
ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасному світі будь яке підприємство 

використовує інструменти маркетингу, ринок у своєму нинішньому стані 

невіддільний від поняття маркетинг. Це не дивно з того моменту коли ринок 

продавця замінив ринок покупця, виробникам стало необхідно не просто 

виготовляти товар, з’явилася нова проблема «Як продати?». Зараз на великих 

підприємствах щоб відповісти на це питання працюють цілі відділи 

маркетологів які створюють рекламу, працюють зі ЗМІ, проводять 

маркетингові дослідження, слідкують за діяльністю конкурентів, підтримують 

імідж компанії та ін. Саме тому маркетинг його організація та контроль в 

сучасних реаліях є черезвичайно важливим для підтримки високих темпів 

розвитку компанії та прибуткової діяльності. 

Мета роботи комплексно проаналізувати маркетингову складову 

діяльності промислового підприємства, оцінити її ефективність, організацію 

та засоби контролю, як підсумок дослідження запропонувати шляхи 

модернізації та покращення маркетингу компанії. 

Об’єктом дослідження є підприємство АТ «Ельворті». 

Предметом дослідження є використовувана на підприємстві концепція 

організації і контролю діяльності маркетингу Акціонерного Товариства 

«Ельворті». 

Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 

˗ дослідити основні концепції маркетингу як інструмент для організації та 

управління діяльністю. 

˗ визначити вплив маркетингових організаційних структур на діяльність 

компанії 

˗ проаналізувати чинники маркетингової діяльності та її ефективності. 

˗ надати комплексну характеристику АТ «Ельворті» зосередив увагу на 

маркетинговій складовій діяльності. 



˗ провести аналіз мікро та макросередовища та прослідкувати за 

ефективністю роботи фірми. 

˗ надати рекомендації щодо покращення роботи фірми. 

Методи дослідження. Основою дослідження стали теоретичні та 

методологічні дані, крім того література з економічної науки на теми: «Основи 

маркетингу», «Методи контролю маркетингу», «Організація діяльності 

підприємства», праці вітчизняних та зарубіжних професорів та вчених з 

промислового маркетингу та економіки підприємства. 

  



РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1 Основні концепції організації маркетингу та управління 

діяльністю підприємства 

 

Маркетинг це основа прибуткової діяльності, його організація та 

управління стратегічною та тактичною складовими приведуть компанію до 

успіху. Сам по собі маркетинг орієнтований на пошук та задоволення скритих 

та явних потреб покупців та споживачів, саме тому спочатку слід провести 

дослідження ринку. У ході якого вивчаються мотиви покупців, їх шлях по 

торговому залу, процес прийняття рішення про покупку або навпаки причини 

відмови від купівлі товару.[1, 15-20] 

Маркетинг на підприємстві. Напрямок роботи компанії основною 

задачею якого є вплинути на споживача для підвищення попиту на товар, а за 

правильної ціни це забезпечить прибуток у довготривалій перспективі це і є 

маркетингова діяльність крім вище сказаного вона охоплює всю діяльність 

компанії яка пов’язана з товарами послугами, та плануванням. 

Застосування стратегій націлених на освоєння нових ринків та пошук 

нових клієнтів це обов’язкова складова діяльності але крім цього фірми 

витрачають свої ресурси на те щоб зберегти клієнтів що вже стали партнерами 

або покупцями. Так як для компанії знайти та залучити клієнта який ще не 

стикався з фірмою у 3 рази дорожче ніж підтримувати зв’язок з вже наявними 

клієнтами. 

Основна мета управління маркетингом це досягнення якомога більшого 

рівня обміну з цільовими для підприємства ринками. Але підприємству не 

завжди вдається задовільнити потреби всіх споживачів використовуючи свої 

ресурси що викликає протиріччя. Така конфліктна ситуація може бути 

вирішена при застосуванні запропонованих Ф.Котлером концепцій.[2, 124-



135] На основі цих концепцій ведуть свою маркетингову діяльність більшість 

комерційних та некомерційних підприємств.(Рис. 1.1) 

 

Рис 1.1 Основні Концепції маркетингу за Ф.Котлером 

 

Концепція вдосконалення виробництва основою цієї концепції є 

виробництво, тобто це означає що для підприємства головним завдання є 

збільшення об’єму виготовлення, модернізація устаткування, налагодження 

вчасних поставок та ін.  

Цю концепцію доцільно використовувати в таких ситуаціях: 

1. попит переважає над пропозицією (модернізував виробництво 

збільшити обсяги виготовлення); 

2. собівартість товару висока (орієнтуючись на виробництві оновити 

обладнання або модифікувати технологічний процес); 

Якщо говорити про собівартість то її зниження дасть можливість 

підприємству отримати більші прибутки з товарної одиниці або піти іншим 

шляхом та зменшити ціну, що в свою чергу виділить товар серед інших, а отже 

посилить його конкурентоспроможність та підвищить обсяги продажу.[2, 220-

231] 

Але застосування даної концепції є дещо ризиковою авантюрою так як у 

разі неврахування купівельної можливості споживачів да розмір ринку 

збільшення обсягу виробництва приведе до перенасичення ринку продукцією, 

тобто пропозиція почне перевищувати попит на товар, а отже ціна буде 

зменшуватись що в свою чергу приведе компанію до збитків. Крім того 



подібна ситуація може статися якщо не врахувати такі фактори як: вподобання 

споживачів, сезонність товару, моду тощо. 

Концепція вдосконалення товару як видно у назві ця концепція 

орієнтована на товар та його характеристики, цінність для споживача. Ті хто 

активно використовують цю концепцію вважають що для споживача 

найважливішим є отримання продукту найвищої якості та з більшим набором 

експлуатаційних характеристик. Але насправді у маркетинговій діяльності 

обов’язково треба враховувати, такий фактор як, психологія споживача, так як 

покупець у випадку якщо асортимент дуже широкий, а його обізнаність з 

приводу цього продукту низька скоріше буде орієнтуватися не на 

характеристики товару а на його ціну та зовнішній вигляд (упаковку). Саме 

тому у ситуації коли одна компанія спрямовує зусилля на зменшення 

собівартості, оновленні упаковки, просуванні товару на ринку тоді як інша 

займається переважно покращенням товару, споживач скоріше обере товар 

першої що приведе до збитків другої фірми.[2, 241-255] 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль щодо цієї концепції 

основна її спрямованість це просування товару на ринку, рекламі та 

стимулюванні збуту. Тобто підприємство орієнтоване на цій концепції 

активно використовує різні види реклами будь то: реклама ЗМІ, білборди, 

інтернет-реклама. Також слід сказати що основна ціль такої реклами саме 

стимулювання споживачів до покупки, а не інформування про продукцію чи 

підприємство. Цією концепцією користуються не тільки комерційні 

підприємства наприклад, політичні партії у період так званої «Виборчої 

гонки».  

Концепція маркетингу ця концепція виводить маркетинг до рівня коли 

він диктує напрямок руху підприємства, тобто вона стверджує що для 

досягнення прибуткової діяльності необхідно: 

˗ провести маркетингове дослідження 

˗ виявити потреби цільових сегментів ринку 

˗ забезпечити бажаний рівень задоволення потреб 



Орієнтація підприємства повинна бути направлена на споживача, його 

потреби. Тобто виробництво, збутова діяльність, якість товару також 

враховується але всі ці елементи підпорядковуються маркетингу.  

Концепція соціально-етичного маркетингу це відносно нова 

концепція, виникла вона в економічно розвинутих країнах.  

