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ВСТУП 

Актуальність теми: планування маркетингу являється найважливішою 

функцією на підприємстві. Планування  це розробка а також опис методів 

використання всього ресурсного потенціалу підприємства для досягнення 

цілей маркетингу. Планування діяльності підприємства  використовується  в 

різних сферах маркетингу, наприклад такі як таргетинг, сегментування ринку, 

позиціювання. У провідних країнах  вважають, що відсутність плану 

маркетингу на підприємствах, досить згубно вплине на їх діяльності, основна 

маса без плану просто не зможуть функціонувати. Планування  систематизує  

діяльність маркетингового відділу, та надає змогу робітнику краще розуміти 

концепцію компанії. Актуальність обраної теми є те, що вірно спланована 

діяльність маркетингу  дає змогу компанії досягати своїх цілей , та 

функціонувати на максимумі своїх можливостей. 

Метою курсової роботи є дослідження маркетингового планування на 

АТ «Ельворті»  

Зважаючи на мету курсової роботи були поставлені наступні завдання, а 

саме: 

1.Сутність  планування маркетингу на підприємстві 

2.Організація маркетингової діяльності на підприємстві 

3.Загальна характеристика діяльності підприємства  

4.Планування маркетингу на підприємстві 

5.Пропозиції щодо вдосконалення маркетингу на підприємстві  

Об’єктом дослідження є планування діяльності маркетингу на 

підприємстві 

Предметом дослідження є процес планування діяльності маркетингу на 

підприємстві АТ «Ельворті» 

Методологічною базою дослідження стали публікації провідних 

вітчизняних та зарубіжних економістів . 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1 Сутність планування маркетингу на підприємстві 

Планування це дуже важлива частина діяльності у відділі маркетингу, 

вона допомагає швидше досягти цілей встановлених організацією. Розробка 

нових товарів та нових видів діяльності повністю залежить від того як 

спланована робота на підприємстві. 

План маркетингу -  це документ , функцією якого є , визначити головні 

цілі відділу маркетингу а також як досягти цілей встановлених вище. В плані 

повинна бути мета, зміст, послідовність виконання поставлених задач та 

заходів для їх досягнення. Зменшити ризики за рахунок організованості 

роботи відділу маркетингу являється метою плану. 

Головні задачі які виконує планування це : 

- цілі , критерії а також принципи  планування 

- гарантування контролю  

- організація процесу та меж планування  

- розробка стратегій компанії 

- визначає місткість ринку на даний період часу  

- розподіляє рівень задач між робітниками різного рівня 

 Планування маркетингу також повинно відповідати на питання такі як: 

1.Як спланувати бюджет на різні відділи маркетингу  

2.Який сегмент ринку повинен бути основним для компанії  

3.Визначити комунікаційну, товарну, цінову політику 

Принципи на яких базується планування :  

по перше це те що будь який план на рік чи на квартал, повинна втілювати 

в життя та група людей які їх створювали;  

по друге , вся діяльність маркетингу має бути правильно скомпонована та 

повинна мати правильну послідовність 
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по третє , повинна бути створена максимально комфортна атмосфера в 

організації  для досягнення цілей 

Процес  планування маркетингу на більшості підприємств 

представляється у такому вигляді: 

1.Аналіз мікро та макро середовища 

2.PEST-анализ 

3.Аналіз конкурентів 

4.Аналіз галузі 

5. Сегментування  

6. Таргетинг 

7. Позиціювання  

8.Маркетинг-мікс 

9.Визначення цілей 

10.Визначення стратегій 

Головні труднощі планування пов’язані з визначенням провідних цілей, 

формування структури плану, оцінкою поточних даних важливих для 

планування , та визначення організації процесу і меж планування. 

1.Залежно від  тривалості розрізняють: короткочасні (один 

рік),середньострокові (два-п’ять років) і довгострокові (п’ять-десять, 

п’ятнадцять років). Короткочасний план можливо застосовувати до 1-го року. 

В такому плані мають призначатися цілі та заходи для їх досягнення. Інколи  

короткочасні плани передбачають вивчення ринку. Середньострокові плани 

ґрунтуються на короткострокових а також на дослідженнях ринку.  Провідним 

завданням  довготривалого плану вважається складання і розробка 

довгострокових та дієвих маркетингових висновків. В ньому найважче 

кфаліфікувати пропозицію фірми віяння які сформувались на ринку. 

Довгострокові та середньострокові плани називають «стратегічними», 

внаслідок того, що в них знаходяться розраховані на довгий етап часу стратегії 

маркетингу.  
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Довгострокове планування спрямоване на оцінку сукупних і ділових 

тенденціях, на багато років вперед і націлене на забезпечення реалізації 

стратегії компанії,  яка відповідає його завданню. Це являється основним 

сенсом для секторів економіки де є важливим термін освоєння нової продукції. 

Середньострокове планування більш зручне, прив’язане до життя , 

внаслідок того , що стосується недалекого майбутнього , тобто зобов’язана 

відображати більш дійсну реальність. Короткострокове планування , яке 

охоплює етап до 1-го року, враховує розробку оперативних корпоративних 

програм маркетингу як правило, у вигляді належних розділів бізнес-планів 

компанії в цілому. У короткостроковому проекті розглядається найближче 

майбутнє і деталі про те, що підприємство буде створювати продовж року.Ці 

плани є досить докладними. 

2.В залежності від масштабів: 

- продуктові (стосуються 1-го продукту); 

- асортиментні (на групу асортиментних товарів); 

- як розділ бізнес-плану(вся номенклатура продукції підприємства) 

3. В залежності від спрямованості розробки процесу  

- «знизу-вгору» - на початку розробляються плани підрозділів ,  які 

з’єднуються в широкий план компанії. Це більш передовий метод, і для його 

використання потрібно делегувати планові функції відповідним розділам 

фірми. 

- «зверху-вниз» - спільний план маркетингу ,який потім  деталізується вже 

під час доведення до окремих відділів компанії . 

