягом прибутку дозволяє судити 

про можливість інвестицій (див. табл. 3.4) 

На основі розрахованих даних було побудовано матрицю БКГ (рис. 3.5). 

Відповідно до матриці «Гідророзподільники» та «Рукава високого тиску» 

класифікується як «Зірки», а «Насоси та мотори шестеренні», «Аксіально-

поршневі машини», «Рукава високого тиску» має знаки «Зірка» та «Дійна 
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корова, так як вони розташовані в середній матриці. Так як більшою часткою 

«Насоси та мотори шестеренні», «Аксіально-поршневі машини» знаходяться на 

території «Дійних корів», ми їх в таблиці і віднесли до «Дійних корів». 

Продуктові напрямки «Гідроциліндри» та «Швидко роз’ємні з’єднання» ми 

класифікували, як «Дійні корови». 

Вивчення портфеля пропозицій ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

дозволило розробити обґрунтовану стратегію виходу компанії на закордонні 

ринки. Поєднання «Зірок» і «Корів» найкраще фінансується за рахунок 

комбінації прибутковості, ліквідності та довгострокової маржі продажів. 

Планування та оптимізація маркетингової стратегії машинобудівної 

компанії мають здійснюватися у межах стратегії, заснованої на якості, тобто. 

орієнтованої задоволення вимог споживачів і забезпечує контроль показників 

якості усім етапах виробництва. 

Нестабільність зовнішніх і внутрішніх впливів підвищує важливість 

маркетингових стратегій у діяльності машинобудівних підприємств. Ретельно 

обрана стратегія розвитку маркетингу підпорядкує короткострокові вигоди 

довгостроковим стійким перевагам на ринку, що забезпечить компанії відносну 

незалежність від ринкових умов та збереження високого потенціалу у разі 

тимчасового погіршення ринкових умов. 

У сучасних умовах стратегічний маркетинг стає ключовим фактором у 

формуванні та підтримці конкурентоспроможності будь-якої галузі. Насичення 

ринку та стагнація призвели до зниження ефективності традиційних 

(консервативних) поглядів та засобів впливу на споживачів. Внаслідок кризи 

змінюється і поведінка споживачів. 

Для удосконалення вибору стратегії ми застосували метод матриці 

Ансоффа або матриці товар-ринок (додаток Є). Матриця Ансоффа це графічна 

модель, що відображає співвідношення між рівнем технологій виробництва 

товару й фазою розвитку ринку. Розроблена відомим фахівцем в області 

стратегічного керування Ігорем Ансоффом. Ця модель призначена для генерації 

стратегій в умовах розбіжності між реальним і запланованим розвитком 
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підприємства, коли цілі підприємства неможливо досягти за допомогою 

колишніх стратегій і необхідно їх скоригувати або шукати нові стратегічні 

шляхи. Залежно від того, в яке поле матриці потрапляє стратегічна 

господарська діяльність компанії, визначається оптимальний варіант стратегії 

його зростання [40, c.346]. 

Дана матриця використовується з метою оптимізації розподілу ресурсів 

підприємства і визначення характеру дій підприємства на ринку. Вибір 

конкретної стратегії залежить від рівня насичення ринку та можливостей 

постійного оновлення виробництва. 

Провівши дослідження матриці Ансоффа ми з’ясували, що найбільш 

ефективними стратегіями виходу підприємства на зовнішні ринки є стратегія 

розвитку ринку та стратегія диверсифікації (табл.3.5.): 

 стратегія розвитку ринку - компанія має всі ресурси та можливості 

для реалізації виходу у країни ЄС – це відмінне джерело зростання компанії; 

 стратегія диверсифікації - диверсифікація портфелю 

рекомендується до аналогів світових лідерів. Компанія має чудові можливості 

зростання на поточних ринках за допомогою поточних товарів. 
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Таблиця 3.5 

Матриця Ансоффа для компанії ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» 

Варіант стратегії Можливість Опис 
КЛЮЧОВІ ДЖЕРЕЛА 

ЗРОСТАННЯ КОМПАНІЇ 

Стратегія проникнення Ймовірно 

Є всі шанси у реалізації цієї стратегії у компанії. 

Незважаючи на низькі можливості для додаткового 

інвестування, необхідно поступово розвивати частоту 

купівлі предметів гідрокомпонентів, збільшувати 

споживання товару та збільшувати покриття роздрібної 

торгівлі. 

