
РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Сутність та особливості комерційної діяльності підприємства 

Визначальним фактором функціонування ринку є комерційна діяльність. 

Це невід'ємна умова ринкового господарювання. Потенційні можливості 

комерційної діяльності з переходом до ринкової економіки здобувають усе 

більше значення. Однак, на жаль, поки багато питань механізму практичного 

використання комерції на споживчому ринку працівникам торгівлі приходиться 

вирішувати інтуїтивно, методом "проб і помилок". Будучи складовою частиною 

ринку, комерція, спираючи на свої позиції, одночасно стає основою ринкового 

господарства. Як показує практика, активність комерції тим вище, ніж стійкіше 

і динамічніше діюче середовище ринку. У своєму призначенні і діяльності 

комерція повинна базуватися на українській моделі формування ринку і 

ринкових відносин, що складаються [77; c. 235]. Важливо представити, що 

комерційна діяльність не обмежується заданими межами. В міру просування до 

ринку вона неодмінно буде розширюватися. Комерційні процеси варто 

розглядати в ув'язуванні із суб'єктами господарювання і факторами 

зовнішнього середовища.  

Структура зароджующихся й організованих товарних ринків являє собою 

різні утворення. Сьогодні виникли досить неоднорідні ринки, що володіють 

різними товарно-матеріальними ресурсами, інфраструктурою, торговим 

обслуговуванням, кадровим потенціалом. На ринку товарів відбувається 

взаємодія виробників і споживачів, продавців і покупців. Ринок розглядається 

як товарне господарство, що представляє сферу товарно-грошового обміну з 

визначеною системою комерційних дій і відносин. Ринкові процеси і комерція 

тісно взаємозалежні між собою. Зміни в ринковому середовищі 

супроводжуються змінами й у комерційних діях [77; c. 236].  

Отже, комерція повинна мати автономність і адаптуватися до вимог 

ринку. Перетворення, проведені в торгівлі і комерції, не можуть не враховувати 
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ряду обставин. По-перше, економічні зміни що відбуваються, особливості 

перехідного періоду, менталітет і купівельне поводження населення. По-друге, 

всі елементи макро- і мікросередовища повинні працювати як єдиний і 

злагоджений механізм, що діє в нових умовах господарювання. По-третє, 

ринкові перетворення необхідно проводити в ув'язуванні з економічними 

процесами і ринковими принципами, що затвердилися у світовій практиці. 

Комерційна діяльність знаходить висвітлення в різноманітних проявах, тому 

необхідно виділити її основу (базис) [77; c. 236-237]. Такий підхід дозволить 

найбільше повно розкрити сутність комерції і конкретизувати її можливості. У 

роботах вітчизняних економістів можна зустріти різні визначення комерційної 

діяльності.  

У сучасній економічній ситуації в Україні зростає значення напрямів 

економічної діяльності, пов’язаних з комерцією. Термін ―комерція‖ набув 

поширення в Україні з переходом від централізованого управління економікою 

за ринкових принципів. 

Поняття комерційної діяльності вперше було сформульовано 

Гарвардською школою бізнесу в 1958 році: "Комерційна діяльність існує для 

того, щоб із прибутком задовольнити споживчі вимоги" [71; c. 19]. Суть даної 

логіки можна представити як купівлю-продаж товарів, націлену на ринковий 

(купівельний) попит і одержання заслуженого прибутку. Дуже повчальні 

висловлення основоположника французької адміністративної школи А. Файоля: 

"Комерційна майстерність характеризується глибоким знанням ринку і сили 

суперників, далеким передбаченням і практикою угод. Комерційна функція 

піклується про те, щоб ціни, призначувані вищим керуванням, не були 

джерелом небезпечних оман". Організатор Комерційної академії в Берліні 

професор И.-Ф. Шерр у своїй книзі "Навчання про торгівлю" виступає з 

критичною фразою: "Ця книга усім своїм змістом повинна довести, що 

комерційне прагнення до наживи ні в якому разі не може скласти предмет 

науки про торгівлю" . Обоє приведених висловлення говорять самі за себе. 

Закордонна практика свідчить, що комерція - рушійний фактор споживчого 
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ринку [71; c. 21-22]. Вона розглядається як система у взаємодії з каналами 

закупівлі, руху і збуту товарів, що утворять комерційну справу в широкому 

змісті цього слова. Ключові положення комерції піддаються узагальненню 

результатів, перевірці життям, тобто втіленню їх у практику фірм і компаній. 

Звідси можна представити, що комерція не обмежена заздалегідь заданими 

межами і постійно розширює свої можливості і поле діяльності  М. Портер і Д. 

Стік підкреслюють стратегічний підхід при рішенні задач комерції. Вони 

вважають, що комерція вийшла за межі її традиційного вузького впливу і має 

велике значення в стратегічному призначенні, тобто арсенал засобів комерції 

невичерпний [71]. 