Ця концепція ставить перед підприємством ще одне завдання, крім 

належного задоволення потреб цільових ринків більш продуктивно ніж 

конкуренти ще й забезпечити добробут суспільству в цілому. Вона не 

заперечує попередню концепцію а навпаки доповнює її говорячи що у 

випадках коли підприємство цікавить інтереси суспільства це зіграє на 

користь обом.[2, 260-265] 

У випадках коли маркетологи глибоко розуміють поведінку споживачів в 

них з’являється можливість впливати на рішення щодо їх потреб краще за 

конкурентів. 

Для будь-якого підприємства спочатку необхідно дослідити ринок та 

розділити його на сегменти, а після відібрати так звані, цільові сегменти, тобто 

найбільш привабливі з них. Сам процес ділиться на декілька етапів: 

˗ оцінка попиту на його прогноз; 

˗ розподілення ринку на сегменти та їх аналіз; 

˗ вибір найбільш привабливих сегментів; 

˗ позиціювання товару на ринку; 

˗ аналіз позиціювання конкурентних товарів. 

Коли цільові сегменти було визначено настає наступний етап, а саме, 

позиціювання. Те місце, яке як вважає покупець, займає даний товар серед 

аналогічних інших товарів, має назву позиція товару. 

Позиціювання товару на ринку – являє собою певний набір дій 

підприємства метою яких є забезпечити своє унікальне та вигідне для фірми 

місце порівняно з товаром конкурентів.[3, 100-121] Бренд та товарна марка є 

одним із головних інструментів позиціювання. У ринковому середовищі дуже 

багато різних товарів та фірм, а торгова марка це той інструмент головна 



задача якого придати унікальності як товару так і фірмі, тобто виділитись 

серед інших. 

Прогнозування попиту на товар, визначення купівельної спроможності 

споживачів, аналіз цін, визначення місткості ринку та частки підприємства в 

ньому, аналіз конкурентоспроможності підприємства та товару, аналіз 

лояльності споживачів до товару, це все повинно бути передбачено 

дослідженням ринку. 

Це дасть можливість керівникам обрати найбільш вигідне управлінське 

рішення щодо напрямку розвитку компанії. 

Паралельно з цим постійно ведеться пошук потенційних покупців, які або 

ще не скористалися послугами чи товаром компанії або товар компанії їх не 

зацікавив.[4, 58-72] Для більш ефективного пошуку використовують, вже 

названий маркетинговий прийом, сегментацію. Тобто при розподіленні всіх 

споживачів на групи відповідно до їх потреб та характеристик поведінки. Коли 

компанія обрала правильний сегмент та вже почала співпрацювати з ним це 

означає що воно захопило певну «нішу» на ринку. 

Комплекс маркетингу це сукупність чинників маркетингу, які 

підприємство може контролювати та використовувати для отримання бажаної 

реакції з боку цільової аудиторії.[5, 98-111] 

З іншого боку можна сказати що комплекс маркетингу спрямований на 

просування та надання відповідних характеристик товару. 

Сам комплекс ділиться на чотири складові, тобто чотири напрямки а саме 

4P, його запропонував Ф. Котлер та до сьогодні його або його варіації активно 

використовують(Рис.1.2): 

Product - Продукт 

Price - Ціна 

Place - Місце 

Promotion – Реклама і акції 

 



 

Рис. 1.2 Комплекс маркетингу 4P за Ф. Котлером 

 

Беручи до уваги що формула 4P, була розроблена Філіпом Котлером у 

середині минулого століття, вона залишається актуальною і сьогодні, хоча 

інші вчені маркетологи вважають що ця формула є неповною та її слід 

модифікувати.  

Наприклад є варіації формули 4P із більшою кількістю елементів шість-

6P або до дванадцяти різних елементів (12P).[5, 121-140] 

Продукт це початок, «відправна точка підприємницької діяльності». 

Головний чинник існування маркетингу, так як саме продукт є об’єктом який 

задовольняє потребу, та саме продукт купує споживач. 

У наведеній вище схемі продукт виступає як окремий елемент формули, 

саме згідно з ним будується маркетингова політика компанії, стратегія. 

Ціна залежить від собівартості товару, ринкової ситуації, політики 

компанії, та ін. Слід зауважити що поняття «ціна» і «цінність» це різні речі. 

Якщо ціна представляє собою певну суму яку виробник або торговець 

хоче отримати за певний товар, то цінність дещо глибше поняття. Воно 



представляє з себе ті блага які отримає споживач після покупки та 

безпосередньо його відношення до цього продукту. 

Місце представляє собою спосіб реалізації товару це може бути магазин, 

інтернет-магазин, власна дистриб’юторська мережи і тд. 

Для ефективної діяльності вигідно наладити постійний рівень попиту та 

реалізації у цьому важливу роль відіграють дистриб’ютори. Служба 

дистрибуції стане важливим елементом у реалізації вашого товару. 

Реклама або Просування це не менш важливий компонент комплексу 

маркетингу, представляє собою процес залучення нових покупців, 

нагадування про товар, інформування про товар потенційних споживачів, та 

стимулювання обсягів реалізації.[5, 151-160] 

Складання керівництвом компанії стратегії підприємства дає його 

працівникам мету для ефективної роботи.  

Сам процес планування маркетингу представляє собою створення річного 

плану з маркетингу який стає основою для всіх видів діяльності: виробництво, 

маркетинг, фінанси. 

Втілення поставлених цілей це дуже важливий та складний процес, так як 

дуже рідко все йде по плану, у підприємницькій діяльності чимало факторів 

які можуть негативно вплинути на реалізацію планів: ЧП, затримка 

постачання, зміна законодавства тощо. Так чи інакше важливо контролювати 

ринкову діяльність підприємства, існують три типи маркетингового контролю: 

контроль прибутковості, контроль за виконанням стратегічних рішень, 

контроль за виконанням річних планів. 

Щоб збільшити ефективність маркетингової діяльності, компанії мають 

пройти такі етапи :[6, 321-330] 

- створити службу маркетингу; 

- організувати роботу маркетингової інформаційної системи; 

- провести стратегічне планування та розробити план з маркетингу; 

- організувати постійний маркетинговий контроль. 



Крім дослідження ринку маркетингова служба повинна дослідити макро 

та мікросередовище підприємства. Цей аналіз дасть  керівництву компанії 

загальну картину з приводу чинників що впливають на підприємство, та чи 

може воно якимось чином на них вплинути. 

 Крім того аналіз мікросередовища надасть характеристику самої 

компанії, її сильних та слабких сторін, не використаних можливостей та 

наявних загроз.[6, 340-353] 

Отже управління маркетинговою діяльністю компанії передбачає низку 

обов’язкових та специфічних етапів, спрямованих на вплив за допомогою 

маркетингових інструментів на цільовий сегмент ринку, його обслуговування 

та задоволення потреб для збільшення прибутку та частки ринку. 

Слід зауважити що компанії які правильно оберуть концепцію 

маркетингу виходячи із ситуації на ринку, організують ефективну товарну, 

збутову політику та систему зворотнього зв’язку з покупцем та максимально 

забезпечить потреби ринку буде розвиватись та рости. 

 

1.2 Маркетингові організаційні структури у діяльності підприємства 

 

У діяльності підприємства дуже важливим є досягнення поставлених 

стратегічних тактичних чи оперативних цілей, загалом це залежить від таких 

чинників: стратегія підприємства, організаційна структура її тип та 

ефективність роботи. 

