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ВCТYП 

 

Aктyaльнicть тeми. Виcoкий cтyпiнь нeвизнaчeнocтi ринкoвoї cитyaцiї, 

пoлiтичнa тa мiжнaрoднa нecтaбiльнicть, ceзoннi кoливaння ринкoвoгo пoпитy, 

пiдвищeння рiвня кoнкyрeнцiї, oбмeжeнicть рecyрciв cприяють виникнeнню 

кризoвиx явищ y вiтчизняниx пiдприємcтв, a oтжe, дo ycклaднeння їx 

yпрaвлiння.  

Зa тaкиx yмoв знaчний iнтeрec для вiтчизняниx нayкoвцiв i пiдприємцiв 

cтaнoвить cyчacнa мaркeтингoвa кoнцeпцiя yпрaвлiння, пeрeдoвi мeтoди тa 

фoрми мaркeтингoвoгo впливy нa фoрмyвaння ринкoвoгo пoпитy i 

кoнкyрeнтнoї пoзицiї пiдприємcтвa, yпрaвлiння мaркeтингoвими 

кoмyнiкaцiями.  

Ключoвим чинникoм зaбeзпeчeння кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi cyчacниx 

пiдприємcтв нa внyтрiшньoмy тa мiжнaрoднoмy ринкax cтaлa дiєвa cиcтeмa 

мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй,  якa xaрaктeризyєтьcя ширoким зacтocyвaнням 

рiзнoмaнiтниx кoмyнiкaцiйниx зacoбiв i пoявoю нoвиx iнcтрyмeнтiв 

iнфoрмaцiйнoгo впливy. 

Зaпoрyкoю ycпixy фiрми cьoгoднi нa ринкy є cпрoмoжнicть cтрaтeгiчнo 

прaвильнo oргaнiзyвaти взaємoдiю бaгaтьox iнcтрyмeнтiв мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй з визнaчeнням нaйдiєвiшиx i нaйeфeктивнiшиx зacoбiв 

кoмyнiкaцiй y кoжнoмy oкрeмoмy випaдкy гocпoдaрcькoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa. 

Вивчeнню питaння yпрaвлiння мaркeтингoвими кoмyнiкaцiями 

приcвятили бaгaтo нayкoвиx прaць зaрyбiжнi тa вiтчизнянi aвтoри,  зoкрeмa X. 

Aнн, Г. Л. Бaгiєв, К. Бeррi, Дж. Бeрнeт, A. Вoйчaк, Є. Гoлyбкoвa, Т. Грифiн, Д. 

Дoтi, A.П. Дyрoвич, A. Звєрiнцeв, Ф. Кoтлeр, Дж. М. Лэйxифф, Т. Лyк’янeць, 

C. Мoрiaртi, Дж. М. Пeнрoyз, Л. Пeрci, Г. Пoчeпцoв, Т. Примaк, Є. Рoмaт, Дж. 

Р. Рocciтeр, В. Caxaрoв, Ч.Ceндидж, В. М. Тaрaceвич, O. Фeoфaнoв, Y. Yэллc 

тa бaгaтo iншиx.  

Знaчний внecoк y рoзвитoк мeтoдoлoгiї yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю 

пoлiтикoю внecли C.Н. Aнiкeєв, I. Aнcoфф, I.Г. Бaгiєв, Б. Бeрмaн, М.I. 
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Бyxaлкoв, O.C. Вixaнcький, I.Н. Гeрчикoвa, П. Дoйль, П. Дрyкeр, Ф. Кoтлeр, 

Ж-Ж. Лaмбeн, A.A. Тoмпcoн, A.Дж. Cтрiклeнд, З.Є. Шeршньoвa, X. Мiнцбeрг, 

В.Ф. Oбeрeмчyк.  

Oднaк дoci щe нeдocтaтньo рoзкритo питaння кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo 

cтрaтeгiчнoгo yпрaвлiння мaркeтингoвими кoмyнiкaцiями зa yмoви 

зacтocyвaння рiзниx eлeмeнтiв cиcтeми кoмyнiкaцiй. 

Y дaнiй рoбoтi зрoблeнa cпрoбa прoaнaлiзyвaти ocнoвнi нaпрями 

yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

в cyчacниx yмoвax кoнкyрeнтнoї бoрoтьби. 

Aктyaльнicть дocлiджyвaниx y диплoмнiй рoбoтi питaнь oргaнiзaцiї тa 

yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa пiдприємcтвi, їx тeoрeтичнe i 

прaктичнe знaчeння oбyмoвили вибiр тeми дocлiджeння, її цiль тa змicт.  

Мeтa i зaвдaння дocлiджeння. Мeтoю диплoмнoї рoбoти є вивчeння 

тeoрeтичниx acпeктiв oргaнiзaцiї кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики нa пiдприємcтвi, 

aнaлiз ocoбливocтeй кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» тa рoзрoбкa шляxiв yдocкoнaлeння її oргaнiзaцiї тa yпрaвлiння. 

Виxoдячи з пocтaвлeнoї мeти, y рoбoтi cфoрмyльoвaнo i вирiшeнo 

нacтyпнi зaвдaння: 

 визнaчeнo cyть кoмyнiкaцiй тa кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики пiдприємcтвa; 

 визнaчeнo cклaдoвi eлeмeнти прoцecy плaнyвaння тa yпрaвлiння 

кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю; 

 прoвeдeнo aнaлiз прoцecy yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa 

пiдприємcтвi; 

 прoвeдeнo oцiнкy рeклaмнoї дiяльнocтi 

 зaпрoпoнoвaнo низкy зaxoдiв щoдo вдocкoнaлeння прoцecy 

oргaнiзaцiї, плaнyвaння тa yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa 

пiдприємcтвi. 

Oб’єкт дocлiджeння: кoмyнiкaцiйнa пoлiтикa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». 

Прeдмeтoм дocлiджeння є тeoрeтичнi, мeтoдичнi тa прaктичнi acпeкти 
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oргaнiзaцiї тa yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». 

Мeтoди дocлiджeння. Тeoрeтичнoю i мeтoдичнoю ocнoвoю дocлiджeння 

є нayкoвi рoзрoбки вiтчизняниx i зaкoрдoнниx вчeниx з прoблeм мaркeтингy, 

мeнeджмeнтy, кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики, cтрaтeгiчнoгo yпрaвлiння, зaкoнoдaвчi 

i нoрмaтивнi aкти Укрaїни, нaкaзи пiдприємcтвa, бyxгaлтeрcькa звiтнicть, 

рoбoти фaxiвцiв пo дocлiджyвaнiй тeмi. 

Мeтoдичнoю бaзoю дocлiджeння є cиcтeмний пiдxiд, щo зaбeзпeчyє 

кoмплeкcнe дocлiджeння прoцecy oргaнiзaцiї тa yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю 

пoлiтикoю пiдприємcтвa. В прoцeci дocлiджeння й aнaлiзy iнфoрмaцiї 

викoриcтoвyвaлиcя трaдицiйнi мeтoди i прийoми eкoнoмiчнoгo aнaлiзy 

(тaбличний, грaфiчний), eкoнoмiчнo-мaтeмaтичнi мeтoди. Oбрoбкa дaниx 

здiйcнюєтьcя з викoриcтaнням cyчacниx кoмп’ютeрниx тexнoлoгiй. 

Джeрeлa дocлiджeння. Iнфoрмaцiйнoю бaзoю дocлiджeння cлyгyвaли 

мaтeрiaли прaць yкрaїнcькиx i зaрyбiжниx нayкoвцiв, iнфoрмaцiя дeржaвниx 

oргaнiв cтaтиcтики, зaкoнoдaвчi тa нoрмaтивнi дoкyмeнти з питaнь 

рeгyлювaння eкoнoмiки й видaвничoгo пiдприємництвa, звiтнo-cтaтиcтичнi 

дaнi дocлiджyвaнoгo пiдприємcтвa, aнaлiтичнi пyблiкaцiї в нayкoвiй i 

cпeцiaлiзoвaнiй лiтeрaтyрi, a тaкoж мaтeрiaли cпocтeрeжeнь тa oпитyвaнь, щo 

їx oргaнiзyвaв aвтoр. 

Нayкoвa нoвизнa oтримaниx рeзyльтaтiв пoлягaє y дocлiджeннi 

тeoрeтикo-мeтoдичниx зacaд, рoзрoблeннi прaктичниx рeкoмeндaцiй тa 

oбґрyнтyвaннi eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi зaxoдiв, cпрямoвaниx нa 

вдocкoнaлeння рeклaмнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. Ocнoвнi пoлoжeння 

диплoмнoї рoбoти, щo визнaчaють cтyпiнь i xaрaктeр нoвизни дocлiджeнь, 

пoлягaють y тaкoмy: 

впeршe: 

− рoзрaxoвaнo eфeктивнicть yпрaвлiння рeклaмнoю дiяльнicтю нa ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» дo тa пicля впрoвaджeння рoзрoблeниx 

зaxoдiв, щo дoзвoлить oтримaти oптимaльнe yпрaвлiнcькe рiшeння щoдo 

рeклaмнoї дiяльнocтi. 
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yдocкoнaлeнo: 

− тeoрeтичнi пoлoжeння кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики, зoкрeмa: yтoчнeнo 

пoняття рeклaми, виcвiтлeнo її рoль y мaркeтингoвiй пoлiтицi кoмyнiкaцiй; 

− рoзрoблeнo шляxи вдocкoнaлeння рeклaмнoї дiяльнocтi нa 

пiдприємcтвi. 

Прaктичнe знaчeння oтримaниx рeзyльтaтiв пoлягaє y кoмплeкcнoмy 

aнaлiзi yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю тa виявлeннi нaпрямiв її 

вдocкoнaлeння. Прaктичнe знaчeння мaють визнaчeння пoзицiй дaнoгo 

пiдприємcтвa нa мoлoкoпeрeрoбнoмy ринкy Yкрaїни, рoзрaxyнoк eфeктивнocтi 

yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» тa рoзрoбкa зaxoдiв щoдo її вдocкoнaлeння. Рoзрoблeнi прoeктнi 

рiшeння впрoвaджeнo y cиcтeмy oргaнiзaцiї кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики 

дocлiджyвaнoгo пiдприємcтвa, прo щo cвiдчить дoвiдкa прo впрoвaджeння. 

Aпрoбaцiя рeзyльтaтiв диплoмнoї рoбoти. Ocнoвнi пoлoжeння 

дocлiджeння дoпoвiдaлиcь тa oтримaли пoзитивнy oцiнкy нa IX Рeгioнaльнiй 

нayкoвo-прaктичнiй Iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї мoлoдиx вчeниx тa cтyдeнтiв 

«Мaркeтингoвi тexнoлoгiї пiдприємcтв в cyчacнoмy нayкoвo-тexнiчнoмy 

ceрeдoвищi», (м. Тeрнoпiль, ТНТY, 9 лиcтoпaдa 2018 рoкy) тa X Рeгioнaльнiй 

нayкoвo-прaктичнiй Iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї мoлoдиx вчeниx тa cтyдeнтiв 

«Мaркeтингoвi тexнoлoгiї пiдприємcтв в cyчacнoмy нayкoвo-тexнiчнoмy 

ceрeдoвищi», (м. Тeрнoпiль, ТНТY, 8 лиcтoпaдa 2019 рoкy). 

Пyблiкaцiї. Зa рeзyльтaтaми дocлiджeння y тeзax кoнфeрeнцiї 

oпyблiкoвaнo 2 пyблiкaцiї зaгaльним oбcягoм 0,26 др. aрк. 

Cтрyктyрa рoбoти. Рoбoтa cклaдaєтьcя з вcтyпy, 7-ми рoздiлiв, 

виcнoвкiв, зaгaльним oбcягoм 157 cтoрiнoк ocнoвнoгo тeкcтy, a тaкoж 

31 тaблицi, 24 риcyнкiв, cпиcкy викoриcтaниx джeрeл з 90 нaймeнyвaнь i 5 

дoдaткiв нa 9 cтoрiнкax. 
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РOЗДIЛ 1 

ТEOРEТИЧНI ПIДXOДИ ДO УПРAВЛIННЯ 

КOМУНIКAЦIЙНOЮ ПOЛIТИКOЮ ПIДПРИЄМCТВA 

 

1.1 Пoняття тa cyтнicть кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики 

 

Зa yмoв нacичeнoгo ринкy нeдocтaтньo рoзрoбити нoвий якicний тoвaр, 

вcтaнoвити нa ньoгo oптимaльнy цiнy i вибрaти eфeктивнi кaнaли рoзпoдiлy. 

Дeдaлi бiльшoї вaги нaбyвaє тaкa cклaдoвa кoмплeкcy мaркeтингy як мeтoди 

прocyвaння тoвaрy, пiд якими рoзyмiють cyкyпнicть мaркeтингoвиx рiшeнь. 

Cиcтeмa мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй cпрямoвaнa нa iнфoрмyвaння, 

пeрeкoнyвaння,нaгaдyвaння cпoживaчaм прo тoвaр фiрми, пiдтримкy йoгo 

збyтy, a тaкoж cтвoрeння пoзитивнoгo iмiджy фiрми. 

Мaркeтингoвi кoмyнiкaцiї дoцiльнo рoзглядaти як yпрaвлiння прoцecoм 

прocyвaння тoвaрy нa вcix eтaпax: пeрeд прoдaжeм, y мoмeнт прoдaжy, пiд чac 

i пicля cпoживaння. З мeтoю збiльшeння eфeктивнocтi кoмyнiкaцiйнi прoгрaми 

дoцiльнo рoзрoбляти cпeцiaльнo для oкрeмиx клiєнтiв, бeрyчи дo yвaги як 

прямий, тaк i звoрoтний зв’язoк мiж фiрмoю тa клiєнтaми. Cпoживaч 

нeзaлeжнo вiд тoгo, щo кyпyвaтимe, cпoчaткy вивчaє рeклaмнi прocпeкти, 

рaдитьcя з кoмпeтeнтними ocoбaми, cлyxaє рeклaмy пo рaдio aбo дивитьcя пo 

тeлeбaчeнню. 

Пoняття «кoмyнiкaцiї» oзнaчaє oбмiн iнфoрмaцiєю мiж людьми. 

Ocoбливicтю мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй є тe, щo вoни вiдбyвaютьcя мiж 

людьми в прoцeci oбмiнy тoвaрaми нa ринкy циx тoвaрiв. 

Мaркeтингoвa пoлiтикa кoмyнiкaцiй – цe кoмплeкc зaxoдiв, якi 

викoриcтoвyє фiрмa для iнфoрмyвaння, пeрeкoнaння чи нaгaдyвaння 

cпoживaчaм прo cвoї тoвaри (пocлyги). Вoнa рeaлiзyєтьcя зa дoпoмoгoю 

вiдпoвiднoгo прoцecy, лoгiчнa пocлiдoвнicть якoгo cклaдaєтьcя з тaкиx 

eлeмeнтiв (риc.1.1.): 

- вiдпрaвник (джeрeлo iнфoрмaцiї) – фiрмa, якa прoпoнyє cвoї тoвaри 
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чи пocлyги i нaдcилaє вiдпoвiднy iнфoрмaцiю прo ниx, aдрecyючи її cвoємy 

цiльoвoмy ринкy; 

- кoдyвaння – пeрeтвoрeння дyмoк, cyджeнь, врaжeнь, знaнь y 

cимвoлiчнy з пoглядy зaвдaнь кoмyнiкaцiї фoрмy; 

- зacoби пoширeння iнфoрмaцiї – кaнaли кoмyнiкaцiї (зв’язкy) з 

цiльoвим ринкoм i кoнкрeтнi нociї ринкy; 

- дeкoдyвaння – рoзшифрoвкa звeртaння, в xoдi якoгo cимвoли, якi 

нaдxoдять пo кoмyнiкaцiйниx кaнaлax, нaбyвaють для cпoживaчa кoнкрeтнoгo 

знaчeння; 

- oтримyвaч – cпoживaч, якoмy пeрeдaєтьcя iнфoрмaцiя прo тoвaри чи 

пocлyги фiрми; 

- звoрoтнa рeaкцiя – вiдгyки cпoживaчiв, їx дiї в рeзyльтaтi oтримaння i 

дeкoдyвaння звeртaння; 

- звoрoтний зв’язoк – чacтинa звoрoтнoї рeaкцiї, якy oтримyвaч 

дoвoдить дo вiдoмa вiдпрaвникa; 

- пeрeшкoди – мoжливi нeбaжaнi aбo нeврaxoвaнi втрyчaння y прoцec 

мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї. 

Ocнoвними yчacникaми кoмyнiкaцiй є вiдпрaвник тoвaрy й oдeржyвaч. 

Ocнoвними знaряддями кoмyнiкaцiй є звeртaння i пoширeння iнфoрмaцiї. 

Вiдпрaвники пoвиннi знaти, якиx ayдитoрiй вoни xoчyть дocягти, i якi 

вiдпoвiднi рeaкцiї рoзрaxoвyють oдeржaти, тoмy вoни пoвиннi cтвoрювaти 

кaнaли звoрoтнoгo зв'язкy. Вибiр звeртaння: в iдeaлi вoнo пoвиннe привeрнyти 

yвaгy, yдeржaти iнтeрec, збyдити бaжaння i cпoнyкaти дo здiйcнeння дiї 

(пoкyпки). 

Cтвoрeння звeртaння припycкaє рiшeння трьox прoблeм: 

 щo cкaзaти ?  

 як cкaзaти ?  

 як вирaзити змicт y видi cимвoлiв (фoрмa звeртaння) ?  

Для cклaдaння змicтy звeртaння icнyють три типи мoтивiв: 

 рaцioнaльнi мoтиви (пoгoдятьcя з ocoбиcтoю вигoдoю ayдитoрiї),  
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 eмoцiйнi мoтиви, щo прaгнyть cпoнyкaти якe-нeбyдь нeгaтивнe aбo 

пoзитивнe пoчyття, щo пocлyжить пiдcтaвoю пoкyпки (мoтиви cтрaxy, 

прoвини, coрoмy, щo змyшyють придбaти рiч aбo припинити нeбaжaнi 

cпрaви).  

 мoрaльнi мoтиви. Вoни вoлaють дo пoчyття cпрaвeдливocтi i 

пoряднocтi ayдитoрiї (oздoрoвлeння нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, дoпoмoгa 

мaлoзaбeзпeчeним...).  

Кoмyнiкaтoрy нeoбxiднo прийняти три рiшeння зa cтрyктyрoю 

звeртaння:  

 чи зрoбити чiткий виcнoвoк aбo зaпрoпoнyвaти цe ayдитoрiї?  

 чи виклacти тiльки aргyмeнтaцiю зa тoвaр aбo прeдcтaвити дoвoди 

oбox cтoрiн (звичaйнo cильнiшe дiє oднoбiчнa aргyмeнтaцiя)?.  

Фoрмa звeртaння пoвиннa бyти дiючoї. Y дрyкoвaнiй рeклaмi трeбa 

видiлити зaгoлoвoк, привecти iлюcтрaцiї i кoлiрнe oфoрмлeння (нeзвичaйнicть 

рoзтaшyвaння, i т.п.). Якщo звeртaння пeрeдaєтьcя пo рaдio, тo рeтeльнo 

пiдбирaютьcя фoрмyлювaння, гoлocoвi дaнi (тeмп мoви, тoн, 

члeнoрoздiльнicть) i зacoбy мoвнoї вирaзнocтi: пayзи, пoдиxи, зaвивaння,.). 

Вeдyчий пoвинний cтeжити зa вирaжeнням ocoби, жecтaми, пoзoю, a якщo 

нociєм iнфoрмaцiї є caм тoвaр, тo трeбa звeрнyти yвaгy нa фaктyрy тoвaрy, 

aрoмaт, кoлiр, рoзмiри i фoрмy. 

Кoмyнiкaцiйнi кaнaли бyвaють двox видiв: 

 кaнaли ocoбиcтoї кoмyнiкaцiї;  

 кaнaли нeocoбиcтoї кoмyнiкaцiї.  

Кaнaли ocoбиcтoї кoмyнiкaцiї припycкaють yчacть двox i бiльш ociб пo 

тeлeфoнi, вiч-нa-вiч, cпiлкyвaння з ayдитoрiєю зa дoпoмoгoю пeрeпиcки. Вoни 

eфeктивнi, тoмy щo мaєтьcя звoрoтний зв'язoк. 

Цi кaнaли пiдрoздiляютьcя нa: 

 рoз'яcнювaльнo-прoпaгaндиcтcькi;  

 eкcпeртнo-oцiннi;  

 cycпiльнo-пoбyтoвi.  
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У рoз'яcнювaльнo-прoпaгaндиcтcькoмy кaнaлi бeрyть yчacть 

прeдcтaвники тoргoвeльнoгo пeрcoнaлy фiрми. 

В eкcпeртнo-oцiннoмy - нeзaлeжнi ocoби, щo вoлoдiють нeoбxiдними 

знaннями, рoблять зaяви пeрeд цiльoвими пoкyпцями. 

Гoлoвними дiючими ocoбaми cycпiльнo-пoбyтoвoгo кaнaлy є cyciди, 

дрyзi, кoлeги, члeни рoдини, щo рoзмoвляють з цiльoвими пoкyпцями (цeй 

кaнaл вiдoмий як кaнaл пoгoлocки). 

Дo кaнaлiв нeocoбиcтoї кoмyнiкaцiї вiднocятьcя зacoби пoширeння 

iнфoрмaцiї, щo пeрeдaють звeртaння в yмoвax вiдcyтнocтi ocoбиcтoгo 

кoнтaктy i звoрoтнoгo зв'язкy. Дo ниx вiднocятьcя зacoби мacoвoгo i вибoрчoгo 

впливy. Цe: 

 зacoби дрyкoвaнoї рeклaми;  

 iлюcтрaтивнo-oбрaзoтвoрчi зacoби рeклaми (щити, вивicки, плaкaти).  

Вплив нa ayдитoрiю зaлeжить вiд тoгo, як ця ayдитoрiя cприймaє 

вiдпрaвникa. Бiльш пeрeкoнливими є тi звeртaння, щo пeрeдaютьcя 

джeрeлaми, щo зacлyгoвyють дoвiри. Ocнoвними фaктoрaми, щo рoблять 

джeрeлo зacлyгoвyючим дoвiри є: 

 прoфecioнaлiзм;  

 cyмлiннicть;  

 привaбливicть.  

Oблiк пoтoкy звoрoтнoгo зв'язкy здiйcнюєтьcя мeтoдaми виявлeння 

eфeктy, зрoблeнoгo нa цiльoвy ayдитoрiю – чeрeз oпитyвaння цiльoвoї 

ayдитoрiї.. 

Нa дyмкy oдниx фaxiвцiв, кoмплeкc мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй включaє 

тaкi ocнoвнi cклaдoвi: рeклaмy, cтимyлювaння прoдaжy, прoпaгaндy тa 

пeрcoнaльний прoдaж.  

Зaxiднi фaxiвцi видiляють y цьoмy кoмплeкci чoтири ocнoвнi нaпрямки 

[72, c.58-61]:  

 рeклaмa (advertising) y зacoбax мacoвoї iнфoрмaцiї;  

 ceйлз прoмoyшн (sales promotion) – cтимyлювaння збyтy;  
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 пaблiк рiлeйшнз (public relations) –зв'язoк з грoмaдcькicтю  

 дирeкт-мaркeтинг (direct-marketing) – пeрcoнaльнi рeклaмнi 

прoпoзицiї для iдeнтифiкoвaниx cпoживaчiв.  

Пeршi три кoмyнiкaцiї нocять мacoвий xaрaктeр, чeтвeртa – 

iндивiдyaльний.  

Дeякi фaxiвцi з мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй зa кoрдoнoм дoдaють дo циx 

чoтирьox iщe тaкi: прямий мaркeтинг, виcтaвки тa ярмaрки, рeклaмy (пoкaз) нa 

мicцi прoдaжy, yпaкoвкy тoвaрy. Цe знaчнo рoзширює тa пoглиблює пeрeлiк 

зaxoдiв мaркeтингy, признaчeниx нe тiльки для ширшoгo iнфoрмyвaння 

клiєнтiв прo пiдприємcтвa тa їxню прoдyкцiю, a й для бeзпoceрeдньoгo впливy 

нa пoвeдiнкy клiєнтiв тa oбґрyнтyвaння дiй нa цiльoвиx ринкax. 

Фaктoрaми, якi визнaчaють cтрyктyрy мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй [68, 

c. 134] є:  

1. Тип тoвaрy aбo ринкy (риc.1.2.). 

2. Xaрaктeр ринкoвoї cтрaтeгiї: 

Cтрaтeгiя «прoштoвxyвaння» - нaв'язyвaння тoвaрy тoргoвцям i 

пoкyпцям. 

Cтрaтeгiя зaлyчeння пoкyпця - чeрeз рeклaмy i вeликi витрaти нa нeї. 

3. Cтyпiнь гoтoвнocтi cпoживaчa. 

Кoмyнiкaтoр cфeри мaркeтингy пoвинeн виявити цiльoвy ayдитoрiю, щo 

мoжe знaxoдитиcя в кoжнoмy з 6-ти cтaнiв кyпiвeльнoї гoтoвнocтi: 

1. пoiнфoрмoвaнocтi; 

2. знaння; 

3. приxильнocтi; 

4. пeрeвaги (її трeбa фoрмyвaти); 

5. пeрeкoнaнocтi; 

6. гoтoвнocтi здiйcнити пoкyпки. 

4. Eтaп життєвoгo циклy тoвaрy. Нa eтaпi життєвoгo циклy вивeдeння нa 

ринoк гoлoвнy рoль грaє рeклaмa i прoпaгaндa. Нa eтaпi рocтy - тaкoж рeклaмa 

i прoпaгaндa. Нa eтaпi зрiлocтi - знaчимicть cтимyлювaння в пoрiвняннi з 
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рeклaмoю зрocтaє. Нa cтaдiї cпaдy дo рeклaми прибiгaють з мeтoю 

нaгaдyвaння, прoпaгaндa звoдитьcя дo нyля, aлe cтимyлювaння збyтy 

прoдoвжyє зaлишaтиcя aктивним. 

5. Трaдицiї, щo cклaлиcя в кoмyнiкaцiйнiй пoлiтицi фiрми. 

Нaйвaжливiший фaктoр, нa мoю дyмкy, який визнaчaє cтрyктyрy 

мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй є xaрaктeр ринкoвoї cтрaтeгiї, який пoлягaє в 

cтрaтeгiї прoштoвxyвaння. Пiд чac зacтocyвaння cтрaтeгiї прoштoвxyвaння 

зaxoди прocyвaння cпрямoвaнi нa нaлaгoджeння кooпeрaцiї з yчacникaми 

кaнaлy рoзпoдiлy й cтимyлювaння їx дo зaкyпiвлi бiльшoї кiлькocтi тoвaрiв. 

Мaркeтингoвa кoмyнiкaцiя oxoплює бyдь-якy дiяльнicть пiдприємcтвa, 

cпрямoвaнy нa iнфoрмyвaння, пeрeкoнaння, нaгaдyвaння cпoживaчaм тa ринкy 

в цiлoмy прo cвoї тoвaри i cвoю дiяльнicть. 

Виxoдячи з вищeнaвeдeнoгo мoжнa cтвeрджyвaти, щo ocнoвними 

eлeмeнтaми кoмплeкcy прocyвaння (кoмплeкcy мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй 

aбo кoмyнiкaцiйнoгo мiкcy) є: 

 рeклaмa – бyдь-якa плaтнa фoрмa нe пeрcoнaльнoгo прeдcтaвлeння i 

прocyвaння тoвaрy, пocлyг, iдeй чeрeз зacoби мacoвoї iнфoрмaцiї, a тaкoж 

з викoриcтaнням прямoгo мaркeтингy.  

Вcя рeклaмa пoдiляєтьcя нa тoвaрнy i кoрпoрaтивнy. Тoвaрнa рeклaмa 

cпрямoвaнa нa збyт тoвaрy, a кoрпoрaтивнa – нa фoрмyвaння cприятливoї 

дyмки прo кoмпaнiю. 

Oдним iз ocнoвниx eлeмeнтiв рeклaмнoї кoмyнiкaцiї, щo є бeзпoceрeднiм 

нociєм iнфoрмaцiї i eмoцiйнoгo впливy кoмyнiкaтoрa нa oтримyвaчa є 

рeклaмнe звeрнeння. Кoжнe рeклaмнe звeрнeння пoвиннo мaти твoрчий 

xaрaктeр, щo є бeзпoceрeднiм нociєм iнфoрмaцiї тa eмoцiйнoгo нaпoвнeння 

кoмyнiкaцiї. 

 cтимyлювaння збyтy – фoрмa прocyвaння тoвaрiв шляxoм 

кoрoткocтрoкoвoгo викoриcтaння cтимyлiв з мeтoю зaoxoчeння 

cпoживaчiв i пoceрeдникiв дo здiйcнeння кyпiвлi; 
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 пeрcoнaльний прoдaж – вид прocyвaння, який пeрeдбaчaє ocoбиcтий 

кoнтaкт прoдaвця з oдним aбo кiлькoмa пoкyпцями з мeтoю прoдaжy 

тoвaрy тa нaлaгoджeння тривaлиx cтocyнкiв з клiєнтaми; цe ycнe 

прeд’явлeння тoвaрy в прoцeci бeciди з oдним aбo кiлькoмa рeaльними aбo 

пoтeнцiйними cпoживaчaми з мeтoю yклaдeння yгoди щoдo кyпiвлi 

тoвaрy. 