Вказано у порядку 

пріоритетності: 
 

1. Запуск @mail розсилки за 

існуючими базами споживачів з 

іміджевим буклетом компанії та 

комерційною пропозицією. Також 

запуск таргетингової реклами на 

території ЄС. 

2. Розробка комерційної пропозиції 

для споживачів з використанням 

директ-маркетингу для зростання 

частки ринку в оптових продажах та 

залучення маркетплейсів для 

збільшення роздрібної торгівлі. 

3. Компанії потрібно освоювати 

виробництво лише тієї продукції, 

яка користується найбільшим 

попитом у ключових конкурентів на 

цьому ринку.  

4. Розширення асортименту: 

введення додаткових позицій за 

продуктовими напрямками, які 

більше використовуються на с/г 

техніці та СДМ. 

Стратегія розвитку ринку Можлива 

Вихід у країни Європейського Союзу – відмінне 

джерело зростання. Компанія має всі ресурси та 

можливості для його реалізації. 

Стратегія розвитку товару Ймовірно 

Компанія має всі ресурси для розширення 

номенклатури продукції та введення нового продукту у 

виробництво. 

Стратегія диверсифікації Можлива 

Компанія має чудові можливості зростання на 

поточних ринках за допомогою поточних товарів. 

Диверсифікувати портфель рекомендується до аналогів 

світових лідерів. 
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Висновки до розділу 3 

 

Основною метою управління виходом компанії на зарубіжні ринки є 

максимізація прибутку за рахунок збільшення продажів товарів. Успішна діяльність 

компанії на висококонкурентному зарубіжному ринку передбачає глибокий аналіз усіх 

«за» та «проти» та прийняття рішення про доцільність виходу на зарубіжні ринки. 

Основний прибуток компанія отримує від реалізації продукції в країни СНД. Але 

у відносинах з країнами СНД, Україна наполягає у встановленні режиму вільної 

торгівлі між цими країнами на основі правил та принципів СОТ, без жодних обмежень 

та вилучень. Проте санкції, запроваджені Росією, обмежують можливості щодо 

продажу деякої продукції. Тому компанія вимушена шукати нові ринки збуту 

продукції. 

Важливим аспектом зміцнення позицій на міжнародному ринку є постійна 

участь у виставках. Це особливо актуально на ринку Європейського Союзу. 

Виставкова діяльність дасть можливість збільшити знання торгової марки та 

розширення зв’язків з компаніями-споживачами. Тому для торгової компанії ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» ми пропонуємо участь у виставках, орієнтованих на 

сільськогосподарську та дорожньо-будівельну техніку. 

Для компанії розроблено та запропоновано план виставкової діяльності. Це 

дозволить збільшити частку ринку ЄС та прибуток компанії. Також для компанії 

розроблено базу виробників сільськогосподарської техніки та дорожньо-будівельних 

машин з країн ЄС. Рекомендовано за допомогою прямих продажів (директ-

маркетингу) встановити зв’язок з підприємствами, провести переговори, надати зразки 

для експериментальних випробувань та підписати контракти (договори). 

Одним із шляхів удосконалення управління виробничої та маркетингової 

діяльності ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» є встановлення партнерських відносин з 

представниками торгових мереж та професійних організацій.  

Основні завдання партнерства між промисловими компаніями та роздрібними 

мережами полягають у наступному: задоволенні потреб споживачів; розширенні 

частки ринку компанії; знання бренду компанії. 
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Проаналізувавши умови співпраці з маркетплейсом Амазон ми визначили, що 

для компанії такі умови цілком вигідні та дадуть можливість збільшення ринку збуту 

продукції і пізнаваності бренду. 

Завдяки партнерству компанія зможе виходити на нові ринки, освоювати нові 

технології, забезпечувати економію на масштабі, долати державні та інвестиційні 

бар'єри швидше, використовувати ринкові угоди (операції) та робити це дешевше, ніж 

шляхом придбання іншої компанії, чи злиття з нею. Партнерства можуть стати 

важливою частиною організаційної структури компанії, і їхня довгострокова перевага 

все більше залежить не тільки від здатності оптимізувати використання всіх наявних 

внутрішніх ресурсів для досягнення стратегічних цілей, а й від участі у партнерських 

угодах. 

Під час створення стратегії компанія враховує не окремі чинники, а систему 

загалом: сегментацію ринку; позиціонування товару; формування комплексу 

маркетингу; умови виходу на ринок; фактор часу. 