Організаційна структура маркетингової діяльності представляє собою 

певний комплекс на підприємстві завданням якого є управління маркетингом, 

тобто це певні служби, відділи та підрозділи які залежно від того яким чином 

вони підпорядковуються утворюють той чи інший тип організаційної 

структури.[7, 80-85] 

Відділ маркетингу на підприємстві відіграє важливу роль у його 

діяльності, це і  виведення на ринок нової продукції, збутова діяльність, 



організація виставок, робота за ЗМІ, зв’язок із покупцями, пошук нових ринків 

та ін. Але формування таких відділів відбувалося поетапно:[8,114-130] 

- збуту; 

- збуту з маркетинговими функціями; 

- спеціалізований відділ маркетингу; 

- сучасний відділ маркетингу. 

Відділ збуту. Це найперший етап формування маркетингового 

підрозділу. Його основна задача це розподіл товару по точкам продаж, інші 

маркетингові функції не виконувались так як подібні відділи функціонували у 

період дефіциту та вся продукція що пропонувалась закуповувалась. Тоді як 

розробкою нових продуктів займалося конструкторське бюро або подібні 

відділи фірми. 

Відділ збуту з маркетинговими функціями. Якщо перший етап мав на 

меті лише розподіл продукції, то цей пов’язаний вже з падінням попиту на 

товари тому з’явилася потреба в маркетингових дослідженнях, покращені 

сервісу, рекламі.  

На цьому етапі проходила реорганізація підприємств та на плечі 

працівників цього відділу падали такі завдання як: створення реклами, 

планування збуту, дослідження ринку та обслуговування клієнтів. 

Спеціалізований відділ маркетингу. Він представляє відокремлений 

майже автономний відділ, направлений на виконання таких завдань: 

ціноутворення, розробка нового товару, рекламу. [8, 132-135] 

Тоді як на підприємстві крім нього діє ще відділ збуту, вони 

підпорядковуються віце-президенту та кожен з них зорієнтований на 

споживача та виконання певних маркетингових функцій. Але якщо 

подивитися на ситуацію комплексно то це сукупність підрозділів які окремо 

один від одного виконують маркетингові функції підприємства без конкретної 

цілі спрямованого на результат впливу на споживача. На зміну приходить 

більш організована система яка має назву сучасний маркетинговий відділ. 



Сучасний відділ маркетингу. Цей етап представляє собою 

збалансований відділ який направляє зусилля всього персоналу та ресурсі 

підприємства на задоволення потреб споживачів, досягаючи при цьому 

поставлених завдань по розподілу продукції, розробці реклами, стимулюванні 

збуту, виведенні на ринок нової продукції, плануванні та диференціації 

асортименту. У сучасних реаліях відділ маркетингу задає основний напрямок 

руху для всіх інших підрозділів підприємства.  

Саме на цьому етапі досягається повна інтеграція маркетингу у діяльність 

підприємства, крім того така ситуація пояснюється ще тим що в багатьох 

компаніях посада віце-президент займається безпосередньо керівником 

маркетингового відділу.[8, 141-150] 

Організаційні структури відділів маркетингу швидко змінюються, фірми 

та державні підприємства, які працюють вже доволі довгий період часу на 

ринку, дуже швидко пройшли шлях від відділу збуту до сучасного відділу 

маркетингу. Тоді як підприємства які виникають сьогодні ігнорують перші два 

етапи і намагаються створити або одразу сучасний маркетинговий відділ або 

хоча б спеціалізований відділ з маркетингу. 

Ті маркетингові структури що планують увійти в систему управління 

підприємством повинні виконувати наступні функції: 

- невелика кількість рівнів; 

- забезпечення розвитку у компанії маркетингу; 

- постійно підтримувати бажаний рівень задоволення потреб споживачів; 

- приймати участь в інноваційній діяльності ; 

- у разі потреби забезпечити адаптацію компанію до ситуації на ринку; 

- сприяти збільшенню обсягів продажу. 

Структура представляє з себе функціональні зв’язки між учасниками 

відділу та відображає організаційну складову діяльності. 



Маркетингову структуру підприємство обирає для себе самостійно, але 

існує декілька її типів а саме:[9,25-31] 

1. Функціональна; 

2. Товарна; 

3. Регіональна; 

4. Сегментна; 

5. Матрична. 

Функціональна структура служби маркетингу. Відділ маркетингу 

організований за використанням такої системи поділений в залежності від 

обов’язків на підрозділи, кожен підрозділ має свою назву в залежності від 

направлення та очолюється керівником. Ця простота в організації і є головною 

її перевагою. 

Така структура ефективно проявляє себе у всіх напрямках діяльності та є 

універсальною, так як вона орієнтована на виконання таких маркетингових 

функцій: управління, контроль, аналітика, реклама та збут. 

До управління та контролю відносяться такі функції: 

- організація та управління маркетингом; 

- планування загалом (Стратегічне та тактичне); 

- контроль за виконанням маркетингових управлінських рішень; 

- аналіз ефективності маркетингових рішень; 

- покращення маркетингової діяльності шляхом розробки нових підходів 

в її реалізації.  

Згідно з функціональною структурою відділ маркетингу відділяють у 

окремий повноцінний та автономний підрозділ, який очолює директор служби 

маркетингу. [9, 41-55] 



Цей підрозділ розбивається на функціональні групи в залежності від 

направлення: відділ маркетингових досліджень, відділ ринку, відділ збуту, 

відділ планування.(Рис.1.3) 

 

Рис.1.3 Приклад організації функціональної структури служби маркетингу на 

підприємстві 

 

З цієї структури виділяється відділ планування так як його очолює або сам 

керівник підрозділу або його заступник, так як саме він відповідає за 

управлінські рішення щодо організації маркетингу стратегію дій та тактичні 

завдання підрозділу.[9, 61-72] 

Цю структуру зазвичай використовують ті підприємства та організації які 

тільки розпочинають маркетингову діяльність. Основною причиною цього є 

простота в її організації, комплексність в виконанні завдань, ефективне 

управління при невеликому асортименті товарів та відбір перспективних 

працівників. 

Товарна структура служби маркетингу основна її відмінність від 

функціональної в тому що розподіл по групам йде не за завданнями а за 

конкретними товарами або групами товарів. 

Її успішно використовують великі виробники товарів так як, при 

використанні даної структури з’являється можливість обійти недоліки 

функціональної структури, та бути спрямованим на отримання стабільних 

прибутків навіть при жорсткій конкуренції. Сама структура являє собою 

видозмінену функціональну, але за умови що було додано нові відділи 



основним завданням яких є робота з конкретним товаром. Це викликає 

внутрішню конкуренцію між відділами за додаткове фінансування саме 

їхнього напрямку.[9, 111-130] 

Позитивні результати використання цієї структури: 

- оперативність реагування на зміни потреб споживачів та їх відгуки щодо 

товару; 

- швидкість усунення недоліків у продукту покращення його 

характеристик в залежності від вподобань споживача; 

- підвищена компетентність менеджерів середньої ланки щодо знання їх 

продуктів; 

- пришвидшена підготовка новачків та подальший їх розподіл згідно 

напрямку. 

Але при всіх її плюсах ця структура передбачає певні недоліки. Основна 

проблема цієї структура стосується того що керівники нижчих підрозділів у 

своїй діяльності прагнуть якомога більше максимізувати прибуток від свого 

напрямку, та за рахунок цього вийти до підвищення, тобто для цього вони 

можуть проігнорувати корпоративну політику, перевищити свої 

повноваження, послабити інші важливі функції маркетингу.  

Це все в сукупності на дасть підприємству швидкий прибуток без 

можливості підтримувати його на такому рівні в довгостроковій перспективі.  