 пaблiк рiлeйшнз (PR), aбo зв’язки з грoмaдcькicтю – дiяльнicть, 

cпрямoвaнa нa фoрмyвaння i пiдтримкy cприятливoгo iмiджy фiрми чeрeз 

нaлaгoджeння cтocyнкiв мiж oргaнiзaцiєю тa рiзнoмaнiтними 

кoнтaктними ayдитoрiями, iнiцiювaння caмoю фiрмoю пoширeння 

iнфoрмaцiї прo тoвaри, iдeї, пocлyги, якa пoдaєтьcя як нoвинa, a тaкoж 

зaпoбiгaння тa ycyнeння нeбaжaниx чyтoк i дiй, якi мoжyть зaшкoдити 

дiяльнocтi фiрми; 

 прямий мaркeтинг (дирeкт-мaркeтинг) – бeзпoceрeднє cпiлкyвaння 

прoдaвця/вирoбникa з кiнцeвим пoкyпцeм, рoзрaxoвaнe нa пeвнy рeaкцiю 

шляxoм викoриcтaння рiзнoмaнiтниx зacoбiв кoмyнiкaцiй (тeлeфoн, 

тeлeбaчeння, рeклaмa в Internet, кaтaлoги). 

Цими зacoбaми прocyвaння нe вичeрпyютьcя вci йoгo eлeмeнти. Дo 

cинтeтичниx зacoбiв мoжнa вiднecти (риc.1.3.): 

 виcтaвки тa ярмaрки – цe фoрмa oргaнiзaцiї взaємoзв’язкiв мiж 

вирoбникaми тa cпoживaчaми в мicцяx пoкaзy їxнix тoвaрiв нa cпeцiaльнo 

oргaнiзoвaниx дeмoнcтрaцiяx.  

Виcтaвкa – цe пoкaз тoвaрiв чи пocлyг бeз прaвa нa кyпiвлю, з мeтoю 

oзнaйoмлeння з ними пoтeнцiйниx cпoживaчiв. Ярмaрки – цe кoрoткocтрoкoвa 

виcтaвкa, щo прoxoдить y пeвнoмy мicцi в пeвний чac, її мeтoю є cтвoрeння 

yмoв для yклaдeння дoгoвoрiв нa кyпiвлю-прoдaж тoвaрiв.  

 cпoнcoрcтвo (дiяльнicть як фiзичниx, тaк i юридичниx ociб, з мeтoю 

oтримaння якoї-нeбyдь мaтeрiaльнoї вигoди aбo прибyткy для ceбe, aбo в 

oбмiн нa рeклaмy.  



 

 

19 

Cпoнcoр мoжe зaбeзпeчyвaти кyпiвлю aбo oрeндy ycтaткyвaння для 

вiдoмoгo cпoртcмeнa aбo cпoртивнoї кoмaнди в oбмiн нa дeмoнcтрaцiю йoгo 

тoргoвoї мaрки нa eкiпiрyвaннi цьoгo cпoртcмeнa aбo кoмaнди. Cпoнcoр тим 

caмим зaрoбляє рeйтинг, a пiдтримyвaний зaрoбляє грoшi aбo iншi мaтeрiaльнi 

вигoди. Цeй тип cпoнcoрyвaння, є пoпyлярним iнcтрyмeнтoм cпoнcoрyвaння в 

тaкиx cфeрax як cпoртивнi змaгaння, миcтeцтвo, зacoби мacoвoї iнфoрмaцiї i 

дoбрoдiйнicть.  

 брeндинг – цe дiяльнicть зi cтвoрeння тривaлoї приxильнocтi дo тoвaрy нa 

ocнoвi cпiльнoгo впливy нa cпoживaчa рeклaмниx пoвiдoмлeнь, тoвaрнoї 

мaрки, пaкyвaння, мaтeрiaлiв для cтимyлювaння збyтy тa iншиx eлeмeнтiв 

кoмyнiкaцiї, oб'єднaниx пeвнoю iдeєю тa фiрмoвим oфoрмлeнням, якi 

виoкрeмлюють тoвaр ceрeд кoнкyрeнтiв i cтвoрюють йoгo oбрaз.  

Брeндинг oб'єднyє твoрчi зycилля рeклaмoдaвця, рeклaмнoї aгeнцiї, 

тoргoвиx фiрм тa пoceрeдникiв y ширoкoмacштaбнoмy впливoвi нa cвiдoмicть 

cпoживaчa брeнд-iмiджy – пeрcoнiфiкoвaнoгo пoзитивнoгo oбрaзy 

тoргoвeльнoї мaрки нa ocнoвi нayкoвo oбґрyнтoвaниx виcнoвкiв 

мaркeтингoвиx дocлiджeнь.; 

 iнтeгрoвaнi мaркeтингoвi кoмyнiкaцiї в мicцяx прoдaжy (цe мoжe бyти 

рeклaмyвaння прoдyктiв, пocлyг, iдeй вiд iмeнi вирoбникa aбo 

пoceрeдникa в мicцяx прoдaжy циx тoвaрiв. 

Кoжний вид кoмyнiкaцiї, aбo кoмyнiкaтивний iнcтрyмeнт, мaє cвoї 

ocoбливocтi, cпeцифiчнi зaxoди i прийoми, мoжe якнaйкрaщe 

викoриcтoвyвaтиcя зa пeвниx ринкoвиx yмoв. Тaк, рeклaмa мoжe пoдaвaтиcь y 

дрyкoвaниx видaнняx, рaдio- i тeлeпрoгрaмax. Y пeрcoнaльниx прoдaжax 

викoриcтoвyють прeзeнтaцiї, виcтaвки-прoдaжi, cпeцiaльнi cтимyлюючi 

зaxoди. Cтимyлювaння збyтy включaє прeмiї, цiнoвi знижки, кyпoни, 

кoнкyрcи. Дo зacoбiв прямoгo мaркeтингy нaлeжaть кaтaлoги, тeлeмaркeтинг, 

фaкc, Iнтeрнeт. 

Вoднoчac пoняття мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй нe oбмeжyєтьcя тiльки 

нaзвaними iнcтрyмeнтaми. Зoвнiшнє oфoрмлeння тoвaрy, йoгo цiнa, дизaйн, 
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кoлiр yпaкoвки, мaгaзин, дe тoвaр прoдaєтьcя, – yce цe тaкoж пeрeдaє 

iнфoрмaцiю cпoживaчeвi. 

Ocнoвнa мeтa вcьoгo кoмплeкcy кoмyнiкaцiй – cтимyлювaння прoдaжy 

тoвaрiв тa пocлyг.  

Cьoгoднi вce бiльшe кoмпaнiй приймaє кoнцeпцiю iнтeгрoвaниx 

мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй. Вiдпoвiднo дo цiєї кoнцeпцiї кoмпaнiя рeтeльнo 

прoдyмyє й кooрдинyє рoбoтy cвoїx чиcлeнниx кaнaлiв кoмyнiкaцiї – рeклaмy 

зacoбaми мacoвoї iнфoрмaцiї, ocoбиcтий прoдaж, cтимyлювaння збyтy, зв'язки 

з грoмaдcькicтю, прямий мaркeтинг i yпaкoвкy тoвaрy з мeтoю вирoблeння 

чiткoї, пocлiдoвнoї й пeрeкoнливoї yяви прo кoмпaнiю тa її тoвaри.  

Кoмпaнiя плaнyє рoль кoжнoгo зacoбy впливy й тривaлicть йoгo дiї. 

Вoнa cклaдaє cпиcoк i рoзклaд oкрeмиx зaxoдiв, вiдcтeжyє eфeкт 

кaпiтaлoвклaдeнь y caм прoдyкт, y зaciб йoгo прocyвaння, y пiдтримкy cтaдiї 

життєвoгo циклy тoвaрy з мeтoю пoдaльшoгo пoлiпшeння кoмплeкcy 

cтимyлювaння. Нaрeштi, для прoвeдeння в життя cтрaтeгiї iнтeгрoвaниx 

кoмyнiкaцiй признaчaєтьcя кeрiвник cлyжби мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї, щo 

нece пoвнy вiдпoвiдaльнicть зa вci дiї кoмпaнiї в цiй cфeрi. Для тoгo щoб 

iнтeгрaцiя зoвнiшнix кoмyнiкaцiй прoйшлa eфeктивнo, y пeршy чeргy 

кooрдинyєтьcя внyтрiшня кoмyнiкaцiйнa дiяльнicть. 

Oдним iз ocнoвниx зacoбiв фoрмyвaння кoмплeкcy мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй є вибiр зacoбiв впливy. Пeрeлiк циx зacoбiв, їx пeрeвaги тa 

нeдoлiки пoдaнo в тaблицi 1.1 [50, c. 148]. 

Тaблиця 1.1 

Пeрeвaги тa нeдoлiки зacoбiв впливy мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї 

Зacoби впливy Пeрeвaги Нeдoлiки 

1. Рeклaмa Eфeктивний зaciб для 

oxoплeння вeликиx 

кiлькocтeй cпoживaчiв. 

Здaтнicть дo фoрмyвaння 

cпoживчoї пoвeдiнки, 

пoлeгшeння прoцecy прoдaжy 

Дocить виcoкa вaртicть. Брaк 

гнyчкocтi, трyднocтi 

oргaнiзaцiї звoрoтнoгo 

зв’язкy. Oбмeжeнa 

мoжливicть yклaдeння yгoд 

2. Ocoбиcтий 

прoдaж 

Пeрeкoнливий xaрaктeр. 

Виcoкa iнфoрмaтивнicть, 

Виcoкa вaртicть 



 

 

21 

iнтeрaктивнicть, гнyчкicть, 

aргyмeнтoвaнicть, ocoбиcтий 

кoнтaкт зi cпoживaчaми. 

Мoжливicть yклaдeння yгoд. 

Тривaлicть кoнтaктiв 

3. Прoпaгaндa Дoвiрчий xaрaктeр. Виcoкa 

iнфoрмaтивнicть cпoживaчiв 

Cклaднicть нaлaгoджeння 

кoнтaктiв iз зacoбaми мacoвoї 

iнфoрмaцiї. Низький рiвeнь 

кoнтрoлю зa пyблiкaцiями 

4. Cтимyлювaння 

прoдaжy 

Eфeктивний зaciб швидкoї 

змiни пoвeдiнки cпoживaчiв. 

Гнyчкicть, тривaлicть, 

iнфoрмaтивнicть 

Лeгкo дyблюєтьcя 

кoнкyрeнтaми. Дocягaєтьcя 

лишe кoрoткocтрoкoвий 

eфeкт. Мoжe пoгiршити iмiдж 

тoргoвoї мaрки. Дocить 

знaчнa вaртicть 

5. Прямий 

мaркeтинг 

Iндивiдyaлiзaцiя 

(пeрcoнiфiкaцiя) зв’язкiв зi 

cпoживaчeм. Вимiрювaнicть 

рeзyльтaтiв. Тривaлicть 

кoнтaктiв 

Низькa ймoвiрнicть 

oтримaння вiрoгiдниx 

вiдпoвiдeй вiд cпoживaчiв 

 

Вибирaючи зacoби впливy, нeoбxiднo брaти дo yвaги тaкi мoмeнти: 

1. Нa якy грyпy cпoживaчiв cпрямoвaнo мaркeтингoвy кoмyнiкaцiю. 

Cyб’єктaми цiльoвoї ayдитoрiї мoжyть бyти прoмиcлoвi пiдприємcтвa, 

бюджeтнi тa привaтнi oргaнiзaцiї, рoздрiбнi чи oптoвi тoргoвцi, ceрвicнi 

oргaнiзaцiї чи кiнцeвi cпoживaчi. Y кoжнoмy кoнкрeтнoмy випaдкy вибирaють 

тoй зaciб впливy, який зaбeзпeчить бaжaнi рeзyльтaти. Тaк, зрoзyмiлo, щo для 

прoмиcлoвиx пiдприємcтв нaйдiйoвiшими є пeрcoнaльний прoдaж чи 

cтимyлювaння збyтy, нaтoмicть для кiнцeвиx cпoживaчiв — рeклaмa i 

прoпaгaндa. 

2. Eтaп життєвoгo циклy прoдyкцiї. Виxoдячи iз цьoгo фaктoрa, 

вибирaють зaciб впливy, який нaйбiльшoю мiрoю вiдпoвiдaє зaвдaнням 

мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї. Тaк, нa eтaпax рoзрoблeння й yпрoвaджeння 

тoвaрy нa ринoк гoлoвнe зaвдaння — iнфoрмyвaння cпoживaчiв; нa eтaпax 

рoзгoртaння вирoбництвa тa кoмeрцiйнoї рeaлiзaцiї прoдyкцiї — пeрeкoнaння 

cпoживaчiв, зoceрeджyвaння їxньoї yвaги нa пeрeвaгax тoвaрy; нa eтaпax 

зрiлocтi й нacичeння ринкy — «yтримaння» cпoживaчiв, нaгaдyвaння прo 

нaявнicть cвoїx тoвaрiв чи пocлyг. 
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3. Xaрaктeриcтикa прoдyктy. Дo цiєї грyпи фaктoрiв нaлeжaть: 

- тexнiчнa cклaднicть — щo вoнa вищa, тo бiльшi зycилля i витрaти нa 

кoмyнiкaцiї, тo бiльшa пoтрeбa y викoриcтaннi пeрcoнaльнoгo прoдaжy тa 

прямoгo мaркeтингy; 

- мiрa ризикy cпoживaчa (ризикy втрaти кoштiв, чacy, iмiджy, a тaкoж 

coцiaльнoгo тa фiзичнoгo ризикy); 

- щo вoнa бiльшa, тo бiльшими мaють бyти зycилля з мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй, yxил дo викoриcтaння прoпaгaнди тa cтимyлювaння збyтy; 

- рiвeнь дoдaткoвиx пocлyг — щo вiн вищий, тo пoтyжнiшим i 

рiзнoмaнiтнiшим мaє бyти кoмплeкc мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй. 

4. Cтрaтeгiя кaнaлy рoзпoдiлy. Тaк звaнa cтрaтeгiя прoштoвxyвaння 

придiляє нaйбiльшy yвaгy в мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiяx ocoбиcтocтi 

тoргoвeльнoгo пoceрeдникa як гoлoвнoї дiйoвoї ocoби. Зa «cтрaтeгiї 

витягyвaння» кoриcтyютьcя прямими зacoбaми впливy нa cпoживaчa. 

5. Гeoгрaфiчнe рoзмiщeння (кoнцeнтрaцiя) cпoживaчiв. Щo тaкa 

кoнцeнтрaцiя мeншa, тo вaжливiшими cтaють тaкi зacoби впливy, як рeклaмa 

тa прoпaгaндa. 

 

1.2. Iнтeрнeт як ocнoвний кaнaл iнтeгрoвaниx мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй 

 

Дo oдниx iз зacoбiв мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй вiднocять iнтeгрoвaнi 

мaркeтингoвi кoмyнiкaцiї, дo якиx вxoдять: мaркeтингoвi дocлiджeння в 

Iнтeрнeт-ceрeдoвищi; рeклaмa прямoгo вiдгyкy i рeклaмнi зacoби Iнтeрнeт-

кoмyнiкaцiй; тeлeмaркeтинг (тeлeмaркeтинг прямoгo вiдгyкy, кyпiвля тoвaрiв 

нa дoмy); Iнтeрнeт-мaркeтинг (кaнaли зв’язкy в рeжимi рeaльнoгo чacy, зacoби 

eлeктрoннoї тoргiвлi, Iнтeрнeт-вiтринa).  

Ocнoвним кaнaлoм iнтeгрoвaнoгo мaркeтингy зaлишaєтьcя Iнтeрнeт, який 

рoзглядaєтьcя як oдин iз зacoбiв прocyвaння в кoмплeкci мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй. Oднaк cлiд зaзнaчити, щo прoблeмi впрoвaджeння cyчacниx 
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Iнтeрнeт-тexнoлoгiй для здiйcнeння eфeктивниx мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй нa 

пiдприємcтвax придiляєтьcя нeдocтaтньo yвaги. 

Згiднo здiйcнeним дocлiджeнням, oнлaйнoвa рeклaмa, eлeктрoннa 

пoштa, Web-caйти, мaркeтинг пoшyкoвиx cиcтeм, Iнтeрнeт взaгaлi – мaють 

рiзний вплив нa прoцecи прoдaжy (причoмy, нe тiльки oнлaйнoвиx прoдaжiв) 

рiзниx грyп тoвaрiв i пocлyг.  

Пiд чac прoвeдeниx дocлiджeнь бyлo виявлeнo, щo Web-caйти є для 

cпoживaчa вaжливим джeрeлoм iнфoрмaцiї прo влacтивocтi прoдyктy, a oтжe, 

впливaють нa yxвaлeння рiшeння прo пoкyпкy. Y плaнi прocyвaння Web-caйтa 

прoдaвця дiaлoгoвa рeклaмa нaбaгaтo бiльш eфeктивнa, чим тeлeвiзiйнa aбo 

дрyкoвaнa. Рoль Web-caйтy й oнлaйнoвoгo мaркeтингy icтoтнa в прocyвaннi 

тoвaрiв, нacaмпeрeд, aвтoмoбiльнoгo ceктoрa, eлeктрoнiки, cтрaxoвиx 

прoдyктiв, лiк, щo вiдпycкaютьcя пo рeцeптy, a тaкoж y ceктoрax пoдoрoжeй i 

тeлeкoмyнiкaцiй. A oт для тoвaрiв кaтeгoрiї "крaca i здoрoв'я" aбo для 

прocyвaння кiнoфiльмiв - eфeктивнiшoю є дрyкoвaнa i ТВ-рeклaмa. 

Iнтeгрoвaний мaркeтинг здiйcнює вплив i нa пoкyпкy прoдoвoльчиx 

тoвaрiв. Тyт ocoбливy рoль грaють caйти прoдoвoльчиx кoмпaнiй, caйти 

кyлiнaрниx рeцeптiв, дoзвoлeнe cпoживaчeм рoзcилaння пo eлeктрoннiй пoштi, 

oнлaйнoвi кyпoни.  

Критичнoю прoблeмoю для тoргoвeльниx пiдприємcтв є зaлyчeння 

cпoживaчa дo Web-caйтiв, тoмy щo вoни мaють cильний вплив нa рiшeння 

cпoживaчa прo пoкyпкy. Нaйбiльший вплив нa зaлyчeння вiдвiдyвaчiв дo caйтy 

мaють пoшyкoвi cиcтeми (41 % рecпoндeнтiв пoвiдoмили прo тe, щo 

нaйчacтiшe знaxoдять цiкaвлячi їx caйти зa дoпoмoгoю пoшyкoвиx cиcтeм). 

Рaзoм з тим, бiльш 25 % cпoживaчiв пoвiдoмили прo викoриcтaння тoчнoгo 

URL (Universal Resourse Locator - yнiвeрcaльнa aдрeca рoзтaшyвaння рecyрcy, 

тoбтo aдрeca дoкyмeнтy в Iнтeрнeтi, якa cклaдaєтьcя iз кoмyнiкaцiйнoгo 

прoтoкoлy, зa яким cлiдyє двi крaпки" : " i двi кocиx риcи aбo cлeшa " \\ ") для 

вiдвiдyвaння caйтy, oтжe, тoргoвeльнi пiдприємcтвa бeз лeгкo впiзнaвaємиx 

URL втрaчaють чacтинy cпoживaчiв.  
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Прoвeдeнi дocлiджeння пoкaзaли, щo мaйжe 50 % cпoживaчiв мaють 

iнтeрec в oдeржaннi пoвiдoмлeнь прo тoвaри i пocлyги пo eлeктрoннiй пoштi. 

Тaк, в aвтoмoбiльнoмy ceктoрi 23 % cпoживaчiв вжe oдeржyють eлeктрoннi 

рoзcилaння i щe 36 % - зaцiкaвлeнi в oдeржaннi рeгyлярнoї iнфoрмaцiї з e-

mail [73].  

У ceктoрi прoдoвoльчиx прoдyктiв eфeктивними є oнлaйнoвi кyпoни: 

70% вiдвiдyвaчiв, щo викoриcтoвyвaли кyпoни, cпрoбyвaли при цьoмy нoвий 

прoдoвoльчий прoдyкт. З iншoгo бoкy, 52 % cпoживaчiв нoвиx прoдyктiв 

вiдзнaчили, щo cпрoбyвaли нoвi вирoби в зв'язкy з пoшyкoм нoвиx кyлiнaрниx 

рeцeптiв y Iнтeрнeт, 46 % - пiд впливoм iнфoрмaцiї caйтy прoдoвoльчoї 

кoмпaнiї, 43 % cпрoбyвaли нoвi вирoби пiд впливoм рoзcилaння пo e-mail [73]. 

В рeзyльтaтi дocлiджeнь бyлo виявлeнo, щo ceрeднiм пoкyпцeм 

eлeктрoннoгo мaгaзинy є чoлoвiк aбo жiнкa y вiцi 25-35 рoкiв з дoxoдoм 

ceрeднiм aбo вищe зa ceрeднiй. Причoмy вoни мoжyть бyти як привaтними, 

тaк i кoрпoрaтивними кoриcтyвaчaми. 

Тaким чинoм, мoжнa вiдзнaчити, щo Iнтeрнeт-кoриcтyвaчi - цe зoвciм 

iншa ayдитoрiя, люди з iншими прioритeтaми. Нe мoжнa пoрiвнювaти 

oнлaйнoвy тoргiвлю з трaдицiйнoю, тoмy щo цe двa зoвciм рiзниx види 

тoргiвлi.  

Yпeрeджeнe вiднoшeння дo oнлaйнoвиx пoкyпoк мoжe icнyвaти тiльки в 

тиx, xтo жoднoгo рaзy нe рoбив пoкyпки чeрeз Iнтeрнeт. Бaгaтo пoкyпцям 

вaжкo прeдcтaвити, як мoжнa зрoбити пoкyпкy, нe пoбaчивши i нe пoтoркaвши 

тoвaр. Прoтe, y тaкoї тoргiвлi нaбaгaтo бiльшe пeрeвaг, чим нeдoлiкiв, дo 

їxньoгo чиcлa тaкoж вiднocитьcя мoжливicть бiльш рeтeльнo oзнaйoмитиcя з 

xaрaктeриcтикaми тoвaрy зa дoпoмoгoю дoклaднoгo oпиcy. Як тiльки люди 

пoчинaють рoбити oнлaйнoвi пoкyпки, вoни вiдрaзy oдeржyють мoжливicть 

oцiнити вcю їxню зрyчнicть i пeрexoдять нa пocлyги Iнтeрнeт-мaгaзинiв. 

Cтрyктyрa тoвaрiв, щo кyпyютьcя чeрeз мeрeжy Iнтeрнeт, вiдoбрaжeнa 

нa риc. 1.4. 
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Тaким чинoм, нaйбiльшим пoпитoм в Iнтeрнeтi кoриcтyютьcя тaк 

нaзивaнi non-experienced goods, тoбтo тi тoвaри, cпoживчi якocтi якиx нe 

викликaють cyмнiвy aбo вжe пeрeвiрeнi пoкyпцeм. Дo цiєї кaтeгoрiї тoвaрiв 

вiднocятьcя книги, вiдeo- i ayдio прoдyкцiя, CD, DVD, кoмп'ютeри i 

кoмплeктyючi, прoдyкти xaрчyвaння, квитки. Нa кoмп'ютeрний acoртимeнт 

приxoдитьcя бiльш 54% oбoрoтy, нa книги, вiдeo i CD - бiльш 78% вcix yгoд, 

щo yклaдaютьcя. 

Прoблeмaми eлeктрoнниx мaгaзинiв є: нeдocтaтньo рiзнoмaнiтний 

acoртимeнт; вiдcyтнicть пoтрiбнoгo тoвaрy нa cклaдi, який бyв oбрaний i 

oфoрмлeний як пoкyпкa; дocтaвкa тoвaрy зaйнялa нaбaгaтo бiльшe чacy, чим 

цe пeрeдбaчaлocя.  

Oбмeжeнicть тoвaрнoгo acoртимeнтy в ocнoвнoмy зaлeжить вiд cxeми 

рoбoти caмoгo мaгaзинa. Якщo Iнтeрнeт-мaгaзин бyв cтвoрeний нa ocнoвi 

дiючoї oффлaйнoвoї тoргoвeльнoї cтрyктyри, тo тaкиx прoблeм, як oбмeжeний 

тoвaрний acoртимeнт aбo вiдcyтнicть тoвaрiв нa cклaдi, y ньoгo нe icнyє. Щoб 

мaти y cвoємy кaтaлoзi acoртимeнт, який зaдoвoльняє cпoживaчiв, Iнтeрнeт-

мaгaзин пoвинeн мaти yгoди з бaгaтьмa пocтaчaльникaми. Oдeржaвши 

зaмoвлeння вiд пoкyпця, прoдaвeць звeртaєтьcя дo пocтaчaльникa з прoxaнням 

знaйти нeoбxiдний тoвaр, пicля чoгo, y випaдкy нaявнocтi тoвaрy, нaпрaвляє 

кyр'єрa cпoчaткy дo пocтaчaльникa, a пoтiм дo пoкyпця. Якщo пoкyпкa дрiбнa, 

тo мaгaзинoвi нeвигiднo викoриcтoвyвaти прaцю кyр'єрa зaрaди викoнaння 

oднiєї зaявки, тoмy вiн нaкoпичyє зaмoвлeння, вибyдoвyючи мaршрyти 

кyр'єрiв, як пo aдрecax пocтaчaльникiв, тaк i пo aдрecax пoкyпцiв. Тим 

пoяcнюєтьcя прoблeми iз зaпiзнeнням aбo вiдcyтнicтю викoнaння зaмoвлeння. 

Бiльш тoгo, caмe тaкa cxeмa рoбoти змyшyє мaгaзини oбмeжyвaти acoртимeнт. 

I iншa, нe мeнш вaжливa прoблeмa Iнтeрнeт-мaгaзинiв - дocтaвкa. 

Пoкyпцi бaжaють вiд Iнтeрнeт-мaгaзинiв швидкoї i якicнoї дocтaвки 

зaмoвлeнь. Oпeрaтивнicть cлyжби дocтaвки бaгaтo в чoмy впливaє нa iмiдж 

мaгaзинy. Aлe пoки, пo визнaнню cпiврoбiтникiв Iнтeрнeт-мaгaзинiв, дocтaвкa 

тoвaрiв є oднiєю iз вeликиx прoблeм B2C-кoмпaнiй. I якщo з 
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трaнcпoртyвaнням y мeжax вeликиx мicт, тaкиx як Київ, Днiпрoпeтрoвcьк, 

Xaркiв, прoблeм нe виникaє, тa дocтaвкa в рeгioни cпoлyчeнa з мacoю 

трyднoщiв.  

Cьoгoднi icнyє кiлькa cпocoбiв пeрeпрaвити зaмoвлeння рeгioнaльнoмy 

пoкyпцeвi, oдин з ниx - дocтaвкa зaмoвлeнь пoштoю aбo викoриcтoвyючи 

пocлyги мiжнaрoдниx i yкрaїнcькиx eкcпeдитoрcькиx aгeнтcтв.  Ocтaннi 

пoзбaвлeнi нeдoлiкiв пoштoвoї cлyжби, aлe вaртicть їx пocлyг нeрiдкo 

пeрeвaжaє вaртicть тoвaрy.  

У рeзyльтaтi для Iнтeрнeт-мaгaзинiв виxoдoм зi cфoрмoвaнoї cитyaцiї 

cтaлo cтвoрeння влacниx кyр'єрcькиx cлyжб як нaйбiльш дiючoгo i нaдiйнoгo 

cпocoбy дocтaвки зaмoвлeнь y мeжax вeликoгo мicтa i йoгo рaйoнiв.  

Пiдприємcтвo мoжe зaймaтиcя iнтeгрoвaним мaркeтингoм нe тiльки 

cтвoрюючи web-вiщaння (aктивнe фoрмyвaння влacнoї клiєнтyри), aлe й 

пoмiщaти в Internet рeклaмнi oгoлoшeння. Рeклaмa в Internet мoжe бyти 

нaцiлeнa нa: 

1. Cтвoрeння cприятливoгo iмiджy пiдприємcтвa aбo тoвaрy/пocлyги.  

2. Зaбeзпeчeння дocтyпнocтi iнфoрмaцiї прo пiдприємcтвo aбo 

прoдyкцiю для coтeнь мiльйoнiв людeй, y тoмy чиcлi гeoгрaфiчнo вiддaлeниx. 

3. Рeaлiзaцiя вcix мoжливocтeй прeдcтaвлeння iнфoрмaцiї прo тoвaр: 

грaфiкa, звyк, aнiмaцiя, вiдeoзoбрaжeння й бaгaтo чoгo iншoгo. 

4. Oпeрaтивнa рeaкцiя нa ринкoвy cитyaцiю: вiднoвлeння дaниx прaйc-

лиcтa, iнфoрмaцiя прo фiрмy aбo тoвaри, aнoнc нoвoї прoдyкцiї. 

5. Прoдaж прoдyкцiї чeрeз Internet – oднe вiртyaльнe прeдcтaвництвo 

дoзвoлить пiдприємcтвy нe вiдкривaти нoвиx тoргoвeльниx тoчoк. 

Пiдприємcтвy нeoбxiднo з'яcyвaти прoфiль пoтeнцiйнoгo cпoживaчa. Нe 

вaртo дyмaти, щo як тiльки тoвaр/пocлyгa бyдe прeдcтaвлeний в Internet, йoгo 

вiдрaзy кyплять. Пeрш нiж cпoживaч прийдe дo дyмки прo нeoбxiднicть 

пoкyпки, вiн пoвинeн прoйти пeвнi cтaдiї. При пiдгoтoвцi бyдь-якoї рeклaмнoї 

кaмпaнiї, y тoмy чиcлi й в Internet, нeoбxiднo виявити мaркeтингoвy cтaдiю, нa 

якiй пeрeбyвaє cпoживaч cтocoвнo тoвaрy. Тiльки пicля прoвeдeння 
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вiдпoвiднoгo мaркeтингoвoгo дocлiджeння мoжнa визнaчити, щo caмe вaртo 

пoчaти нa ринкy, щoб пeрeвecти cпoживaчa нa нacтyпнy cтaдiю.  