- «цілі донизу – плани вгору» - зводить минулі способи. При цьому на 

початку планування здійснюється «зверху вниз» , в результаті чого отримують 

загальні приклади маркетингового плану та доводять їх до окремих 

підрозділів. Згодом – способом «від низу до верху» виконується дослідження 

оптимальних рішень маркетингу 

4.Залежно від предмета планування  
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- цільові – планування загальних стратегічних і тактичних цілей 

діяльності маркетингу  

-  предметні – планування персоналу, аналіз та ін. 

5.В залежності від об’єкту планування : 

- колективні  

- дивізіонні - окремий підрозділ компанії 

- бізнесові  

6. В залежності від структури та повноти маркетингові плани поділяються 

на: 

- повні 

- базисні  

- проект змін у часі - розглядає нинішні ринкові позиції , застосовується 

для різних продуктів  щоб вирішити які з них мають більш кращі можливості  

- план для нового товару 

Проект маркетингу зобов’язаний розроблятися для будь-якої організації і 

охоплювати  плани для окремих продуктових рядів , окремих товарів та 

окремих ринків. Ще він повинен бути орієнтований на окремі групи покупців. 

Конструкція плану маркетингу має можливість підключати належні 

сегменти : 

- продуктовий  проект (що, скільки і коли стане випускатися) 

- наукові і технологічні вивчення а також розробка нових продуктів 

- план збуту – збільшення продуктивності ( оснащеність прогресивної 

техніки, підвищення кваліфікації робітників збутових служб, стимулювання їх 

роботи, вибір територіальної структури збутових підрозділів) 

- проект маркетингової роботи і стимулювання продажів 

- проект функціонування каналів розподілу 

- проект цін, охоплюючи всілякі конфігурації тарифів в майбутньому  

- проект рекламних досліджень  

- проект функціонування фізіологічної системи  розподілу (зберігання і 

доставка продуктів споживачам) 
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- проект організації маркетингу(вдосконалення роботи рекламного 

відділу, його інформаційної системи) 

З точки зору формальної структури план маркетингу як правило 

складають з належних розділів: 

1.Інструкція для керівників. 

2.Нинішня ситуація маркетингу. 

3.Загрози та можливості 

4.Цілі маркетингу 

5.Стратегії комерційної діяльності  

6.Програма вчинків 

7.Бюджет  

8.Контроль  

Інструкція для керівників. Це вступна частина рекламної діяльності, яка 

узагальнює головні ціли плану. Даний розділ дозволяє управлінню швидко 

взяти в толк провідні завдання. За даним розділом як правило йде зміст.  

Нинішня ситуація маркетингу. В  даному розділі описується таргетинг в 

організації. Даний розділ також має опис ринку (до значення провідних частин 

ринку), огляду продукту (продаж, вартість, прибутковість), конкуренції , 

розподілу ( тенденції збуту та становлення провідних каналів збуту) . 

Загрози та можливості. Розділ, в якому вказуються ключові небезпеки та 

можливості , з якими продукт має можливість зустрітися на ринку. Оцінюється 

ймовірна шкода будь-якої небезпеки. 

Рекламні цілі. В цьому розділі характеризується завдання і напрямок 

плану, та формується бажаний результат роботи на певних ринках. 

 Стратегії. Це основні напрями рекламної роботи, згідно яким організація 

бажає досягти своїх рекламних цілей. Рекламна стратегія підключає певні 

стратегії для цільових ринків, нинішній маркетинг-мікс і ціну рекламної 

роботи. У свою чергу, конкурентоспроможні стратегії, створені для всякого 

розподілу ринку, зобов’язані брати до уваги нещодавно розроблені  продукти, 
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та вироблені, вартість , просування продукту, доставку товарів покупцям та 

свідчити як стратегія стане відгукуватися на ринкові небезпеки та загрози. 

Програма вчинків. Це оперативний і календарний проект, який 

демонструє , власне що треба влаштувати, хто робить доручення і коли, 

скільки це буде коштувати, якими повинні бути дії; координується для 

реалізації рекламні наміри. Іншими словами, даний розділ це власне комплект 

заходів, які зобов’язані виконувати відділи маркетингу і інші підрозділи 

організації з метою застосування обраних стратегій для досягнення цілей 

рекламного процесу. 

Бюджет маркетингу. Даний розділ демонструє проектні величини 

прибутків витрат і вигоди. Величина доходу обґрунтовується з точки зору 

прогнозних значень і обсягу продажів і цін. Витрати орієнтується як сума 

витрат виробництва, товароруху і маркетингу, які чітко описуються в даному 

розділі. 

Контроль. Розділ характеризує процедури і способи контролю, для того 

щоб оцінити ступінь успішності виконання системи. Для цього уточнюють 

показники , згідно яким вимірюється прогрес у реалізації сценарію 

маркетингу. Зміна значення виконання програми маркетингу має можливість 

реалізуватися як в річному розрізі, а ще в квартальному або ж місячному.  

Під якістю рекламного планування розуміється рівень придатності 

процесу виконувати власну провідну функцію розробляти проект, який 

забезпечую реалізацію намічених цілей організації. 

До аспектів, з підтримкою яких можна здійснювати оцінку якості 

комерційної програми відносяться: 

- співвідношення інтересів фірми з інтересами ринку – оцінюється крізь 

співвідношення цілей рекламної концепції  потреби ринку; 

- співвідношення запланованого стану маркетинг-міксу з існуючим 

положенням зовнішньої рекламного середовища компанії; 

- рівень відблиску в проекті маркетингу підсумків рекламної роботи в 

організаційному періоді. 
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При цьому розкладі  високоякісним стане подібний рекламний проект, 

який зобов’язаний гарантувати необхідний ступінь ефективного використання 

всього наявного ресурсного потенціалу фірми.  

До розробки неефективної організації комерційної діяльності фірми, 

можуть призвести наступні критерії: 

- недостатня компетентність менеджерів і маркетологів до розробки 

концепції ; 

- недооцінка впливу зовнішніх факторів маркетингового середовища 

негативного характеру ; 

- недоступність чесної  рекламної інформації ; 

З метою ефективної організації планування маркетингу доречно 

відповісти на конкретний спектр запитань, які в один і той же час можна 

вважати запитами до дієвої організації розробки рекламних течій: 

- на початку треба кваліфікувати: це окремний проект, чи це елемент 

загального бізнес планування  

- що вважається об’єктом рекламних методів 

- з підтримкою чого слід реалізовувати планування (фінансові методи, 

методи зв’язку, комп’ютери, бази даних, аналітичні методи, способи 

планування, моделі прогнозування і т.д)? 