Регіональна структура служби маркетингу схожа за принципом з 

товарною структурою за винятком що додаткові підрозділи направлені не на 

конкретні товари а на певні регіональні ринки.(Рис.1.4) 

 

 

Рис.1.4 Приклад організації згідно з регіональною структурою служби 

маркетингу 

 

До функціональних завдань даної структури відносяться:[9, 134-141] 

- визначення та аналіз ринку продукції; 

- визначення способів та аналіз ефективності використаних засобів 

проникнення; 

- автоматичне управління та контроль за організаціями у процесі 

виконання маркетингових завдань. 

Плюсом даної структури являється наявність тісного взаємозв’язку 

підприємства з конкретним ринком, що означає високий рівень обізнаності 

щодо потреб цього ринку.  

Тобто є чітке розуміння який товар та коли треба вивести на ринок для 

отримання максимальної вітдачі, або проводити експерименти, тобто 

виводити інноваційно нові товари для збору інформації щодо реакції на них 

споживачів. 

Мінусом в даній структурі являється той факт що при використанні даної 

структури конкуренція на різних ринках негативно впливає на прибутковість 



підприємства так як потрібно вкладати кошти в просування товару одразу на 

декількох ринках.[9, 154-170] 

Сегментна структура служби маркетингу як свідчить назва орієнтація 

даної структури направлена саме на сегменти ринку, тобто крім 

функціональних відділів додаються відділи по роботі з певним сегментом 

споживачів незалежно від географі ринку чи товару. Як приклад можна 

навести відділ роботи з корпоративними клієнтами. 

Матрична структура служби маркетингу ця структура представляє 

собою суміш функціональної структури з елементами проектного управління. 

Дана структура дворівнева з одного боку це збільшує залученість всіх 

підрозділів у маркетинговій діяльності та забезпечує комплексний підхід до 

виконання поставлених цілей.  

Однак мінусом даної структури являється наявність подвійного 

підпорядкування що в свою чергу призводить до повторного виконання однієї 

роботи різними відділами що зменшує загальну ефективність роботи. Але слід 

зауважити що дана структура активно використовується у великих 

корпораціях. 

Для створення служби маркетингу використовують такі підходи; 

- обрана служба маркетингу повинна відповідати особливостям 

діяльності фірми; 

- структура служби маркетингу може бути унікальна за своєю 

організацією; 

- в самій службі обов’язково повинні бути функціональні відділи згідно з 

цілями компанії. 

Організаційна структура маркетингової служби підприємства залежить 

від таких факторів як: кількість робітників підприємства, характер діяльності, 

стратегічного планування, тактичних та оперативних планів, особливостей 

ринкової ситуації тощо.[10, 58-66] 

Основне завдання керівника обрати таку структуру маркетингового 

підрозділу для підприємства яка забезпечить тісну взаємодію із ринком та 



зовнішнім середовищем. Дозволить спрямувати зусилля всіх відділів та 

ресурсів підприємства на досягнення поставлених цілей з високою 

ефективністю. 

 

1.3 Показники ефективності маркетингової діяльності 

 

На будь якому підприємстві застосовується маркетинг але з’являється 

питання «На скільки ефективно він використовується?» тому що ефективність 

маркетингу це важливий показник в оцінці діяльності підприємства, він вказує 

в першу чергу на рівень досягнення поставлених перед підприємством та 

маркетинговою службою цілей.(Табл.1.1) 

Для аналізу ефективності системи маркетингу використовують декілька 

груп показників а саме: організації, функціонування та результативні 

показники. [11, 122-141] 

Як свідчать їх назви остання група спрямована на доведення ефективності 

діяльності або ж навпаки відображає спад у маркетингу підприємства.  

Тоді як перші дві групи в основі направленні на відображені 

взаємозв’язків між відділами, та загальній налагодженості у функціонуванні 

підрозділу маркетингу компанії. 

Ефективність функціонування системи залежить від наступних аспектів: 

- швидкість реагування компанії на маркетингові проблеми та їх 

подальше усунення; 

- чіткість у стратегічному плануванні маркетингу та його розуміння 

працівниками; 

- налагодженість у процесі роботи підрозділу; 

- правильність вибору організаційної структури системи маркетингу. 



Таблиця 1.1 

Показники ефективності маркетингової діяльності 

 

 

Маркетингову діяльність та її ефективність характеризують наступні 

показники:[12, 29-34] 



1. Питома вага маркетингового персоналу цей показник дає змогу 

оцінити я частина з всього персоналу підприємства задіяна у маркетинговій 

діяльності. Але у вітчизняних фірмах наявна проблема з приводу того що 

функція маркетингу спрощується до звичайних продаж, саме тому цей 

показник є дещо неточним та завищеним, так як на подібних підприємствах 

більша частина маркетингової служби займається саме збутом. 

2. Питома вага витрат на маркетинговий персонал в основному 

відображає ту частку в загальному фонді оплати праці яка направлена на 

заробітну плату менеджерів служби маркетингу. 

3. Рентабельність витрат на просування і збут основне завдання 

цього показника дати керівництву підприємства чітке розуміння того скільки 

коштів було вкладено у просування товару на ринок та який конкретний 

результат було отримано, цей як і інші показники дають змогу скорегувати цілі 

компанії для максимізації прибутковості. 

4. Рентабельність маркетингових витрат показник схожий з 

попереднім але в цьому разі аналізується ефективність саме маркетингових 

заходів відносно тих ресурсів що були задіяні. 

5. Коефіцієнт затоварення показник тісно пов’язаний із готовою 

продукцією та обсягом реалізації тобто, у випадку коли готова продукція що 

ще не була реалізована починає накопичуватись на складах цей показник 

зростає зі знаком «плюс» що є не добрим знаком для підприємства так як це 

означає що пропозиція перевищу попит на товар та необхідно або зменшити 

обсяг виробництва або стимулювати збут.  

Та у ситуаціях коли даний показник зменшується зі знаком «мінус» це 

означає що підприємство не в змозі задовільнити потреби ринку та слід або 

підвищити ціну або модифікувати виробництво для збільшення обсягів 

виготовлення.[13, 76-81] 

Так як основне завдання підприємства це отримувати максимальний 

дохід відносно витрат тобто, максимізувати прибутковість справи перед 

керівництвом з’являється маса завдань для досягнення цієї мети. Наприклад 



розширити зону покриття компанії, пошук нових партнерів та постачальників, 

підтримка високого рівня конкурентоспроможності підприємства, зберігання 

ділового іміджу компанії тощо. Для виконання всіх цих завдань є необхідним 

правильно направити маркетингову діяльність у потрібне русло. 

Постійний контроль за маркетингом фірми дозволяє швидко реагувати на 

зміни у вимог до продукції, змін у моді, змін у сприйнятті товару 

споживачами, зменшення попиту, змін у мікро та макросередовищі компанії. 

Досліджуючи причини того чи іншого явища та знаходячи важелі впливу для 

зменшення впливу на саме підприємство чи зовсім отримання вигоди для 

нього.[13, 91-113] 

Коли підприємство відхиляється від запланованих завдань необхідно 

ретельно дослідити чому так сталося та запропонувати заходи щодо 

повернення ситуації під контроль. 

  



РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

2.1 Загальна характеристика підприємства АТ «Ельворті» та його 

маркетингової діяльності 

 

Почало свою діяльність Акціонерне товариство «Ельворті у 1874 році», 

воно пройшло через масу перешкод у своїй діяльності та на даний момент має 

за плечами цілу історію яка розкривається у власному музеї підприємства. 

Компанія здійснює свою діяльність за приватної форми власності.[Додаток А] 

Саме підприємство направлене на виготовлення сільськогосподарської 

техніки. 

Основною метою створення АТ «Ельворті» являється отримення 

прибутку в результаті здійснення: економічної, технічної, постачальніцько-

збутової діяльності та задоволення потреб ринку шляхом здійснення 

виробничої діяльності. 