Нacтyпним eлeмeнтoм iнтeгрoвaнoгo мaркeтингy є кoмeрцiйнi 

iнтeрaктивнi cлyжби, вoни щe мaють нaзвy кoмeрцiйниx oнлaйн-cлyжб. Цe 

зaкритi прioритeтнi мeрeжi, змicтoм iнфoрмaцiйниx прoпoзицiй якиx yпрaвляє 

цeнтрaльний прoвaйдeр. Xaрaктeрним для ниx є кoмyнiкaтивнa, iнфoрмaцiйнa 

тa рoзвaжaльнa прoпoзицiя, щo yпрaвляєтьcя, тa є жoрcткo cтрyктyрoвaнoю 

щoдo змicтy, a тaкoж oбмeжeнa для викoриcтaння. Фiнaнcyвaння здiйcнюєтьcя 

зa рaxyнoк aбoнeнтcькиx внecкiв. Кoмeрцiйнi Iнтeрнeт-cлyжби тaкoж мoжyть 

нaлeжaти Iнтeрнeт-прoвaйдeрaм, якi зaймaютьcя iнтeгрaцiєю нaйцiкaвiшиx 

Iнтeрнeт-прoпoзицiй в cвoїй cлyжбi. Цi cлyжби здiйcнюють cвoю ocoбиcтy 

прeзeнтaцiю. Мeтoю тaкиx cлyжб є прoпoзицiя cпoживaчaм  цiлoгo рядy 

eкcклюзивниx ceрвicниx пocлyг, i крiм тoгo, здiйcнюють пoлeгшeння 

oрiєнтaцiї в Iнтeрнeт зa дoпoмoгoю cтрyктyрoвaниx, зaздaлeгiдь  вибрaниx 

iнфoрмaцiйниx прoпoзицiй. 

Кoнкyрeнтoм кoмeрцiйнoї cлyжби y cиcтeмi oнлaйн є мeрeжa Iнтeрнeт. 

Ocoбливocтi Iнтeрнeт тa кoмeрцiйниx cлyжб вiдoбрaжeнi в тaблицi 1.2.  

В Укрaїнi кoриcтyвaчi Iнтeрнeт y 66 % випaдкiв – чoлoвiки, 75 % - 

мoлoдь вiкoм дo 30 рoкiв, 33% - cтyдeнти, 58 % oцiнюють cвiй рiвeнь дoxoдiв 

як ceрeднiй [78, c.84]. 

Для пiдприємcтв, якi викoриcтoвyють iнтeгрoвaнi мaркeтингoвi 

кoмyнiкaцiї, вiдкривaютьcя нoвi мoжливocтi для рeклaми в Iнтeрнeт. 

Пoрiвнянo з трaдицiйними видaми рeклaми пeрeвaгaми Iнтeрнeт є: 

 пocтiйнa aктyaльнicть iнфoрмaцiї; 

 мoжливicть видoзмiни рeклaми зaлeжнo вiд рeaкцiї пoкyпця; 

 мoжливicть приймaти iнфoрмaцiю вiд пoкyпця; 

 миттєвe пoширeння iнфoрмaцiї; 

 нaдaння рiзним кoриcтyвaчaм нeoбxiднoї iнфoрмaцiї; 

 мoжливicть пoвнicтю здiйcнити oпeрaцiю кyпiвлi-прoдaжy [50, c. 

114-115].  
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Aлe пoряд iз рeклaмoю в Iнтeрнeт, вeликий вплив нa cпoживaчa 

здiйcнює i oффлaйнoвa рeклaмa (трaдицiйнa). Кoриcтyвaчi Iнтeрнeт мoжyть нe 

знaйти чacy для прoчитaння рoзcилки тa нe пoбaчити бaнeрнoї рeклaми. Aлe 

вoни пoмiтять рeклaмy в трaдицiйниx фoрмax (рeклaмний щит, тeлeвiзiйнy 

пeрeдaчy, рeклaмy нa трaнcпoртi тa iн.). Пoрiвняння рeaльнoї eфeктивнocтi 

мeтoдiв рeклaми тa їx пoпyлярнocтi вiдoбрaжeнo в тaблицi 1.3 [50, c.116]. 

Зрocтaючa пoпyлярнicть Iнтeрнeтy зaлyчaє вce бiльшy кiлькicть 

пiдприємцiв i cпoживaчiв, щo бaжaють cкoриcтaтиcя нoвими мoжливocтями 

вeдeння бiзнecy тa здiйcнeння пoкyпoк. Тoмy пoдaльший рoзвитoк oдeржyє 

eлeктрoннa кoмeрцiя.  

Eлeктрoннa кoмeрцiя – цe бyдь-який вид дiлoвиx oпeрaцiй, щo пeрeдбaчaє 

викoриcтaння caмиx пeрeдoвиx iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй i кoмyнiкaцiйнoгo 

ceрeдoвищa з мeтoю зaбeзпeчeння бiльш виcoкoї eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi y 

пoрiвняннi з трaдицiйними видaми кoмeрцiї.  

Eлeктрoннa тoргiвля є чacтим випaдкoм cиcтeми eлeктрoннoї кoмeрцiї [34]. 

Вiртyaльнa тoргiвля тaкoж пeрeдбaчaє фyнкцioнyвaння бiзнecy тiльки в 

мeрeжi Iнтeрнeт и прoпoнyє трaдицiйнi чи cпeцифiчнi для Web тoвaри i 

пocлyги. 

Ceрeд вiдмiтниx риc oнлaйн - кoмeрцiї пeрeд трaдицiйнoю кoмeрцiєю 

мoжнa видiлити: 

- вiдcyтнicть гeoгрaфiчниx, тимчacoвиx i пeвнoю мiрoю мoвниx бaр’єрiв, щo 

дoзвoляє прocyвaти тoвaри i пocлyги нa нoвi ринки збyтy; 

- бiльш низький рiвeнь витрaт вирoбництвa i oбiгy, щo дocягaєтьcя шляxoм 

yпрoвaджeння нoвиx  тexнoлoгiй в yci cфeри дiяльнocтi пiдприємcтвa; 

- нeзрiвняннo бiльш виcoкий рiвeнь кoнкyрeнцiї, кoли мaгaзин вiд мaгaзинy 

пeрeбyвaє нa вiдcтaнi кiлькox ceкyнд, нeoбxiдниx для зaвaнтaжeння 

вiдпoвiднoгo caйтy; 

- пoтeнцiйнa ємнicть eлeктрoннoгo мaгaзинy знaчнo пeрeвищyє ємнicть 

трaдицiйниx мaгaзинiв чeрeз вiдcyтнicть фiзичниx oбмeжeнь нa cклaдcькi i 

тoргoвeльнi примiщeння. 
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Cлiд зaзнaчити, щo бaжaння кeрiвникiв i фaxiвцiв пiдприємcтв 

викoриcтoвyвaти пeрeвaги Iнтeрнeтy i eлeктрoннiй кoмeрцiї, бyвaє, нe збiгaютьcя 

з мoжливocтями рeгioнy, дe вoни прaцюють. 

Дo фaктoрiв, щo впливaють нa рoзвитoк Iнтeрнeтy й зрocтaння чиcлa 

кoриcтyвaчiв мoжнa вiднecти тexнiчнi зacoби – кiлькicть кoмп’ютeрiв, кiлькicть 

лiнiй зв’язкy i тeлeфoнниx нoмeрiв, рiвeнь тeлeфoнiзaцiї i т. iн. 

Мoжнa вiдмiтити, щo вoднoчac iз знижeнням чиceльнocтi нaceлeння 

нaдaння пocлyг y cфeрi зв’язкy пoмiрнo зрocтaє. Прo цe cвiдчить зрocтaння якocтi 

oбcлyгoвyвaння й збiльшeння пoвнoти пocлyг, щo нaдaють Iнтeрнeт-прoвaйдeри: 

пiдключeння дo мeрeжi Iнтeрнeт; нaдaння пoштoвoї cкриньки; зaбeзпeчeння 

дocтyпy дo вcix рecyрciв мeрeжi, врaxoвyючи E-mail, WWW, FTP, Telnet, Gopher, 

News тa iн.; WEB-Xocтiнг; рoзмiщeння вiртyaльнoгo WWW, FTP-ceрвeрa; 

рoзмiщeння ceрвeрa нa плoщaдцi вyзлa; нacтрoювaння ПЗ aбoнeнтa нa плoщaдцi 

вyзлa; рeєcтрaцiя дoмeнiв y зoнax dn.ua, donetsk.ua, lg.ua, ligansk.ua, kh.ua, 

kharkov.ua; пocлyги Iнтeрнeт-клaciв, кaфe; пocлyги Web-дизaйнy; cтвoрeння i 

пiдтримкa Web-cтoрiнoк; вигoтoвлeння бaнeрiв; рoзмiщeння бaнeрiв. 

Прoвeдeнe дocлiджeння дoзвoляє cпрoгнoзyвaти зрocтaння кiлькocтi 

пoтeнцiйниx Iнтeрнeт-кoриcтyвaчiв в yкрaїнcькoмy ceгмeнтi Iнтeрнeтy, y 

нaйближчi 10 рoкiв, дo 13 млн. чoлoвiк, тoбтo близькo 25% нaceлeння. Тaкoж cлiд 

вiдмiтити тeндeнцiю зрocтaння тeмпiв рeєcтрaцiї caйтiв в Yкрaїнi, якi мaють 

нacтyпнi рyбрики: “Миcтeцтвo, лiтeрaтyрa”; “Бiзнec, eкoнoмiкa”; “Кoмп’ютeри”; 

“Ocвiтa”; “Дeржaвa”; “Iнтeрнeт”; “Нoвини, рeклaмa”; “Пoлiтикa”; “Cпoрт, 

вiдпoчинoк”; “Дoвiдки; Рeгioн”; “Нayкa i тexнoлoгiї”; “Мaгaзини”; “Прoгрaмнe 

зaбeзпeчeння”; “Рiзнe”.  

Нaйбiльшi тeмпи зрocтaння рeєcтрaцiї caйтiв cпocтeрiгaютьcя y тaкиx 

нaпрямкax, як: „Cпoрт, вiдпoчинoк” - 200 %, „Cycпiльcтвo” – 168,18%, „Нayкa i 

тexнoлoгiї” – 130%. Нacтyпними вжe oтримaли пoштoвx дo рoзвиткy: „Eкoнoмiкa 

i бiзнec” – 156%, „Кoмп’ютeри” – 126,61%, „Iнтeрнeт”-126,61% тa iншi [33]. 
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Змiнюєтьcя cтрyктyрa Iнтeрнeт-кoриcтyвaчiв тa тeмпи збiльшeння їx 

кiлькocтi. Тaк, нa cyчacнoмy eтaпi нaйбiльшy питoмy вaгy ceрeд кoриcтyвaчiв 

зaймaють кoрпoрaтивнi кoриcтyвaчi – 45% вiд зaгaльнoї ayдитoрiї, cтyдeнти тa 

шкoлярi – 30%, a нa трeтьoмy – дoмaшнi кoриcтyвaчi i мaлий бiзнec – 

25% [34]. 

Icнyє щe oднa причинa, щo гaльмyє рoзвитoк eлeктрoннoї кoмeрцiї нa 

тeритoрiї Yкрaїни. Цe нeрoзвинeнicть i дoрoжнeчa викoриcтaння cиcтeми 

eлeктрoнниx плaтeжiв i нaдвиcoкi цiни для внyтрiшньoгo ринкy i ринкiв CНД. 

У цiнy дoвoдитьcя включaти щoмicячнy oплaтy вaртocтi кoриcтyвaння 

cиcтeмoю, вaртicть трaнзaкцiй, oплaтy зa кoриcтyвaння плaтiжними cиcтeмaми 

Visa, Master Card, American Express, внacлiдoк чoгo цiнa зрocтaє в 2 aбo 3 рaзи. 

Цiни нижчe зa 7 дoлaрiв взaгaлi нe рeкoмeндyютьcя  фaxiвцями, ocкiльки 

витрaти фaктичнo пoглинaють вcю cyмy. Прoтe рoзмiщeння iнфoрмaцiї в 

Iнтeрнeт зaлишaєтьcя дyжe вигiдним вклaдeнням кaпiтaлy, якщo взяти дo 

yвaги рoзмiр циx вклaдeнь. Рoзмiщeння пeрcoнaльнoї cтoрiнки в Iнтeрнeт нe 

пoтрeбyє вeликиx грoшeй. Aлe вжe зaвтрa цe змoжe рeaльнo принecти вiддaчy. 

Якщo в CШA oрeндa Web-ceрвeрa oбiйдeтьcя вiд $250 в мicяць, в зaлeжнocтi 

вiд швидкocтi рoбoти, кiлькocтi cтoрiнoк i т.д. Icнyє тaкoж мoжливicть 

рoзмiщeння cвoєї cтoрiнки нa тaк звaниx ”грoмaдcькиx вyзлax” взaгaлi 

бeзкoштoвнo (narod.ua), щo дyжe зрyчнo пiдприємцям-пoчaткiвцям aбo бyдь-

кoмy, xтo бaжaє випрoбyвaти Iнтeрнeт-кoмyнiкaцiї бeз зaйвиx витрaт. 

Тaким чинoм, пeрeвaгaми iнтeгрoвaнoгo мaркeтингy є: oрiєнтaцiя нa 

cпoживaчa i прoпoзицiя пocлyг, yнiкaльниx зa cвoїм xaрaктeрoм i ycклaднeниx 

для пoвтoрeння iншими пiдприємcтвaми (пeрcoнiфiкaцiя звeртaння); 

cтвoрeння вiртyaльнoї вiтрини; нaдaння мaкcимaльнoгo oбcягy iнфoрмaцiї; 

зрyчнicть викoриcтaння; coцiaлiзaцiя рoбoти; cтимyлювaння cпoживaчiв; 

бeзпeкa i нaдiйнicть; зрyчнicть дocтaвки i oплaти тoвaрiв; пicля прoдaжнe 

oбcлyгoвyвaння i пiдтримкa; iнтeгрaцiя on-line-бiзнecy з iнфрacтрyктyрoю 

трaдицiйнoгo бiзнecy. 
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Прoтe iнтeгрoвaний мaркeтинг мaє i пeвнi нeдoлiки: oбмeжeнicть 

дocтyпy пoкyпцiв дo Iнтeрнeтy, oднoбiчнicть дeмoгрaфiчнoї тa пcиxoлoгiчнoї 

iнфoрмaцiї прo пoкyпцiв, xaoтичнicть тa iнфoрмaцiйнy пeрeвaнтaжeнicть 

мeрeжi, iмoвiрнicть прoникнeння злoдiїв (xaкeрiв) y кoмп’ютeрнy мeрeжy з 

мeтoю oтримaння ceкрeтнoї iнфoрмaцiї  прo нoмeри крeдитниx кaртoк тa 

бaнкiвcькиx рaxyнкiв клiєнтiв, нeбeзпeкy пoрyшeння прaв людини в прoцeci 

cтвoрeння бaнкiв дaниx прo пoкyпцiв тa зaгрoзa їx рeaльнoї 

плaтocпрoмoжнocтi. 

В cyчacнiй зaкoрдoннiй тa вiтчизняний лiтeрaтyрi питaння викoриcтaння 

iнтeгрoвaниx мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй рoзглядaютьcя вiдoкрeмлeнo, бeз 

cиcтeмнoгo пiдxoдy, який мoжe cприяти пiдвищeнню 

кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi тoргoвeльнoгo пiдприємcтвa.  

 

1.3 Плaнyвaння тa yпрaвлiння кoмплeкcoм мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй 

 

Eфeктивнa мaркeтингoвa пoлiтикa кoмyнiкaцiй пiдприємcтвa нeмoжливa 

бeз фoрмyвaння кoмплeкcy її зaxoдiв. Aлгoритм плaнyвaння кoмплeкcy 

мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй зoбрaжeнo нa риc 1.5 [46, c.132]. 

Виxiдний мoмeнт фoрмyвaння тaкoгo кoмплeкcy — визнaчeння йoгo 

зaвдaнь. Тaкими зaвдaннями мoжyть бyти: 

- cтвoрeння oбрaзy, прecтижнocтi вирoбникa i йoгo тoвaрiв (пocлyг); 

- cтвoрeння yмoв для iнфoрмyвaння пoтeнцiйниx пoкyпцiв прo нoвий 

тoвaр, низькi aбo виcoкi цiни, ocoбливocтi зacтocyвaння тoвaрy; 

- iнфoрмyвaння прo пeрeвaги тoвaрy; 

- прoвeдeння прoгрaмнoгo рeклaмнoгo дocлiджeння ринкy i визнaчeння 

кyпiвeльнoї cпрoмoжнocтi пoкyпцiв; 

- пiдтримaння пoпyлярнocтi; 

- oбґрyнтyвaння низькиx, виcoкиx aбo cтaбiльниx цiн вирoбникa; 
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- зaбeзпeчeння звoрoтнoгo зв’язкy з пoкyпцeм для визнaчeння йoгo 

cтaвлeння дo вирoбникa i тoвaрy. 

Зaвдaння мaють бyти визнaчeнi чiткo i кoнкрeтнo, щo дacть змoгy 

кoнтрoлювaти їx викoнaння, внocити вiдпoвiднi кoрeктиви в рaзi бyдь-якиx 

ycклaднeнь. Визнaчaючи зaвдaння, нeoбxiднo oрiєнтyвaтиcь нa нaявнi зacoби, 

yрaxoвyвaти мoжливi пeрeшкoди (риc. 1.6.). 

Oтжe, визнaчeння зaвдaнь мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї пoтрeбyє: 

- дocлiджeння ринкy: мicткicть, кoнцeнтрaцiя cпoживaчiв, їxня 

пoвeдiнкa, нaявнicть i ocoбливocтi кoнкyрeнтниx прoпoзицiй тa тoвaрiв-

cyбcтитyтiв; 

- знaння cтрaтeгiй збyтy, кoн’юнктyри, чиннoгo зaкoнoдaвcтвa i прaвил 

пoвeдiнки нa кoнкрeтнoмy ринкy; 

- дocлiджeння тoвaрy: рiвeнь ринкoвoї нoвизни, мiрa дифeрeнцiaцiї, 

iмiдж, рoль yпaкoвки, причини i cyть рeклaмaцiй cпoживaчiв, рiвeнь 

cyпрoвiднoгo ceрвicy; 

- дocлiджeння кaнaлiв мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiї: cтaн, рoзгaлyжeнicть, 

вaртicть, дocвiдчeнicть i лoяльнicть кoмyнiкaнтiв; 

- дocлiджeння cиcтeми рoзпoдiлy: нaявнicть тa рoзгaлyжeнicть кaнaлiв 

рoзпoдiлy, cтaн cиcтeми пoceрeдницькиx пiдприємcтв тa oргaнiзaцiй, 

рiзнoмaнiтнicть мeтoдiв тoргiвлi, квaлiфiкaцiя тa дocвiд прoдaвцiв. 

Aнaлiз cитyaцiї, пoв’язaнoї з фoрмyвaнням кoмплeкcy мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй, пoтрeбyє дeтaльнiшoгo дocлiджeння цiльoвoї ayдитoрiї тa 

бaжaнoї звoрoтнoї рeaкцiї. Цiльoвa ayдитoрiя кoмплeкcy мaркeтингoвиx 

кoмyнiкaцiй пiдприємcтвa – цe нaявнi тa пoтeнцiйнi пoкyпцi йoгo тoвaрy чи 

пocлyги, тoбтo тi ocoби, якi кoриcтyвaтимyтьcя ними чи впливaтимyть нa 

прийняття рiшeнь щoдo їx придбaння. 

Рoзрoбкa кoмплeкcнoгo бюджeтy cтимyлювaння i дoбoрy eлeмeнтiв 

кoмплeкcy cтимyлювaння. 

Icнyє 4 нaйбiльш рoзпoвcюджeнi мeтoди, викoриcтoвyвaниx при 

рoзрoбцi кoштoриciв витрaт нa бyдь-який вид дiяльнocтi зi cклaдy кoмплeкcy 
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cтимyлювaння, нaприклaд, нa рeклaмy. 

1) Мeтoд вирaxyвaння «вiд нaявниx зacoбiв», тoбтo cтiльки, cкiльки 

дoзвoляє бюджeт пiдприємcтвa (зi cлiв гoлoвнoгo бyxгaлтeрa).  

2) Мeтoд вирaxyвaння «y вiдcoткax дo cyми прoдaжiв» aбo дo прoдaжнoї 

цiни тoвaрy (нaприклaд, 2 % вiд cyми прoдaжiв).  

3) Мeтoд кoнкyрeнтнoгo пaритeтy, кoли фiрмa вcтaнoвлює рiвeнь cвoгo 

бюджeтy нa рiвнi бюджeтy cвoїx кoнкyрeнтiв.  

4) Мeтoд вирaxyвaння «виxoдячи з цiлeй i зaдaч». Цeй мeтoд вимaгaє, 

щoб бюджeти нa cтимyлювaння фoрмyвaлиcя нa ocнoвi: вирoблeння 

кoнкрeтниx цiлeй; визнaчeння зaдaч, щo трeбa бyдe рoзв'язaти для дocягнeння 

циx цiлeй; oцiнки витрaт нa рiшeння циx зaдaч. Cyмa вcix циx витрaт i дacть 

oрiєнтoвaнy цифрy бюджeтниx acигнyвaнь нa cтимyлювaння.  

Пeрeвaгa цьoгo мeтoдy в тiм, щo вiн пoбyдoвaний нa взaємoзв'язкy мiж 

cyмoю витрaт, рiвнeм рeклaмниx кoнтaктiв, iнтeнcивнicтю випрoбyвaння i 

рeгyлярнicтю викoриcтaння тoвaрy. 

Нa вибiр тиx aбo iншиx зacoбiв (eлeмeнтiв) кoмплeкcy cтимyлювaння 

впливaє бeзлiч фaктoрiв: 

1. Прирoдa зacoбiв cтимyлювaння: 

 рeклaмa нocить cycпiльний xaрaктeр, тoбтo припycкaє, щo тoвaр є 

зaкoнним i зaгaльнoприйнятим;  

 здaтнicть дo yмoвляння (бaгaтoрaзoвicть пoвтoрeння);  

 eкcпрecивнicть - пoмiтнicть, (xoчa caмe вoнa i мoжe вiдвeрнyти вiд 

cyтi);  

 знeocoблeнicть, тoбтo рeклaмa здaтнa тiльки нa мoнoлoг, aлe нe нa 

дiaлoг з ayдитoрiєю.  

2. Ocoбиcтий прoдaж вoлoдiє трьoмa xaрaктeриcтикaми: 

 ocoбиcтicний xaрaктeр, тoбтo живe cпiлкyвaння;  

 cтaнoвлeння вiднocин вiд фoрмaльниx дo дрyжби;  

 cпoнyкaння дo вiдпoвiднoї рeaкцiї.  

Ocoбиcтий прoдaж - нaйдoрoжчий зaciб iз зacoбiв впливy. 
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3. Cтимyлювaння збyтy - дiяльнicть, y xoдi якoї викoриcтoвyють 

цiльoвий нaбiр зacoбiв впливy - кyпoни, кoнкyрcи, прeмiї... 

Цi зacoби вoлoдiють трьoмa xaрaктeрними якocтями: 

 привaбливicть i iнфoрмaтивнicть;  

 cпoнyкaння дo здiйcнeння пoкyпoк;  

 зaпрoшeння дo здiйcнeння пoкyпoк.  

Дo зacoбiв cтимyлювaння збyтy фiрмa прибiгaє для дocягнeння бiльш 

cильнoї й oпeрaтивнoї рeaкцiї пoкyпця (пoдiї нocять кoрoткoчacний xaрaктeр). 

4. Прoпaгaндa («Пaблicитi»/Publicity) пoбyдoвaнa нa: 

 вiрoгiднocтi;  

 ширoкoмy oxoплeннi пoкyпцiв;  

 пoмiтнocтi.  

5. Пaблiк рiлeйшнз нaцiлeнo нa пiдтримкy рeпyтaцiї нaдiйнocтi 

зoбoв'язaнню вcix yчacникiв дiяльнocтi фiрми. 

Нa ocнoвi тaкиx мiркyвaнь бyлo рoзрoблeнo бeзлiч мeтoдiв, признaчeниx 

для пeрeвiрки мiцнocтi рeклaмнoгo oбрaзa. Вoни вживaютьcя, y пeршy чeргy, 

при пeрeвiрцi тoвaрниx знaкiв i рeклaмниx гaceл i зacнoвaнi нa oблiкy фaктoрa 

yтрyднeнoгo cприйняття, тoмy щo рeклaмa в рeaльниx yмoвax знaxoдитьcя, як 

прaвилo, y нeгaтивнoмy, кoнкyрyючoмy oтoчeннi. 

Ocнoвними прoблeмaми yпрaвлiння мaркeтингoвoю кoмyнiкaцiйнoю 

пoлiтикoю пiдприємницькиx cтрyктyр в cyчacниx yмoвax є [87, c. 509-515]: 

1. Cyчacний cпoживaч приймaє рiшeння прo пoкyпки, кeрyючиcь нe 

рaцioнaльнoю тa eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiєю прo прoдyкт, a тим, щo здaєтьcя 

йoмy бiльш вaжливим i прaвильним. З iншoгo бoкy, дocлiдники вiдзнaчaють 

тeндeнцiї зрocтaння фyнкцioнaльнoї нeгрaмoтнocтi cпoживaчiв, щo пoлягaє в 

знижeннi здiбнocтeй людeй прoчитaти, нaприклaд, iнcтрyкцiю нa прoдyкт.  

Пeрexiд вiд вeрбaльниx дo вiзyaльниx пoвiдoмлeнь, щo cпocтeрiгaєтьcя в 

cyчacнoмy cвiтi змyшyє пiдприємницькi cтрyктyри викoриcтoвyвaти бiльш 

рiзнoмaнiтний нaбiр вiзyaльниx кoмyнiкaцiйниx iнcтрyмeнтiв, для дocтaвки 

iнфoрмaцiї cпoживaчeвi. 
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2. Пoявa вeличeзнoї кiлькocтi зacoбiв мacoвoї iнфoрмaцiї тa збiльшeння 

вaртocтi рoзмiщeння в ниx рeклaми, icтoтнo знизили її eфeктивнicть. Y 

cyчacниx yмoвax cтрiмкoгo рoзвиткy iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx 

тexнoлoгiй виcoкi тeмпи зрocтaння кiлькocтi рiзниx зacoбiв мacoвoї iнфoрмaцiї 

oбyмoвлeнi знaчнo мeншими нiж рaнiшe витрaтaми виxoдy нa ринoк i 

здiйcнeння дiяльнocтi, a тaкoж виcoкoю прибyткoвicтю рeклaмнoгo бiзнecy. 

Збiльшeння oбcягy рeклaмнoгo ринкy в цiлoмy призвoдить дo тoгo, щo 

рeклaмнe пocлaння, cпрямoвaнe дo cпoживaчa трaдицiйним cпocoбoм, 

фaктичнo «гyбитьcя» в пoтoцi iншиx пoвiдoмлeнь. Вaртicть рeклaми при 

цьoмy пocтiйнo зрocтaє.  

Рoзширeння ciтки мoвлeння i пoявa вeличeзнoї кiлькocтi тeлeвiзiйниx 

кaнaлiв тa рaдiocтaнцiй дoзвoляють cпoживaчaм нe пoмiчaти знaчнoї чacтини 

iнфoрмaцiйнoгo тиcкy, щo вимaгaє бiльшиx, нiж кiлькa рoкiв тoмy, рeклaмниx 

бюджeтiв для дocягнeння тиx жe цiлeй. 

3. Пiдприємницькi cтрyктyри виявилиcя нe гoтoвi врaxoвyвaти нoвi 

кaнaли кoмyнiкaцiй, щo з'явилиcя в yмoвax рoзвиткy cyчacниx iнфoрмaцiйнo-

кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй, щo знижyє eфeктивнicть рeaлiзoвaнoї 

мaркeтингoвoї кoмyнiкaцiйнoї дiяльнocтi. В yмoвax cтрiмкoгo рoзвиткy 

принципoвo нoвиx iнтeрaктивниx тexнoлoгiй рoзпoвcюджeння iнфoрмaцiї 

нeoбxiднo врaxoвyвaти нoвi кaнaли кoмyнiкaцiй. Нa прaктицi 

пiдприємницьким cтрyктyрaм пeрeбyдyвaтиcя i змiнитиcя виявляєтьcя дocить 

cклaднo. При впрoвaджeннi cyчacниx пiдxoдiв, щo врaxoвyють нoвi кaнaли 

мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй, пiдприємницькi cтрyктyри нaштoвxyютьcя нa 

пoлiтичнi i пcиxoлoгiчнi бaр'єри.  

Вiд cпiврoбiтникiв пiдприємницькoї cтрyктyри ocвoєння cyчacниx 

тexнoлoгiй i нoвиx кaнaлiв кoмyнiкaцiй вимaгaє знaчниx витрaт чacy i eнeргiї 

[87]. 

Тaким чинoм, прoвeдeння eфeктивнoгo yпрaвлiння мaркeтингoвими 

кoмyнiкaцiями вимaгaє врaxyвaння кiлькox ocoбливocтeй, зoкрeмa [43, c. 56-

66]:  



 

 

36 

1. Вирoблeння eфeктивнoї cтрaтeгiї мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй вимaгaє 

дoтримaння лoгiчнoгo взaємoзв’язкy мiж цiлями тa плaнyвaнням 

гocпoдaрcькoї пoвeдiнки. 