- яким чином слід реалізувати роботу між розділами , задіяними в 

розробці сценаріїв маркетингу? 

- як стане контролюватися процес розробки систем маркетингу ? Хто 

безпосередньо стане проводити контроль, його посада, досить в нього для 

цього повноважень? 

Всі перераховані вище нюанси повинні бути вирішені до того, як  

почнеться рекламне планування. Це дозволить збільшити результативність 

розробки та реалізації комерційної системи. 
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1.2 Організація маркетингової діяльності підприємства 

Зараз фірми працюють в досить конкурентному середовищі, і це вимагає 

від них, найбільшого інтересу до завдань дослідження кон’юнктури ринку , 

вивчення переваг клієнтів, визначення ефективності маркетингової роботи. 

Але за статистикою , лише тільки 30% компаній на міжнародному ринку 

мають в своєму штаті власні рекламні служби або ж окремих майстрів з 

маркетингу. Нерідко українські фірми вживають пропозицій дослідницьких 

організацій з комерційної діяльності. 

Ключові запити проведення маркетингових досліджень(фокус групи та 

ін.) можна сконструювати так: 

- вивчення ринку має проводитись відверто, неупереджено, без 

заподіяння шкоди особам , які забезпечують інформацією, та базуватися на 

встановлених наукових принципах; 

-   суспільність має бути впевнена, що під час маркетингових досліджень 

не порушуються права людини. Зокрема інформацію, отриману під час 

аналізу, повинно використовувати тільки за призначенням; 

-   не повинні порушуватися основи чесної конкуренції; 

- підсумки досліджень повністю належать покупцеві. У договорі 

обмовляється про відповідальність за копіювання, також тиражування та 

розповсюдження підсумків маркетингового дослідження, а ще про право 

клієнта на випробування достовірності інформації; 

- виконавець надає клієнту тільки фактичні дослідження в цифровому або 

текстовому форматі. 

Складання інфраструктури товарного ринку підключає в себе створення 

всеохоплюючої багаторівневої системи, метою якої вважається задоволення 

потреб покупців та інтересів товаровиробників. Для окремої фірми, регіону у 

робиться досить необхідне комплексне впровадження всього діапазону певних 

і сукупних функцій маркетингу.  

Це дозволяє, в першу чергу, усунути «вузькі місця», та перейти до 

підкорення ринкової частки на внутрішньому ринку а ще за його межами, 
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кваліфікувати стратегію його становлення. Спільні функції маркетингу 

товарного ринку зобов’язані формувати прогнозування ,управління, облік, 

контроль , оцінку а ще застосовуються в поєднанні з певними функціями , 

такими як: дослідженням і сегментацією ринків, розміщення продуктів, 

дослідженням  споживачів, навколишнього та внутрішнього середовища 

маркетингу, здійсненням товарної політики, розподілу продукту і 

товарорухом, ціноутворенням і ціновою політикою, рекламними 

комунікаціями і стимулюванням , міжнародним маркетингом, управлінням. 

 Становлення рекламної інфраструктури враховує поетапний висновок 

гострих завдань, а ще становлення єдиного рекламного середовища для 

здійснення ринкової діяльності. 

Автономно від типу рекламної методики, процес організаційного плану 

містить відповідний метод. Виключно поширена черговість методів плану 

приведена нижче, на якій рекламною концепцією вважається здійснення 

певних методів, а саме : 

1. Проаналізуйте питання, пов’язані з реалізацією корпоративних 

цілей. Це головна проблема дослідження поточної та очікуваної кінцевої 

історії та реалізації наміру досягнення мети.  У процесі аналізу 

рекомендовано застосувати спосіб SWOT-аналізу.  

2. Кваліфікувати завдання комерційної роботи в напрямок планового 

періоду. Це завдання має бути кількісним, розрахований на певний етап часу. 

3. Здійснюйте постійний пошук  для вирішення комерційних  

проблем. 

4. Передбачення – створюйте уявлення про рівень прийдешніх 

головних характеристик продуктивності, очікуване поведінки суперників, 

покупців, постачальників, торгівлі.  

5. Рецензуйте інші рішення – виберіть краще серед інших, для 

укладення наявних рекламних труднощів.  

6. Прийняття висновків і постановка задач сценарію. 



11 
 

7. Підтримуйте та контролюйте проект, а ще вносіть корективи 

відповідно до змін обставин при виконанні плану.  

С. Дібб, Л.Сімкін і Дж.Бредлі дали іншу версію рекламного плану, який 

базується на методі ASA ( A-аналіз, C-стратегія, P-програма).  

У способи комерційної організації ASA  входять: 

1. Дослідження ринку 

- визначити тенденції та здатності; 

- вивчите ринкове середовище та віяння; 

- розберіть можливості та загрози організації; 

- розбирати потреби і думки клієнтів; 

- проведіть сегментацію і розміщення бренду; 

2. Стратегічні висновки: 

- провести позиціювання товару; 

- рекламні / збутові цілі; 

3. Проект реалізації. 

- складові планування вузлів маркетингу; 

- визначення завдання, відповідальності, термінів, витрат і бюджету; 

- нинішня робота / додатковий розвиток; 

- вистежуванню прогресу / оцінювання ефективності процесу; 

На фазах аналізу систематизується і обробляється інформація про ринок 

та ринкове середовища. Стратегічною частиною вважається визначення 

головного сегменту споживачів компанії, а ще прийняття позиційних 

висновків. Зрештою період планування підключає створення детального 

рекламного проекту та актів які спрямовані на її реалізацію. 

Дж. Вествуд надає ще варіант послідовності методів комерційної 

організації: 

1.Затвердження місії фірми. 

2. Виконання зовнішнього маркетингового дослідження. 