Для визначення стратегії підприємства та умов її реалізації було використано 

інструмент стратегічного аналізу - матрицю БКГ (Бостонської консультативної групи, 

США). За результатами цього дослідження, ми зробили висновки, що компанії 

потрібно зміцнити конкурентні переваги, побудувати дистрибуцію, розширити знання 

товару. Головною метою підприємства буде утримання становища «дійних корів» та 

зміцнення становище «зірок». Є можливість інвестувати в нові товари. 

Провівши дослідження матриці Ансоффа ми з’ясували, що найбільш 

ефективними стратегіями виходу підприємства на зовнішні ринки є стратегія розвитку 

ринку та стратегія диверсифікації: 

 стратегія розвитку ринку - компанія має всі ресурси та можливості для 

реалізації виходу у країни ЄС – це відмінне джерело зростання компанії; 

 стратегія диверсифікації - диверсифікація портфелю рекомендується до 

аналогів світових лідерів. Компанія має чудові можливості зростання на поточних 

ринках за допомогою поточних товарів. 
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ВИСНОВОКИ 

Узагальнення та систематизація результатів дослідження дозволили 

сформулювати такі висновки: 

1. Дослідивши теоретичні основи управління маркетинговими стратегіями 

проникнення на зовнішні ринки, ми прийшли до висновку, що маркетингові стратегії 

формуються і реалізуються виробниками і експортерами на кожному ринку 

(субринку), і по кожному товару для певних цілей і завдань на даний період часу. 

Виробничі операції здійснюються відповідно до ринкових умов і можливостей 

компанії. Вони розробляється на основі дослідження і прогнозування товарного ринку, 

вивчення товарів, покупців і конкурентів і являє собою раціональну логічну структуру, 

в рамках якої організація передбачає вирішувати свої маркетингові проблеми. 

Розробка ефективної маркетингової стратегії для бізнесу на зовнішньому ринку 

безпосередньо залежить від чіткого і правильного формулювання цілей і завдань на 

кожному з цільових субринків. 

В рамках стратегічного портфелю компанії існують дві основні стратегії 

підвищення прибутковості, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку - стратегії 

диференціації і стратегії зниження витрат. 

З точки зору міжнародного маркетингу також важливо вибрати базову стратегію, 

яка визначає характер продукту, який буде продаватися в іншій країні. Стратегії 

альтернативних продуктів припускають розробку стратегій для існуючих продуктів та 

нових продуктів, які будуть продаватися на існуючих і нових ринках. Це стратегії 

проникнення на ринок, стратегії розширення (розвитку) ринку, стратегії розробки 

нової продукції і стратегії диверсифікації. 

Стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю повинні бути чітко 

визначені і розділені на категорії для реалізації в контексті міжнародної конкуренції в 

кожній області. До них відносяться франчайзинг, експортні стратегії і глобальні 

стратегії. 

2. Дослідивши систему управління та господарську діяльність компанії 

ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за останні 5 років, було встановлено, що основними 

споживачами компанії є споживачі з країн СНД на ринку експлуатації та комплектації. 
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Але компанія також реалізує свою продукцію на далеке зарубіжжя, а саме ринки країн 

Європейського Союзу, Індії та Китаю. 

Компанія отримує прибуток від своєї комерційної діяльності в галузі реалізації 

продукції в сегментах сільськогосподарської техніки та будівельно-дорожніх машин. 

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості компанії показує, що в 2020 році всі 

показники покращились або залишилися незмінними в порівнянні з попереднім роком, 

а фінансове становище компанії є стабільним. 

3. Проаналізувши маркетингову стратегію проникнення ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» на зовнішні ринки було визначено, що компанія здатна реалізовувати 

складні проекти потреб споживачів, починаючи з етапу досліджень і закінчуючи 

серійним виробництвом готової продукції. 

Було проведено аналіз галузі який показав, що виробництво 

сільськогосподарських машин зросло на 4,1% в порівнянні 2019 з 2020м роком, а 

виробництво будівельно-дорожніх машин - на 5,0%. 

Проаналізувавши виробництво сільськогосподарських та будівельно-дорожніх 

машин на ринку комплектації за географічною ознакою визначено, що групу «А» 

складає: 

 для с/г машин - Європа, Індія та Китай, які займають 87,9% від загального 

обсягу ринку виробництва; 

 для будівельно-дорожніх машин - Китай та Європа, які займають 83,2% від 

загального обсягу ринку виробництва. 