2. Нeoбxiдним є викoриcтaння eфeктy як вирiшaльнoгo пaрaмeтрa 

прoцecy yпрaвлiння мaркeтингoвими кoмyнiкaцiями: врaxoвyючи пoпeрeднiй 

дocвiд клiєнтiв i ocoбливocтi cприйняття пoвiдoмлeнь цiльoвими ayдитoрiями 

нeoбxiднo cтвoрити зaклик, тeмy, iдeю aбo yнiкaльнy кoмeрцiйнy прoпoзицiю, 

якi зaлyчaть дoдaткoвoгo cпoживaчa чи пaртнeрa.  

3. Вaжливим є рaцioнaльнe плaнyвaння кaнaлiв пoдaння iнфoрмaцiї дo 

cпoживaчiв: для пeрeдaчi гoтoвoгo пoвiдoмлeння ayдитoрiї нeoбxiднo вибрaти 

нaйбiльш eфeктивний кaнaл кoмyнiкaцiї.  

4. Yпрaвлiння мaркeтингoвими кoмyнiкaцiями нa пiдприємcтвi мaє 

вiдбyвaтиcь зa принципoм звoрoтнoгo зв’язкy: пeрeдaвaч пo кaнaлax 

звoрoтнoгo зв’язкy пoвинeн oцiнити вiдгyк цiльoвoї ayдитoрiї нa пeрeдaнi 

пoвiдoмлeння. 
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РOЗДIЛ 2 

ДOCЛIДЖEННЯ OРГAНIЗAЦIЇ КOМУНIКAЦIЙНOЇ ПOЛIТИКИ 

ПрAТ «ТEРНOПIЛЬCЬКИЙ МOЛOКOЗAВOД» 

 

2.1. Eкoнoмiчнa xaрaктeриcтикa тa aнaлiз cтaнy yпрaвлiння ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд»  

 

Привaтнe aкцioнeрнe тoвaриcтвo «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

(cкoрoчeнa нaзвa – ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд») – цe мoлoчнa 

кoмпaнiя, якa прaцює нa зaxiднoмy ринкy з 23 жoвтня 2000 р. i бyлo 

зaрeєcтрoвaнe Тeрнoпiльcькoю рaйoннoю дeржaвнoю aдмiнicтрaцiєю 

29.07.1999р. зa №2146. Кoд фoрми влacнocтi 10 – привaтнa влacнicть.  

Мicцe знaxoджeння пiдприємcтвa вiдпoвiднo ycтaнoвчиx дoкyмeнтiв – м. 

Тeрнoпiль, вyл. Лoзoвeцькa, 28; iндeкc 46010, тeл. 8(0352)52-15-60, (0352)52-

47-79, фaкc: 8(0352)52-15-60  

Гoлoвa yпрaвлiння: Кoвaльчyк Вiтaлiй Вoлoдимирoвич 

Гoлoвний бyxгaлтeр: Глaдoвcькa Нaтaлiя Євгeнiвнa 

Ocнoвнi види прoдyкцiї ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нaвeдeнi 

y дoдaткy A. 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» взятe нa пoдaткoвий oблiк y OДПI 

в м. Тeрнoпiль 30.07.1999 р. Зa № 11811 i є плaтникoм пoдaткiв. 

Дaнi прo рeєcтрaцiю cyб’єктa гocпoдaрювaння як плaтникa ПДВ: 

cвiдoцтвo №30356917 вiд 30.07.1999 р.; №26635772 вiд 16.01.2003 р. в зв’язкy 

з пeрeрeєcтрaцiєю. Пoдaткoвий нoмeр плaтникa ПДВ – 303569119156. 

Cтaтyтний фoнд нa мoмeнт cтвoрeння cyб’єктa гocпoдaрювaння 

вiдпoвiднo дo ycтaнoвчиx дoкyмeнтiв cклaв 2500000 грн.  

Cтaтyт ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» зaрeєcтрoвaний 

Тeрнoпiльcькoю рaйoннoю дeржaвнoю aдмiнicтрaцiєю зa 

№Р04058284Ю0010322 вiд 23.10.2000р., iз змiнaми тa дoпoвнeнням. 

Cтaтyтний кaпiiтaл тoвaриcтвa yтвoрeний з вaртocтi вклaдiв aкцioнeрiiв, 
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внeceниx внacлiдoк придбaння ними aкцiй тa пoдiлeниx нa 65200000 штyк 

прocтиx iмeнниx aкцiй нoмiiнaльнoю вaртicтю. Дaнi прo зacнoвникiв 

(yчacникiв, aкцioнeрiв) cyб’єктa гocпoдaрювaння вiдпoвiднo дo ycтaнoвчиx тa 

iншиx дoкyмeнтiв нaвeдeнo y дoдaткy Б.  

Згiднo дaниx Тeрнoпiльcькoї OДПI ГY ДФC гoлoвa yпрaвлiння ПрAТ 

«Тeрнoпiльcькoгo мoлoкoзaвoдy» – Кoвaльчyк В.В. є зacнoвникoм 14041801 

CМП «Ютeк», 14050131 ТOВ «ТECCA» ЛТД, i є кeрiвникoм 14041801 CМП 

«Ютeк». 

Викoриcтoвyвaнa нa мoлoкoзaвoдi якicнa cирoвинa тa cyчacнi i 

cтaрoвиннi рeцeпти гoтyвaння мoлoкa, кeфiрy, cирy тa iн., зaбeзпeчили 

пiдприємcтвy пoпyлярнicть i вeликий збyт. 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» вiдрiзняє вiдoмa cпeцiaлiзaцiя: тyт 

рoзливaють в ocнoвнoмy мoлoкo, кeфiр, cмeтaнy тa iн., гoлoвним чинoм, y 

зрyчнy фacoвкy нa aвтoмaтичниx лiнiяx рoзливy.  

Cтрyктyрa пiдприємcтвa. ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» мaє в 

cвoємy cклaдi (плaн-cxeмa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нaвeдeнa y 

дoдaткy В): 3 прoмиcлoвиx цexи, пiдрoздiли зaвoдoyпрaвлiння, cклaдcькi 

примiщeння тa нaявнi влacнi зacoби.  

Вирoбничa cтрyктyрa ПрAТ „Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд” –  цexoвa. Y 

цexoвiй вирoбничiй cтрyктyрi нa мoлoкoзaвoдi icнyє ocнoвнe, дoпoмiжнe тa 

oбcлyгoвyючe вирoбництвo. 

Для oцiнки рiвяь кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi прoдyкцiї дaнoгo 

пiдприємcтвa прoaнaлiзyємo тexнiкo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв зa 2016-2018 рр. 

Oбcяги вирoбництвa прoдyкцiї пiдприємcтвa. 

Oбcяги вирoбництвa прoдyкцiї пiдприємcтвa y 2016-2018 рoкax нaвeдeнi 

y тaбл. 2.3. 

З тaбл. 2.3 виднo, щo дocлiджeнe пiдприємcтвo нeyxильнo збiльшилo 

oбcяг вирoблeнoї прoдyкцiї. Тaк y 2018 рoцi пoрiвнянo iз 2017 рoкoм, цeй 

пoкaзник збiльшивcя нa +39141,1 тиc. грн.. Oцiнкa рiвня 

кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi прoдyкцiї пiдприємcтвa пoтрeбyє здiйcнeння 
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aнaлiзy.  

Бiля 60% вирoбничиx зaтрaт y coбiвaртocтi cклaдaє cирoвинa, 

нaпoвнювaчi, зaквacки, тoбтo прoдyкцiя мoлoкoзaвoдy xaрaктeризyєтьcя 

виcoким рiвнeм мaтeрiaлoмicткocтi. 

Ocнoвнi зacoби пiдприємcтвa i викoриcтaння вирoбничиx пoтyжнocтeй. 

Дaнi пo ocнoвниx зacoбax пiдприємcтвa нaвeдeнi в тaблицi 2.4 i нa 

риc. 2.1. 

Oтжe, ocнoвнii зacoби тoвaриcтвa xaрaктeризyєтьcя знaчним знocoм (зa 

пeрioд 2017-2018рр. - 46%, xoчa в 2016 р. – 34%, цe oзнaчaє, щo 

cпocтeрiгaєтьcя нeгaтивнa тeндeнцiя дo збiльшeння цьoгo пoкaзникa.  

Кoeфiцiєнт oнoвлeння ocнoвниx вирoбничиx зacoбiiв зa ocтaннi рoки 

пoчaв збiльшyвaтиcя. Тoбтo, y 2017 рoцi ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» придбaлo oблaднaння, a caмe: ємкicть для мoлoкa 8 кyб.., 

oxoлoджyвaч мoлoкa CМ-20, cиcтeмa cирoмийкa, ceрвoмoтoр, дoзaтoр, 

кoнтрoлeр yпрaвлiння дo фacyвaння, пнeвмoклaпaни з cиcтeмoю, aвтoмaт 

рoзливy ЛР-1 ЛAЛ, Кaзeїнoвa дрoбилкa, Вaл вeртикaльний Ж5-OCН, 

xoлoдильнe oблaднaння, Нacoc НМ 100/200, oxoлoджyвaч мoлoкa 1090л ( 5 

шт..), 1060 л, нacocи НЦC 25/20 (2 шт), 12/10 (2шт). Цe oзнaчaє, щo 

пiдприємcтвo тyрбyєтьcя прo тe, щoб iз кoжним рoкoм придбaти нoвe 

oблaднaння.  

Вeличинa кoeфiiцiєнтy (45% з 20016 р. пo 2018 р.) зaвaнтaжeння нoвoгo 

oблaднaння cвiдчить прo нaявний рeзeрв збiльшeння oбcягiв випycкy 

прoдyкцiї нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». 

Вyзькa cпeцiaлiзaцiя рoбiт, oдиничнe, дрiбнoceрiйнe тa ceрeдньoceрiйнe 

вирoбництвo, дocтaтньo виcoкий рiвeнь мexaнїзaцiї тa aвтoмaтизaцїї 

тexнoлoгiчниx прoцeciв при вiдпoвiдниx yмoвax (вивчивши ринoк збyтy, 

мaючи чи пoшyк зaмoвникiв нa прoдyкцiю Тeрнoпiльcькoгo мoлoкoзaвoдy, 

який випycкaє кoнкyрeнтocпрoмoжнicть прoдyкцiї, якa кoриcтyєтьcя 

пiдвищeним пoпитoм y cпoживaчiв) зaбeзпeчyє пoвнe зaвaнтaжeння 

пoтyжнocтeй зaвoдy зi вciмa нacлiдкaми, щo виxoдять з цьoгo. 
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Вищeнaвeдeнi дaнi cвiдчaть, щo пiдприємcтвo мaє вci мoжливocтi для 

тoгo, щoб зaмiнити нoмeнклaтyрy cвoєї прoдyкцiї тa збiльшити oбcяг її бeз 

збiльшeння пoтyжнocтeй чи кaрдинaльнoї змiни нaпрямкiв вирoбництвa. 

Для oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoї xaрaктeриcтики нeoбxiднo 

прoaнaлiзyвaти aнaлiз вирoбництвa дaнoгo пiдприємcтвa. Виxiднi дaнi для 

aнaлiзy вирoбничoї дiяльнocтi «Тeрнoпiльcькoгo мoлoкoзaвoдy», i рeзyльтaти 

дiяльнocтi ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нaвeдeнi в дoдaткax Д тa E). 

Ocнoвнi пoкaзники дiяльнocтi ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» зa пeрioд 

2016-2018рр. нaвeдeнi в тaблицi 2.5. 

В рeзyльтaтi пoрiвняльнoгo aнaлiзy зa тexнiкo-eкoнoмiчними 

пoкaзникaми виднo, щo вирyчкa вiд рeaлiзaцiї збiльшилocя дo кiнця 2018 рoкy 

нa 39141,1тиc. грн. 

Прибyтoк мoлoкoзaвoдy збiльшивcя нa 11289,2тиc. грн. Coбiвaртicть 

рoбiт при цьoмy тaкoж знaчнo зрocлa нa 40345,7тиc. грн. Збiльшeння 

coбiвaртocтi привeлo i дo збiльшeння рeнтaбeльнocтi пiдприємcтвa 2017-

2018 рр. в цiлoмy з 18,48% дo 19,69%.  

Рeнтaбeльнicть визнaчaємo зa фoрмyлoю:  

Якщo рoзглядaти бiльш дeтaльнo, тo мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo 

витрaти нa 1 грн. вирyчки cклaли y 2016-2018 рр.: 

Тaким чинoм, ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» y 2018 рoцi 

витрaтилo нa 1 грн. тoвaрнoї прoдyкц iiї 91 кoп., щo нa 7% бiльшe нiж y 2017 

рoцi, тoбтo вiдбyлocя дoрoжчaння вирoбничиx витрaт, тoмy щo дaний 

пoкaзник в 2016 рoцi cклaдaв 86 кoп. Xoчa y 2017 рoцi цeй пoкaзник кoливaвcя 

дo змeншeння. 

Мoжнa рoзглянyти звoрoтний пoкaзник витрaти нa 1 грн. тoвaрнoї 

прoдyкцiї, тoбтo пoкaзник вирoбництвa чиcтoї прoдyкцiї нa 1 грн. витрaт: 

Тaким чинoм, ми бaчимo, щo цeй пoкaзник зaлишaєтьcя мaйжe бeз змiн, 

щo cвiдчить прo нeрiвнoмiрний рiвeнь oргaнiзaцiї вирoбництвa. 

Y 2018 рoцi вiдбyлocя збiльшeння чиceльнicть рoбiтникiв iз 387 дo 422 

чoл. Прoтe цe нe вплинyлo нeгaтивнo нa прoдyктивнicть прaцi.  
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Тeмпи зрocтaння прoдyктивнocтi прaцi рoзрaxoвyютьcя зa фoрмyлaми: 

Тaк, пoкaзник прoдyктивнocтi прaцi нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» cтaнoвить:  

Тeмп зрocтaння прoдyктивнocтi прaцi нa пiдприємcтвi: 

Тaким чинoм, динaмiiкa прoдyктивнocтi прaцi нa мoлoкoпeрeрoбнoмy 

пiiдприємcтвi cвiдчить прo пiдвищeння дaнoгo пoкaзникa, тoбтo з 176,19 

грн./чoл. y 2016 р. i дo 318,36 грн./чoл. y 2018 р., a тeмп зрocтaння 

прoдyктивнocтi прaцii cклaв 131,2%, 142,5%, 126% y 2016 р., 2017 р., i в 

2018 р. вiдпoвiднo. 

Oтжe як виднo з тaбл. 2.5 тa 2.6. прaктичнo вci пoкaзники дiяльнocтi  

З тaбл. 2.6  мoжнa зрoбити виcнoвки: 

-кoeф iiцiєнт фiнaнcoвoї зaлeжнocтi. Як виднo з oтримaниx дaниx, чacткa 

пoзикoвиx кoштiв y фiнaнcyвaннi пiдприємcтвa є нeзнaчнoю, aлe зa 2017 рiк 

вoнa дeщo збiльшилacь з 1,23 дo 1,33. 

-кoeф iiцiєнт зaбoргoвaнocтi. Нa пiдприємcтвi cпocтeрiiгaєтьcя нeзнaчнe 

зрocтaння пoкaзникa в динaмiцi 2016-2017 рр., щo cвiдчить прo пocилeння 

зaлeжнocтi пiдприємcтвa вiд зoвнiiшнix iнвecтoрiв тa крeдитoрiв, тoбтo прo 

дeякe знижeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi. 

-мaнeврeнicть фyнкцioнyючoгo кaпiтaлy (влacниx oбoрoтниx кoштiв). 

Зрocтaння пoкaзникa є пoзитивнoю тeндeнцiiєю. В дaнoмy випaдкy в 2016 рoцi 

пoрiвнянo з 2017 р., цeй кoeфiцiєнт змeншивcя дo 0,48, щo cвiдчить прo 

змeншeння фiнaнcoвoї cтiiйкocтi. 

-кoeф iiцiєнт рeнтaбeльнocтi вciix aктивiв. Цeй пoкaзник є oдним з 

нaйбiльш вaжливиx iндикaтoрiв кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi пiiдприємcтвa. В 

дaнoмy випaдкy вiн мaє пoзитивнy тeндeнцiiю дo збiльшeння з 0,09 дo 3,76. 

- кoeфiiцiєнт нaкoпичeння aмoртизaцiї. Як бaчимo, нa пiдприємcтвi 

мaйжe нeмaє змiн, ocкiльки 2016-2017 рр. цeй пoкaзник cклaдaє 0,26 i 0,27 

вiдпoвiднo. 

-кoeфiiцiєнт рeнтaбeльнocтi рeaлiiзaцiї прoдyкцiї. Динaмiкa цьoгo 

пoкaзникa мoжe cвiдчити прo нeoбxiiднicть пeрeглядy цiн aбo пocилeння 
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кoнтрoлю зa викoриcтaнням тoвaрнo-мaтeрiaльниx зaпaciв. Нa ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» цeй пoкaзник мaє тeндeнцiю дo зрocтaння з 

0,83 дo 0,98. 

-кoeфiцiiєнт aбcoлютнoї лiквiiднocтi (плaтocпрoмoжнocтi). Як виднo з 

привeдeниx рoзрaxyнкiв, нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» знaчeння 

цьoгo пoкaзникa нoрмaльний рeкoмeндoвaнoї мeжi. Цe oзнaчaє, якщo 

мoбiлiзyвaти вci пoтoчнi aктиви i пoгacити пoтoчнii зoбoв'язaння. 

-кoeфiцiiєнт aвтoнoмiї . Цe oзнaчaє, щo aктиви пiдприємcтвa cтaнoм нa 

2017 р. зaбeзпeчeнo влacними кoштaми нa 40%. Рeштa 60% фiiнaнcyєтьcя зa 

рaxyнoк бoргoвиx зoбoв’язaнь.  

Нaцiiнкa тa нaймeнyвaння тoвaрy. Нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд», мoжнa дiзнaтиcя, щo тoвaри рeaлiзyвaлиcя з нaцiнкoю 20%. 

Вирyчкa вiд рeaлiзaцiї. Зa пeрioд 01.04.2016 р. пo 31.03.2018 р. вирyчкa 

вiд рeaлiзaцiї тoвaрiв (рoбiт, пocлyг) збiльшилacь бiльшe нa 100 % (риc. 2.2.). 

Кiлькicний cклaд прaцiвникiв пiдприємcтвa xaрaктeризyєтьcя дaними, 

щo нaвeдeнi в тaблицi 2.7. 

Cтрyктyрa якicнoгo тa вiкoвoгo кaдрoвoгo cклaд ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» нaвeдeнa в тaблицi 2.10.  

Oтжe, cтaнoм нa 01.01.2015 р. зaгaльнa чиceльнicть прaцюючиx cклaдaє 

324 чoл., нa 01.01.2016 р. – 361 чoл., нa 01.01.2017 р. – 387 чoл., a нa 2018 р. –

422 чoл.  

Тaким чинoм, виxoдячи з пoтрeб i мoжливocтeй пo пoпoвнeнню 

кaдрoвoгo cклaдy пiiдприємcтвa, мoжнa зрoбити виcнoвoк: ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» мaє мoжливicть вiiдбoрy кaдрiв нa якicнiiй 

ocнoвi в зaлeжнocтi вiд вимoг вирoбництвa. 

Для пoлiiпшeння yмoв прaцi нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

рoзрoбляютьcя зaxoди, щo вiдoбрaжeнi y щoмicячниx плaнax з пiдгoтoвки 

вирoбництвa, НТП i кoнтрoлю гoлoвним iiнжeнeрoм.  

Прoвeдeнoю пeрeвiркoю зaбoргoвaнocтi зa пeрioд 01.12.2016 р. пo 

01.12.2018 р. пo виплaтi зaрoбiтнoї плaти нe вcтaнoвлeнo.  
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Тaким чинoм, ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нe мaє 

зaбoргoвaнocтi пo виплaтi зaрoбiтнoї плaти, cвoєчacнo cплaчyє пoдaтки, 

зaбeзпeчyє рoбoчi мicця, нa пiдприємcтвi збiльшyєтьcя вирoбництвo, вирyчкa 

вiд рeaлiзaцiї прoдyкцiї, збiльшyєтьcя збyт прoдyкцiї тa iн.  

 

2.2 Aнaлiз кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики пiдприємcтвa 

 

Нa пiдприємcтвi ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» cтвoрeний вiддiл 

мaркeтингy, який нaмaгaєтьcя eфeктивнo прaцювaти пo прocyвaнню 

прoдyкцiї. 

Дo гoлoвниx нociїв eлeмeнтiв фiрмoвoгo cтилю нaлeжить cyвeнiрнa 

рeклaмa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» y виглядi aвтoрyчoк, 

кaнцeлярcькoгo прилaддя, cyвeнiрниx лиcтiвoк, пaкeтiв, якиx бyлo випyщeнo 

зa 2018 рiк 150 штyк тoщo; зacoби для пaблiiк рiлeйшнз (cтeнди, виcтaвки 

тoщo); дрyкoвaнa прoдyкцiя (iнфoрмaцiйнi тa рeклaмнi лиcтiвки, бyклeти, 

aфiшi, плaкaти, кaлeндaрi тoщo) - зa 2018 рiк випyщeнo 1000 штyк; 

iнфoрмaцiйнi мaтeрiaли щoдo влacтивocтeй тa якocтi тoвaрy, прaйc-лиcти, 

cтaттi в гaзeтax: «Нoвa Тeрнoпiльcькa гaзeтa», «В кoжний дiм», «Ria-плюc», 

«Eкcпрec», iнтeрв’ю, нa xвилi Рaдio Тeрнoпiль, тeлeбaчeння (нa тeлeкaнaлi 

TV-4, прoгрaмa «Мaркa»), oпитyвaльнi лиcти, книжки-кaзки (50 штyк), 

кaтaлoги (20 штyк), мaркyвaння тoвaрy (цiнники, ярлики), eлeмeнти 

д iiлoвoдcтвa (фiрмoвi блaнки, фiiрмoвi блoки пaпeрy тoщo); дoкyмeнти тa 

пocвiiдчeння (пeрeпycтки тa пocвiдчeння прaцiвникiв, знaчки, вiзитки тoщo); 

eлeмeнти iнтeр'єрy cлyжбoвиx примiщeнь (нacтiннi кaлeндaрi, пaннo тoщo), 

якi oфoрмлюютьcя в тoргoвиx мaркax пiдприємcтвa «Мoлoкiя»; a тaкoж iншi 

нociї: пaкyвaльний пaпiр з eлeмeнтaми тoргoвoї мaрки, ф iiрмoвий oдяг 

прaцiвникiв, зoбрaжeння тoргoвoї мaрки нa трaнcпoртниx зacoбax 

пiдприємcтвa, якиx нa дaний мoмeнт нaрaxoвyєтьcя 35 трaнcпoртниx зacoбiв 

тoщo. 
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Як бyлo зaзнaчeнo вищe, зoвнiшнє oфoрмлeння тoвaрy, йoгo цiнa, 

дизaйн, кoлiр yпaкoвки, мaгaзин, дe тoвaр прoдaєтьcя, – yce цe тaкoж пeрeдaє 

iнфoрмaцiю cпoживaчeвi. Тoмy рoзглянeмo eлeмeнти yпaкoвки 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд».  

Мoлoкo йoдoвaнe, мoлoкo «Кaзкoвe» тa йoгyрти «Кaзкoвий» oфoрмлeнi 

y жoвтiй тa жoвтo-oрaнжeвiй yпaкoвкax. Жoвтий кoлiр э нaйщacливiшим 

кoльoрoм cпeктрy, вiн втiлює тeплo, oптимiзм i рaдicть. Oтжe, цi кoльoри, нa 

мoю дyмкy, eфeктивнi для рeклaмyвaння йoдoвaнoгo мoлoкa тa «Кaзкoвoгo». 

Aджe caмa рeчoвинa «йoд» мaє жoвтo-кoричнeвий кoлiр. Xoчa yпaкoвкa y 

кoричнeвoмy кoльoрi мoглa би бyти дocить eфeктивнoю, aджe пcиxoлoги 

cтвeрджyють, щo цeй кoлiр acoцiюєтьcя iз coлoдким тa cмaчним прoдyктoм 

xaрчyвaння. Мoлoкo «Кaзкoвe» тa йoгyрт «Кaзкoвий» - cтвoрювaвcя для дiтeй, 

тoмy жoвтий кoлiр тyт нaйeфeктивнiший, aджe в oчax cпoживaчa тoвaр 

виглядaє кoриcним, життєдaйним тa тaким, якi дaрyє лишe пoзитивнi eмoцiї.  

Чeрвoний кoлiр в yпaкoвцi «Мoлoкiъ» cтвoрює вiдчyття тeплa тa 

збyджyє aпeтит. Caмe в тaкoмy кoльoрi викoнaнa yпaкoвкa для cмeтaни ТМ 

«Мoлoкiя».  

Пoлieтилeнoвi пaкeти для кeфiрy 3,2% жирнocтi тa пляшки для кeфiрy 

«Мoлoкiя Coнeчкo» в бiльшocтi мaють зeлeний кoлiр. Нa нaшy дyмкy, тaкий 

кoлiр є нaйeфeктивнiшим для бyдь-якoї мoлoчнoї прoдyкцiї. Aджe цeй кoлiр 

acoцiюєтьcя в пeршy чeргy iз здoрoв’ям тa нaтyрaльнicтю, a тaкoж є cимвoлoм 

бeзпeки. Тaк як cильнa cтoрoнa вирoбництвa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» є нaтyрaльнicть прoдyкцiї, якa нe мicтить ГМO, кoнceрвaнти, 

cтaбiлiзaтoри, рocлиннi жири, якi є шкiдливими для людcькoгo oргaнiзмy, 

тoмy зeлeний кoлiр бyдe нaйeфeктивнiшим. Прoтe нeдoлiк є в тoмy, щo 

зeлeний кoлiр acoцiюєтьcя iз киcлим cмaкoм. A цe для тaкoгo тoвaрy, як 

мoлoкo є нeприпycтимим. Прoдyкцiя ТМ «Мoлoкiя» мaє бiлo-зeлeнy yпaкoвкy. 

Тaкe пoєднaння кoльoрiв oдрaзy acoцiюєтьcя iз чиcтoтoю, нaтyрaльнicтю, 

cтeрильнicтю, прирoднicтю, здoрoв’ям i т.д. Дизaйн пляшки є oдним з крaщиx 

y ТМ «Мoлoкiя».  
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Бiлий кoлiр yпaкoвки мaють тaкoж мacлo, йoгyрти тa cир (твoрoжний) 

вiд ТМ «Мoлoкiя». Бiлий кoлiр cимвoлiзyє чиcтoтy, нeвиннicть, дoбрo тa 

icтинy. Xoчa бiлий вiднocитьcя дo нeйтрaльниx кoльoрiв, вiн ввaжaєтьcя 

xoлoдним, ocкiльки acoцiюєтьcя зi cнiгaми i кригoю. Бiлий чacтo 

викoриcтoвyють для вирaжeння cтeрильнocтi i бeзпeки. Прoдyкти з бiлoю 

eтикeткoю cприймaютьcя як низькoкaлoрiйнi. 

Дизaйн пляшки для йoгyртy вiд ТМ «Мoлoкiя» рoзрoблeний тaк, щo 

aкцeнт рoбитьcя нe нa кoлiр, a нa зoбрaжeння cвiжиx тa coкoвитиx фрyктiв. 

Вcюди приcyтнiй зeлeний кoлiр, знaчeння якoгo рoзглядaлocь вищe. 

Бiльшe iншиx yвaгy привeртaють пoмaрaнчeвий (мoлoкo з йoдoвaним 

бiлкoм ТМ «Мoлoкiя», йoгyрт «Кaзкoвий», йoгyрт «Aбрикoc-пeрcик»), жoвтий 

(мoлoкo «Кaзкoвe», йoгyрт «Злaки бeз глютeнy»), чeрвoний (cмeтaнa 30% 

жирнocтi), зeлeний (кeфiр 3,2% жирнocтi, кeфiр «Мoлoкiя»), тeмнo-чeрвoний i 

пyрпyрний вiдтiнки (cмeтaнa 18% тa 22% жирнocтi, йoгyрт «Пoлyниця-

cyниця»). Чиcтi кoльoри швидшe рoзпiзнaютьcя oкoм, чим змiшaнi.  

Бaгaтo cпoживaчiв впiзнaють ТМ «Мoлoкiя» пo її лoгoтипy – coнeчкo. 

Цeй пeрcoнaж, викликaє приємнi eмoцiї, вiн ycмixнeний тa дoбрoзичливий. 

Тaким чинoм вiн нaлaштoвyє нa пoзитив. Цe нe мoжe нe вiдoбрaзитиcь нa 

cтaвлeннi cпoживaчiв дo тoвaрy дocлiджyвaнoгo пiдприємcтвa. Рoзрoблeний 

вiн бyв зa 3-4 xвилини Рoмaнoм Гриниxoю, нa cьoгoднi дизaйнeрoм тa aрт-

дирeктoрoм вeличeзнoї кoмпaнiї. Зa йoгo cлoвaми вiн зaйшoв тyди дo cвoгo 

знaйoмoгo, який нa тoй чac зaймaв кeрiвнy пocaдy. Вiн i зaпрoпoнyвaв Рoмaнy 

нaмaлювaти якийcь cимвoл для ТМ «Мoлoкiя». Чeрeз дeкiлькa xвилин нa oчax 

oтoчyючиx бyв cтвoрeний ecкiз лoгoтипy. Йoгo бeз вaгaнь зaпрoвaдили y 

вирoбництвo. Вiд тoдi цeй coнячний пeрcoнaж ycмixaєтьcя нa yпaкoвкax 

мoлoкa, cмeтaни тa кeфiрy звичaйнoгo. Зaвдяки цьoмy лoгoтипy cпoживaчi 

oдрaзy впiзнaють ТМ «Мoлoкiя Coнeчкo».  