У компанії працюють більш ніж 700 осіб на момент кінця 2019 року. 

Підприємство можна знайти за таким адресом: м. Кропивницький, вулиця 

Євгена Чикаленка, 1. 

АТ «Ельворті» являється повноцінною юридичною особою тобто, має 

рахунок у банку як поточний та і інші, самостійний баланс, торгову марку, 

особистий фірмовий стиль, печатки та інші знаки унікальності, виконує свою 

діяльність згідно з чинним законодавством України.  

Згідно Статуту підприємства капітал базового підприємства становить 

понад 9 500 000,00 грн.[Додаток А] 

Основне направлення діяльності зосереджено на сільськогосподарський 

сегмент ринку, а саме на виробництві посівної, грунтообробної та техніки 

основним завданням якої є захист рослин. Усі перераховані види відповідають 

високим стандартам якості та потребам споживачів з якими компанія 

підтримує постійний зв’язок для більш ефективного планування новинок. 



Крім того Статутом передбачені додаткові види діяльності такі як: 

- виробництво промислових виробів; 

- виробництво машин та устаткування для лісового господарства та 

косарок; 

- виробництво вузлів та деталей для машин загального призначення та їх 

монтаж, ремонт та інші пов’язані роботи; 

- виготовлення доїльних апаратів; 

- переробка вторинних ресурсів; 

Організаційна структура підприємства включає в себе два головні 

компоненти це: виробничі підрозділи (виробнича структура) та відділи 

управління (апарат управління).(Рис. 2.1) 

 

 

Рис.2.1 Структура підприємства АТ «Ельворті» 

 

Як видно на схемі до першого компоненту тобто виробничої структури 

входять певні продуктові команди.[14] Продуктова команда представляє з себе 

певний колектив зусилля якого направлені на створення, проектування, 



налагодження технологічного процесу, запуск його у серійне виробництва та 

відправку його покупцеві. На підприємстві організовано декілька таких 

команд: 

˗ зернових машин - ПКЗМ 

˗ просапних машин - ПКПМ 

˗ будівельно-дорожних машин - ПКБДМ 

˗ робочих органів - ПКРО 

˗ широкозахватних машин – ПКШМ 

Другий компонент це апарат управління до складу якого входять певні 

служби підприємства:[14] 

1. Служба якості вона включає в себе технічний контроль якості 

продукції, метрологію та підтримання певної стандартизації. Крім того до неї 

відносяться сервісне обслуговування та центральна лабораторія. 

2. Управління з планування та логістики, виходячи з назви зрозуміло 

що цей відділ включає в себе підрозділ закупівель, бюро складського 

господарства, планування виробництва та логістичний центр. 

3. Служба управління персоналом. Такі відділи як господарчо-

побутовий та відділ управління персоналом підпорядковуються цій службі. 

4. Технічна служба тісно пов’язана з виробництвом та до неї 

відносяться такі відділи: головного технолога, будівництва та експлуатації 

основних засобів, головного механіка та енергетика, інструментально-

нормативний відділ. Крім того технічній службі підпорядковується служба 

головного конструктора. 

5. Економічна служба має в своєму підпорядкуванні такі 

функціональні відділи а саме бухгалтерія, організації персоналу та оплати 

праці, планування економічної діяльності. 

6. Служба по роботі з постачальниками, займається пошуком нових 

постачальників, укладанням договорів з ними тощо. 

7. Відділ охорони праці 

8. Служба безпеки 



Продукція яку виробляє АТ «Ельворті». Компанія пропонує великий 

вибір агротехніки яка за своїми технічними характеристиками та якістю 

відповідає сучасним стандартам. Наприклад для підтвердження цього треба 

згадати що на підприємстві діє система управління якістю ISO 9001, крім того 

компанія отримала сертифікацію оновленої версії ISO 9001:2015. 

Продукція яку пропонує підприємство: 

˗ сівалки для сівби просапних та зернових культур; 

˗ борони дискові для обробки грунту; 

˗ обприскувачі для обробки мінеральними добривами; 

˗ культиватори для суцільної чи міжрядової обробки; 

˗ запасні частини для ремонту техніки. 

Для реалізації продукції існує Торговий дім який займається збутовою, 

сервісною та постачальницькою діяльністю. (Рис.2.2) Компанія реалізує свою 

продукцію як по Україні так і в країни Європи.[14] 

 

 

Рис.2.2 Види сервісного обслуговування яке надає АТ «Ельворті» 

 



Основною ціллю діяльності Торгового дому являється збільшення обсягу 

реалізації продукції, тобто збуту. Участь збуту в маркетинговій діяльності 

пояснюється такими обставинами: 

- збут визначає на скільки ефекивно ведеться комерційна діяльність; 

- адаптація збуту під вимоги споживачів шлях до прибуткової діяльності; 

- мережа збуту може взяти на частину процесу виробництва(упакування 

складування,розфасовку). 

Вибір каналу збуту дуже відповідальний етап так як від нього залежить 

подальші обсяги реалізації, швидкість реакції на зміни ринку, адаптація 

підприємства чи збутової політики під запити споживачів тощо.[15, 151-179] 

Основні критерії вибору каналів збуту: 

1. швидкість товаропросування; 

2. рівень витрат обігу; 

3. обсяги реалізації товарів. 

 

2.2 Аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища 

та ефективності діяльності АТ «Ельворті» 

 

Для того щоб зрозуміти яка ситуація склалася на підприємстві та в 

маркетинговому середовищі в якому воно знаходиться існують певні 

маркетингові інструменти такі як: PEST аналіз, SWOT аналіз, аналіз галузі, 4P 

аналіз тощо.[16, 37-38] 

Для визначення які чинники зовнішнього маркетингового середовища та 

як вони впливають на досліджуване підприємство використовують так званий 

PEST аналіз. Він представляє собою таблицю з переліком характеристик 

залежно від напрямку. Таких напрямків чотири а саме: 

- «P» Політичний, до нього відноситься політичний та законодавчий 

клімат країни та їх вплив на компанію; 

- «E» Економічний, включає в себе фактори економічної ситуації; 



- «S» Соціальні, сюди входить дослідження культурних факторів та людей 

як соціуму та їх вплив на підприємство; 

- «T» Технології, дослідження інноваційних методів виробництва, 

зв’язку, нового устаткування та іншої технічної складової розвитку бізнесу. 

На досліджуваному підприємстві було проведено аналіз мікро та 

макросередовища (PEST аналіз).  

Для оцінки результатів використовувалася шкала від 1 до 5 яка 

характеризувала наскільки впливовий визначений фактор де 1 означав що 

фактор має мінімальний вплив, в свою чергу оцінка 5 вказувала на значущість 

впливу конкретного фактора. (Табл. 2.1)  

 

Таблиця 2.1 

Аналіз зовнішнього середовища (PEST аналіз) АТ «Ельворті» 

 

 



Аналіз було складено у вигляді таблиці у якій розподіллено фактори 

залежно від напрямку їх впливу таким чином до політичних факторів увійшли: 

вибори, державне регулювання конкуренції, державне регулювання 

показників якості та нестабільна політична ситуація. [16, 39-40] 

В той же час до економічних показників було включено: експортно-

імпортне регулювання, рівень інфляції, рівень курсу на валютному ринку, 

розвиток аграрного сектору.  

До соціальних увійшли: демографічні фактори, зміна стилю життя, 

середній рівень  доходу, тоді як технологічні фактори це: інноваційний 

розвиток, технологія виробництва, фундаментальні дослідження. 