3. Виконання внутрішнього маркетингового дослідження. 

4. Проведіть SWOT-аналіз. 
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5.Прогноз змін на ринку. 

6.Постановка рекламних завдань і оцінка очікуваних результатів. 

7.Створення стратегій та організації актів. 

8.Визначення програми. 

9.Формування бюджету. 

10.Письмовий виклад сценарію. 

11.Комунікативні рішення відносну плану. 

12.Система контролю. 

13.Переглядання концепції та внесення коректив. 

Метод Г. Рассела гарантує: 

1.Ситуаційний розбір (попередня оцінка товару). Це визначає : ринок 

(спектр товарів які можуть змагатися з брендом компанії), головні властивості 

(наприклад, сувора конкуренція, міцність попиту, розподіл продукції) та 

величина, яка визначає його потенціал. 

2.Оцінка рекламних ймовірностей : дослідження ймовірностей / небезпек; 

переваг та дефектів. Здібності збуту продукції оцінюються на базі визначення 

потреб покупців їх переваг та дефектів в конкуренції з іншими компонентами. 

Визначення ймовірностей/небезпек прогнозує інформацію про суперників, 

покупців а також інші нюанси зовнішнього середовища ( зовнішні фактори , 

присутні за межами контролю та фірми компанії). Скрізь оцінку потужних і 

неміцних сторін фірми визначають чи здатна вона користуватися 

можливостями виявленими управлінням. 

3. Визначення цілей товару. З урахуванням ймовірностей маркетингу 

формуються цілі у вигляді задач з продажу і вигоди. 

4. Формулювання стратегій маркетингу : визначення цільового ринку, 

позиціювання товару. Утворюються стратегії маркетингу, які зобов’язані  

гарантувати досягнення запланованих цілей . Основними елементами 

вважають визначення цільового ринку ( сегмента або ж сегментів ринку, на які 

підприємство спрямовує комерційну діяльність) і позиціювання товару 

(надання  споживачам інформації про плюси і переваги товару).  
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5. Розробка сценарію маркетингу. Сценарій маркетингу підключає 

рекламу, ціноутворення і розподіл, які спільно забезпечують УТП  продукту. 

На даній фазі також розробляється кошторис для обліку складових рекламного 

шляху. На базі кошторису розраховуються вигода від реалізації продуктів. 

6. Розробка передбачення продажів. Передбачення розробляється на базі 

наміченої до втілення в життя стратегій маркетингу.  

7. Оцінка вигоди. Ґрунтуючись на передбачені прибутків від продажів і 

витрат на маркетинг, а також інших витрат, розглядається розмір можливого 

продукту.  

8. Оцінка та контроль рекламної роботи. Це – завершальний період, на 

якому відслідковуються результати, отримані по товару і вносяться корективи 

в стратегії позиціювання та концепцію маркетингу з тим , щоб реалізувати 

поставлену мету  
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РОЗДІЛ 2.Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві АТ 

«Ельворті» 

2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства 

Акціонерне товариство «Ельворті» засноване в 1874 році. Галузь 

діяльності – це виробництво сільськогосподарської техніки. Видом 

економічної діяльності компанії є продаж  сільськогосподарської техніки а 

також запчастин. Форма власності – приватна. 

Адреса фірми : м. Кропивницький , вул. Євгена Чикаленка, 1. 

Статутний капітал становить 9 500 000, 00 грн. 

Згідно статуту (Додаток А) враховано кілька видів роботи, але головним 

вважається випуск сівалок, культиваторів, навантажувачів, запчастин до 

сільськогосподарського устаткування. 

Величина статутного капіталу має можливість бути збільшеною за 

рахунок збільшення номінальної вартості акцій або ж розміщення додатковий 

акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.  

Метою роботи вважається : створення посівної, ґрунтообробної техніки а 

також техніки для захисту рослин високого технічного рівня на основі нових 

технологій з метою максимального задоволення потреб споживачів, 

забезпечення гармонійного розвитку АТ в інтересах персоналу, акціонерів та 

регіону. 

Предметом діяльності є : 

1. Здійснення торгівельної, торгово-закупівельної та торговельно-

посередницької діяльності; 

2. Організація власної мережі для реалізації сільськогосподарської 

техніки; 

3. Комерційна, комісійна та посередницька діяльність; 

4. Здійснення іншої діяльності ; 
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Головні економічні обставини роботи АТ «Ельворті»: 

- домінування доходів над витратами ; 

- верховенство нормативно-правових актів у регулюванні режиму 

діяльності; 

- етика міжособистісних відносин; 

Компанія здійснює розвиток своєї торгової мережі магазинів запчастин, 

на сьогоднішній день таких існує два, інтернет магазин та ще один який 

розташований за адресую, вулиця Євгена Чикаленка 1.  

Підприємству належать загально-товарні склади, та транспортні засоби, 

які забезпечують належне зберігання продукції та якісне перевезення . 

Продукція компанії, виготовляється за європейський прикладом, та зі 

сталі високої міцності, власне що гарантує величезний ресурс роботи 

агрегатів, вірну глибину висіву, що в свою чергу дуже важливо та нарощує 

мірність сходів і врожайність.  

Фірма пропонує великий асортимент посівної та ґрунтообробної техніки, 

яка відповідає всім стандартам якості, та сучасним тенденціям в сфері 

агротехнологій: 

- сівалки для зернових і просапних культур (Додаток Б); 

- культиватори для суцільної і міжрядкової обробки (Додаток В); 

- борони дискові для ресурсозберігаючого передпосівного та загальної 

обробки ґрунту, знищення бур’янів і подрібнення пожнивних залишків; 

- обприскувачі для внесення в основу рідких мінеральних добрив та 

засобів захисту рослин; 

- допоміжні частини для техніки; 

Структура АТ  включає в себе, виробничі підрозділи та відділи і служби 

в установці управління. Виробнича конструкція включає в себе продуктові 

одиниці.  

Продуктова одиниця – це команда виробничого процесу , яка виготовляє 

продукт від його проектування і впровадження в серійне виробництво до 

відвантаження клієнту. На підприємстві їх 5: 
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- зернових машин – ПКЗМ; 

- просапних – ПКПМ; 

- широкозахватних – ПКШМ; 

- будівельно-дорожних – ПКБДМ; 

- робочих органів – ПКРО. 