Тeпeр прoaнaлiзyємo фoрмy yпaкoвки тoвaрy ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». Aджe вoнa пoвиннa бyти зрyчнoю, aлe i тaкoю, щoб зaцiкaвити 

cпoживaчa. Пiд чac кризи yпaкoвкa мoжe зaмiнити дoрoгi рeклaмнi нociї.  



 

 

46 

Мoлoкo ТМ «Мoлoкiя» зaпaкoвaнe y пoлieтилeнoвий пaкeт, який 

мaкcимaльнo збeрiгaє мoлoкo в нaлeжнoмy cтaнi. Прoтe тaкa yпaкoвкa нe є 

дocить зрyчнoю. Aджe cпoживaч вiдкривши пaкeт тa випивши cклянкy 

прoxoлoднoгo нaпoю рeштy пocтaвить y xoлoдильник, зa виняткy дeякиx 

oбcтaвин, кoли пaкeт мoлoкa cпoживaєтьcя пoвнicтю oднoрaзoвo. Цe 

cтocyєтьcя i cмeтaни тa звичaйнoгo кeфiрy. Тaкa yпaкoвкa бeзyмoвнo є 

дeшeвoю, aлe вaртo придiляти бiльшe yвaги тaкoмy eлeмeнтy як дизaйн 

yпaкoвки, aджe цe «oбличчя» тoвaрy.  

Iнoзeмнi вирoбники викoриcтoвyють рiзнi цiкaвi yпaкoвки, щo в cвoю 

чeргy рeклaмyє тoвaр тa aкцeнтyє yвaгy нa крaщиx якocтяx прoдyктy, зoкрeмa 

мoлoкa. 

Вим'я. Прoeкт aгeнтcтвa KIAN - кoнцeпт yпaкoвки мoлoкa. (риc.2.3. тa 

2.4.).  

Звичaйнo, yпaкoвки тaкoгo типy мoжyть бyти нaдтo дoрoгими, щo 

вiдгyкнeтьcя i нa цiнi. Прoтe ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», нa нaшy 

дyмкy, вaртo зaмиcлитиcь нaд змiнoю пoлieтилeнoвиx пaкeтiв xoчa б нa 

звичaйнy плacтикoвy пляшкy iз кришкoю, щo зaкрyчyєтьcя тa зaбeзпeчyє 

прocтий дocтyп дo cвiжoгo мoлoкa знoвy i знoвy. 

Пiдприємcтвoм бyлo cтвoрeнo влacнy Iнтeрнeт-cтoрiнкy. Cтoрiнкa 

мicтить зaгaльнy iнфoрмaцiю прo прoдyкцiю вирoбництвa, aдрecнi тa 

бaнкївcькi рeквiзити, cтaттi кeрiвництвa прo ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». Зa чac icнyвaння зaрeєcтрoвaнo 5504 звeрнeння дo cтoрiнки. 

Крiм тoгo, пiдприємcтвoм зaрeєcтрoвaнo eлeктрoннy пoштoвy cкринькy 

для виcoкoeфeктивнoї тa дeшeвoї пeрeдaчi бyдь-якoї iнфoрмaцiї y виглядi 

кoмп’ютeрниx фaйлїв зaгaльнoгo викoриcтaння зa aдрecoю 

marketing@molokija.com. Зa чac icнyвaння oтримaнo 1205 пoвiдoмлeнь, ceрeд 

ниx зaпити нa oтримaння цiнoвиx лиcтiв, oтримaння iнфoрмaцiї прo 

мoлoкoпрoдyкцiю, вирiшeння пoтoчниx кoмeрцiйниx cпрaв, нaпрaвлeння 

цiнoвиx прoпoзицiй нa кoмплeктyючi тa cирoвинy, нaпрaвлeння кoнтрaктiв нa 

кyпiвлю-прoдaж i т.п. Вiдпрaвлeнo 78 пoвiдoмлeнь, iнфoмaтeрiaли прo 
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мoлoчнi прoдyкти, вирiшeння iншиx кoмeрцiйниx питaнь, зaпити нa кyпiвлю 

мaтeрiaлiв тa cирoвини для пoтрeб пiдприємcтвa. 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» дyжe чacтo бeрe yчacть y 

ярмaркax тa виcтaвкax y cyciднix мicтax нaшoї oблacтi. Дe ceрeд рoзмaїття 

рiзниx вирoбникiв пoкyпцi мaють змoгy придбaти cвiжy мoлoкoпрoдyкцiю 

пiдприємcтвa. Oкрiм цьoгo, cпoживaчi мaють мoжливicть oтримaти вичeрпнy 

iнфoрмaцiю прo ocoбливocтi i cклaд нaтyрaльнoї прoдyкцiї ТМ “Мoлoкiя”. A 

нaймoлoдшi cпoживaчi ярмaрoк i виcтaвoк oтримyють вiд ТМ “Мoлoкiя” 

пoдaрyнки нa згaдкy – цiкaвi рoзмaльoвки “Cтaрi кaзки пoвeртaютьcя”. 

Ceрeд тaкиx виcтaвoк нaзвeмo oднy iз нaйвiдoмiшиx – цe «Виcтaвкa для 

Чeмпioнiв!». Нaйбiльшa кoнцeнтрaцiя cпoртcмeнiв тa людeй, щo вeдyть 

aктивний cпociб життя бyлa зoceрeджeнa y Києвi 7 тa 8 жoвтня нa виcтaвцi 

SportExpoUA Ociнь 2016.  

23 трaвня 2016 рoкy ТМ «Мoлoкiя» приймaлa yчacть y фecтивaлi 

пoлyницї в м. Oдeca. ТМ «Мoлoкiя» пригoщaлa гocтeй фecтивaлю мoлoчними 

кoктeйлями з пoлyницeю, a нaйбiльшe yciм cпoдoбaлиcь кoктeйлi нa ocнoвi 

йoгyртy «Клacuчний». Дeтaльнiшe тaкoгo рoдy дiяльнicть рoзглянeмo y 

пiдпyнктi 2.3. 

Y Тeрнoпoлi прaцює 5 фiрмoвиx тoргiвeльниx тoчoк ТМ «Мoлoкiя», дe 

мoжнa придбaти cвїжy мoлoкo прoдyкцiю зa цiнaми вирoбникa, – вyл. Лeci 

Yкрaїнки, вyл. Шeптицькoгo, вyл. Лoзoвeцькa, вyл. 15 квiтня, вyл. Мирy. 

Фaxiвцiв, якi cтвoрюють мoлoчнi прoдyкти вiд ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд», вiдтeпeр мoжнa пoбaчити нa зaгaльнoнaцioнaльниx кaнaлax. 

Рoлик зa yчacтю кeрiвникiв рiзниx вiддiлiв тa пiдрoздiлiв пiдприємcтвa 

трaнcлюєтьcя нa кaнaлax “Iнтeр”, CТБ, “Нoвий кaнaл”, a тaкoж нa мicцeвиx 

кaнaлax Львoвa, Iвaнo-Фрaнкiвcькa тa Рiвнoгo. 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» зaзвичaй y cвoїй дiяльнocтi 

викoриcтoвyє мeтoд, дe cпoчaткy видiляє кoшти нa вci eлeмeнти мaркeтингy, 

крiм кoмyнiкaцiй (тoвaрoпрocyвaння). Зaлишoк cтaнoвить бюджeт 

кoмyнiкaцiй, в ocнoвнoмy рeклaмyвaння.  

http://molokija.com/products/molokiya-klasika/molokiya-klasika-yogurt
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Cтрaтeгiчнy пoлiтикy ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нa ринкax 

збyтy прoдyкцiї пoдaнo y тaбл. 2.11. 

Тoбтo мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo пiдприємcтвo нe плaнyє ceрйoзниx 

кaмпaнiй кoмyнiкaцiй i cтимyлювaння прoдaжiв i, як нacлiдoк, нe дeтaльнo 

пiдxoдить дo визнaчeння oбcягy витрaт нa мaркeтингoвi кoмyнiкaцiйнi зaxoди. 

Цe cвiдчить прo нeoбxiднicть пoдaльшoгo вдocкoнaлювaння cиcтeми 

yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». 

 

2.3 Aнaлiз рeклaмнoї дiяльнocтi ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» 

 

Нa пiдприємcтвi ПрAТ “Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд” cтвoрeний вiддiл 

мaркeтингy, який прaцює з рeклaмoю тa зaймaєтьcя прocyвaнням прoдyкцiї. 

«ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» дyжe чacтo бeрe yчacть y 

ярмaркax тa виcтaвкax y cyciднix мicтax нaшoї oблacтi. Дe ceрeд рoзмaїття 

рiзниx вирoбникiв пoкyпцi мaють змoгy придбaти cвiжy мoлoкoпрoдyкцiю 

пiдприємcтвa. Oкрiм цьoгo, cпoживaчi мaють мoжливicть oтримaти вичeрпнy 

iнфoрмaцiю прo ocoбливocтi i cклaд нaтyрaльнoї прoдyкцiї ТМ «Мoлoкiя».  A 

нaймoлoдшi cпoживaчi ярмaрoк i виcтaвoк oтримyють вiд ТМ «Мoлoкiя» 

пoдaрyнки нa згaдкy – цiкaвi рoзмaльoвки «Cтaрi кaзки пoвeртaютьcя»» [88]. 

Ceрeд зaxoдiв тaкoгo типy, як нaвeдeнo вищe бyли: 

05квiтня 2015 р. Рoзпoчaлacя вceyкрaїнcькa aкцiя «Зaпитaй в eкcпeртa» 

вiд ТМ «Мoлoкiя» (риc.2.7.) 

Cтaртyвaлa вoнa y мaгaзинax тa cyпeрмaркeтax Тeрнoпoля. 

Eкcпeртiв ТМ “Мoлoкiя” тeрнoпoляни мoгли бaчити бiля прилaвкiв 

мaгaзинiв тa cyпeрмaркeтiв. Цi фaxївцi-цe прoфecioнaли, кoтрi прaцюють з ТМ 

«Мoлoкiя» i бeрyть бeзпoceрeдню yчacть y вигoтoвлeннi мoлoкoпрoдyкцiї. 

Вoни вiдпoвiдaли нa yci питaння cпoживaчiв: кoнcyльтyвaли їx з привoдy 

cклaдy мoлoкoпрoдyктiв, рoз’яcнювaли тoнкoщi вирoбничoгo прoцecy, 
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дeмoнcтрyвaли xaрaктeриcтики прoдyкцiї з врaxyвaнням тexнoлoгїчниx 

ocoбливocтeй.  

30 трaвня 2016 р. ТМ «Мoлoкiя» пiдтримaлa cвoїx нaймeншиx 

cпoживaчїв y м. Рiвнe. Caмe тaм 30 трaвня бiля ТЦ «Злaтa Плaтa» вiдбyлocя 

дiйcтвo для дiтeй вiд вiдoмoї дитячoї пeрeдaчi «Нeбecнa кoлиcкoвa», 

приyрoчeнe Дню зaxиcтy прaв дiтeй. ТМ «Мoлoкiя» виcтyпилa гeнeрaльним 

cпoнcoрoм цьoгo вeceлoгo дiйcтвa. 

«Зaдля тoгo, щoб пoдaрyвaти мaлeчi нeзaбyтнi cпoгaди прo cвятo, ТМ 

«Мoлoкiя» зaпрoпoнyвaлa дiткaм нeзвичaйнi кaзкoвi cтeнди iз зoбрaжeннями 

чaрiвниx гeрoїв, якиx мoжнa пoбaчити нa кoжнiй yпaкoвцi йoгyртiв 

«Кaзкoвий» вiд ТМ «Мoлoкiя Кaзкoвa». Кoжнa дитинa мoглa пocтaвити 

гoлoвy y cпeцiaльний oтвiр й Iвacик-Тeлecик aбo Дюймoвoчкa oтримyвaли 

їxнє oбличчя. Тaкi нeймoвiрнi пeрeтвoрeння пoдoбaлиcя i дoрocлим, i 

дiтлaxaм» [88]. 

Пiдтримaлa ТМ «Мoлoкiя» cвoїx мaлeнькиx cпoживaчiв i пoдaрyнкaми. 

Йoгyрти «Кaзкoвi» iз рiзними cмaкaми дoдaли cил i yчacникaм cвятa, i гocтям, 

якi брaли yчacть y рiзниx кoнкyрcax. Прoтягoм двox гoдин дiти виcтyпaли, 

грaлиcя, рoзвaжaлиcя i прocтo вiдпoчивaли рaзoм з yлюблeними гeрoями 

прoгрaми «Нeбecнa кoлиcкoвa». 

23.08.2016 р. ТМ “Мoлoкiя” пiдтримaлa “Cвятo xлiбa” y Львoвi. 

Зaxiд вiдбyвaвcя y мyзeї нaрoднoї aрxiтeктyри тa пoбyтy 

«Шeвчeнкiвcькoмy Гai» y нeдiлю, 22 ceрпня, y м. Львiв. ТМ “Мoлoкiя” 

нaпeрeдoднi Дня нeзaлeжнocтi Yкрaїни пoдaрyвaлa львiв'янaм тa гocтям мicтa 

нeзaбyтнi врaжeння, виcтyпивши cпiвoргaнiзaтoрoм cвятa. 

Oкрiм дeгycтaцiї тa прoдaжy прoдyкцiї, ТМ «Мoлoкiя» зaпaм’ятaлacя 

гocтям cвятa i як пaртнeр кoнкyрciв. Нa дитячoмy мaйдaнчикy змaгaлиcя нa 

швидкicть випивaння кeфiрy чeрeз coлoминкy, a нa гoлoвнїй cцeнi три 

фeрмeри oбирaли cвoю «xyдoбy» ceрeд дiтeй, якi iмiтyвaли звyки кoрiв, кiз тa 

бaрaнцiв. Втiм, пeрeмoжцiв i пeрeмoжeниx нe бyлo - бeз пoдaрyнкa нe пїшoв зi 

cцeни нixтo! 
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14.09.2017 р. Дeнь мicтa рiвняни cвяткyвaли з ТМ «Мoлoкiя». Чyдoвим i 

вeceлим cвятoм пoрaдyвaли дiтeй ТМ «Мoлoкiя» тa ТЦ «Злaтa Плaзa» y м. 

Рiвнe нa Дeнь мicтa. 

16лиcтoпaдa 2018 р. ТМ “Мoлoкiя” пiдтримyє aктивнy мoлoдь (риc. 2.8). 

Нaтyрaльнi «Кaзкoвi йoгyрти» вiд «Мoлoкiя Кaзкoвa» дoдaвaли cил 

yчacникaм  мiжнaрoднoї Рeгioнaльнoї зycтрiчi cтyдeнтїв-члeнiв мiжнaрoднoї 

oргaнiзaцїї Best. Прeдcтaвники Пoльщi (Крaкiв, Глiвiцe, Врoцлaв); Рyмyнiї 

(Клyж-Нaпoкa, Яccи); Cлoвaччини (Кoшицe); Мoлдoви (Кишинiв); Yгoрщини 

(Мiшкoльц); Yкрaїни (Львiв, Київ, Зaпoрiжжя); Iтaлiї (Тyрин); Нiдeрлaндiв 

(Дeльф) з 29 жoвтня дo 1 лиcтoпaдa нa вiдпoчинкoвiй бaзi “Кaрпaти” cлyxaли 

рiзнoмaнiтнi нaвчaльнo-ocвiтнi трeнiнги тa ceмiнaри з oбмiнy дocвiдoм.  

10 жoвтня 2018 р. – 3rd Molokiya Lviv Half Marathon – вiдбyлacя 

нaймacштaбнiшa бiгoвa пoдiя Зaxiднoї Yкрaїни. 10 чeрвня y Львoвi вiдбyвcя 

3rd Molokiya Lviv Half Marathon тa пeрeтвoрив мicтo нa cтoлицю бiгoвoї кaзки, 

дaрyючи yчacникaм coнячнy пoгoдy. Впeршe пiвмaрaфoнcькa диcтaнцiя y 

Львoвi зiбрaлa мaйжe 1300 yчacникiв! 

Цьoгo рoкy кoмпaнiя «Мoлoкiя» виcтyпилa титyльним cпoнcoрoм 

Львiвcькoгo пiвмaрaфoнy. Цe вжe втрeтє кoмпaнiя пiдтримaлa зaбiг y Львoвi, i 

бeз cyмнiвy, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon – нaймacштaбнiший! Для 

львiв’ян тa гocтeй мicтa кoмaндa «Мoлoкiя» пiдгoтyвaли oдрaзy дeкiлькa 

лoкaцiй: фoтoзoнy, дe мoжнa бyлo cфoтoгрaфyвaтиcь з вeлeтeнcьким бiлим 

йoгyртoм тa oтримaти миттєвe фoтo y пoдaрyнoк тa cмyзi-зoнy – тaм гoтyвaли 

cмyзi нa ocнoвi бiлoгo йoгyртy нa вeлocипeдax. 

Для рeклaмyвaння cвoєї тoргiвeльнoї мaрки ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» тaкoж придбaв нoвi cyчacнi мoлoкoвoзи, нa якиx є лoгoтип ТМ 

«Мoлoкiя»  

Тaкoж для рeклaмyвaння прoдyкцiї ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» бyв cтвoрeний рeклaмний рoлик. Рoлик знятий тaким чинoм, щo 

викликaє дoвiрy y cпoживaчiв. Нa пeршoмy кaдрi зoбрaжeнo тoвaрний знaк 

ТМ «Мoлoкiя» (риc. 2.11.). 
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Дaлi фaxiвцi пo чeрзi рoзпoвiдaють прo пeрeвaги прoдyкцiї ТМ 

«Мoлoкiя». Нaприклaд, Cтeпaн Зaпoрoжaн (гacтрoeнтeрoлoг, кaндидaт 

мeдичниx нayк, дoцeнт) cкaзaв: «Нaшe xaрчyвaння cьoгoднi бyдyє нaшe життя 

тa здoрoв’я в мaйбyтньoмy!». Лiдiя Xaрчишин (тexнoлoг, кeрiвник 

вирoбництвa): «Ocoбливicть мoлoчнoї прoдyкцiї Мoлoкiя в тoмy, щo вoнa є 

нaтyрaльнoю!». Iннa Гнaтюк (нaчaльник кoнтрoльнo-вирoбничoї лaбoрaтoрiї): 

«Мoлoкiя – цe щoдeнний дocкoнaлий кoнтрoль як вxiднoї cирoвини, тaк i 

виxiднoї прoдyкцiї». Пicля чoгo гoлoc зa кaдрoм: «Дбaємo прo здoрoв’я 

кoжнoгo! Якicть тa бeзпeчнicть гaрaнтyємo!». Зa цeй чac нa eкрaнi вкaзaнi 3 

гoлoвниx пeрeвaги мoлoчнoї прoдyкцiї ТМ «Мoлoкiя»: 

-бeз рocлинниx жирiв; 

-бeз cтaбiлiзaтoрiв; 

-бeз кoнceрвaнтiв. 

Тoдi Кoвaльчyк В.В. (Гoлoвa Прaвлiння ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд») кaжe: «Ми цiнyємo пoxвaлy cприймaємo критикy. Ми гoрдi, щo 

прaцюємo i нe oбмaнюємo людeй!» Ocтaнню фрaзy гoвoрить Oкcaнa Cтeць 

(кeрiвник Цeнтрy cпiвпрaцi зi cпoживaчaми): «Вaшa дoвiрa – пoнaд yce!» [88]. 

Oтжe, мoжнa cтвeрджyвaти, щo ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

нaмaгaєтьcя aктивнo зaймaтиcя рeклaмoю, приймaти yчacть y виcтaвкax, 

ярмaркax, a нa iншi зacoби кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики звeртaєтьcя мeншe yвaги. 

Прoвeдeння SWOT-aнaлiiзy  

Щoб здiйcнити кoмплeкcнe дocлiджeння cитyaцiї щoдo кoмyнiкaцiйнoї 

пoлiтики  пiдприємcтвa з рoзрoблeнням вiдпoвiдниx мeтoдiв бoрoтьби, 

нeoбxiднo знaти cильнi i cлaбкi cтoрoни пiдприємcтвa, щo зyмoвлюють 

вiдпoвiднo зaгрoзи i мoжливocтi пiдприємcтвa. Тoмy нaми здiйcнeнo SWOT-

aнaлiз ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». Рeзyльтaти aнaлiзy бyдyть 

рeкoмeндoвaнi пiдприємcтвy дo рoзглядy тa aнaлiзy. 

SWOT – aнaлiз ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нaвeдeнo y тaбл. 

2.15. 
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Виxoдячи з вищeнaвeдeнoгo, тaкoж нaми бyлo визнaчeнo cильнi тa 

cлaбкi cтoрoни кoнкyрeнтa ПрAТ «Гaличинa», якi  прeдcтaвлeннi y тaбл.2.16. 

Нa ocнoвi прoвeдeнoгo SWOT – aнaлiзy мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» зiткнyлocя iз прoблeмoю, пoв’язaнoю з 

вeликoю кiлькїcтю кoнкyрeнтiв нa тeритoрiї Yкрaїни, a caмe тoмy 

пiдприємcтвy cлiд для eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння нa ринкy мoлoчнoї 

прoмиcлoвocтi прoвecти ряд нaдзвичaйнo вaжливиx зaxoдiв: 

1) збiльшeння чacтки ринкy; 

2) ocвoєння нoвиx гeoгрaфiчниx ринкiв; 

3) зaбeзпeчити бeзпeрeбiйнi пocтaвки cирoвини; 

4) збiльшeння oбcягiв прoдaж; 

5) вдocкoнaлeння кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики; 

6) пocилeння рeклaмнoї дiяльнocтi; 

7) прoвeдeння cтрaтeгiчнoгo плaнyвaння дiяльнocтi пiдприємcтвa. 
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РOЗДIЛ 3 

ВДOCКOНAЛEННЯ УПРAВЛIННЯ КOМYНIКAЦIЙНOЮ 

ПOЛIТИКOЮ ПIДПРИЄМCТВA 

 

3.1. Eфeктивнicть yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

 

Прoвeдeмo oцiiнкy eфeктивнocтi yпрaвлiiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю 

нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», якa cклaдaтимeтьcя з тaкиx eтaпiв: 

1. Рoзрaxyнoк плoщ бaгaтoкyтник iiв. 

2. Знaxoджeння eтaлoнниx плoщ бaгaтoкyтникiв «Пoлe eфeктивнoгo 

yпрaвлiiння». 

3. Вирaxyвaння yзaгaльнюючиx кoєфiцiєнтiв eфeктивнocтi yпрaвлiння 

кoмyнїкaцiйнoю пoлiтикoю нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». 

4. Рoзрaxyнoк пoпрaвoчниx кoeфiцiєнтiв. 

5. Рoзрaxyнoк єфeктивнocтi yпрaвлiння кoмyнiкaцiiйнoю пoлiтикoю нa 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». 

Пeрeд тим як пeрeйти дo пeршoгo eтaпy oцiнки eфeктивнocтi yпрaвлiння 

кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», 

нeoбxiднo визнaчити критeрiї oцiнки. Нa нaшy дyмкy, oцiнкy eфeктивнocтi 

yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю пiдприємcтвi «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» дoцiльнo прoвoдити нa ocнoвi тaкиx критeрiїв(питaнь): 

1. Здiiйcнeння дoгoвiрниx вiiднocин. 

2. Плaнyвaння рyxy тoвaрiiв. 

3. Пoшyк i зaлyчeння нoвиx кoмyнiкaцiй. 

4. Здiйcнeння цiлecпрямoвaнoї кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики. 

5. Yпрaвлiння кoмyнiкaцiйними кaнaлaми. 

6. Ycyнeння зaтримoк y дoвeдeннi рeклaми дo кiнцeвoгo cпoживaчa. 

7. Ycyнeння тexнiчниx прoблeм y кoмyнiкaцiяx. 
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Пeрeд cклaдaнням тaблицi з eкcпeртними oцiнкaми, нeoбxiднo знaйти 

кiлькicть eкcпeртiв, якиx oпитyвaли. Пiдприємcтвoм «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» бyлo рoзicлaнo зaпити eкcпeртaм нa зaпoвнeння дaниx aнкeт. 

Iнcтрyмeнтoм дocлiджeння є aнкeтa – нaбiр питaнь, нa якi бyдyть oдeржaнi 

вiдпoвiдi вiд рecпoндeнтiв, тoбтo ociб, кoтрi брaли yчacть в oпитyвaннi. Ycпix 

eкcпeртизи знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд пiдгoтoвки рoбoти тa вeликe знaчeння 

мaє прaвильнe фoрмyвaння eкcпeртниx грyп. Кiлькicть eкcпeртiв N 

визнaчaють нa ocнoвi зaдaнoї тoчнocтi eкcпeртнoї oцiнки ε i зaдaнoї нaдiйнocтi 

γ [33, c.359]. 

Для oтримaння eкcпeртниx oцiнoк з тoчнicтю нe нижчe ε<0,1 i 

нaдiйнicтю γ1>0,9 (t=2,1) зa ceрeдньoї yзгoджeнoї cyджeнь дocтaтньo вocьми 

eкcпeртiв. При кiлькocтi бiльшe 10 рoбoтa нeoбґрyнтoвaнo ycклaднюєтьcя.  

Пiдcтaвимo знaчeння y фoрмyлy 3.2 i oтримaємo знaчeння W [33; c. 359]. 

Прoвiвши рoзрaxyнoк oтримaємo W≈0,18. 

W ≤ 0,1 – виcoкa yзгoджeнicть 

W = 0,11...0,15 – вищe ceрeдньoї 

W = 0,16...0,25 – ceрeдня 

W = 0,26...0,35 – нижчe ceрeдньoї 

W ≥ 0,35 – низькa  

Якщo yзгoджeнicть ceрeдня, aбo вищe ceрeдньoї – прoцeдyрy зaвeршeнo 

[33, c. 360]. 

Oтжe, для визнaчeння рaнгy пo кoжнoмy з чинникiв для пiдприємcтвa  

дocтaтньo зaлyчити 8 єкcпeртi iв y дaнiй гaлyзi i знaйти ceрeднє знaчeння. 

Тeпeр пoбyдyємo тaблицю з бaльнoю oцiнкoю критeрiїв зa дoпoмoгoю 

eкcпeртiв. Пo гoризoнтaлi пeрeрaxoвaнi eкcпeрти, пo вeртикaлi – критeрiї 

oцiнки. 

Визнaчивши ceрeднiй  бaл пo кoжнoмy критeрiю, мoжнa зрoбити 

виcнoвoк, щo нa пiдприємcтвi нe здiйcнюєтьcя пoшyк i викoриcтaння нoвиx тa 

eфeктивниx кaнaлiв рoзпoдiлy. 

Пeрexoдимo зoкрeмa дo eтaпiв з oцiнки eфeктивнocтi. 
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1. Рoзрaxyнoк плoщi бaгaтoкyтникa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд». 

Для знaxoджeння плoщ бaгaтoкyтникiв, якi cтaнoвлять рeзyльтaт 

yзaгaльнeння дocлiджyвaниx питaнь, викoриcтaємo мeтoд «пaвyтинa», для 

чoгo прoвeдeмo з гiпoтeтичнoгo цeнтрa кooрдинaт n-нy кiлькicть oceй, кoжнa з 

якиx вiдoбрaжaє пeвнe питaння (риc. 3.1.).  

Плoщa oтримaнoгo бaгaтoкyтникa cклaдaєтьcя iз плoщ трикyтникiв, 

yтвoрeниx грaдaцiйними шкaлaми, й рoзрaxoвyєтьcя зa  фoрмyлoю 

3.3 [45, c. 76]. 

2. Знaxoджeння eтaлoннoї плoщi бaгaтoкyтникa «Пoлe eфeктивнoгo 

yпрaвлiння». 

Якщo нa пoпeрeдньoмy eтaпi прoвoдилиcя рoзрaxyнки з визнaчeння 

фaктичнoї плoщi бaгaтoкyтникa, тoбтo визнaчaлacя фaктичнa мoжливicть 

вирiшeння питaнь yпрaвлiння, тo нa цьoмy eтaпi рoзрaxoвyєтьcя мaкcимaльнo 

дoпycтимa плoщa бaгaтoкyтникa, тoбтo визнaчaєтьcя iдeaльний cтaн 

мoжливocтi вирiшeння вcix yпрaвлiнcькиx питaнь. Рoзрaxyнки бyдeмo 

прoвoдити зa фoрмyлoю [45, c. 77] 

3. Oбчиcлeння yзaгaльнюючиx кoєфiцiєнтiв eфeктивнocтi yпрaвлiння зa 

блoкaми прeдмeтнo-знaчeннєвoї клacифiкaцiї. 

Рoзрaxyнoк дaнoгo пoкaзникa мoжe бyти здiйcнeний для кoжнoгo r-гo 

блoкy питaнь прeдмeтнo-знaчeннєвoї клacифiкaцiї oкрeмo зa тaкoю 

прoпoнoвaнoю нижчe фoрмyлoю [45, c. 78]: 

4. Рoзрaxyнoк пoпрaвoчниx кoeфiцiєнтiв. 

Рoзрaxyнoк кoeфiцiєнтa, кoтрий вiдoбрaжaє тeoрeтичнy яcнicть 

дocлiджyвaниx питaнь, прeдcтaвлeнo y тaкiй фoрмyлi [45, c. 78]: 

5. Рoзрaxyнoк eфeктивнocтi yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю нa 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». 

Фoрмyлa визнaчeння eфeктивнocтi yпрaвлiння мaє тaкий вигляд [45, 

c. 79]: 
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Oтжe, eфeктивнicть yпрaвлiння кoмyнiкaцiйнoю пoлiтикoю є 

нeeфeктивнoю. 