Згідно з проведеним дослідженням було виявлено що політичні фактори 

такі як державне регулювання конкуренції, нестабільна політична ситуація та 

економічні фактори тобто  рівень інфляції та експортно імпортне регулювання 

здійснюють на АТ «Ельворті» негативний вплив. [17, 216-218] 

Це означає що в подальшій діяльності компанії необхідно при ухваленні 

управлінських рішень та тактичному плануванні брати до уваги вплив цих 

факторів. 

Крім того соціальні та технологічні фактори в основному здійснюють на 

підприємство позитивний вплив наприклад: інноваційний розвиток означає 

що у компанії є можливість модифікувати продукцію або виробництво що 

дасть позитивну віддачу. 

Наступним кроком в дослідженні підприємства та його діяльності 

являється аналіз ринку та галузі в цілому. Було проаналізовано ринок 

сільськогосподарської техніки та обладнання за 2016-2019рр. а саме обсяги 

реалізації вітчизняних заводів-виробників. (Табл. 2.2). Як видно на таблиці 

відбулося зниження обсягу виробництва агропромислового комплексу далі 

АПК.  

У порівнянні з 2018 роком спад стався на 700 млн.грн тенденцію 

підхватили й інші показники реалізації які зменшилися на суммі 100-500 млн. 

грн.[Додаток Б] 



Таблиця 2.2 

Зведена таблиця обсягів реалізації сільськогосподарської техніки 

відчизняних заводів-виробників за 2016-2019 рр., млн.грн 

 

 

Цьому є багато причин але найсуттєвішою є те що країна має дефіцит у 

фінансуванні цієї частки промисловості. Тобто мається на увазі ситуація коли 

цільові споживачі обирають продукцію саме іноземних виробників. Але як 

видно на таблиці експорт продукції також знизився та повернувся на рівень 

2016 року. Це свідчить про низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств на іноземному ринку крім того державне 

регулювання має негативний вплив на дану ситуацію. Імпорт відбувається у 

США та країни Європи а саме Німеччину, Францію. 

Хоча існує думка що українська продукція є менш якісною ніж продукція 

таких країн як США, Німеччини така думка виникла через те що Україна 

відноситься до країн пострадянського простору. Але ціни вітчизняних 

виробників більш лояльні до покупців ніж у виробників вище перерахованих 

країн саме тому, українська продукція має значний попит таких країн як: 

Молдова, Казахстан, Білорусь, Росія. 



Наступним інструментом для аналізу діяльності компанії є так звані 

«Конкурентні сили за Портером». (Табл. 2.3)[18, 65-81] 

 

Таблиця 2.3 

П’ять конкурентних сил за Портером 

 

 

В основі цього аналізу лежать так звані п’ять сил а саме: 

˗ загроза появи нових гравців; 

˗ загроза альтернативних продуктів; 

˗ вплив споживачів; 

˗ вплив постачальників; 

˗ рівень конкуренції у галузі. 

Почати слід з того на скільки високий шанс входу на ринок нового 

конкурента. Відповіддю буде – високий, це пояснюється тим що ринок 

знаходиться на стадії зростання та має не високі бар’єри входу на нього. 

Крім цього слід зауважити що існує також загроза що продукцію замінить 

її альтернатива та вона знеціниться, що стане критичним ударом для 

підприємства. На даний момент альтернативи для техніки посадки, таких як 



сівалки, немає але в той же час для обслуговування сільського господарства 

активно використовується «хімія» яка и може стати альтернативою продукції 

підприємства.[18, 99-121] 

Хоч як було зазначено вище економічні фактори несуть негативний вплив 

для підприємства але економічна криза підштовхує цільових споживачів 

обирати більш дешеву продукцію, що є можливістю для підприємства. 

Дуже важливим фактором є постачальники від їх вибору залежить на 

скільки якісно підприємство виробляє продукцію так і чи виконує воно 

поставлений план.  

Як було сказано вище ринок зростає а отже конкуренція також зростає, 

кожна компанія хоче отримати більшу частину ринку, сама конкурентна 

боротьба йде на характеристиках товару та ціні це основні важелі 

конкурентної боротьби на цьому ринку. 

Продовжуючи тему конкуренції слід згадати що АТ «Ельворті» це 

активний учасник ринкової діяльності та його прямі супротивники 

(конкуренти) це: 

˗ ТОВ АК «Фаворит» 

˗ ЧП «Агротехкомплект» 

˗ ООО «Велес» 

˗ ТОВ «ЛЕНДАГРО» 

˗ ТОВ «Маскіо» 

˗ Unia 

˗ Maschino Gasperdo 

Сервіс виступає важливою складовою конкурентоспроможності 

продукції, так як основна боротьба ведеться за якісні характеристики 

устаткування.[18, 132-145] Не менш важливим буде додання таких послуг як 

доставка, монтаж, навчання персоналу технічного обслуговування та гарантія 

такі «плюсики» у обслуговуванні споживача сприятимуть подальшій 

співпраці. 



У 2020 році аграрний ринок України складав 1.16 млрд.грн. та мав таку 

структуру.(Табл. 2.4) 

Таблиця 2.4 

Структура аграрного ринку на 2020р. 

 

 

На території України здійснюють свою діяльність 12 виробників техніки 

агро-промисловості кожен з яких займає певну частку ринку вона варіюється 

від 5% до 27% крім того слід враховувати що доля імпортної техніки складає 

до 27%. 

Україна це приваблива країна для сільськогосподарської діяльності, на 

2020 рік кількість фермерських господарств становила 34859, які в свою чергу 

займали площу у 25.5 млн.га та були розподіленні на: дрібні, середні, крупні 

та агрохолдинги.  



Частка кожної з перерахованих груп представлена на Рис. 2.3. 

 

 

Рис.2.3 Частка фермерських господарств в Україні від загальної кількості на 

2020р. 

 

Згідно вище наведених даних та відгуків експертів ринкова потужність 

даної галузі до 2021р. зросте на 10% але в той же час ситуація може різко 

змінитися і до 2025р замість зростання станеться спад до 30%. 

Провівши аналіз зовнішнього маркетингового середовища АТ 

«Ельворті», аналіз ринку та галузі в цілому, було отримано достатню кількість 

даних для наступного етапу дослідження, а саме аналізу можливостей, загроз, 

сильних та слабких сторін компанії, тобто SWOT аналіз.(Табл.2.5) 

Основним завданням цього аналізу являється надати менеджерам вищої 

ланки інформацію яка допоможе більш чітко скласти картину майбутньої 

ситуації на підприємстві, виборі стратегії, тактичних цілях компанії, та 

конкретизує основні недоліки та переваги підприємства поміж інших 

учасників ринкової діяльності.[18, 154-161] 

 



Таблиця 2.5 

SWOT аналіз діяльності Акціонерного товариства «Ельворті» 

 

 

 



Отже було визначено такі сильні сторони АТ «Ельворті»: відома торгова 

марка, багаторічний досвід роботи на ринку, єдина цінова політика 

підприємства та дилерської мережі, надання так званих «кращих умов» ніж 

конкуренти, наявність спеціалізованих груп з продаж, можливість купівлі 

через інтернет. [18, 172-180] 

До списку «кращих умов» відносяться різного роду акції, можливість 

відтермінувати платіж, бонуси для покупців тощо. Вище наведені фактори 

розкривають підприємство з позитивної сторони, тобто дають зрозуміти що 

компанія вже досягла певного успіху та продовжує розвиватись. 

Далі було виведено такі слабкі сторони: відсутність швидкого реагування 

на зміни ринку, повільне освоєння нової техніки та розробки новинок, 

відсутність можливості зменшити ціну при доставці на віддалені точки, 

невеликий відсоток прибутковості виробництва, зменшення або відсутність 

запасів продукції на складах, збільшення ціни при закордонних перевезеннях 

продукції.  