Установка управління фірми підключає в себе наступні служби : 

- технологічна служба, в яку відносяться : відділ головного механіка, 

головного енергетика, головного технолога, будівництва та експлуатації 

провідних  засобів, інструментально-нормативний відділ і служба головного 

конструктора; 

- служба якості до якої відносяться технічного контролю, метрології та 

стандартизації , сервісного обслуговування та центральна заводська 

лабораторія ; 

- управління планування та логістики, яке підключає в себе відділи 

закупок, планування виготовлення, внутрішньої логістики та бюро 

складського господарства ; 

- фінансові служби до складу яких входять : бухгалтерія, відділи 

організації та оплати праці, планово-економічний та розділ інформаційних 

технологій (з фінансовим звітом фірми можна ознайомитися в Додатку Г); 

- служба управління персоналом в якій знаходяться відділи управління 

персоналом та господарсько побутової; 

- відділ охорони праці; 

- служба безпеки; 

- група процесу росту постачальників; 

Реалізацію продукцію організації втілює в життя Торговий дім. 

Організаційна структура вважається централізованою. 

Управлінську структуру створюють : голова управління генеральний 

директор, йому лінійно підкоряються директор з виробництва, головний 

бухгалтер і відділ управління персоналом. Менеджери магазинів підкоряються 
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директору з комерції . Організаційну структуру продемонструємо на рисунку 

2.1 

 

 

Рис 2.1 Організаційна структура компанії 

 

Підприємство для досягнення мети своєї статутної роботи має право від 

свого імені укладати всілякі договори та угоди, які дозволені законодавством 

України , набувати майнові та інші немайнові права та нести обов’язки , бути 

позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському. 

Провідною метою роботи товариства є задоволення соціальних та 

власних потреб, методом систематичного втілення господарської роботи в 

порядку передбаченому діючим законодавством України. 

У підприємстві основним узагальнюючим показником фінансових 

результатів є дохід (прибуток), який утворюється з надходжень від 

господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них 

витрат, та витрат на оплату праці. З  балансового прибутку фірми сплачуються 

податки та інші збори і платежі, передбачені законодавством . Чиста вигода 
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отримана після  розрахунків, залишається в повному розпорядженні  

організації і застосовується за висновком засновника. 

Порядок застосування доходу визначає основоположник компанії або ж 

уповноважена ним особа відповідно до діючого законодавства. На виплату 

нерозділених дивідендів, має можливість бути націлена кожна частка вигоди. 

Підприємство  не рахуючи статутних коштів має можливість створювати : 

страховий фонд, фонд виплати дивідендів та інші. 

Ринкова частка продажів АТ «Ельворті» за 2020 рік становить: 

- сівалки зернові 44%; 

- сівалки просапні 35%; 

- культиватори просапні 52%; 

- культиватори суцільні 6%; 

- дискові борони 20%; 

- посівні комплекси 8%; 

 

В таблиці 2.1 показана статистика частки ринку  у відсотковому 

еквіваленті , проводиться порівняння частки  у 2020 році з 2019 роком. 

 

Таблиця 2.1 

Питома вага частки продукції 2019-20 рр. 
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Згідно даних продемонстрованих в таблиці, можна зробити висновок, що 

продажі майже усієї продукції компанії впали, окрім просапних сівалок та 

посівних комплексів , які в основному реалізуються на ринок Білорусі та 

Казахстану. Зменшення продажів в основному пов’язано зі збільшенням 

конкуренції та місткості ринку. Конструкцію і динаміка реалізації 

підприємства проведена в таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2 

Конструкція і динаміка реалізації АТ «Ельворті» 

 

Аналізуючи вміст таблиці, можна зробити висновок, що продажі майже 

всього асортименту продукції значно зменшилося. Найбільше впали продажі 

сівалок, зокрема просапних на 47,8%. Посівні комплекси займають друге місце 

в рейтингу продукції на яку значно зменшився попит, цей показник становить 

35,3 %. Це пов’язано зі зменшенням попиту на українському ринку 

сільгосптехніки  а також  це є наслідком, нестабільної ситуації в країні, 
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поганих відносин  с РФ питома вага продажу асортименту до якої становить 

37%,  де знаходиться велика кількість споживачів продукції компанії, зокрема 

власників агрохолдингів та крупних фермерських домогосподарств. 

З позитивних тенденцій можна відмітити, ріст продажів екскаваторів-

навантажувачів та просапних культиваторів 20% та 4,4% відповідно.  

 

2.2 Планування маркетингу на підприємстві 

Комерційний процес – це документ , який визначає головні цілі 

маркетингу і спосіб досягнення даних цілей. Процес має систему заходів, 

принципів для досягнення мети , її зміст, багатство ресурсами , а ще розмір, 

спосіб, черговість і терміни виконання різноманітних задач. 

Завдання маркетингового плану – зменшити небезпеки за рахунок 

скорочення невизначеності умов експлуатації та зосередження ресурсів в 

більш сприятливі регіони. 

Планування маркетингу на підприємстві АТ «Ельворті» можна розписати 

таким чином : 

1. Аналіз макросередовища (PEST – аналіз) 

2. Аналіз мікросередовища 

- конкурентів; 

- галузі; 

3. Сегментування  

4. Таргетинг 

5. Позиціювання  

6. Маркетинг мікс  

- 4 P аналіз  

- SWOT – аналіз 

7. Визначення цілей  

8. Визначення стратегії  
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Аналіз зовнішнього середовища – це об’єктивна оцінка змін, що 

відбуваються в світі, де підприємство втілить в життя свою діяльність .Це 

система завчасно передбачує можливі ризики і виявляє можливості. 

PEST-аналіз перераховує всі основні зовнішні моменти і систематизує їх 

по 4 критеріям :  

- політичні ; 

- економічні ; 

- соціальні ; 

- технологічні ; 

 Ця класифікація є досить комфортною .Всі 4 елемента вважаються 

причинами макросередовища не випадково. Аналіз націлений на отримання 

підсумків верхнього значення. Він виділяє helicopter view – це картина зверху 

на зовнішнє оточення фірми і простір на ринку. 