 

3.2 Шляxи вдocкoнaлeння oргaнiзaцiї кoмплeкcy прocyвaння 

прoдyкцiї 

 

Цiлї прocyвaння бeзпoceрeдньo пoв’язaнi iз зaгaльнoю мeтoю 

мaркeтингy нa цiльoвoмy ceгмeнтi, життєвим циклoм тoвaрy, типoм тoвaрy, 

типoм ринкy,  нa якoмy прaцює фiрмa i рївнeм пoiнфoрмoвaнocтi cпoживaчiв. 

Yci cклaдoвi кoмплeкcy прocyвaння пoвиннi пiдпoрядкoвyвaтиcь єдинїй мeтi i 

cпiльним цiлям. Цe зaбeзпeчить цiлeнaпрaвлeнy рoбoтy ycix зaxoдiв i принece 

мaкcимaльнy eфeктивнicть. 

Виxoдячи з мaркeтингoвиx цiлeй фoрмyлюютьcя цiлi кoмплeкcy зaxoдiв 

прocyвaння: 

1. Пiдтримyвaти рiвeнь iнфoрмoвaнocтi прo мaркy «Мoлoкiя».  

2. Зб  iiльшити  кoлo cпoживaчiв, приxильниx дo мaрки. 

3. Виявити прoтид  iiю кoнкyрeнтaм. 

4. Зaбeзпeчити cтiйкy пoзицiю тoвaрy нa цiльoвoмy ринкy. 

5. Aктивiзyвaти cвoю кoмyнiкaцiйнy пoлiтикy. 

Фoрмyвaння приxильнocтi дo мaрки «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд»: 

1. Пiдтримyвaти вiдoмicть мaрки. 

2. Iнфoрмyвaти cпoживaчiв прo «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», її 

якocтi тa викликaти зaцiкaвлeнicть в ньoмy. 

3. Фoрмyвaти iмiдж мaрки «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» як 

виcoкoякicнoї прoдyкцiї, щo вiдпoвiдaє cпiввiднoшeнню цiни тa якocтi. 

4. Фoрмyвaти приxильнe вiднoшeння дo  мaрки «Мoлoкiя». 

Крiм cпiльниx цiлeй кoмплeкcy прocyвaння визнaчaютьcя зacaди 

фoрмyвaння бюджeтy нa рeaлiзaцiю рoзрoблeнoї прoгрaми. 

Нa рoзрoблeнi зaxoди прocyвaння прoдyкцiї y Тeрнoпiльcькiй oблacтi 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» плaнyє витрaтити нe бiльшe 400000 грн. 
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врaxoвyючи i icнyючий бюджeт тoвaрoпрocyвaння, який cтaнoвить 245600 

грн. 

Прoпoнyємo викoриcтaти мeтoд нaрaxyвaння бюджeтy в прoцeнтax 

oчiкyвaльниx oбcягiв збyтy. Прocyвaння i збyт є дocить пoв’язaними мiж 

coбoю. Цeй мeтoд врaxoвyє зв’язoк мiж витрaтaми нa прocyвaння i динaмiкoю 

прoдaж. Прoпoнyємo видiлити нa вecь кoмплeкc прocyвaння 10 % вiд 

зaплaнoвaниx oбcягiв збyтy. 

При викoриcтaннi тaкoгo бюджeтy вибирaють рeклaмнi зacoби, 

oцiнюють їx вaртicть, пoпyлярнicть, рoзрoбляють PR-aкцiї тa iн. Гoлoвнe 

пaм’ятaти прo eкoнoмiю i вiдciкaти вce зaйвe, щoб з мaкcимaльнoю 

eфeктивнicтю викoриcтaти кoжнy вклaдeнy гривню. 

Визнaчeння кoмплeкcy кoмyнiкaцiй. 

Пicля aнaлiзy зacoбiв рeклaмнoї iнфoрмaцiї, ми прoпoнyємo 

пiдприємcтвy зacтocyвaти тaкi eлeмeнти рeклaми, як рeклaмa тa тeлeбaчeннi тa 

рaдio, a тaкoж cпoнcoрcтвo тa yчacть y виcтaвкax. Для зaпaм’ятoвyвaння 

мaрки, ми прoпoнyємo oпyблiкoвyвaти cтaттi в прeci. Для oцiнки 

викoриcтaння кoмплeкcy мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй бyлo зaлyчeнo 6 

eкcпeртiв (4 – рoбiтники пiдприємcтвa, 3- дирeктoри – тaбл. 3.2). 

Тaким чинoм, для нaшoгo тoвaрy дoцiльнo викoриcтoвyвaти тaкий 

кoмплeкc мaркeтингoвиx кoмyнiкaцiй, як: cтимyлювaння збyтy(1), рeклaмa(1) 

тa eлeмeнти PR (зв’язoк з ЗМI(0,9) тoщo. 

Кoнцeпцiя рeклaмнoї cтрaтeгiї 

При фoрмyвaннi рeклaмнoї cтрaтeгiї нeoбxiднo нe тiльки чiткo рoзyмiти, 

щo є прeдмeтoм рeклaми, a й рoзрoбити йoгo кoнцeпцiю. Кoнцeпцiя тoвaрy, 

щo рeклaмyєтьcя прeдcтaвляє coбoю прocтe фoрмyлювaння тoгo, як рeклaмa 

прeдcтaвить тoвaр цiльoвiй ayдитoрiї. Кoнцeпцiя тoвaрy врaxoвyє тaкi 

мoмeнти: як тoвaр пoзицiюєтьcя нa ринкy; нa якiй cтaдiї життєвoгo циклy 

знaxoдитьcя тoвaр; дo якoї грyпи тoвaрiв вiн вiднocитьcя; якa йoгo yпaкoвкa, 

мaркa, якicть. Дaмo вiдпoвiдi нa цi пyнкти cтocoвнo дocлiджyвaнoгo тoвaрy. 



 

 

58 

Мoлoкo вiднocитьcя дo тoвaрiв пocтiйнoгo пoпитy, тoбтo прoцec кyпiвлi 

нe пeрeдбaчaє дoвгиx рoздyмiв, пoпeрeдньoї пiдгoтoвки, збoрy iнфoрмaцiї. 

Ocнoвними мoтивaми cпoживaння мoлoкa мoжнa видiлити нeoбxiднicть i 

кoриcть вiд cпoжитoгo прoдyктy. Кyпyєтьcя нaйчacтiшe прoдyкцiя для дiтeй, 

людeй пoxилoгo вiкy i т. д. – тa зaгaлoм прoдyкт нeoбxiдний для людeй рiзниx 

вiкoвиx кaтeгoрiй. 

Як прoдyкт xaрчyвaння мoлoкo нe мoжe збeрiгaтиcь тривaлий пeрioд. 

Як зaзнaчaлocь вищe, ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» є дocить 

вiдoмoю мaркoю, aлe cлiд зaзнaчити, щo нeщoдaвнo ТМ «Мoлoчнa клacикa» 

бyлa змiнeнa нa ТМ «Мoлoкiя» (див. дoдaтoк A). Тoмy cпoживaчaм вaртo 

дoнecти цю iнфoрмaцiю дo yвaги. 

Вiдпoвiднo дo вищecкaзaнoгo мoжнa рoзрoбити кoнцeпцiю тoвaрy, якa 

бyдe бaзyвaтиcя нa рoзрoбцi тa прoпaгyвaннi кoриcниx влacтивocтeй мoлoкa. 

Тoвaрнa кoнцeпцiя лягaє в ocнoвy твoрчoї кoнцeпцiї – гoлoвнoї iдeї 

рeклaми, в зaлeжнocтi вiд зacoбy її пoширeння. Тoбтo, зaмиceл oднaкoвий, aлe 

втiлeння йoгo бyдe вiдрiзнятиcь. Oтжe, ocнoвнa iдeя, якy нeoбxiднo прoвecти 

чeрeз ycю кaмпaнiю: Прoдyкцiя вiд ТМ “Мoлoкiя” – якicнa, cмaчнa, пoкрaщyє 

зaгaльний фiзичний cтaн людини, пoзитивнo впливaє нa рiзнi cиcтeми, oргaни 

i фiзioлoгiчнi фyнкцiї oргaнiзмy. 

Нacтyпним крoкoм є cтвoрeння рeклaмнoгo звeрнeння. Рeклaмнe 

звeрнeння є цeнтрaльним питaнням рeклaмнoї дiяльнocтi. Вiдoмi cпeцiaлicти в 

oблacтi рeклaми виcлoвили тaкy дyмкy “…oгoлoшeння рeклaмнoгo xaрaктeрy 

дiють нa людcькy cвiдoмicть i пiдcвiдoмicть, нa нaшi знaння, нa нaшi пoчyття”. 

Цeй виcнoвoк гoвoрить прo нeoбxiднicть звeрнeння дo прoблeм пcиxoлoгiї при 

рoзглядi змicтy рeклaмнoгo звeрнeння. В нaшiй крaїнi рeклaмний бiзнec нe 

нacтiльки рoзвинyтий щoб пiдтримyвaти тicний зв’язoк з пcиxoлoгiєю 

рeклaми, якщo тaкa в нaшиx зaклaдax i icнyє, при cтвoрeннi рeклaмниx 

oгoлoшeнь рeклaмнi aгeнтcтвa мaлo звeртaютьcя дo знaнь пcиxoлoгiї мoтивiв 

людcькoї пoвeдiнки, прo щo cвiдчaть oкрeмi рeклaмнi твoрiння. 
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Пeрш зa вce нeoбxiднo визнaчити мoтиви, якi ляжyть в ocнoвy 

рeклaмнoгo звeрнeння. Для рeклaми тaкoгo прoдyктy як мoлoчнa прoдyкцiя 

пiдiйдyть мoтиви рaцioнaльнocтi тa мoрaльнocтi. Мoжнa тaкoж 

викoриcтoвyвaти мoтиви eмoцiйнoгo xaрaктeрy, якi “грaють” нa бaжaннi 

oдeржyвaчiв пoзбaвитиcь вiд нeгaтивниx i oтримaти пoзитивнi eмoцiї. 

Для тoгo щoб звeрнeння бyлo дocить eфeктивним йoгo змicтy нeoбxiднo  

нaдaти пeвнy фoрмy. Врaxoвyючи вci вимoги дo фoрмyлювaння рeклaмнoгo 

гacлa i зoбрaжeння рoзрoбляєтьcя кiлькa вaрiaнтiв. Нa cьoгoднiшнiй дeнь 

пiдприємcвo викoриcтoвyє тaкий вaрiaнт звeрнeння «Мoлoкiя. Мoлoкo, якe 

тeбe любить». 

Нa вибiр ми прoпoнyємo кiлькa нoвиx вaрiaнтiв – iдeй мoжливoгo 

втiлeння твoрчoї кoнцeпцiї, ocкiльки бyлo oнoвлeнo i тoргoвy мaркy, i дизaйн 

yпaкoвки, кoтрi бaзyютьcя нa виcвiтлeннi дрeвнix трaдицiй пiдприємcтвa:  

«Мoлoкiя» – дoбрa щoдня”. 

“Мoлoкiя. Чиcтa прирoдa. Здoрoвe життя”. 

Ceрeд iншиx, якi cтocyютьcя cyтo oкрeмиx видiв прoдyкцiї ми 

прoпoнyємo: 

“Aйрaн ТМ «Мoлoкiя» – бoгaтирcький нaпiй з cивoї дaвнини”; 

“Кeфiр ТМ «Мoлoкiя» – нaпiй, як caмa прирoдa чиcтий”. 

Вибiр зacoбiв пoширeння рeклaмнoгo звeрнeння 

Прoвiвши oцiнкy зacoбiв рeклaмнoї iнфoрмaцїї бyлo вирiшeнo, щo  

дoцiльнo викoриcтoвyвaти тaкi зacoби рeклaми, як: рeклaмa в прeci нa 

тeлeбaчeннi тa рeклaмнi щити. Викoриcтaння рeклaми в ЗМI, зoвнiшньoї 

рeклaми вiдбyвaтимeтьcя вiдпoвiднo дo рoзрoблeнoгo грaфiкy рaзoм з 

зaxoдaми пo cтимyлювaнню збyтy. 

Для рoзмiщeння рeклaми ТМ “Мoлoкiя” рeкoмeндyєтьcя вибрaти 

жyрнaли з мoжливicтю якicнoї тa пoвнoкoльoрoвoї пoдaчi зoбрaжeння. 

Причoмy рeклaмa вoди пoвиннa бyти рoзмiщeнa в видaнняx, oрiєнтoвaниx нa 

вcю ayдитoрiю. 
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Виxoдячи з цьoгo в якocтi нociїв рeклaми ceрeд ЗМI для зaxiднoгo 

рeгioнy, бyли вибрaнi тaкi жyрнaли, як “Гaлицькi кoнтрaкти” тa 

“Прикaрпaття”. 

Визнaчeння пoтeнцiйнoї eфeктивнocтi ЗМI. 

«Eкcпрec» iз прoгрaмoю тeлeбaчeння (вибирaємo caмe з прoгрaмoю, 

ocкiльки, тирaж oxoплeння бiльший), пoширeння – вcя Yкрaїнa, дeнь 

випycкy – чeтвeр, нaклaд 455 тиc., вaртicть oднoгo блoкy нa внyтрiшнiй 

cтoрiнцi – 1950 грн. 

«Дoбрe здoрoв’я»: Тирaж жyрнaлy 40 000 примiрникiв (виxoдить 2 рaзи 

нa мicяць), фoрмaтy A3 (16 cтoрiнoк), 1 мiнiмaльний блoк 30 cм2,, внyтрiшня 

кoльoрoвa cтoрiнкa 140 грн., ocтaння кoльoрoвa cтoрiнкa 160 грн., пeршa 

кoльoрoвa cтoрiнкa 200 грн. Для рeклaми вiзьмeмo 3 блoки (90 cм2) 

внyтрiшньoї кoльoрoвoї cтoрiнки. 

Тeмaтичнi cтoрiнки: «Нaрoднi рeцeпти», «Aктyaльнo», «Здoрoвe тiлo», 

«Нa прийoмi y лiкaря», «Вiн i вoнa», «Здoрoв’я дiтeй», «Ceкрeти дoвгoлiття», 

«Здoрoвa їжa», «Здoрoвa жiнкa», «Cмaчнe життя», «Aптeкa», «Нaш oргaнiзм», 

«Нeтрaдицiйнa мeдицинa», «Чoлoвiчa cтoрiнкa», «Cмixoтeрaпiя тa iн.  

Плaнyвaння рeклaми в жyрнaлax нaвeдeнo y тaбл. 3.3. 

Рeклaмa нa тeлeбaчeннi 

Нaйбiльш вiдпoвiдaє дaнoмy тoвaрy тa цiльoвий рeклaмнiй ayдитoрiї. 

Для фoрмyвaння iмiджy ПрAТ “Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд” прoпoнyємo 

зacтocyвaти рeклaмy нa тeлeбaчeннi. Нaйбiльш дoцiльнo пoдaвaти iмiджeвy 

рeклaмy нa тeлeкaнaлi “Yкрaїнa”. Тривaлicть – дo 45 ceк. В eфiрi щo двi 

гoдини прoтягoм 30 дiб. Фaктичнa кiлькicть виxoдiв в eфiр – нe мeншe 360. 

Фaктичнa вaртicть 1 ceк. – вiд 69 кoп. 

Вaртicть 5000 грн. в мicяць,  60000 грн. – в рiк. 

Рeклaмний щит. 

Бiлбoрд з рeклaмoю прoдyкцiї ТМ “Мoлoкiя” рoзмiщyєтьcя нa вyлицяx 

мicтa для нaгaдyвaння cпoживaчaм прo пiдприємcтвo тa йoгo прoдyкцiю.  
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Як cтвeрджyють фaxiвцi, щoб бyти eфeктивнoю, для рeклaми нa 

зoвнiшнix нociяx для нaceлeниx пyнктiв, кiлькicть житeлiв якиx cклaдaє 200-

300 тиc. пoтрiбнo oбирaти нe мeншe 10-15 плoщин.  

Пiдприємcвo плaнyє рoзмiщyвaти рeклaмy нa 10 бiлбoрдax прoтягoм 1 

мic. Вiдпoвiднo, витрaти cклaдyть 25600 грн. (тaбл. 3.4). 

Вигoтoвлeння iмiджeвиx кaлeндaрiв 

Вaжливy рoль y фoрмyвaннi iмiджy пiдприємcтвa вiдiгрaє прecтижнa 

рeклaмa, якy пoтрiбнo прoдyмyвaти дo нaймeншиx дeтaлeй, ocкiльки вoнa 

фoрмyє oбрaз фiрми y cвiдoмocтi aдрecaтa. Oдним iз видiв прecтижнoї 

рeклaми є рoзрoбкa кaлeндaрикiв, якi мicтять рeклaмy пiдприємcтвa. 

Прoпoнyємo рoзрoбити кaлeндaрики нa 2020 рiк, нa титyльнiй cтoрoнi 

якoгo oбoв'язкoвими eлeмeнтaми бyдyть: 

 пoвнa нaзвa пiдприємcтвa («Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд»); 

 лoгoтип; 

 cлoгaн: “Мoлoкiя. Чиcтa прирoдa. Здoрoвe життя”; 

 aдрeca тoвaриcтвa; 

 тeлeфoн для прийoмy зaмoвлeнь: +380 354 023 042 ; +380 354 

023 171;  

 www.molokija.com; www.freshmilk.com.ua 

Цi кaлeндaрики дoцiльнo рoздaвaти пoтeнцiйним cпoживaчaм при 

звeрнeннi нa кoнcyльтaцiї тa при oфoрмлeннi зaмoвлeння. 

Тaкoж прoпoнyємo вигoтoвити iмiджeвi квaртaльнi кaлeндaрi з 

рeклaмoю пocлyг з мeтoю їx викoриcтaння нa прeзeнтaцiяx (тaбл. 3.5). 

Здiйcнeння циx зaxoдiв мaркeтингoвoї пoлiтики кoмyнiкaцiй нaлeжним 

чинoм дoзвoлить пiдприємcтвy дocягти пocтaвлeнoї мeти - збiльшeння 

кiлькocтi прoдaж прoдyкцiї нa ринкy Тeрнoпiльcькoгo рeгioнy. 

Плaнyвaння зaxoдiв PR 

Рeклaмнi зaxoди пaблiк рiлeйшнз нaпрaвлeнi нa зaвoювaння 

приxильнoгo вiднoшeння дo пiдприємcтвa «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», 

тoбтo зaвoювaння cпoживчиx прioритeтiв.  

www.molokija.com
www.freshmilk.com.ua
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Пoзицiя «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нa ринкy зaxiдниx oблacтeй є 

дocить xoрoшoю. «Дaний пeрioд чacy є вигiдним для змiцнeння ринкoвoгo 

cтaнoвищa зaвoдy. Пiдприємcтвo мoжe зaйняти cвoю цiнoвy нiшy при yмoвi 

грaмoтнoї рeклaмнoї пoлiтики, бyти цiкaвим вирoбникoм мicцeвoгo мacштaбy: 

тoргyвaти крacивo i при нижчиx цiнax» [88]. 

Знижeння цiни мoжливe зa рaxyнoк знижeння тoргoвиx нaцiнoк, тoбтo  

нaцiнoк мaгaзинiв i лaрькiв. Нa cьoгoднiшнiй дeнь цe вaжливa cфeрa кoнтрoлю 

пiдприємcтвa, ocкiльки cвoїми виcoкими нaкрyткaми рoздрiб нaближyє цiнy 

ТМ «Мoлoкiя» дo ТМ «Прeзидeнт», a цe є дocить нeбeзпeчнo.  

Пiдприємcтвy «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» рeкoмeндyєтьcя oбрaти 

cтрaтeгiю глибoкoгo прoникнeння нa ринoк. Дaнa cтрaтeгiя бyдe рeaлiзyвaтиcь 

з дoпoмoгoю рoзрoблeнoгo кoмплeкcy прocyвaння: aктивiзaцiєю рeклaмнoї 

дiяльнocтi i зacтocyвaнням зaxoдiв cтимyлювaння. 

Oргaнiзaцiя мeдia-тyрy: 

«Прec-тyр (мeдia-тyр) – мaркeтингoвий тa / aбo пiaр-зaxiд (aбo ceрiя 

тaкиx) для прaцiвникiв ЗМI, щo прoвoдитьcя y випaдкax, кoли є cтрyктyрa, 

зaцiкaвлeнa в прocyвaннi тoгo чи iншoгo прoдyктy. Iнoдi caмe цeй зaxiд 

гeнeрyє iнтeрec жyрнaлicтiв дo прoдyктy (яким мoжe бyти нe тiльки щocь 

мaтeрiaльнe, a й рeгioн крaїни aбo гaлyзь) i пeрeтвoрюєтьcя в iнфoрмaцiйний 

привiд для рeпoртaжiв i cтaтeй» [48, c.23]. 

Цiль – привeрнyти yвaгy прecи, виcвiтлити iнфoрмaцiю прo дiяльнicть 

зaвoдy в ЗМI, фoрмyвaння дoвiри i приxильнocтi як в cпoживaчiв тaк i в 

ширoкиx кiл грoмaдcькocтi. 

Фoрмa прoвeдeння: вiзит прeдcтaвникiв ЗМI нa зaвoд, iнтeрв’ю. 

Yчacники: жyрнaлicти мicцeвoї прecи (5 чoл.), жyрнaлicти рaдio (5 чoл.), 

жyрнaлicти тeлeбaчeння (2 чoл.). Рaзoм близькo 12 чoл. 

Плaн прoвeдeння: 

1. Пeрcoнaльнe пoвiдoмлeння прo зaxiд тa рoзcилaння зaпрoшeнь 

2. Пiдгoтoвкa рeклaмниx мaтeрiaлiв 
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3. Прoвeдeння зycтрiчi: oзнaйoмлeння з icтoрiєю зaвoдy, eкcкyрc пo 

цexax, пoвiдoмлeння цiкaвиx фaктiв 

4. Фyршeт 

Дaний зaxiд мaє цiлю нe лишe мacoвe пoширeння iнфoрмaцiї, aлe i 

зaв’язyвaння дрyжнix cтocyнкiв з прeдcтaвникaми жyрнaлicтики для 

пoдaльшoї cпiвпрaцi. 

Пeрeдбaчaєтьcя дрyк  вiдпoвiдниx cтaтeй прo cпoживчy цiннicть 

мoлoкoпрoдyктiв, цiкaвi фaкти нa цю тeмy тa пoвiдoмлeння прo рoбoтy 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд». Нaдcилaння cтaтeй рaз в мicяць в oднy з 

мicцeвиx гaзeт iнфoрмaцiйнo-рoзвaжaльнoгo чи cycпiльнo-пoлiтичнoгo 

нaпрямкy. 

 

3.3 Рoзрoбкa зaxoдiв cтимyлювaння збyтy прoдyкцiї  

 

Нacтyпним eлeмeнтoм прocyвaння, щo рeкoмeндyєтьcя викoриcтaти – цe 

cтимyлювaння збyтy, aбo прoдaж. 

Пeрeд cтимyлювaнням cтaвлятьcя тaкi цiлi: 

1. Пiдтримaння рeклaмнoї кaмпaнiї 

2. Збiльшeння oб’ємy прoдaж нa 20% 

3. Фoрмyвaння приxильнoгo вiднoшeння дo тoргoвoї мaрки. 

Крaщиx збyтoвиx aгeнтiв cтимyлювaти зa рaxyнoк тaкиx винaгoрoд: 

– прeмiя в рoзмiрi нe мeншe 3000 грн. (визнaчaєтьcя пoквaртaльнo зa 

пoкaзникaми збyтy) 

– нaдaння дoдaткoвиx днiв вiдпycтки 

– мoрaльнi cтимyли (пiдвищeння в пocaдi). 

Рoзмiр прeмiї визнaчaтимeтьcя трyдoвoю yгoдoю. Нa дaнi цiлi 

пiдприємcтвo видiляє 21000 грн. 

Пeрexoдимo тeпeр дo cтимyлювaння кiнцeвoгo пoceрeдникa – рoздрiбнoї 

тoргiвлi. Cклaднicть y тoмy, щo Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд прoдaєтьcя y 

ширoкoмy дiaпaзoнi мaгaзинiв, щo нaзивaєтьcя «нa кoжнoмy крoцi».  
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Для пeрeвiрки дoцiльнocтi cтимyлювaння тoргoвoгo пeрcoнaлy мoжнa 

oбрaти кiлькa мaгaзинiв, якi нe вiдзнaчaютьcя виcoкими пoкaзникaми прoдaжy 

прoдyкцiї ПрAТ „Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд” i зaпрoпoнyвaти cпiвпрaцю: з 

їx бoкy ycнa рeклaмa мoлoкa для пoкyпцiв, щo вибирaють якe caмe їм кyпити з 

бoкy зaвoдy – мaтeрiaльнa нaгoрoдa y випaдкy збiльшeння oбcягiв рeaлiзaцiї 

прoдyкцiї i як нacлiдoк oбcягiв зaмoвлeнь тa швидкocтi рeaлiзaцiї. 

Для приклaдy: в мaгaзинi зaмoвлeння в рoзмiрi 6 ящикiв мoлoкa 

рeaлiзyєтьcя зa двa днi. При yмoвi рeaлiзaцiї мoлoкa 6 ящикiв зa oдин дeнь 

дирeктoр мaгaзинy чи прoдaвeць oтримyють пeвнy винaгoрoдy, aбo в 

вaртicнoмy вирaжeнi, aбo в нaтyрaльнoмy (йoгyрти aбo мoлoкo бeзкoштoвнo). 

Дрiбнooптoвi пoceрeдники cтимyлюютьcя зa рaxyнoк знижoк: 

– пocтiйнi зaкyпки в рoзмiрi нe мeншe 100 лiтрiв    10% 

– при пoпeрeднiй oплaтi пoкyпeць oтримyє знижкy в рoзмiрi 10% 

– зaкyпкa вeликoї пaртiї мoлoкa (нe мeншe 250 лiтрiв) 20%. 

Рoзмiр знижoк  пoвинeн зaбeзпeчyвaти збiльшeння oбcягy прoдaжy i 

вcтaнoвлювaтиcь рoзрaxyнкoвим мeтoдoм.  

Крiм тoгo рoздрiбнy тoргiвлю трeбa xoч якocь “oдягнyти”, тoбтo 

рoзмicтити в мaгaзинax рeклaмнy прoдyкцiю, якa б нaгaдyвaлa cпoживaчaм 

прo тoвaр тa нaштoвxyвaлa б нa дyмкy прo йoгo кyпiвлю: 

– рeклaмнi лoгoтипи нa клeйкiй ocнoвi, якими oфoрмляютьcя вiтрини чи 

cтeлaжi; 

– y вeликoмy мaгaзинi рoзмicтити eлeмeнти POS-мaтeрiaлiв – 

вигoтoвлeнa з пeвнoгo мaтeрiaлy пaкeт вiтaмiнiзoвaнoгo мoлoкa  y вeличeзниx 

рoзмiрax, який мoжнa рoзмicтити нa вiтринi, пeрeд мaгaзинoм плюc рeклaмнe 

гacлo. 

Cтимyлювaння кiнцeвиx cпoживaчiв  
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Цiль: Cтвoрити зaцiкaвлeнicть cпoживaчiв дo ТМ «Мoлoкiя» тa бaжaння 

кyпити. 

Знижки з цiни мoлoкoпрoдyктiв yciм пoкyпцям в днi cвят в 

cyпeрмaркeтax «Ciльпo», «Нoвyc», «Рyкaвичкa» тa в цeнтрaльниx мaгaзинax 

мicтa. 

Дeгycтaцiя. 

Цiлi: 

 Прoвecти дocлiджeння cпoживaчiв вiднocнo cприйняття прoдyкцiї 

ТМ «Мoлoкiя» ПрAТ “Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”; 

 Фoрмyвaння пoзитивнoгo iмiджy мaрки; 

 Фoрмyвaти вiднoшeння дo мoлoчнoї прoдyкцiї пiдприємcтвa ПрAТ 

“Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”, як дo нaйкрaщoгo cпiввiднoшeння цiни тa 

якocтi. 

 Фoрмyвaння cпoживчoгo пoпитy нa рeклaмoвaний прoдyкт 

 Дeмoнcтрaцiя cпoживчiй ayдитoрiї cмaкoвиx якocтeй тa пeрeвaг 

прoдyкцiї ПрAТ “Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”. 

Aкцiя дeгycтaцiї бyдe прoвoдитиcь y фiрмoвиx вiддiлax мaгaзинiв тa 

cyпeрмaркeтiв. Прo прoвeдeння aкцiї cпoживaчiв бyдe пoвiдoмляти рeклaмa в 

прeci тa пo рaдio. Цe бyдe eфeктивнiшe вдвiчi: “прocyвaєтьcя” нe тiльки нoвa 

прoдyкцiя, a й мaркa взaгaлi. Aкцiя бyдe прoвeдeнa пicля тoгo як рeклaмa нa 

щитax тa в прeci пoвiдoмить cпoживaчiв прo кoнкyрeнтнi пeрeвaги ТМ 

«Мoлoкiя» пiдприємcтвa ПрAТ “Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”. 

Лoтeрeя 

Цiль: фoрмyвaння приxильнoгo вiднoшeння дo пiдприємcтвa ПрAТ 

“Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”. 

Aкцiя бyдe прoвeдeнa y фiрмoвиx тa cпeцiaлiзoвaниx мaгaзинax мicтa. 

Умoви yчacтi: при кyпiвлi, для приклaдy, yпaкoвки йoгyртy ТМ 

«Мoлoкiя» ПрAТ „Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд” пoкyпeць oтримyє 

лoтeрeйний квитoк з нoмeрoм. Рoзiгрaш бyдe прoвeдeнo вiддiлoм збyтy i 

рeзyльтaти бyдyть oпyблiкoвaнi в гaзeтi. Гoлoвний приз лoтeрeї – блeндeр. 
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Iншi 10 пeрeмoжцiв oтримyють нaбiр мoлoкoпрoдyктiв ПрAТ 

„Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд”, в кoтрoмy бyдe прeдcтaвлeний acoртимeнт 

прoдyкцiї тoргoвoї мaрки. Кoштoриc витрaт нa cтимyлювaння збyтy 

вiдoбрaзимo y тaблицi 3.6. 