Ці фактори зменшують конкурентний потенціал підприємства та роблять 

позиції компанії ненадійними, це означає що треба скорегувати діяльність на 

подоланні або зменшенні негативного ефекту цих факторів. 

В той же час згідно з сильними та слабкими сторонами підприємство має 

справу з такими можливостями: покращення або зміна тенденцій 

технологічних якостей продукції, збільшення частки середніх та крупних 

господарств, участь компанії у різного роду державних та лізингових 

програмах, розробка нового товару. [18, 184-190] 

У противагу їм наявні такі загрози: вихід на ринок нових виробників, 

освоєння конкурентами нових видів техніки, активізація маркетингових 

програм конкурентів, полегшення умов діяльності для інших виробників. 

Провівши SWOT аналіз склалося чітке розуміння що АТ «Ельворті» вже 

має досвід діяльності на цільовому ринку, має свою відому торгову марку що 

збільшує її впізнаваність та підкреслює імідж компанії як серйозного учасника 

ринку, але підприємство має певні прогалини в організації виробництва та 



збуту які зменшують темпи розвитку та не дають сконцентрувати ресурси на 

отриманні максимальних прибутків.  

Крім того перед підприємством наявні певні загрози які можуть 

нашкодити діяльності якщо не скоригувати цілі на зменшення їх впливу та 

посиленні позиції АТ «Ельвоті» на ринку.  

Можливості які відкрилися перед підприємством дадуть змогу отримати 

більші прибутки, покращити систему управління та організації діяльності, 

модернізувати обладнання, диференціювати продукцію, розширити список 

можливостей техніки. Все це зробить діяльність підприємства більш 

ефективною.[18, 193-211] 

При проведенні сегментації було обрано два признаки це розмір 

фермерського господарства та технологія. Результати представлено на таблиці 

2.6 та 2.7. 

 

Таблиця 2.6 

Сегментація залежно від розміру господарства 

 

 



Таблиця 2.7 

Сегментація згідно технологічного принципу 

 

 

Як свідчать дані таблиць основним покупцем продукції підприємства 

являються дрібні господарства яких на території України досить багато вони 

займають 11% сільгосп-обороту та в свою чергу 66.1% продаж АТ «Ельворті».  

Наступне місце займають середні господарства при долі сільгосп-обороту 

у 28% у структурі продаж підприємства мають 23.3% . Крупні господарства та 

агрохолдинги мають найбільшу долю в обороті 34% та 27% відповідно але в 

структурі продаж компанії мають найменші частки 8,2% та 2.4%. 

4P аналіз є наступним кроком у досліджені маркетингової діяльності 

підприємства. [18, 234-260] Він представлений у вигляді таблиці у якій 

проаналізовано кожен з показників комплексу маркетингу а саме: продукт, 

ціна, місце, просування. (Табл.2.8) 

 



Таблиця 2.8 

«4P» аналіз по діяльності АТ «Ельворті» 

 

 

Після проведення даного аналізу показник продукт свідчить про сильну 

здатність до копіювання продукції підприємства, невелику частку продаж 

крупним господарствам та агрокомплексам та зниження темпів модернізації 

техніки.  

Ціна як один із досліджуваних чинників вказує на можливість для 

підприємства збільшити обсяг продажу шляхом виходу на ринки конкурентів 

але як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції використати 

нижчі ціни. 



Місце, свідчить про те що на ринку з’явилися альтернативи для 

споживача тобто необхідно стимулювати збут та підвищити конкуретні якості 

продукту та впізнаваність торгової марки, також цей показник вказує на 

низький рівень охоплення деяких регіонів а саме Західна Україна та ЄС. 

Останній проаналізований фактор це просування до нього відносяться 

такі проблеми: недостатнє розуміння продукції менеджерами з продажу 

сторонніх дилерських компаній, відсутність якісного стимулювання 

менеджерів зі збуту АТ «Ельворті». 

Аналіз обсягів реалізації продукції свідчить про спад продажі аграрної 

техніки що також вплинуло на ринкову частку компанії у 2019 році.[19] Це 

також проілюстровано нижче. (Рис. 2.4.)  

 

 

Рис.2.4 Зміна ринкової частки АТ «Ельворті» за видами техніки 2018-2019 

рр. 

 

Через ситуацію яка виникла на ринку а саме зменшення попиту а техніку 

сільськогосподарського спрямування та санкцій щодо експорту техніки 

вплинули на всі лінійки продукції та спричинили різкий спад у обсягах їх 



продажі але при цьому зберіглося незначне зростання обприскувачів та 

посівних комплексів які реалізувалися переважно у Білорусі та Казахстані. 

Крім того дана ситуація значно вплинула на обсяги збуту запасних частин 

які стрімко зросли майже у 1.5 рази, це можна пояснити розширенням 

покриття дилерської мережі чи виходом на новий ринок.[19] 

Отже враховуючи все вище сказане підприємство отримало значний удар 

по діяльності, що сколихнуло його ринкову позицію, тобто АТ «Ельворті» у 

2019 році отримало збиток 49.8 млн.грн. та при тому за попередній рік 

результатом був прибуток у розмірі 613 тис.грн. Це свідчить про погіршення 

у діяльності компанії яке в основному сталося через такі причини: погіршення 

експорту до Білорусі та ЄС та проблеми які виникли через курсові різниці. 

  



РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

Акціонерне товариство «Ельворті» це учасник ринок діяльність якого 

спрямована на виробництво різного роду техніки для агро-промислового 

ринку наприклад: сівалки, посівні комплекси, навантажувачі, культиватори 

тощо. Крім того значна частка обсягу виробництва складається з запасних 

частин для техніки. 

Стратегія розвитку підприємства у перспективі направлена на досягнення 

його тактичних та стратегічних цілей сприянні виконанню місії підприємства 

шляхом виконання діяльності за такими напрямками: виробнича, фінансова, 

технологічна, інноваційна, маркетингова, дослідницька тощо. 

Окрім основних видів діяльності на підприємстві виконуються:  

˗ науково-технічні та інноваційні розробки для покращення якості та 

характеристик продукції; 

˗ покращення технологічного  процесу; 

˗ пошук нових постачальників; 

˗ створення експериментальних зразків, невиробничі роботи такі як 

навчання майбутніх робітників тощо.  

Зовнішнє середовище маркетингове середовище в основному впливає на 

компанію через такі фактори: 

- рівень життя населення; 

- стан галузі та конкуренція; 

- інфляція, а саме її зростання чи спад; 

- встановлені законодавством податки для виробників; 

- стан на ринку акцій та інвестицій; 

- розробка та введення нових технологій у світі; 

- науково технічний прогрес (НТП); 

- інформація, як ресурс для забезпечення ефективності діяльності; 



- негативна ситуація політичної змінної. 

Отже як найвпливовіші слід виділити: 

1. Державне регулювання конкуренції 

2. Інфляція 

3. Політична ситуація 

Державне регулювання конкуренції прямо впливає на прибуток з кожної 

проданої одиниці товару, у випадку якщо країна створить додаткові 

перешкоди для діяльності це приведе до чималих збитків.[20, 274-301] 

Інфляція не менш важливий фактор який в свою чергу може знизити 

доходи компанії від реалізації продукції як на внутрішньому ринку країни так 

і при збуті за кордон. 

Політична ситуація доволі абстрактний фактор який з першого погляду 

може здатися незначним але він прямо впливає на діяльність підприємства а в 

деяких випадках може завадити проведенню маркетингу. Наприклад в час 

виборчої кампанії рекламні заходи та робота зі ЗМІ стає у декілька разів 

дорожче що призводить до зайвих витрат які можуть себе не реалізувати. 