 

Спосіб PEST ідентичний з виконанням більш звичайного всім SWOT – 

аналізу і полягає в :  

1. Формування матриці, центрами якої стануть моменти зовнішнього 

середовища які найбільше впливають на товариство.  

2. Вироблення стратегії фірми, найбільш повно відповідає прогнозам 

по динаміці моментів зовнішнього середовища.  

 

Складемо таблицю по PEST-аналізу де визначимо рівень впливу  

зовнішніх моментів оцінкою від 1 до 5 ( 1 мінімальний, 5 максимальний)  
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Таблиця 2.3 

PEST – аналіз 

 

Аналізуючи таблицю PEST – аналізу, необхідно зробити висновок, що 

основними факторами , що впливають на планування маркетингової 

діяльності є рівень достатку потенційних споживачів підприємства, якість 

відносин країни де знаходиться компанія з країнами сусідами та головними 

експортерами продукції, інфляція, збільшення податків, інвестиції, розвиток 

нових технологій для товарів і послуг , вдосконалення  технології виробництва 

та інформаційна безпека. Політична ситуація в країні погіршилася внаслідок 

зміни політичного курсу, та все ще тліючої війни в державі. 
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Зміна рівня життя домогосподарств, на краще чи на гірше, дозволить 

підприємству зосередить на можливостях та перевагах споживачів. Адже 

основними споживачами продукції товариства являються власники дрібних чи 

крупних домогосподарств . Зростання інфляції означає підвищення цін на 

готову продукцію, втрати споживачів та менший прибуток, що уповільнює 

розвиток виробничої бази організації. 

Необхідною частиною ринкового середовища компаній вважається 

конкуренція. Це ключовий інструмент регулювання ринкової економіки. З 

одного боку конкуренція відображається на зміщення в гіршу сторону 

ринкових і виробничих відносин а з іншого – на вдосконалення фінансової 

продуктивності. Конкуренція відноситься до неконтрольованих моментів, які 

впливають на роботу фірми. 

Головними конкурентами на міжнародному ринку являються: 

Ґрунтообробні машини : «Гаспардо», Італія (24%); Unia Group, Польща 

; «Monosem» Франція (18%). 

Зернові сівалки : Західні виробники ( 60 % від усієї маси); «Unigroup» 

Польща (9%); «Україна Велес-Агро» (8%). 

Дискові борони : «Lemken German» (14%) ;  

Традиційні сівалки для обробки ґрунту : «Гаспард», Італія (28%); 

«Моносем», Франція (19 %); «Іртем» Туретчина (17%). 

Противниками на внутрішньому ринку у АТ «Ельворті» є :  

- ООО «Велес» ; 

- ЧП «Агротехкомплект» ; 

- ТОВ «ЛЕНДАГРО» ; 

- ТОВ АК «Фаворит» ; 

- ТОВ «Маскіо».  

  Аналіз галузі – дослідження конкретного зовнішнього середовища 

організації (середнього середовища) з метою вибору вірних різновидів 

стратегічної програми.  
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Завданням галузевого звіту вважається оцінка привабливості галузі та її 

окремих товарних ринків для визначення позиції фірми. Дослідження дають 

можливість розцінити сучасні віяння, взяти в толк їх структуру і динаміку, 

рівень конкуренції, ймовірні можливості та загрози і кваліфікувати головні 

моменти досягнень для формулювання вірних стратегій поведінки на ринку. 

Аналіз галузі на підприємстві  АТ «Ельворті» приведено в таблиці 2.4 

 

Таблиця 2.4 

Аналіз галузі на підприємстві АТ «Ельворті» 

 

З даних наведених у таблиці ми можемо прийти до наступних висновків : 

у 2020 році відбулось падіння ринку на 26% , це пов’язано з бушуючею 

пандемією COVID-19 та посиленням карантинних мір в більшості країнах 

світу; на ринку галузі використовують сучасні методи , такі як : точна 
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технологія посадки, використання високоточної системи позиціювання, 

електроприводів для сівалок; потужність обладнання збільшилась на 10% у 

2021 . 

Сегментація  ринку грунтується на наступних показниках : властивості 

покупців  і продуктів, мотивації придбання, географії ринку, формах продажів, 

каналах розподілу та аналогічних показниках.  

Таким чином сегментація – це не техногенна поведінка, а потреба 

зумовлена критеріями конкурентного середовища. Крім того, сегментація 

вважається «лакмусовим папірцем», який відображає економічне зростання 

або ж суспільний регрес. В умовах фінансового зростання, добробут покупців 

поліпшився , а їх необхідності виросли та ускладнились. І навпаки, коли 

фінансові обставини погіршуються і спрощується споживчий попит, розділи 

ринку зменшуватимуться. 

 

Сегментацію на фірмі АТ «Ельворті» можна провести за даними 

ознаками: 

 

Таблиця 2.5  

Сегментація по розміру господарств 
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Рис 2.2 Питома вага фермерських господарств в сільхозобороті 

 

 

 

Рис 2.3 Питома вага продажів АТ «Ельворті» 
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З даних наведених у таблиці 2.5 та рис 2.2, 2.3 ми бачимо, що на 

сільськогосподарському ринку, більшу частину займають середні, крупні 

домогосподарства а  також  агрохолдінги. Дрібних фермерських господарств 

на ринку більше, але вони займають лише 11% в сільськогосподарському  

обороті  , та генерують найменшу частину прибутку від всього обсягу 

сегменту.  

Підприємство АТ «Ельворті» орієнтується на дрібні та середні 

господарства, майже 90 % продажів , припадає саме на цей сегмент. Продукції 

компанії порівняно з конкурентами на ринку, має нижчу ціну але відповідає 

всім стандартам якості. 

 Крупні господарства та агрохолдінги, купують техніку за більш високою 

ціною, та у більш брендових компаній, тому доля продажів сегменту АТ 

«Ельворті» становить близько 10%. 