З’ясування сутності цієї категорії на сьогодні є предметом дослідження 

багатьох учених-економістів. Так, Ф.Г. Панкратов і Т.К. Сєрьогіна розглядають 

комерцію як вид торгового підприємництва або бізнесу, але бізнесу 

благородного, який лежить в основі будь-якої цивілізованої ринкової 

економіки. ―Століття тому комерція розглядалася як діяльність, що не потребує 

глибокого вивчення і дослідження. Сьогодні таке визначення торгового бізнесу 

видається примітивним і абсурдним‖ [60; c. 53]. 

На думку Сикетина Н. Г., ―комерція є однією з найбільш важливих сфер 

людської діяльності, що виникли в результаті поділу праці‖ [66; c. 78]. 

Тлумачний словник В.І. Даля визначає комерцію як ―торг, торгівлю, 

торгові обороти‖, тобто ці поняття зводяться до здійснення актів купівлі-

продажу за дотримання умови: купити дешевше, а продати дорожче [60]. 

Об’єктом комерції, полем її діяльності є товарообмін, купівля-продаж 

товарів, на що звертають увагу також Козлов В.К., Уваров С.А., Яковлева Н.В 

за твердженням яких комерція в сфері товарного обігу – це сукупність процесів 

і операцій, спрямованих на здійснення купівлі-продажу товарів з метою 

задоволення купівельного попиту й отримання прибутку [47; с. 63]. 

В.В. Апопій розглядає комерцію як комерційну діяльність, з організації та 

управління комерційними процесами та операціями, що пов'язані з товарно-

грошовим обміном. Кінцевою метою комерційної діяльності є здійснення 
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купівлі-продажу товарів, послуг і отримання прибутку. На думку вченого, 

комерційна діяльність виступає об'єктивно необхідною категорією ринкової 

економіки, причому надзвичайно складною за характером і змістом [13; с. 11-

17]. 

На підставі, наведених визначень доходимо висновку, що всі автори 

практично одностайні у своїх підходах щодо визначення поняття „комерція‖. 

При цьому в економічній літературі ставиться знак рівності між поняттями 

―торгівля‖ і ―комерція‖.  

Вважається, що ―торгівля як специфічний вид економічних відносин 

виникає там, де і коли продукти праці цілеспрямовано виготовляються для 

обміну‖ [13, с. 13]. Об’єктом торгівлі, як і „комерції‖ є товарообмін, купівля-

продаж товарів, а також обслуговування покупців у процесі продажу товарів, і 

в окремих випадках, сприяння післяпродажній експлуатації технічно - складних 

товарів. 

Проаналізувавши точки зору дослідників-економістів, я прийшла до 

висновку, що різні тлумачення комерційної діяльності визначаються її 

багатоаспектністю. Категорію комерції вони розглядають з позицій підприємця, 

бізнесмена, економіста, фінансиста й ін. Разом з тим формуюче положення 

займають наука, практика, рівень розвитку ринків, сфера додатка комерції. 

Проте, незважаючи на відзначені розходження, багато економістів сходяться в 

думці, що суть комерції зводиться до купівлі-продажу товарів у сфері звертання 

з обліком ринкового (купівельного) попиту. Формула комерційних справ і 

товарно-грошових відносин: обмін товарів на гроші при продажі і грошей на 

товари при покупці. Купівля-продаж товарів, обумовлена зміною форм 

вартості, і представляється як важлива складова частина комерційної 

діяльності. Однак закупівлі товарів і обмінні операції з постачальниками 

продукції, що будуються на комерційній основі, не вичерпують усього 

різноманіття комерційних функцій. Повнота і комплексний підхід у комерції 

зводяться до охоплення нею всіх етапів проходження продукції від виробника 

до споживача [19]. При цьому комерційний механізм повинний бути 



 

 

5 

спрямований на реалізацію попиту, що утвориться, і інтересів покупців. В 

основі формуючих умов комерційної діяльності об'єктивною реальністю 

виступають ринкові відносини і технологія просування продукції від виробника 

до споживача. Комерція є своєрідним економічним барометром, що показує і 

здійснює найбільш доцільні і вигідні вкладення коштів у властиві їй сфери й 

об'єкти. При цьому в її поле зору знаходяться витрати обертання товарів і їхня 

мінімізація. Представляється правомірним розглянути теоретичну і практичну 

приналежність комерції. Теорія, що базується на економічних законах ринку, 

орієнтована на їхнє пізнання, встановлення основних положень комерційної 

діяльності, виявлення факторів і орієнтирів розвитку комерційної справи. 

Закономірностям комерції і комерційних процесів властиві свої правила і 

принципи. 

В умовах ринкової економіки пануючими є товарно-грошові відносини. 