Усі вище перераховані фактори несуть певний вплив на підприємство та 

в його подальшій діяльності не можна упускати їх із поля зору та коригувати 

тактичне планування з їх врахуванням. 

При дослідженні мікросередовища підприємства було виявлено сильні та 

слабкі сторони підприємства, можливості та загрози які впливають або можуть 

вплинути в майбутньому на його діяльність. Серед головних слабких сторін та 

загроз слід виділити наступні: 

1. низькі темпи освоєння нових видів техніки; 

2. низька рентабельність виробництва; 

3. підвищення ціни на продукцію при транспортуванні за кордон; 

4. вихід на ринок нових виробників, та освоєння ними більш 

технологічних типів виробництва; 

5. активна маркетингова діяльність конкурентів. 



Якщо брати до уваги аналіз комплексу маркетингу (4P аналіз) то окрім 

вище вказаних слабких місць діяльності компанії виділяються наступні:  

˗ низькій рівень зацікавленості менеджерів зі збуту у максимізації продаж,  

˗ недостатня обізнаність працівників сторонніх дилерських мереж у 

характеристиках продукції підприємства,  

˗ слабке охоплення ринків ЄС та Західної України. 

Всі перераховані вище фактори знижують ефективність діяльності 

підприємства тісно пов’язані з маркетинговою діяльністю компанії та, 

прибутковість, погіршують імідж компанії, ускладнюють процес досягнення 

поставлених завдань та заважають розвиватися підприємству. Тому 

керівництву компанії необхідно шукати шляхи подолання перешкод, так 

званих проблем організації та контролю діяльності. [340-364] 

Тому слід запропонувати заходи покращення маркетингової діяльності 

які допоможуть втримати ринкові позиції підприємства, частково або 

повністю знімуть вплив перерахованих вище факторів.(Табл.3.1) 

 

 



Таблиця 3.1 

Заходи направлені на покращення маркетингової діяльності АТ «Ельворті» 

 

 

До таких заходів відносяться: 

1. Спрямування акценту маркетингової діяльності саме на іміджі 

компанії, тобто створення у свідомості цільового споживача думки що 

продукція АТ «Ельворті» відповідає заявленим характеристикам та є 

найкращім вибором за представлену ціну. Це можливо шляхом виділенням для 

споживачів конкурентних переваг продукції. 

2. Збільшити впізнаваність торгової марки компанії, шляхом 

активної участі у різного роду виставках агро-промисловості та ярмарках. 



3. Активізація, або стимулювання рекламної діяльності. Реклама 

повинна бути в більшості саме інформативного характеру, тобто розкривати 

основні технічні характеристики продукції, надавати дані про саме 

підприємство, приклади вдалої експлуатації, вдоволені відгуки споживачів 

тощо. Це можуть бути як надруковані буклети, каталоги, брошури вставки в 

газетах, так і інтернет реклама, реклама по радіо, білбоди. 

4. АТ «Ельворті» має вести свою діяльність максимально прозоро та 

надавати необхідні дані своєї діяльності у відкритий доступ це дасть 

можливість потенційним інвесторам оцінити прибутковість їх можливих 

вкладень, а для потенційних покупців зрозуміти на скільки чесно компанія 

веде справу. 

5. На підприємстві є проблема низького рівня заохочення персоналу 

до виконання їх прямих обов’язків. Важливим кроком буде подолання цієї 

ситуації шляхом додаткового преміювання, відпусток, подарунків особливо 

виділившимся кадрам. 

6. Поліпшити співпрацю з посередниками, так як вони являються 

тією ланкою яка безпосередньо взаємодіє з покупцем погіршення відносин з 

ними призведе до зайвих збитків та зниження обсягу реалізації. Застосувати 

систему знижок для конкретних випадків, допомогти у навчанні персоналу 

посередників, шляхом відправлення менеджера або фінансово або 

відшкодувати частину витрат на рекламу продукту. 

7. Збільшити лояльність покупця до товарної марки та продукції АТ 

«Ельворті», це можливо при доданні до основного продукту супутніх товарів, 

надання вигідних для покупця умовах, поліпшення сервісного 

обслуговування, відшкодування витрат на доставку чи монтаж тощо. 

Вище названі заходи повинні в загальному покращити ефективність 

діяльності підприємства але крім того слід доповнити їх наступними 

заходами:[20, 351-370] 

˗ подолання стереотипної думки пострадянського простору; 



˗ підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом розширення 

технічних можливостей техніки, оновленні стандартів якості, покращенні 

сервісу; 

˗ пошук нових ринків збуту шо не тільки збільшить охоплення 

підприємства але й зміцнить позиції на інших ринках; 

˗ почати використовувати стратегію «війна самим з собою» основна ідея 

якої постійно оновлювати асортимент беручи до уваги не тільки моделі 

конкурентів але й власного виробництва; 

˗ активно проводити маркетингові дослідження за методикою SMART, це 

дасть можливість чітко представляти чого саме очікують споживачі від 

продукції яку вини збираються купити. 

Завдяки впровадженню у свою роботу наведених заходів у підприємства 

збільшиться обсяг продаж покращиться лояльність споживачів до бренду, але 

може з’явитися потреба в оновленні устаткування для збільшення 

виробництва тощо. 

  



ВИСНОВОК 

 

Дослідження було проведено згідно поставленим завданням та згідно 

його результатів слід зробити такі висновки: 

В процесі дослідження теоретико-методологічної бази було розкрито 

поняття концепції маркетингу, описано особливості кожної з них та їх вплив 

на діяльність компаній при їх використанні. Крім того було досліджено 

комплекс маркетингу як основний інструмент для визначення напрямків 

розвитку для досягнення більшої ефективності діяльності фірми. 

Також було досліджено види організації служби маркетингу на 

підприємстві, визначено як сформувався сучасній відділ маркетингу та які 

його варіації використовуються підприємствами у сучасному світі. 

Наведено показники аналізу ефективності маркетингової діяльності, 

основне завдання яких вказати наскільки витрати на маркетингові заходи такі 

як: маркетингові дослідження, реклама тощо, себе виправдовують. 

Основним об’єктом дослідження стало акціонерне товариство «Ельворті» 

метою діяльності якого є отримання прибутку від видів діяльності яке воно 

виконує. В свою чергу основним видом діяльності підприємства є випуск 

різного роду техніки для виконання робіт сільськогосподарського 

направлення. Основним центром який займається саме збутовою діяльністю, 

та реалізує всю продукцію заводу це Торговий дім. 

Проаналізувавши підприємство його діяльність, макро та 

мікросередовище, галузь в якій здійснює свою діяльність та ринок можна 

сказати, що підприємство має оновлену технічну та технологічну базу, 

компанія має можливості для пошуку і подальшому виходу на нові ринки,  як 

приклад ринки Європи. АТ «Ельворті» являє собою потужного учасника ринку 

з сильною позицією на ринку здійснює свою діяльність як на вітчизняному так 

і на іноземному ринках.  

Але підприємство має як сильні так і слабкі сторони у свої діяльності, для 

подолання останніх та як результат проведеного дослідження було 



запропоновано перелік заходів щодо покращення маркетингової діяльності, 

зокрема треба виділити наступні: 

˗ Покращення іміджу компанії та враження про підприємство в очах 

споживачів 

˗ Активізація рекламної діяльності та Подолання стереотипної думки про 

продукцію країн пострадянського простору 

˗ Підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом покращення 

сервісу 

˗ Проведення досліджень ринку та пошук нових ринків збуту 

˗ Використання стратегії «війна з самим собою» 
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