 Також на підприємстві можна привести сегментацію по технологічному 

принципу:  

 

 

 

Таблиця 2.6 

Сегментація по технологічному принципу 
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Рис 2.4 Питома вага технологій обробки які використовують дрібні та 

середні господарства. 

 

Рис 2.5 Питома вага технологій обробки які використовують крупні 

господарства. 
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З даних наведених у таблиці 2.6 та рисунках ми можемо бачити, що 

традиційна технологія обробки переважає як в крупних підприємствах так і в 

дрібних та середніх, майже 70% господарств використовують дану 

технологію.  

Мінімальна технологія обробки більше переважає в крупних 

домогосподарствах, 25% від усього сегменту використовують дану 

технологію, лише 15 % дрібних та середніх.  

Технологію нульової обробки використовують лише 8% крупних 

господарств та 18% дрібних та середніх. 

Згідно сегментуванню було визначено що цільовою аудиторією компанії 

АТ «Ельворті» являються дрібні та середні домогосподарства на які припадає 

майже 90 % продажів компанії. На крупні залишаються інші 10 %. Цільовими 

ринками крім внутрішнього є ринок Білорусі, Казахстану, а також країн 

Східної Європи. Основний портрет споживача асортименту продукції 

компанії є : чоловіки від 35-70 років, з високим рівнем достатку від 1 000 000 

грн в рік, власники фермерських господарств від 500-3000 га.  

Фірма позиціонує себе як одну із провідних виробників 

сільськогосподарської техніки на вітчизняному ринку. Головним напрямком 

роботи є виготовлення техніки сільськогосподарського призначення а також 

вузлів та деталей для них . Компанія використовує сучасні технології 

машинобудування в конструкції своєї продукції . Унікальною торговою 

пропозицією товариства є : дилерська мережа яка налічує понад 50 міст в 

Україні; надання кращих умов ніж у конкурентів в таких сферах як : відстрочка 

платежу, надання різноманітних акцій, бонусів. 

Аналіз «4 P» на підприємстві АТ «Ельворті» :  

- За продуктом : відома марка «Ельворті» на вітчизняному ринку ; 

спеціалізоване виробництво з багаторічним досвідом 

- За ціною : єдина цінова політика в дилерській мережі; надання «кращих 

умов» - акції , бонуси та ін. ; ціна- якість відповідає очікуванням споживчого 

ринку. 
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- За розподілом : створено групу прямих продажів в Україні; розроблено 

і продовжує створюватися система розподілу продукції через кращі профільні 

компанії на ринках України, Молдови, Казахстану; малий відсоток вибірки 

дилерською мережею продукції, згідно заявок. 

- За просуванням : великий фінансовий потенціал; проведення та участь 

днів поля, де цільовий споживач оцінює роботу техніки в роботі. 

Для аналізу внутрішніх моментів які впливають на діяльність організації 

потрібно : кваліфікувати аспекти оцінки компанії. Оцінивши аспект, треба 

віднести його до позитивних або ж негативних даних фірми. Згодом треба 

записати отримані дані в матрицю SWOT. 

Проведемо SWOT-аналіз для АТ «Ельворті» (табл. 2.7). Метою якого 

вважається виявлення ймовірностей і небезпек фірми, встановлення сильних і 

слабких сторін: 

 

Таблиця 2.7 

SWOT-аналіз діяльності АТ «Ельворті» 
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Продовження Таблиці 2.7 

 

 

Також можна привести SWOT – аналіз по плануванню на товаристві: 

Сильними сторонами являється:  

1. Своя дилерська мережа  

2. Впізнаваний український бренд з багаторічною історією  

3. Проведення та участь днів поля, де споживач оцінює роботу техніки  

Слабкі сторони: 

1.Демпінг цін дилерами на ринку. Немає  працюючого механізму 

виявлення порушень цінової політики дилерською мережею  
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2.Малий відсоток вибірки дилерської продукції згідно заявок. 

 

 

Можливості: 

1.Використання додаткової знижки, відстрочки платежу, акції в 

міжсезоння. 

Загрози: 

1.Реалзіцація конкурентами через прямі продажі. 

2.Погане забезпечення з/ч призводить до зменшення інтересу до 

покупки нової техніки. 

Після того як було проаналізовано маркетинг-мікс потрібно визначити 

цілі товариства. Цілі маркетингу базуються на сукупних цілях фірми , які 

похідні від них і цілком їм підпорядковуються. 

Короткострокові цілі організації на 2021 : 

- Утримати долю по зерновим сівалкам 40%  та реалізувати 400 од. на 

суму 126 млн. грн. 

- Збільшити долю ринку по просапним культиваторам з 45% до 57% і 

реалізувати при цьому 300 од. на суму 37 млн. грн.  

- Сформувати в 2021 році дилерську мережу з продажу продукції 

підприємства на ринках Румунії ( 3 компанії) і Угорщини (2 організації)  

- Збільшити продуктивність праці основним робітників на 20% в сумі 195 

тис. грн на місяць 

- Знизити відсоток претензій від кінцевого споживача до 1,5%  

Довгострокові цілі АТ «Ельворті» на 2021 рік:  

- Досягти ринкової долі  50% в сегменті «дрібний та середній фермер» (від 

0 до 3000 га) від місткості на ринках України, РФ, Казахстану реалізувавши 

при цьому продукцію на суму 2.5 млрд. грн. 

- Досягти ринкової долі 30% в сегменті «середній-крупний фермер» (від 

1000 до 7000 га) від ємності на ринках України, РФ, Казахстану реалізувавши 

при цьому продукції на суму 475 млн. грн.  
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- Досягти ринкової долі по зерновим сівалкам 70% реалізувавши 2325 од. 

на суму 667,5 млн. грн. 

- Досягти ринкової долі  40% від ємності ринку Молдови і Болгарії 

реалізувавши при цьому продукції на суму 150 млн. грн.  

Після визначення цілей потрібно визначити стратегії. Розробка стратегій 

фірми – це процес який з’єднує сфери маркетингу та управління. Якнайкраще 

створенні стратегії підтверджують комерційну орієнтацію управління фірми.  