Об’єм ринку гідравлічних вузлів та агрегатів (в грошовому еквіваленті) в 2020 

році склав 12 716,1 млн. доларів. Але в порівнянні з попереднім роком він зменшився 

на 3,4%. Лідерами ринку є Bosch Rexroth AG (Німеччина) – 33,3%, Parker Hannifin Corp 

(США) – 23,2%, Danfoss A/S (Данія) – 12,1%. HYDROSILA (Україна) займає 0,11% від 

загального об’єму ринку, що в грошовому еквіленті складає 14,1 млн. доларів. 

HYDROSILA збільшивши свою частку прибутку на ринку на 0,003% у порівнянні з 

попереднім періодом. 

Проаналізували вплив зовнішніх факторів на підприємство ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила», ми виявили, що підприємству необхідно враховувати вплив багатьох 



136 
 

чинників при реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Приділяти більше 

уваги оновленню обладнання виробничих підрозділів, кадровим питанням, 

конкурентоспроможності продукту та ін. 

Проаналізувавши географічну структуру продажів підприємства ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила», ми з’ясували, що обсяг прибутку в 2020 році збільшився 

на 6,3% у порівнянні з 2019 роком. Також відбулося зростання прибутку: на ринку 

Митного Союзу ЄАЕС – на 12,0%; в інших країнах СНГ – на 9,1%. Зменшення 

прибутку відбулося на ринку України - 8,0% та на ринку далекого зарубіжжя – 0,9%. 

Аналізуючи збут ПрАТ «ТД «Гідросила» за продуктовою структурою продаж, 

ми з’ясували, що в 2020 році в порівнянні з 2019 роком ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила»: 

 збільшив прибуток від реалізації НШ на 8,2%, який склав 37,7% від 

загального річного прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації аксіально-поршневі машини (АПМ) на 

7,5% та склав 27,0% від загального прибутку компанії; 

 збільшив прибуток від реалізації гідроциліндрів на 3,6% та склав 15,4% від 

загального прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації гідророзподільників на 17,0% та склав 

13,5% від загального прибутку; 

 збільшив прибуток від реалізації ШРЗ на 2,7% у 2020 році та склав 1,6% 

від загального прибутку; 

 зменшив прибуток РВТ на 22,7% та склав 4,7% від загального прибутку 

компанії. 

Проаналізувавши об’єми реалізації за структурами продаж за характером ринку, 

ми спостерігаємо зростання прибутку на ринку комплектації на 3,1% та зростання 

прибутку на ринку експлуатації на 17,3%. 

Було зроблено аналіз конкурентів ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» за 

характером ринку за 2019-2020р. за допомогою маркетингового комплексу 4Р. Аналіз 

конкурентів показав, що продукція ТМ «HYDROSILA» є достатньо 

конкурентоспроможною. В ціновій політиці продукція ТМ «HYDROSILA» 
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доступніша на 10-30%, В політиці  просування та розподілу - світові лідери мають 

пріоритет за рахунок розгалуженої мережі дилерських центрів. 

Найбільшу долю виробництва сільськогосподарської техніки на глобальному 

ринку складають сегменти з виробництва мінітракторів – 42,2%, причіпної та навісної 

с/г техніки – 27,2% і тракторів с/г до 150 к.с. – 19,3%, які разом займають 88,7% від 

всього об’єму ринку сільськогосподарської техніки. Сегменти комбайнів – 8,1% та 

тракторів с/г більше 150 к.с. – 3,3%. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію на ринки 

СНД в цільові сегменти мінітракторів, причіпної та навісної с/г техніки, тракторів с/г 

до 150 к.с., тракторів с/г більше 150 к.с. та комбайнів. На ринку ЄС компанія працює в 

сегменті тракторів с/г до 150 к.с. та причіпної і навісної с/г техніки, де продуктовий 

напрямок «гідроциліндри» є цільовим сегментом, а продуктовий напрямок «ШРЗ» та 

«РВТ» - перспективним сегментом. Компанія також постачає свою продукцію на ринок 

Індії в сегменті комбайнів та на ринок Середнього Сходу в сегменті мінітракторів. 