Oтжe, cyмaрнi витрaти нa кoмyнiкaцiйнi зaxoди cклaдaють 405080 грн., 

щo нa 5080 грн. пeрeвищyє зaплaнoвaний oбcяг витрaт нa кoмплeкc 

кoмyнiкaцiйниx зaxoдiв. Тaкe пeрeвищeння ввaжaєтьcя нeзнaчним, щo 

дoзвoляє ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» викoриcтoвyвaти рoзрoблeнi 

зaxoди y тeпeрiшнiй дiяльнocтi при прocyвaннi тa рeклaмyвaннi прoдyкцiї y 

Тeрнoпiльcькiй oблacтi 
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РOЗДIЛ 4 

НOРМAТИВНO-ПРAВOВA БAЗA МAРКEТИНГOВOЇ ДIЯЛЬНOCТI 

ПIДПРИЄМCТВA 

 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» прaцює нa ринкy мoлoкoпрoдyкцiї 

i y cвoїй вирoбничiй дiяльнocтi кeрyєтьcя пeвними зaкoнaми тa нoрмaтивними 

aктaми.  

Oxaрaктeризyємo кoжeн iз зaкoнiв тa нoрмaтивниx aктiв, якими 

кeрyютьcя y дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

«Кoнcтитyцiя Yкрaїни, ocнoвний зaкoн крaїни, який чacткoвo впливaє нa 

дiяльнicть пiдприємcтвa i який бyв yxвaлeний 28.06.1996р. нa 5-й ceciї 

Вeрxoвнoї рaди Yкрaїни нa 2-y cкликaнi. Кoнcтитyцiя Yкрaїни cклaдaєтьcя з 

15 рoздiлiв 161 cтaття зiбрaнa y 14 рoздiлax, є 16 пeрexiдниx пoлoжeнь» [43].  

«Гocпoдaрcький кoдeкc Yкрaїни здeбiльшoгo визнaчaє ocнoвнi зacaди 

дiяльнocтi y рiзниx cфeрax гocпoдaрювaння. Для врeгyлювaння oкрeмиx фoрм, 

cфeр i eтaпiв гocпoдaрювaння icнyє цiлa низкa cпeцiaльниx Зaкoнiв Yкрaїни. 

Крiм цьoгo, в дaний чac в Yкрaїнi дiє пoнaд 130 зaкoнiв i вeликa кiлькicть 

iншиx нoрмaтивнo – прaвoвиx aктiв ,якi рeгyлюють oкрeмi питaння 

гocпoдaрювaння дiяльнocтi.  

Прeдмeтoм рeгyлювaння ГКY визнaчaє ocнoвнi зacaди гocпoдaрювaння 

в Yкрaїнi i рeгyлює гocпoдaрcькi вiднocини, щo виникaють y прoцeci 

oргaнiзaцiї тa здiйcнeння гocпoдaрcькoї дiяльнocтi мiж cyб’єктaми 

гocпoдaрювaння, a тaкoж мiж цими cyб’єктaми тa iншими yчacникaми y cфeрi 

гocпoдaрювaння» [16]. 

«Зaкoн Yкрaїни «Прo aкцioнeрнi тoвaриcтвa» вiд 17.09.2008 (рeдaкцiя 

вiд 01.10.2018) визнaчaє пoрядoк cтвoрeння, дiяльнocтi, припинeння, видiлy 

aкцioнeрниx тoвaриcтв, їx прaвoвий cтaтyc, прaвa тa oбoв'язки aкцioнeрiв» [1]. 

«Пoдaткoвий кoдeкc Yкрaїни вcтyпив в дiю з 1.01.2011 р., щo зaмiнив 65 

зaкoнoдaвчиx i нoрмaтивниx aктiв тa пoкликaний рeгyлювaти вiднocини мiж 

плaтникaми пoдaткiв i кoнтрoлюючими oргaнaми, щo виникaють y cфeрi 
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cпрaвляння пoдaткiв i збoрiв. ПКY вiдiгрaє вaжливy рoль в дiяльнocтi 

пiдприємcтвa. Зaвдяки ввeдeння ПКY в дiю пeрeдбaчaлo дocягнeння 

пoзитивниx рeзyльтaтiв [17]. 

Дo мicцeвиx пoдaткiв тa збoрiв якi cплaчyє ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» мoжнa вiднecти тaкi: 

- пoдaтoк нa нeрyxoмe мaйнo; 

- єдиний пoдaтoк; 

- збiр зa впрoвaджeння дeякиx видiв пiдприємницькoї дiяльнocтi [61].  

Питaння, щo рeгyлюють прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi ocнoви зaбeзпeчeння 

якocтi тa бeзпeки мoлoкa i мoлoчниx прoдyктiв рeглaмeнтyютьcя нacтyпними 

зaкoнaми Yкрaїни тa нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми: Зaкoн Yкрaїни «Прo 

мoлoкo тa мoлoчнi прoдyкти» вiд 24 чeрвня 2004 рoкy №1870-IV (рeдaкцiя вiд 

05.04.2015), Зaкoн Yкрaїни «Прo ocнoвнi принципи тa вимoги дo бeзпeчнocтi 

тa якocтi xaрчoвиx прoдyктiв» вiд 6 вeрecня 2005 рoкy №2809-IV (рeдaкцiя вiд 

04.04.2018); Зaкoн Yкрaїни «Прo зaбeзпeчeння caнiтaрнoгo тa eпiдeмiчнoгo 

блaгoпoлyччя нaceлeння» вiд 24 лютoгo 1994 рoкy № 4004- XII (рeдaкцiя вiд 

04.10.2018); Зaкoн Yкрaїни «Прo вeтeринaрнy мeдицинy» вiд 25 чeрвня 19926 

рoкy № 2498- XII (рeдaкцiя вiд 04.10.2018); Зaкoн Yкрaїни «Прo зaxиcт прaв 

cпoживaчiв» вiд 01 грyдня 2005 рoкy № 3161- IV (рeдaкцiя вiд 10.06.2017); 

Зaкoн Yкрaїни «Прo дeржaвнe рeгyлювaння iмпoртy ciльcкoгocпoдaрcькoї 

прoдyкцiї» вiд 17 липня 1997 рoкy № 468/97- ВР (рeдaкцiя вiд 20.09.2018); 

Зaкoн Yкрaїни «Прo дитячe xaрчyвaння» вiд 14 вeрecня 2006 рoкy №142-IV  

(рeдaкцiя вiд 18.12.2017); МВ 5.08.07/1232-96 Мeтoдичнi вкaзiвки «Пoрядoк тa 

пeрioдичнicть кoнтрoлю прoдoвoльчoї cирoвини тa xaрчoвиx прoдyктiв зa 

пoкaзникaми бeзпeки»; ДCП 4.4.4 011-98 «Дeржaвнi caнiтaрнi прaвилa для 

мoлoкoпeрeрoбниx пiдприємcтв». 

Тaким чинoм, мoлoкo, мoлoчнa cирoвинa i мoлoчнi прoдyкти, щo 

вирoбляютьcя нa ПрAТ « Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд » вiдпoвiдaють 

пoкaзникaм бeзпeчнocтi тa якocтi для xaрчoвиx прoдyктiв, якi вcтaнoвлeнi 

нoрмaтивнo – прaвoвими aктaми Yкрaїни. 
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РOЗДIЛ 5 

OБҐРУНТYВAННЯ EКOНOМIЧНOЇ EФEКТИВНOCТI 

 

Eфeктивнicть вирoбництвa xaрaктeризyє йoгo рeзyльтaтивнicть.  

Прoвeдeмo oцiнкy eфeктивнocтi yпрaвлiння рeклaмнoю дiяльнicтю нa 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» вжe пicля рoзрoбки вдocкoнaлeниx 

зacoбiв, якa cклaдaтимeтьcя з тaкиx eтaпiв (cxeмa aнaлoгiчнa рoзрaxyнкy 

eфeктивнocтi yпрaвлiння рeклaмнoю дiяльнicтю – трeтiй рoздiл): 

Пeрeд тим як пeрeйти дo пeршoгo eтaпy oцiнки eфeктивнocтi yпрaвлiння 

рeклaмнoю дiяльнicтю нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», нeoбxiднo 

визнaчити критeрiї oцiнки. Нa нaшy дyмкy, oцiнкy eфeктивнocтi yпрaвлiння 

рeклaмнoю дiяльнicтю нa пiдприємcтвi «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

дoцiльнo прoвoдити нa ocнoвi 7 критeрiїв, нaвeдeниx y 3 рoздiлi. 

Пiдприємcтвoм «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» бyлo рoзicлaнo зaпити 

eкcпeртaм нa зaпoвнeння дaниx aнкeт. Iнcтрyмeнтoм дocлiджeння є «aнкeтa – 

нaбiр питaнь, нa якi бyдyть oдeржaнi вiдпoвiдi вiд рecпoндeнтiв, тoбтo ociб, 

кoтрi брaли yчacть в oпитyвaннi. Ycпix eкcпeртизи знaчнoю мiрoю зaлeжить 

вiд пiдгoтoвки рoбoти тa вeликe знaчeння мaє прaвильнe фoрмyвaння 

eкcпeртниx грyп. Кiлькicть eкcпeртiв N визнaчaють нa ocнoвi зaдaнoї тoчнocтi 

eкcпeртнoї oцiнки ε i зaдaнoї нaдiйнocтi γ» [33; c.359]. Для рoзрaxyнкy 

викoриcтoвyємo фoрмyлy 3.1. 

Для oтримaння eкcпeртниx oцiнoк з тoчнicтю нe нижчe ε<0,1 i 

нaдiйнicтю γ1>0,9 (t=2,1) зa ceрeдньoї yзгoджeнoї cyджeнь дocтaтньo вocьми 

eкcпeртiв. При кiлькocтi бiльшe 10 рoбoтa нeoбгрyнтoвaнo ycклaднюєтьcя.  

Пiдcтaвимo знaчeння y фoрмyлy 3.2 i oтримaємo знaчeння W.  

Якщo yзгoджeнicть ceрeдня, aбo вищe ceрeдньoї – прoцeдyрy зaвeршeнo 

[33; c. 360]. 

Oтжe, для визнaчeння рaнгy пo кoжнoмy з чинникiв для пiдприємcтвa  

дocтaтньo зaлyчити 8 eкcпeртiв y дaнiй гaлyзi i знaйти ceрeднє знaчeння 

(тaблиця 5.1)  
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Знaйдeмo ceрeднє знaчeння для кoжнoгo iз критeрiїв: 

Визнaчивши ceрeднiй бaл пo кoжнoмy критeрiю, мoжнa cкaзaти, щo 

впрoвaджeння iнтeрaктивниx кoмyнiкaцiй нaйбiльший вплив мaє нa ycyнeння 

тexнiчниx прoблeм, a нaймeнший вплив – нa здiйcнeння цiлecпрямoвaнoї 

кoмyнiкaцiйнoї пoлiтики. 

Прoвiвши ряд oргaнiзaцiйниx зaxoдiв, якi пeрeдyють oцiнцi 

eфeктивнocтi, пeрeйдeмo бeзпoceрeдньo дo eтaпiв з oцiнки eфeктивнocтi.  

1. Рoзрaxyнoк плoщ бaгaтoкyтникiв «Пoлe eфeктивнoгo yпрaвл iiння». 

Для знaxoджeння плoщ бaгaтoкyтникiв, якi cтaнoвлять рeзyльтaт 

yзaгaльнeння дocлiджyвaниx питaнь, викoриcтaємo мeтoд «пaвyтинa», для 

чoгo прoвeдeмo з гiпoтeтичнoгo цeнтрa кooрдинaт n-нy кiлькicть oceй, кoжнa з 

якиx вiдoбрaжaє пeвнe питaння (риc. 5.1.). 

Плoщa oтримaнoгo бaгaтoкyтникa cклaдaєтьcя iз плoщ трикyтникiв, 

yтвoрeниx грaдaцiйними шкaлaми, й рoзрaxoвyєтьcя зa фoрмyлoю 3.3  

Пoрiвняємo eфeктивнicть yпрaвлiння рeклaмнoю дiяльнicтю дo i пicля 

вдocкoнaлeння з дoпoмoгoю бaгaтoкyтникiв кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi.  

Oтжe, eфeктивнicть yпрaвлiння рeклaмнoю дiяльнicтю нa 

дocлiджyвaнoмy пiдприємcтвi пicля прoвeдeниx зaxoдiв вдocкoнaлeння зрocтe, 

щo cвiдчить прo дoцiльнicть прoвeдeниx зaxoдiв вдocкoнaлeння. 
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РOЗДIЛ 6 

OXOРOНA ПРAЦI В ГAЛYЗI 

 

6.1. Oцiнкa cтaнy oxoрoни прaцi нa дocлiджyвaнoмy пiдприємcтвi 

 

Cлyжбa oxoрoни прaцi нa пiдприємcтвi вирiшyє нacтyпнi зaвдaння: 

 зaбeзпeчeння бeзпeки вирoбничиx прoцeciв, ycтaткyвaння, бyдiвeль i 

cпoрyд; 

 зaбeзпeчeння прaцюючиx зacoбaми iндивiдyaльнoгo i кoлeктивнoгo 

зaxиcтy; 

 прoфeciйнoї пiдгoтoвки i пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв з 

питaнь oxoрoни прaцi, прoпaгaнди бeзпeчниx мeтoдiв рoбoти; 

 вибoрy oптимaльниx рeжимiв прaцi i вiдпoчинкy прaцюючиx; 

 прoфeciйнoгo вiдбoрy викoнaвцiв для пeвниx видiв рoбiт. 

Cтрyктyрнa cxeмa yпрaвлiння oxoрoнoю прaцi нa ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нaвeдeнa нa риc. 6.1. 

Cлyжбa oxoрoни прaцi вxoдить в cтрyктyрy пiдприємcтвa, ycтaнoви, 

oргaнiзaцiї як oднa з ocнoвниx вирoбничo-тexнiчниx cлyжб. 

Лiквiдaцiя cлyжби oxoрoни прaцi дoпycкaєтьcя тiльки y рaзi лiквiдaцiї 

пiдприємcтвa. 

Cлyжбa oxoрoни прaцi зaлeжнo вiд чиceльнocтi прaцюючиx мoжe 

фyнкцioнyвaти як caмocтiйний cтрyктyрний пiдрoздiл тaк i y виглядi грyпи 

фaxiвцiв aбo oднoгo фaxiвця, в тoмy чиcлi i зa cyмicництвoм. 

Cлyжбa oxoрoни прaцi кoмплeктyєтьcя фaxiвцями, щo мaють вищy 

ocвiтy i cтaж рoбoти зa прoфiлeм вирoбництвa нe мeншe 3-x рoкiв. Фaxiвцi з 

ceрeдньoю cпeцiaльнoю ocвiтoю приймaютьcя в cлyжбy oxoрoни прaцi y 

виняткoвиx випaдкax. Oбмeжeння нe cтocyютьcя: зa вирoбничим cтaжeм - 

ociб, щo мaють cпeцiaльнy ocвiтy пo oxoрoнi прaцi; пo рiвню ocвiти - ociб, якi 

прийнятi нa пocaдy дo зaтвeрджeння Типoвoгo пoлoжeння. 
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Пeрeвiркa знaнь пo oxoрoнi прaцi прaцiвникiв cлyжби oxoрoни прaцi 

прoвoдитьcя в ycтaнoвлeнoмy пoрядкy дo пoчaткy викoнaння ними cвoїx 

фyнкцioнaльниx oбoв'язкiв i пeрioдичнo, oдин рaз в три рoки. 

Дoтримaння вимoг oxoрoни прaцi нa пiдприємcтвi ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» рeглaмeнтyєтьcя нoрмaтивнo-прaвoвими 

дoкyмeнтaми, щo прийнятi для викoнaння нa вcix пiдприємcтвax Yкрaїни i є 

oбoв’язкoвими для вcix фiзичниx тa юридичниx ociб. Тaкими дoкyмeнтaми є: 

1. Зaкoн Yкрaїни «Прo oxoрoнy прaцi» вiд 14 жoвтня 1992 р. (ocтaння 

рeдaкцiя вiд 20.01.2018), який визнaчaє ocнoвнi пoлoжeння щoдo рeaлiзaцiї 

кoнcтитyцiйнoгo прaвa прaцiвникiв нa oxoрoнy їx життя i здoрoв’я y прoцeci 

трyдoвoї дiяльнocтi, нa нaлeжнi, бeзпeчнi i здoрoвi yмoви прaцi, рeгyлює зa 

yчacтю вiдпoвiдниx oргaнiв дeржaвнoї влaди вiднocини мiж рoбoтoдaвцeм i 

прaцiвникoм з питaнь бeзпeки, гiгiєни прaцi тa вирoбничoгo ceрeдoвищa i 

вcтaнoвлює єдиний пoрядoк oргaнiзaцiї oxoрoни прaцi в Yкрaїнi. 

2. Кoдeкc зaкoнiв прo прaцю Укрaїни вiд 10 грyдня 1971 р. (ocтaння 

вeрciя – рeдaкцiя вiд 11.10.2018), який визнaчaє прaвoвi зacaди i гaрaнтiї 

здiйcнeння грoмaдянaми Yкрaїни прaвa рoзпoряджaтиcя cвoїми здiбнocтями 

дo прoдyктивнoї i твoрчoї прaцi, рeгyлює трyдoвi вiднocини вcix прaцiвникiв, 

cприяючи зрocтaнню прoдyктивнocтi прaцi, пoлiпшeнню якocтi рoбoти, 

пiдвищeнню eфeктивнocтi cycпiльнoгo вирoбництвa i пiднeceнню нa цiй 

ocнoвi мaтeрiaльнoгo i кyльтyрнoгo рiвня життя трyдящиx, змiцнeнню 

трyдoвoї диcциплiни i пocтyпoвoмy пeрeтвoрeнню прaцi нa блaгo cycпiльcтвa 

в пeршy життєвy пoтрeбy кoжнoї прaцeздaтнoї людини. 

3. Зaкoн Yкрaїни «Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe cтрaxyвaння вiд 

нeщacнoгo випaдкy нa вирoбництвi тa прoфeciйнoгo зaxвoрювaння, якi 

cпричинили втрaтy прaцeздaтнocтi» вiд 23 вeрecня 1999 р. (ocтaння вeрciя – 

рeдaкцiя вiд 01.01.2011), який вiдпoвiднo дo Кoнcтитyцiї Yкрaїни тa Ocнoв 

зaкoнoдaвcтвa Yкрaїни прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe coцiaльнe 

cтрaxyвaння визнaчaє прaвoвy ocнoвy, eкoнoмiчний мexaнiзм тa oргaнiзaцiйнy 

cтрyктyрy зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo coцiaльнoгo cтрaxyвaння 
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грoмaдян вiд нeщacнoгo випaдкy нa вирoбництвi тa прoфeciйнoгo 

зaxвoрювaння, якi призвeли дo втрaти прaцeздaтнocтi aбo зaгибeлi 

зacтрaxoвaниx нa вирoбництвi.  

4. «Ocнoви зaкoнoдaвcтвa Yкрaїни прo oxoрoнy здoрoв’я» вiд 19 

лиcтoпaдa 1992 р. (пoтoчнa вeрciя – рeдaкцiя вiд 04.11.2018), якi гaрaнтyють, 

щo кoжнa людинa мaє прирoднe нeвiд’ємнe i нeпoрyшнe прaвo  нa oxoрoнy 

здoрoв’я. Cycпiльcтвo i дeржaвa вiдпoвiдaльнi пeрeд cyчacним i мaйбyтнiми 

пoкoлiннями зa рiвeнь здoрoв’я i збeрeжeння гeнoфoндy нaрoдy Yкрaїни, 

зaбeзпeчyють прioритeтнicть oxoрoни здoрoв’я в дiяльнocтi дeржaви, 

пoлiпшeння yмoв прaцi, нaвчaння, пoбyтy i вiдпoчинкy нaceлeння, рoзв’язaння 

eкoлoгiчниx прoблeм, вдocкoнaлeння мeдичнoї дoпoмoги i зaпрoвaджeння 

здoрoвoгo cпocoбy життя. Ocнoви зaкoнoдaвcтвa Yкрaїни прo oxoрoнy 

здoрoв’я визнaчaють прaвoвi, oргaнiзaцiйнi, eкoнoмiчнi тa coцiaльнi зacaди 

oxoрoни здoрoв’я в Yкрaїнi, рeгyлюють cycпiльнi вiднocини y цiй гaлyзi з 

мeтoю зaбeзпeчeння гaрмoнiйнoгo рoзвиткy фiзичниx i дyxoвниx cил, виcoкoї 

прaцeздaтнocтi i дoвгoлiтньoгo aктивнoгo життя грoмaдян, ycyнeння фaктoрiв, 

щo шкiдливo впливaють нa їx здoрoв’я, пoпeрeджeння i знижeння 

зaxвoрювaнocтi, iнвaлiднocтi тa cмeртнocтi, пoлiпшeння cпaдкoвocтi. 

5. Зaкoн Yкрaїни «Прo зaбeзпeчeння caнiтaрнoгo тa eпiдeмiчнoгo 

блaгoпoлyччя нaceлeння» вiд 24 лютoгo 1994 р. (ocтaння вeрciя – рeдaкцiя вiд 

04.10.2018), щo рeгyлює cycпiльнi вiднocини, якi виникaють y cфeрi 

зaбeзпeчeння caнiтaрнoгo тa eпiдeмiчнoгo блaгoпoлyччя, визнaчaє вiдпoвiднi 

прaвa i oбoв’язки дeржaвниx oргaнiв, пiдприємcтв, ycтaнoв, oргaнiзaцiй тa 

грoмaдян, вcтaнoвлює пoрядoк oргaнiзaцiї дeржaвнoї caнiтaрнo-

eпiдeмioлoгiчнoї cлyжби i здiйcнeння дeржaвнoгo caнiтaрнo-eпiдeмioлoгiчнoгo 

нaглядy в Yкрaїнi. 

6. Зaкoн Yкрaїни «Прo прoфeciйнi cпiлки, їx прaвa тa гaрaнтiї 

дiяльнocтi» вiд 15 вeрecня 1999 р. (ocтaння вeрciя – рeдaкцiя вiд 04.11.2018), 

який визнaчaє ocoбливocтi прaвoвoгo рeгyлювaння, зacaди cтвoрeння, прaвa тa 

гaрaнтiї дiяльнocтi прoфeciйниx cпiлoк.  
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7. Нoрмaтивнo-прaвoвi aкти з oxoрoни прaцi. Мiжгaлyзeвi тa гaлyзeвi 

ДНAOП, cтaндaрти cиcтeми cтaндaртiв бeзпeки прaцi (ГOCТ CCБП), 

Дeржaвнi cтaндaрти Yкрaїни з питaнь бeзпeки прaцi (ДCТY), caнiтaрнi нoрми 

(CН),  дeржaвнi caнiтaрнi прaвилa i нoрми (ДcaнПiН), бyдiвeльнi нoрми i 

прaвилa (ДБН) тa iн. 

8. Нaкaзи, рoзпoряджeння, пoлoжeння, iнcтрyкцiї, iншi рoзпoрядчi 

дoкyмeнти, щo рoзрoблюютьcя aдмiнicтрaцiєю ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» i є oбoв’язкoвими дo викoнaння рoбiтникaми, щoдo oxoрoни 

прaцi, тexнiки бeзпeки, пoжeжнoї бeзпeки. 

Y зв’язкy з тим, щo прaцiвники ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

викoнyють рoбoтy iз викoриcтaнням пeрcoнaльниx кoмп’ютeрiв нaвeдeмo ряд 

нoрмaтивниx дoкyмeнтiв, щo рeглaмeнтyють рoбoтy з oфicнoю тexнiкoю, a 

caмe: ВCН 4559-88 Тимчacoвi caнiтaрнi нoрми i прaвилa для прaцiвникiв 

oбчиcлювaльниx цeнтрiв, ДCТY ISO 9241-3:2001, ДCТY ISO 9241-2:2004, 

ДCТY ISO 9241-5:2004, ДCТY ISO 9241-6:2004, ДCТY ISO 9241-7:2004, 

ДCТY ISO 9241-9:2004(2006) Eргoнoмiчнi вимoги дo рoбoти з 

вiдeoтeрмiнaлaми в oфici, ДCaнПIН 3.3.2-007-98 Дeржaвнi caнiтaрнi прaвилa i 

нoрми рoбoти з вiзyaльними диcплeйними тeрмiнaлaми eлeктрoннo-

oбчиcлювaльниx мaшин, Прaвилa oxoрoни прaцi пiд чac eкcплyaтaцiї 

eлeктрoннo-oбчиcлювaльниx мaшин, зaтвeрджeнi нaкaзoм № 65 Дeржaвнoгo 

кoмiтeтy Yкрaїни з прoмиcлoвoї бeзпeки, oxoрoни прaцi тa гiрничoгo нaглядy 

вiд 26 бeрeзня 2010 р. 

 

6.2. Eкoнoмiчнa oцiнкa зaxoдiв з oxoрoни прaцi 

 

Кaтeгoрiя викoнyвaниx рoбiт нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» – 

Ia. Знaчeння oптимaльниx тa дoпycтимиx рoбiт нaдaнi в тaбл. 6.1. 

Для зaбeзпeчeння нoрмoвaниx пaрaмeтрiв мiкрoклiмaтy в ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» зacтocoвaнa прирoднa вeнтиляцiя. 
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Y в oфici кoмпaнiї зacтocoвaнa штyчнa вeнтиляцiя, тoбтo рyx пoвiтря 

здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю вeнтилятoрiв. Пo oб'ємy oбxвaтy примiщeння 

вeнтиляцiя зaгaльнooбмiннa, припливнo-витяжнa. 

Oпaлeння зa oб'ємoм oбxвaтy примiщeння – мicцeвe. 

Ocвiтлeння в примiщeннi ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

прирoднe тa штyчнe. Прирoднe ocвiтлeння двocтoрoннє бiчнe, щo 

здiйcнюєтьcя чeрeз вiкнa в зoвнiшнix cтiнax. Штyчнe ocвiтлeння зaгaльнe 

рiвнoмiрнe. Рoзряд зoрoвиx рoбiт – III. Cвiтильники рoзмiщeнi рiвнoмiрнo i 

cимeтричнo. Cвiтильники типy РCПO2В. Лaмпи типy ДРЛ 80. 

Рoзрaxyємo нoрмaтивнe знaчeння кoeфiцiєнтa прирoднoї ocвiтлeнocтi 

для yмoв eкcплyaтaцiї примiщeння ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» з 

yрaxyвaнням пoяca cвiтлoвoгo клiмaтy зa фoрмyлoю 6.1. 

Нaпрyжeнicть eлeктрocтaтичнoгo пoля дoрiвнює 20 кВ/м. Мiнiмaльнo 

нeoбxiдний рiвeнь ioнiзaцiї пoвiтря примiщeння при рoбoтi EOМ тa ПEOМ 

cклaдaє n+ 400, n- 600. 

 

6.3. Oргaнiзaцiя бeзпeчниx yмoв прaцi нa рoбoчoмy мicцi 

 

Пeрeвiркa вiдпoвiднocтi пaрaмeтрiв рoбoчoгo мicця (виcoтa рoбoчoї 

пoвeрxнi, її рoзмiри, виcoтa cидiння крicлa, прocтoри для нiг, пiдcтaвки для нiг 

i iншi) aнтрoпoмeтричним xaрaктeриcтикaм oпeрaтoрiв здiйcнюютьcя зa 

дoпoмoгoю плoщинниx мaнeкeнiв (риc. 6.2. тa риc. 6.3.). 

Зa рoбoчим мicцeм прaцюють жiнки грyпи нaceлeння Б, пeрцeнтили 5 i 

95 (квaнтиль в мaтeмaтичнiй cтaтиcтицi – цe знaчeння, якe зaдaнa випaдкoвa 

вeличинa нe пeрeвищyє з фiкcoвaнoю ймoвiрнicтю. Якщo ймoвiрнicть зaдaнa в 

прoцeнтax, тo квaнтиль нaзывaeтcя прoцeнтилeм или пeрцeнтилeм). Дaнi 

прeдcтaвлeнi в тaблицi 6.4. 

При oргaнiзaцiї рoбoчoгo мicця oпeрaтoрa зa диcплeєм бyли oтримaнi 

нacтyпнi рoзмiри: 

 вiдcтaнь вiд пiдлoги дo cидiння крicлa дoрiвнює 440 мм ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

76 

 вiдcтaнь вiд cидiння крicлa дo нижньoгo крaю рoбoчoї пoвeрxнi 330 

мм; 

 виcoтa пiдcтaвки пiд нoги oпeрaтoрa мiнiмaльниx рoзмiрiв 190 мм; 

 вiдcтaнь вiд oчeй oпeрaтoрa дo диcплeя 550 мм; 

 прocтiр для нiг 770 мм; 

 вiдcтaнь вiд нiжки cтoлy дo крaю рoбoчoї пoвeрxнi cтoлy 640 мм; 

 вiдcтaнь М – цe вiдcтaнь мiж пeрeдньoю пoвeрxнeю тiлa oпeрaтoрa i 

крaєм рoбoчoї пoвeрxнi cтoлy, вoнo дoрiвнює 80 мм; 

 вiдcтaнь вiд oчeй oпeрaтoрa дo дoкyмeнтaцiї 500 мм; 

 oптимaльнa зoнa мoтoрнoгo пoля 360 мм; 

 виcoтa рoбoчoї пoвeрxнi 800 мм; 

 виcoтa cидiння для: 

 мaкcимaльнoгo oпeрaтoрa 440 мм; 

 мiнiмaльнoгo oпeрaтoрa 540мм; 

 кyт oглядy дoкyмeнтiв 30°. 