Стратегії організації продемонстровано в таблиці 2.8  

 

Таблиця 2.8 

Стратегії АТ « Ельворті » 
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На підприємстві використовується стратегія середніх  цін (нейтральне 

ціноутворення) яку застосовують на всіх фазах життєвого циклу, не рахуючи 

регресу, і більш типова для більшості компаній, що розглядають отримання 

прибутку як тривалу та перспективну політику.  

Комерційна стратегія АТ «Ельворті» орієнтована на розвідку найбільш 

підходящих методів і форм залучення покупців, якнайшвидшого досягнення 

точки беззбитковості та реалізації оптимальної величини прибутковості. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Без становлення способів організаційної структури фірми ускладнюється 

подалі поліпшення та вдосконалення планування та ефективність 

виготовлення.  

Поліпшення планування маркетингу фірми проводиться в 5 періодів: 

1.Становлення системи мотивації співробітників на підприємстві, 

розвиток та саморозвиток працівників; 

2.Оцінка моментів впливу на структурне становлення компанії , розробка 

системи методів щодо складання змін про вдосконалення організаційної 

структури управління підприємством; 

3.Вирішення завдань поліпшення організаційної структури управління  на 

підставі використання структур мережевого або ж матричного типу, тест 

функцій підрозділі які задіяні в процесі поліпшення організаційної структури 

управління підприємством; 

4. Аналіз навичок проведення структурних змін, розробки компонентів 

механізму становлення організаційної структури управління фірмою; 

5.Реалізація механізму поліпшення організаційної структури управління 

підприємства на практиці, контроль за ходом роботи механізму поліпшення 

організаційної структури управління підприємством. 

 

Проаналізувавши комерційну роботу АТ «Ельворті» було запропоновано 

наступні шляхи покращення, а саме: 

1) Формування  та обгрунтування пропозицій вдосконалення 

рекламної роботи :  

- вірне складання асортименту;  

- визначення або ж коригування обсягів випуску продукції;  

- зняття з випуску берспектективних товарів;  
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- впровадження товарів-новинок;  

- поліпшення технічних даних ;  

інформування про вимоги споживачів. 

2) Оцінка ефектів від впровадження пропозицій: 

- залучення молодих фахівців-маркетологів; 

- необхідні зміни системи ціноутворення; 

- відставання науково-технічної бази, важливою для інноваційного 

підприємства; 

- недоступність узгоджено розвиненої системи контролю та 

відповідальності. 

- стимулювання персоналу відділу маркетингу а також збуту. 

Рекомендації щодо впровадження: 

- особисті комісійні з обсягів продажу; 

- персональну премію за внесок в загальний прибуток; 

- колективні комісійні за нарощування обсягів продажів за рік; 

- підвищення на більш елітні посади з більш високою заробітною платою.  

У передумовах планування і управління асортимент вважається 

обов’язковою частиною маркетингу. Крім реалізації даний процес також 

торкається сфери виготовлення, фінансування, матеріально-технічного 

забезпечення, а ще відносин з конструкторським і технологічними відділами. 

Суть управління асортиментом в кінцевому результаті полягає в розробці 

товарів які покупець бажає купити, і створення яких навіює підприємству 

найбільший зиск. Ключовим індикатором продуктивності елементів 

асортименту вважається характеристика реалізації.  

Дієвим інструментом оцінки комерційних можливостей окремих 

продуктів в структурі пропозиції фірми вважається ABC-аналіз. Згідно з ним 

продукція АТ «Ельворті» ділиться на 3 групи, виходячи з обсягу реалізації у 

вартісному вираженні і вигоди, набутої підприємством, яка знаходиться в 

залежності від поставлених тарифів і собівартості виготовлення і реалізації 

продукції.  
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До категорії «А» відносять частину асортименту, з якою пов’язується 

великий (до 60%) внесок до загального збуту; до категорії «В» – продукцію із 

внеском до загального обсягу продажу від 60% до 90%, а до категорії «С» – 

більше 90 %. 

Віднесення товарів підприємства до групи А, В, С здійснюється за 

розрахунковим показником, всі значення представлені у таблиці 3.1. 

Клас А — 60% товарів, що приносять 70% прибутку; 

Клас В — від 60% до 90% товарів, що приносять 25% прибутку; 

Клас С — більше 90% товарів, що приносять 5% прибутку. 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 

АВС-аналіз продажу продукції АТ «Ельворті» за 2019 рік 
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При цьому слід враховувати, що розподіл продукції за групами А, В, С 

доцільно проводити лише для тих товарів, які є рентабельними.  

У процесі управління товарним асортиментом, відділу маркетингу 

підприємства рекомендується вживати таких заходів: 

- періодично ревізувати наявний асортимент і приймати рішення щодо 

доповнення товарного асортименту новими виробами; 

- здійснювати постійний контроль за впливом зовнішніх чинників – 

коливань попиту на певні товари на певних сегментах ринку, змін у товарній 

пропозиції конкурентів тощо; 

 - забезпечувати відповідне обслуговування споживачів у процесі 

використання товарів наявного асортименту, допомагати замовникам 

сформулювати специфічні індивідуальні вимоги до товарів; 

- забезпечити необхідну інтенсифікацію зусиль щодо формування попиту 

під час оцінки, створення та пропозиції нового товару на ринку шляхом 

активнішого проведення комунікаційної політики. 

Також для удосконалення маркетингової цінової політики АТ «Ельворті» 

рекомендується зробити ціни на продукцію підприємства більш гнучкими. Це 

можна здійснити шляхом коригування прогнозованого рівня ціни, 

пропонування і створення умов для ефективного її використання. АТ 

«Ельворті» надає певні види цінових знижок, рекомендується розробити більш 

досконалу систему цінових знижок. Це зможе збільшити обсяги реалізації 

продукції АТ «Ельворті» і зробити підприємство більш 

конкурентоспроможним на ринку. 

Отже, слід розробити систему знижок для постійного клієнта. Постійним 

клієнтом може стати особа, яка купила товар на певну суму. Постійним 

клієнтам надається карточка, в якій зазначена сума знижки. 