Найбільшу долю виробництва будівельно-дорожніх машин на глобальному 

ринку складають сегменти з виробництва вилкових навантажувачів – 31,7%, 

автосамоскидів – 21,1%, екскаваторів – 9,2%, екскаваторів-навантажувачів – 7,5%, 

ковшових навантажувачів – 6,3% і бетонозмішувачів – 5,4%, які разом займають 81,2% 

від усього об’єму ринку будівельно-дорожніх машин. Сегменти мініекскаваторів 

мають 4,1% долі ринку будівельно-дорожніх машин, кранів-маніпуляторів – 3,7%, 

катків, асф. та ґрунт. – 3,3%, автокранів – 3,0%, навантажувачів з телескопічною 

стрілою – 2,7%, навантажувачів з бортовим поворотом – 0,9%, стрілових підйомників 

– 0,4%, комунальної техніки – 0,3%, бульдозерів – 0,1% та грейдерів – 0,1%. 

Компанія ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила» постачає свою продукцію в цільові 

сегменти на ринок СНД в сегменти автосамоскидів, екскаваторів-навантажувачів, 

ковшових навантажувачів, катків (асф. та ґрунт), автокранів та грейдерів. Сегменти 

крани-маніпулятори, комунальна техніка та бульдозери є перспективними сегментами 

для ПрАТ «Торговий Дім «Гідросила». На ринку ЄС компанія має перспективні 

сегменти вилкових навантажувачів, автосамоскидів, мініекскаваторів та 

навантажувачів з телескопічною стрілою. На ринку Індії та Китаю - працює в 
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цільовому сегменті бетонозмішувачів (постачання аксіально-поршневих машин ГСТ-

90 та ГСТ-112). 

При позиціонування продуктових напрямків на ринку ЄС ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила», ми визначили, що: 

 за технічними характеристиками товари виробництва ТМ «Гідросила» 

відповідають технічним характеристикам конкурентів, які присутні; 

 ціна готової продукції ТМ «Гідросила» згідно продуктового напрямку 

доступніша на 10 – 30%; 

 за системою якості продукція компанії сертифікована за стандартами ISO 

9001-2015. На виробництві проводиться 100% контроль виготовлення комплектуючих 

на всіх етапах виробництва. Умови виробництва з кожним роком оптимізуються та 

удосконалюється якість виробництва комплектуючих вузлів та агрегатів; 

 основними споживачами продуктових напрямків ТМ « Гідросила» є 

виробники та власники сільськогосподарської і дорожньо-будівельної техніки, 

самоскидів, автокранів, автовишкок, кранів-маніпуляторів, комунальних машин, 

бетонозмішувачів, тощо. 

SWOT-аналіз дав нам змогу з’ясували, що до сильних сторін компанії належать 

7-м факторів, основними з яких є відомість ТМ «Гідросила», широка номенклатура 

продукції, широка мережа регіональних складів та гарантійно-сервісних центрів, 

широка дилерсько-дистриб'юторська мережа та повний цикл виробництва продукції. 

Слабкими сторонами компанії є: відсутність постачання продукції компанії на 

первинний ринок глобального ринку; рівень якості продукції, який недостатній для 

витіснення конкурентів на світових заводах–споживачах (в деяких продуктових 

напрямках); низькі темпи освоєння нових видів продукції. 

До можливостей компанії відносяться - тенденція заміни виробниками техніки 

шестеренних насосів аксіально-поршневими насосами з LS-системою; зростання 

потреби у гідравлічних компонентах на зростаючих ринках (Індія, Середня Азія, 

Південно-Східна Азія); збільшення обсягів продажу на ринку ЄС за рахунок 

відсутності мита, наявності представництва у Польщі та цінової 

конкурентоспроможності товару над ринком. 
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До загроз компанії належать 7-м факторів, основними з яких є погіршення 

комунікацій та ділової активності у зв'язку з COVID-19, створення глобальними 

виробниками нових продуктів із розширеними функціональними можливостями та 

кращими споживчими властивостями (мотор-редуктор для АБС), зростання курсу 

гривні по відношенню до долара та рубля. 

4. Визначивши модель структурно-функціональних зв’язків ПрАТ «Торговий 

Дім «Гідросила» у системі міжнародного бізнесу встановлено, що співробітники 

компанії зацікавлені в тому, щоб зробити істотний внесок у зміцнення позиції бренду 

компанії не тільки на ринку пост-вітчизняного простору, а й ринках далекого 

зарубіжжя. Під час вивчення моделі структурно-функціональних зв’язків компанії у 

системі міжнародного бізнесу було визначено основні завдання кожного відділу 

підприємства. При аналізі процесів із зовнішніми партнерами було розроблено 

загальну схему корпоративної діяльності, відповідно до якої компанія діє раціонально 

і така схема враховує всі можливі сценарії, з якими компанія може зіткнутися на 

кожному етапі процесу укладання договору. 