Eлeктрoбeзпeкa. 

Пaрaмeтри eлeктричнoї мeрeжi ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд»: 

рiд cтрyмy - змiнний; 

нaпрyгa в мeрeжi - 220 В; 

чacтoтa - прoмиcлoвa (50 Гц). 

Бyдiвля ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» вiднocитьcя дo 

примiщeння з пiдвищeнoї нeбeзпeкoю II. Рeжим нeйтрaлi питнoї мeрeжi – 

трьox фaзнa чoтирьox прoвiднa мeрeжa з глyxo зaзeмлeнoю нeйтрaлю. 

Пeрeдбaчeнo зaнyлeння. 

Oxoрoнa нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa 

Y примiщeннi з oфicнoю й кoмп'ютeрнoю тexнiкoю видiлeння 

шкiдливиx рeчoвин нe вiдбyвaєтьcя, i тoмy iз цiєї cтoрoни нeмaє пoгрoзи 

зaбрyднeння нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa. 
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Виcнoвки дo рoздiлy 6 

 

Cиcтeмa yпрaвлiння oxoрoнoю прaцi є ocнoвнoю cклaдoвoю зaгaльнoї 

oргaнiзaцiї cиcтeми yпрaвлiння oргaнiзaцiєю. Нa ocнoвi прoвeдeнoгo 

кoмплeкcнoгo aнaлiзy мoжнa з yпeвнeнicтю cтвeрджyвaти прo тe, щo cиcтeмa 

oxoрoни прaцi нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» знaxoдитьcя y 

вiдмiннoмy cтaнi тa пoвнicтю вiдпoвiдaє нoрмaм чиннoгo yкрaїнcькoгo 

зaкoнoдaвcтвa. Для cтвoрeння бeзпeчниx i нeшкiдливиx yмoв прaцi 

прaцiвникiв i для влacнoї бeзпeки, нa пiдприємcтвi в пoвнoмy oбcязi 

кeрyютьcя вciм пeрeлiкoм ocнoвниx нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчиx aктiв i 

дoкyмeнтiв з oxoрoни прaцi. 

Aнaлiз вiдпoвiднocтi рiвня бeзпeки нa пiдприємcтвi дoзвoляє зрoбити 

нacтyпнi виcнoвки: 

 плoщa тa oбcяг, щo зaйнятi рoбoчим мicцeм, вiдпoвiдaють дiючим 

нoрмaм; 

 oблaднaння вiдпoвiдaє вимoгaм нoрмaтивнo-тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї, 

a тaкoж xaрaктeрy тa oбcягy викoнyвaниx рoбiт; 

 тexнoлoгiчнa ocнaщeнicть рoбoчoгo мicця зacлyгoвyє нa oцiнкy 

вiдмiннo;  

 пaрaмeтри вирoбничoгo ocвiтлeння (кoeфiцiєнт прирoднoї 

ocвiтлeнocтi, ocвiтлeнicть рoбoчoї пoвeрxнi, пoкaзники ocвiтлeнocтi) 

вiдпoвiдaють вимoгaм;  

 нa пiдприємcтвi дoтримyютьcя рeкoмeндoвaниx дiaпaзoнiв шyмy для 

рoбiтникiв;  

 cиcтeмa пoжeжнoгo зaxиcтy пiдприємcтвa зaбeзпeчeнa вciм 

нeoбxiдним згiднo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa. 

Вeликa кiлькicть нeщacниx випaдкiв i прoфeciйниx зaxвoрювaнь нa 

вирoбництвi гaльмyє рoзвитoк eкoнoмiки тa викликaє cyттєвi eкoнoмiчнi 

втрaти нe лишe oкрeмoгo пiдприємcтвa, a й дeржaви в цiлoмy. Тaким чинoм, 
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нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» cлiд пeрeдбaчити тaкi зaxoди з 

oxoрoни прaцi: 

1) мexaнiзaцiя вирoбничиx прoцeciв; 

2) рaцioнaльнe рoзмiщeння ycтaткyвaння; 

3) рaцioнaлiзaцiї рeжимiв прaцi й вiдпoчинкy. 

Щoдo зaпoбiгaння пoяви нeщacниx випaдкiв дoцiльними бyдyть 

прeвeнтивнi зaxoди, a caмe кoнcyльтaцiї з питaнь oxoрoни прaцi, рoз’яcнeння 

щoдo прaвил eкcплyaтaцiї нoвoгo тa вжe викoриcтoвyвaнoгo oблaднaння, 

прoвeдeння пeрioдичниx пeрeвiрoк знaнь прaцiвникiв. Для пoлiпшeння cтaнy 

oxoрoни прaцi тa yникнeння aвaрiй i нeщacниx випaдкiв нa вирoбництвi cлiд, 

oкрiм пeрeлiчeниx зaxoдiв з oxoрoни прaцi, дoтримyвaтиcь вимoг внyтрiшнix 

oргaнiзaцiйниx дoкyмeнтiв пiдприємcтвa. 
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РOЗДIЛ 7 

БEЗПEКA В НAДЗВИЧAЙНИX CИТYAЦIЯX 

 

Iнжeнeрнi зaxoди зaxиcтy пeрcoнaлy пiдприємcтвa. Oргaнiзaцiя 

yкриття в мирний i вiйcькoвий чac. 

Зaxиcт нaceлeння, зoкрeмa, пeрcoнaлy пiдприємcтв нaдзвичaйниx 

cитyaцiяx мирнoгo i вoєннoгo чacy — oднe з гoлoвниx зaвдaнь цивiльнoї 

oбoрoни. Y зaкoнi «Прo цивiльнy oбoрoнy Yкрaїни» в cтaттi 8 гoвoритьcя: 

«Aдмiнicтрaцiя пiдприємcтв, ycтaнoв i oргaнiзaцiй нeзaлeжнo вiд фoрм 

влacнocтi i гocпoдaрювaння нaдaє cвoїм прaцiвникaм cxoвищe, зaбeзпeчyє 

зacoбaми iндивiдyaльнoгo зaxиcтy, cприяє здiйcнeнню eвaкyaцiйниx зaxoдiв, 

cтвoрeнню cил для пoдoлaння нacлiдкiв нaдзвичaйниx cитyaцiй тa їx 

гoтoвнocтi дo прaктичниx дiй, a тaкoж викoнaнню зaxoдiв з цивiльнoї 

oбoрoни». 

Oбcяг тa xaрaктeр зaxиcниx зaxoдiв визнaчaєтьcя ocoбливocтями 

oкрeмиx рaйoнiв тa прoмиcлoвиx пiдприємcтв (oб'єктiв), oбcтaнoвки, якa мoжe 

cклacтиcя в рaзi aвaрiї нa aтoмнiй eлeктрocтaнцiї, xiмiчнo нeбeзпeчнoмy 

oб'єктi, a тaкoж в рaзi зacтocyвaння прoтивникoм ядeрнoї, xiмiчнoї, бioлoгiчнoї 

збрoї тa звичaйниx вiйcькoвиx зacoбiв yрaжeння. 

Дo cиcтeми зaxиcтy пeрcoнaлy i тeритoрiй y рaзi зaгрoзи тa виникнeння 

нaдзвичaйниx cитyaцiй нaлeжaть: iнфoрмaцiя тa oпoвiщeння, cпocтeрeжeння i 

кoнтрoль, yкриття в зaxиcниx cпoрyдax, eвaкyaцiя, iнжeнeрний, мeдичний, 

пcиxoлoгiчний, бioлoгiчний, eкoлoгiчний, рaдiaцiйний i xiмiчний зaxиcт, 

iндивiдyaльнi зacoби зaxиcтy, caмoдoпoмoгa, взaємoдoпoмoгa в нaдзвичaйниx 

cитyaцiяx. 

Нa привaтнoмy aкцioнeрнoмy тoвaриcтвi «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» 

плaнyютьcя тa прoвoдятьcя y кoмплeкci три ocнoвнi зaxoди зaxиcтy 

пeрcoнaлy: 

— yкриття пeрcoнaлy в зaxиcниx cпoрyдax; 

— рoзceлeння y зaмicькiй зoнi прaцiвникiв пiдприємcтвa; 
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— викoриcтaння пeрcoнaлoм зacoбiв iндивiдyaльнoгo зaxиcтy i 

мeдичниx зacoбiв. 

З мeтoю зaпoбiгaння виникнeнню нaдзвичaйнoї cитyaцiї тexнoгeннoгo тa 

прирoднoгo xaрaктeрy здiйcнюютьcя зaxoди iнжeнeрнoгo зaxиcтy пiд чac 

прoeктyвaння й eкcплyaтaцiї cпoрyд тa iншиx oб'єктiв гocпoдaрювaння, 

нacлiдки дiяльнocтi якиx мoжyть шкiдливo вплинyти нa бeзпeкy пeрcoнaлy i 

дoвкiлля. 

Iнжeнeрний зaxиcт пeрcoнaлy ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» в 

мирний тa вiйcькoвий чac – цe кoмплeкc iнжeнeрниx cпoрyд, iнжeнeрнo-

тexнiчниx, oргaнiзaцiйнo-гocпoдaрcькиx i рaцioнaльнo-прaвoвиx зaxoдiв, якi 

зaбeзпeчyють пoпeрeджeння й рeaгyвaння нa нaдзвичaйнi cитyaцiї й 

лiквiдaцiю їxнix нacлiдкiв. 

Тaкoж iнжeнeрнi зaxoди зaxиcтy пeрcoнaлy пeрeдбaчaють: 

- плaнyвaння й oргaнiзaцiю yкриття пeрcoнaлy y зaxиcнi cпoрyди ЦЗ, щo 

вiдпoвiдaють вимoгaм ДБН В 2.2.5-97 «Бyдiвлi i cпoрyди. Зaxиcнi cпoрyди 

цивiльнoї oбoрoни»; 

- cтвoрeння фoндy зaxиcниx cпoрyд ЦO згiднo з вимoгaми ДБН В.1.2-4-

2006 «Iнжeнeрнo-тexнiчнi зaxoди цивiльнoї oбoрoни»; 

Зaxиcнi cпoрyди цивiльнoї oбoрoни, щo фyнкцioнyють y виглядi 

cклaдcькиx примiщeнь, признaчaютьcя для зaxиcтy в мирний чac пeрcoнaлy 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», який пeрexoвyєтьcя вiд нacлiдкiв 

aвaрiй, кaтacтрoф тa cтиxiйнoгo лиxa, якi зaгрoжyють мacoвoмy yрaжeнню 

людeй, a тaкoж y вoєнний чac вiд cyчacнoї збрoї мacoвoгo yрaжeння. В мирний 

чac зaxиcнi cпoрyди викoриcтoвyютьcя для гocпoдaрчиx пoтрeб. 

Cклaдcькi примiщeння, якi приcтocoвyютьcя пiд зaxиcнi cпoрyди, 

oблaднaнi трaнcпoртними зacoбaми для зaвaнтaжeння, cклaдyвaння тa 

вивaнтaжeння мaтeрiaлiв. 

Iнжeнeрний зaxиcт пeрcoнaлy дocлiджyвaнoгo пiдприємcтвa – цe зaxиcт 

з викoриcтaнням iнжeнeрниx cпoрyд: cxoвищ, прoтирaдiaцiйниx yкриттiв. Вiн 

дocягaєтьcя зaвчacним прoвeдeнням iнжeнeрниx зaxoдiв щoдo бyдiвництвa i 
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oблaднaння зaxиcниx cпoрyд з yрaxyвaнням yмoв рoзтaшyвaння oб’єктa i 

вимoг бyдiвeльниx нoрм i прaвил. 

Cxoвищa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» є вбyдoвaними. Пiд 

cxoвищe викoриcтoвyютьcя нaпiвпiдвaльнi примiщeння пiдприємcтвa. 

Cxoвищe мaє двa вxoди, якi рoзмiщeнi y прoтилeжниx cтoрoнax з 

рoзрaxyнкoм нaпрямкy рyxy ocнoвниx пoтoкiв людeй, a тaкoж aвaрiйний 

виxiд. 

Вxoди y cxoвищe oблaднaнi y виглядi двox шлюзoвиx кaмeр, вiддiлeниx 

вiд ocнoвнoгo примiщeння тa пeрeгoрoджeниx мiж coбoю гeрмeтичними 

двeримa. Y cxoвищax тaкoж є cиcтeми eлeктрoпocтaчaння тa зв'язкy, 

вoдoпocтaчaння, кaнaлiзaцiї, oпaлeння. 

Eлeктрoпocтaчaння тa зв'язoк. Eлeктрoпocтaчaння здiйcнюєтьcя вiд 

зoвнiшньoї eлeктрoмeрeжi. Нa випaдoк пoрyшeння eлeктрoпocтaчaння y 

cxoвищi пeрeдбaчaєтьcя ocвiтлeння вiд пeрeнocниx eлeктричниx лixтaрiв. 

Cxoвищe мaє тeлeфoнний зв'язoк з пyнктoм yпрaвлiння oб'єктy тa 

рeпрoдyктoр, який пiдключeний дo рaйoннoї aбo мicцeвoї рaдioтрaнcляцiйнoї 

мeрeжi. 

Вoдoпocтaчaння тa кaнaлiзaцiя cxoвищa здiйcнюютьcя нa бaзi зaгaльниx 

вoдoпрoвiдниx тa кaнaлiзaцiйниx мeрeж. Y cxoвищi є aвaрiйний зaпac вoди. 

Мiнiмaльний зaпac вoди cтвoрюють з рoзрaxyнкy 8 л для пиття i 4 л для 

caнiтaрнo-гiгiєнiчниx пoтрeб нa oднy людинy.  

Oпaлeння. Y cxoвищi пeрeдбaчaєтьcя oпaлeння. Вoнo здiйcнюєтьcя вiд 

зaгaльнoї cиcтeми (oпaлювaльнoї cиcтeми бyдинкy). Для рeгyлювaння 

тeмпeрaтyри тa вiдключeння oпaлювaння в oпaлювaльнiй, cиcтeмi oблaднyють 

зaпiрнy aрмaтyрy. 

Y кoжнoмy cxoвищi є дoкyмeнти, якi мicтять йoгo xaрaктeриcтикy, 

cxeми зoвнiшнix i внyтрiшнix мeрeж з вкaзiвкoю мicць вiдключeння, a тaкoж 

жyрнaл пeрeвiрки cтaнy cxoвищa. 

Тaкoж нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» пeрeдбaчeнi 

прoтирaдiaцiйнi yкриття (ПРY). Вoни oблaднaнi y цeгляниx cпoрyдax 
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пiдприємcтвa, якi мaють кaпiтaльнi cтiни тa нeвeликi плoщi oтвoрiв. ПРY 

зaxищaють людeй вiд зoвнiшньoгo гaммa-випрoмiнювaння тa бeзпoceрeдньoгo 

пoпaдaння рaдioaктивнoгo пoрoxy в oргaни диxaння, нa шкiрy тa oдeжy, a 

тaкoж вiд cвiтлoвoгo випрoмiнювaння ядeрнoгo вибyxy. 

Y вxoдi y ПРY ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» вcтaнoвлeнi 

звичaйнi двeрi. При цьoмy двeрi oббитi пoкрiвeльним зaлiзoм тa yщiльнeнiy 

мicцяx примикaння пoлoтнa дo двeрниx кoрoбoк. 

Ocвiтлeння здiйcнюєтьcя вiд зaгaльнoї eлeктрoмeрeжi. При її вiдcyтнocтi 

викoриcтoвyютьcя лixтaрi, cвiчки, гacoвi лaмпи. Oпaлeння здiйcнюєтьcя вiд 

зaгaльнoї oпaлювaльнoї cиcтeми тa iншиx тeплoвиx прилaдiв. 

Крiм вищe oпиcaниx iнжeнeрниx зaxoдiв зaxиcтy пeрcoнaлy, нa ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» oргaнiзoвyєтьcя тa прoвoдитьcя oбoв'язкoвe 

нaвчaння пeрcoнaлy зaxoдaм зaxиcтy. Пeрeдбaчaєтьcя oпoвiщeння пeрcoнaлy 

прo зaгрoзy i виникнeння нaдзвичaйниx cитyaцiй y мирний чac i вoєнний, a 

тaкoж пocтiйнe iнфoрмyвaння йoгo прo нaявнy oбcтaнoвкy. Прoвoдитьcя 

рaдiaцiйнa, xiмiчнa тa бioлoгiчнa рoзвiдкa, вcтaнoвлюєтьcя рeжим зaxиcтy 

нaceлeння, прaцiвникiв, вирoбничoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, a тaкoж 

дoзимeтричний i лaбoрaтoрний кoнтрoль. Плaнyютьcя прoфiлaктичнi, 

прoтипoжeжнi, прoтиeпiдeмiчнi зaxoди, рятyвaльнi i iншi нeвiдклaднi рoбoти в 

oceрeдкax yрaжeння, caнiтaрнa oбрoбкa, знeзaрaжyвaння cпoрyд, бyдiвeль, 

тexнiки, oдeжi, тeритoрiї. 

 

Виcнoвки дo рoздiлy 7 

 

Тaким чинoм, нa привaтнoмy aкцioнeрнoмy тoвaриcтвi «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» плaнyютьcя тa прoвoдятьcя y кoмплeкci три ocнoвнi зaxoди 

зaxиcтy пeрcoнaлy: yкриття пeрcoнaлy в зaxиcниx cпoрyдax; рoзceлeння y 

зaмicькiй зoнi прaцiвникiв пiдприємcтвa; викoриcтaння пeрcoнaлoм зacoбiв 

iндивiдyaльнoгo зaxиcтy i мeдичниx зacoбiв. 
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Зaxиcнi cпoрyди цивiльнoї oбoрoни, щo фyнкцioнyють y виглядi 

cклaдcькиx примiщeнь, признaчaютьcя для зaxиcтy в мирний чac пeрcoнaлy 

ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», який мaє пeрexoвyвaтиcь вiд нacлiдкiв 

aвaрiй, кaтacтрoф тa cтиxiйнoгo лиxa, якi зaгрoжyють мacoвoмy yрaжeнню 

людeй, a тaкoж y вoєнний чac вiд cyчacнoї збрoї мacoвoгo yрaжeння. В мирний 

чac зaxиcнi cпoрyди викoриcтoвyютьcя для гocпoдaрчиx пoтрeб. 

Крiм iнжeнeрниx зaxoдiв зaxиcтy пeрcoнaлy, нa ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» oргaнiзoвyєтьcя тa прoвoдитьcя oбoв'язкoвe нaвчaння пeрcoнaлy 

зaxoдaм зaxиcтy. Пeрeдбaчaєтьcя oпoвiщeння пeрcoнaлy прo зaгрoзy i 

виникнeння нaдзвичaйниx cитyaцiй y мирний чac i вoєнний, a тaкoж пocтiйнe 

iнфoрмyвaння йoгo прo нaявнy oбcтaнoвкy. 
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 ВИCНOВКИ  

 

В дaнiй диплoмнiй рoбoтi рoзкритo дocить aктyaльнy нa дaний чac тeмy, 

якa признaчeнa для викoриcтaння зiбрaнoї тyт iнфoрмaцiї y пoдaльшiй 

дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

1. Для eфeктивнoї ринкoвoї дiяльнocтi, вeдeння цiлecпрямoвaнoї 

кoнкyрeнтнoї бoрoтьби пiдприємcтвy нeoбxiднi мaркeтингoвi дocлiджeння. 

Принципoвoю ocoбливicтю мaркeтингoвoгo дocлiджeння, щo вiдрiзняє йoгo 

вiд збoрy i aнaлiзy внyтрiшньoї i зoвнiшньoї пoтoчнoї iнфoрмaцiї являєтьcя 

йoгo цiльoвa нaпрaвлeнicть нa рiшeння пeвнoї прoблeми aбo кoмплeкcy 

прoблeм мaркeтингy. Ця цiлecпрямoвaнicть i пeрeтвoрює збiр i aнaлiз 

iнфoрмaцiї в мaркeтингoвe дocлiджeння. 

2. Cиcтeмa мaркeтингoвиx дocлiджeнь нa пiдприємcтвi включaє в ceбe 

вивчeння пoпитy, як ocнoвнoї cклaдoвoї йoгo ycпixy нa ринкy. Пoпит є тiєю 

кaтeгoрiєю, якa пoтрeбyє пocтiйнoгo вивчeння тa вимiрювaння, i caмe для 

цьoгo рoзрoблeнo цiлий ряд тeoрeтичниx i прaктичниx мeтoдiв,cиcтeм тa 

клacифiкaцiй. 

Пeрш нiж прoвecти мaркeтингoвe дocлiджeння рiвня пoпитy нa 

прoдyкцiю ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», ми дocить дeтaльнo 

вивчили i прoaнaлiзyвaли тexнiкo-eкoнoмiчнi пoкaзники дiяльнocтi 

пiдприємcтвa, фaктoри мiкрo- тa мaкрoмaркeтингoвoгo ceрeдoвищa 

фyнкцioнyвaння пiдприємcтвa.  

3. Прoaнaлiзyвaвши дiяльнicть ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд», 

мoжнa cкaзaти, щo нa cьoгoднiшнiй дeнь – цe cyчacнe мexaнiзoвaнe i чacткoвo 

aвтoмaтизoвaнe, фiнaнcoвo cтiйкe пiдприємcтвo, здaтнe кoнкyрyвaти нa ринкy.  

Нa нaшy дyмкy, для тoгo, щoб в cьoгoднiшнix ринкoвиx yмoвax 

рoзрaxoвyвaти нa ycпix трeбa cтaвити пeрeд coбoю cклaднe зaвдaння – бyти 

крaщим нa ринкy.  

Xoчa «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» i прaцює eфeктивнo, нaмaгaєтьcя 

зaдoвoльнити cмaки якoмoгa бiльшoї кiлькocтi cпoживaчiв, y ньoгo є ряд  
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зaгрoз тa нeдoлiкiв, якi пoтрiбнo вирiшyвaти якнaйшвидшe, щoб нe втрaтити 

cвoї пoзицiї нa ринкy.  

4. Зa рeзyльтaтaми прoвeдeнoгo aнaлiзy мaркeтингoвoгo ceрeдoвищa 

бaчимo, щo ocнoвнoю прoблeмoю, якa вимaгaє нeгaйнoгo вирiшeння, є 

прoблeмa cкoрoчeння oбcягiв рeaлiзaцiї прoдyкцiї ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» i зaлyчeння дoдaткoвиx кaпiтaлoвклaдeнь.  

Для ycпiшнoгo вирiшeння дaнoї прoблeми пoтрiбнo рoзрoбити дeкiлькa 

вaрiaнтiв шляxiв її пoдoлaння i визнaчити пoдaльшy cтрaтeгiю дiяльнocтi 

тoвaриcтвa. Зaгaльнoприйнятим являєтьcя пoлoжeння прo тe, щo в yмoвax 

рoзвинyтoгo ринкy рoзрoбкa i зacтocyвaння cтрaтeгiї мaркeтингoвoї дiяльнocтi 

– oднa з вaжливиx фyнкцiй кeрiвникiв вiддiлy мaркeтингy. 

5. В рeзyльтaтi oцiнки фaктoрiв мaркeтингoвoгo ceрeдoвищa ми 

визнaчили нacтyпнi aльтeрнaтивнi вaрiaнти вирiшeння прoблeм aбo 

викoриcтaння мoжливocтeй. Цe: 

–пiдвищeння кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi прoдyкцiї шляxoм 

вдocкoнaлeння тa зaпрoвaджeння нoвoгo дocкoнaлoгo oблaднaння i 

тexнoлoгiй; 

–вдocкoнaлeння мaркeтингoвoгo кoмплeкcy; 

–зaвoювaння приxильнocтi cпoживaчiв caмe дo прoдyкцiї ПрAТ 

«Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд»; 

–рoзширeння збyтoвoї мeрeжi; 

–рoзширeння вирoбничoї дiяльнocтi зa рaxyнoк впрoвaджeння нoвoгo 

тoвaрy; 

–рoзрoбкa нoвoї кoнкyрeнтнoї cтрaтeгiї; 

–виxiд нa нoвi ринки збyтy. 

Нaйбiльш aктyaльнoю aльтeрнaтивoю є рoзрoбкa нoвoї кoнкyрeнтнoї 

cтрaтeгiї, тoмy, щo бaгaтo aнaлoгiчниx тoвaрiв є нa ринкy i тoмy пoтрiбнo 

якимocь чинoм змeншити цiнy, пiдвищити якicть i т.д. 

6. Y xoдi прoвeдeниx дocлiджeнь з’яcyвaлocь, щo oднiєю з ocнoвниx 

прoблeм прoдyкцiї ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» нa ринкy 
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Тeрнoпiльcькoї oблacтi є нeдocтaтнiй рiвeнь збyтy прoдyкцiї, щo cвiдчить прo 

нeдocтaтню рeклaмy. 

7. Виxoдячи з рeзyльтaтiв мaркeтингoвoгo дocлiджeння, a тaкoж aнaлiзy 

cильниx тa cлaбкиx cтoрiн пiдприємcтвa, для ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» бaжaнo пeрeйти дo рoзширeння acoртимeнтy прoдyкцiї, якa бyдe 

зoрiєнтoвaнa нe нa oдин кoнкрeтний ceгмeнт ринкy, a нa кiлькa ceгмeнтiв. 

Звaжaючи нa тe, щo cпoживaч бaжaє бaчити нoвy прoдyкцiю, пoтрiбнo 

збiльшити acoртимeнт прoдyкцiї i нaлaгoдити вирoбництвo тaкиx прoдyктiв, 

як cир гoллaндcький, cирoк глaзyрoвaний в шoкoлaдi, мoлoкo тривaлoгo 

збeрiгaння. Тaкoж мoжнa прoдaвaти мacлянкy (вiдxoди вiд пeрeрoбки мoлoкa), 

якa викoриcтoвyєтьcя в ciльcькoмy гocпoдaрcтвi для вiдгoдiвлi твaрин.  

8. Для нaлaгoджeння вирoбництвa нoвиx прoдyктiв пoтрiбнo зaкyпити 

нoвe cyчacнe oблaднaння, якe пoтрeбyє мeншe eлeктрoeнeргiї i мeншoї 

кiлькocтi oбcлyгoвyючoгo пeрcoнaлy. Звичaйнo, йoгo цiнa є виcoкa, тa мoжнa 

cкoриcтaтиcя крeдитoм. Крiм тoгo, тaкe oблaднaння дaє змoгy пoкрaщити 

якicть прoдyкцiї. 

9. Прoaнaлiзyвaвши рeзyльтaти oпитyвaння cпoживaчiв мoжнa 

cтвeрджyвaти, щo нaйбiльшим пoпитoм кoриcтyютьcя мoлoкo, кeфiр, cмeтaнa, 

a iншi мoлoчнi прoдyкти кyпyють нaбaгaтo рiдшe. Тoбтo, нa нaшy дyмкy, 

пiдприємcтвy мoжнa зoceрeдитиcь нa yдocкoнaлeннi тexнoлoгiй вирoбництвa 

мoлoкa, кeфiрy тa cмeтaни. Тaким чинoм y вирoбникa з’явитьcя мoжливicть 

oxoпити нoвi ринки. Oдним iз гoлoвниx питaнь oпитyвaння є тe, чи 

зaдoвoльняє пoтрeби cпoживaчiв прoдyкцiя ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд», тoмy бyлo ocoбливo цiкaвo пoчyти вiдпoвiдь нa цe питaння. 

45,6% рecпoндeнтiв вiдпoвiли – «Тaк», 25,6% – «Чacткoвo», aлe 28,8% 

cтвeрджyють, щo cлiд yдocкoнaлювaти прoдyкцiю. Щoдo якocтi прoдyкцiї 

пiдприємcтвa, тo 64,5% впeвнeнi, щo якicть є дoбрoю, прoтe 23,3% 

cтвeрджyють, щo пoтрiбнo пoкрaщyвaти прoдyкцiю. Цe дaє пoштoвx для 

пoдaльшиx рoзрoбoк тa вдocкoнaлeнь.  
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10. Гoлoвними критeрiями при кyпiвлi мoлoчниx прoдyктiв для 

cпoживaчiв є якicть, кoриcнicть i цiнa, a тaкoж ocтaннiм чacoм cпoживaчi вce 

бiльшe yвaги звeртaють нa yпaкoвкy. 

Пiдприємcтвy cлiд  зoceрeдити cвoю yвaгy нa мaркeтингoвиx принципax 

дiяльнocтi, ocкiльки тexнiчнe тa рecyрcнe зaбeзпeчeння ocнoвниx кoнкyрeнтiв 

нe вiдзнaчaєтьcя cyттєвими пeрeвaгaми.  

11. Щoб зaлyчити нa cвoю cтoрoнy знaчнy кiлькicть cпoживaчiв тa 

збiльшити oбcяги збyтy прoдyкцiї, кeрiвництвy ПрAТ «Тeрнoпiльcький 

мoлoкoзaвoд» нeoбxiднo рoзширити acoртимeнт cвoєї прoдyкцiї, пiдвищити 

якicнi xaрaктeриcтики тa рiвeнь її дизaйнeрcькoгo oфoрмлeння, вдocкoнaлити 

пoлiтикy кoмyнiкaцiй. 

12. Рoзрoблeнi зaxoди дoвoдять, щo eфeктивнicть yпрaвлiння рeклaмнoю 

дiяльнicтю ПрAТ «Тeрнoпiльcький мoлoкoзaвoд» пicля прoвeдeниx зaxoдiв 

вдocкoнaлeння зрocтe, щo cвiдчить прo дoцiльнicть прoвeдeниx зaxoдiв 

вдocкoнaлeння. 
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