5. Визначивши перспективи розвитку зовнішніх ринків для ПрАТ «Торговий Дім 

«Гідросила» встановлено, що основною метою управління виходом компанії на 

зарубіжні ринки є максимізація прибутку за рахунок збільшення продажів товарів. 

Успішна діяльність компанії на висококонкурентному зарубіжному ринку передбачає 

глибокий аналіз усіх «за» та «проти» та прийняття рішення про доцільність виходу на 

зарубіжні ринки. 

Основний прибуток компанія отримує від реалізації продукції в країни СНД. Але 

у відносинах з країнами СНД, Україна наполягає у встановленні режиму вільної 

торгівлі між цими країнами на основі правил та принципів СОТ, без жодних обмежень 

та вилучень. Проте санкції, запроваджені Росією, обмежують можливості щодо 

продажу деякої продукції. Тому компанія вимушена шукати нові ринки збуту 

продукції. 

Важливим аспектом зміцнення позицій на міжнародному ринку є постійна 

участь у виставках. Це особливо актуально на ринку Європейського Союзу. 

Виставкова діяльність дасть можливість збільшити знання торгової марки та 



140 
 

розширення зв’язків з компаніями-споживачами. Тому для торгової компанії ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» ми пропонуємо участь у виставках, орієнтованих на 

сільськогосподарську та дорожньо-будівельну техніку. 

Для компанії розроблено та запропоновано план виставкової діяльності. Це 

дозволить збільшити частку ринку ЄС та прибуток компанії. Також для компанії 

розроблено базу виробників сільськогосподарської техніки та дорожньо-будівельних 

машин з країн ЄС. Рекомендовано за допомогою прямих продажів (директ-

маркетингу) встановити зв’язок з підприємствами, провести переговори, надати зразки 

для експериментальних випробувань та підписати контракти (договори). 

6. В процесі оцінки стратегії партнерства з дилерами визначено, що одним із 

шляхів удосконалення управління виробничої та маркетингової діяльності ПрАТ 

«Торговий Дім «Гідросила» є встановлення партнерських відносин з представниками 

торгових мереж та професійних організацій. 

Основні завдання партнерства між промисловими компаніями та роздрібними 

мережами полягають у наступному: задоволенні потреб споживачів; розширенні 

частки ринку компанії; знання бренду компанії. 

Проаналізувавши умови співпраці з маркетплейсом Амазон ми визначили, що 

для компанії такі умови цілком вигідні та дадуть можливість збільшення ринку збуту 

продукції і пізнаваності бренду. 

Завдяки партнерству компанія зможе виходити на нові ринки, освоювати нові 

технології, забезпечувати економію на масштабі, долати державні та інвестиційні 

бар'єри швидше, використовувати ринкові угоди (операції) та робити це дешевше, ніж 

шляхом придбання іншої компанії, чи злиття з нею. Партнерства можуть стати 

важливою частиною організаційної структури компанії, і їхня довгострокова перевага 

все більше залежить не тільки від здатності оптимізувати використання всіх наявних 

внутрішніх ресурсів для досягнення стратегічних цілей, а й від участі у партнерських 

угодах. 

7. В процесі створення та реалізації маркетингових стратегії компанія 

враховує не окремі чинники, а систему загалом: сегментацію ринку; позиціонування 

товару; формування комплексу маркетингу; умови виходу на ринок; фактор часу. 
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Для визначення стратегії підприємства та умов її реалізації було використано 

інструмент стратегічного аналізу - матрицю БКГ (Бостонської консультативної групи, 

США). За результатами цього дослідження, ми зробили висновки, що компанії 

потрібно зміцнити конкурентні переваги, побудувати дистрибуцію, розширити знання 

товару. Головною метою підприємства буде утримання становища «дійних корів» та 

зміцнення становище «зірок». Є можливість інвестувати в нові товари. 

Провівши дослідження матриці Ансоффа ми з’ясували, що найбільш 

ефективними стратегіями виходу підприємства на зовнішні ринки є стратегія розвитку 

ринку та стратегія диверсифікації: 

 стратегія розвитку ринку - компанія має всі ресурси та можливості для 

реалізації виходу у країни ЄС – це відмінне джерело зростання компанії; 

 стратегія диверсифікації - диверсифікація портфелю рекомендується до 

аналогів світових лідерів. Компанія має чудові можливості зростання на поточних 

ринках за допомогою поточних товарів.
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