Тому практично кожен продукт праці, зроблений на підприємствах, обов'язково 

продається і купується, тобто проходить стадію обміну. Продавці і покупці 

товару укладають угоди купівлі-продажу, здійснюють збут і закупівлі товарів, 

роблять посередницькі й інші послуги.  

Комерція як різновид людської діяльності в більшості з нас асоціюється з 

торгівлею. Це зовсім природно, тому що відбувається даний термін від 

латинського COMMERCІUM (торгівля). Однак таке тлумачення комерції як 

терміну є занадто вузьким і явно недостатнім для з'ясування поняття і сутності 

комерційної діяльності [19; c. 57].  

Комерційна діяльність являє собою частину підприємницької діяльності 

на товарному ринку і відрізняється від її по великому рахунку лише тим, що не 

охоплює сам процес виготовлення товару чи надання послуги. У широкому 

змісті будь-яка організація, що пропонує на ринку продукти праці своїх 

працівників, а, виходить, що бере участь у процесі обміну, може бути віднесена 

до категорії суб'єктів продажу. Важливо враховувати, що, якщо даний суб'єкт 

припускає одержання доходів від продажу (збуту) товарів чи надання послуг, 

що перевищують по розмірі витрати на їхнє створення, то його діяльність 
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прийнято кваліфікувати як комерційну. Аналогічним образом формується і 

представлення про діяльність по придбанню сировини, матеріалів і виробів для 

виробництва товарів і надання послуг [19; c. 58]. 

За умов ринкової економіки, незалежно від конкретних стратегічних 

цілей діяльності підприємства, обов’язковим є забезпечення прибуткової 

діяльності комерційної системи. Прибутковість виступає не тільки як мета, але і 

як основна умова ділової активності підприємства, як її результат, мірило 

ефективності підприємства в обслуговуванні ринку і споживача та виконанні 

власних підприємницьких завдань [19; c. 59]. 

Крім отримання прибутку, метою діяльності комерційної системи є 

збільшення обсягів купівлі-продажу, прискорення обігу товарів, освоєння і 

закріплення на конк¬ретних ринках, формування іміджу фірми та ін. На одних 

етапах комерційні суб'єкти намагаються підпорядкувати комерційну діяльність 

досягненню кількісних економічних результатів (збільшенню товарообороту, 

зниженню витрат, скороченню запасів), на інших – отриманню соціального, 

економічного, психологічного ефекту. Але здебільшо¬го ринкові суб'єкти 

налаштовані на отримання прибутку. 

 

1.2. Основні складові комерційної діяльності 

Організація системи управління підприємством сфери послуг, що 

базується на принципах ієрархічних взаємозв’язків, повинна передбачати 

наявність чітко визначених прав, обов’язків і відповідальності працівників 

кожного рівня і виразності в питаннях підзвітності і делегування повноважень.  

Головною особливістю комерційної діяльності в період становлення 

ринкових відносин є переорієнтація цілей, завдань і функцій від потреб 

підприємства до потреб і вимог ринку, окремого споживача. При цьому 

повинен використовуватися системний підхід до вирішення ринкових проблем, 

який націлений на активізацію комерційної діяльності та використання більш 

досконалих методів комерційної роботи на основі принципів і елементів 

маркетингу [25; c. 135]. Політика переорієнтації комерційної діяльності на 
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маркетинг передбачає посилення ролі ринку, націленість як виробничої, так і 

торговельної діяльності на вивчення потреб і запитів конкретних споживачів і 

найбільш ефективне їх задоволення. 

Специфіка комерційної діяльності при маркетинговому підході полягає в 

її цільовій орієнтації на найбільш повне задоволення запитів споживачів, 

оскільки за допомогою маркетингу комерційні працівники отримують 

необхідну інформацію про те, які товари і чому хочуть купувати споживачі, про 

ціни, які вони готові заплатити, і про те, в яких регіонах попит на дані товари 

найвищий, де збут товарів підприємства може принести найбільший прибуток. 

Сьогодні вже недостатньо виробнику виготовити товар і запропонувати 

його ринку, необхідно подати саме той товар, який відповідає за своєю якістю і 

асортиментом запитам споживачів. Крім цього, деколи товар не реалізується не 

тому, що він неякісний, а через його невідповідність попиту споживачів на 

конкретному ринку, негнучкій ціновій політиці, низькій якості обслуговування. 

Досить багато вітчизняних підприємств виходять на зовнішній ринок, 

починають діяти в незвичному господарському середовищі, де ринкові 

відносини досягли високого рівня розвитку [25; c. 178]. Проте, не оволодівши 

передовими методами маркетингу, такі підприємства приречені на невдачі в 

конкурентній боротьбі. Знання маркетингу дозволяє необхідним чином 

організувати роботу з споживачем, об’єктивно оцінити своїх конкурентів, їх 

сильні та слабкі сторони, визначити переваги в конкурентній боротьбі, 

правильно вибрати сегмент або нішу ринку, сферу господарської діяльності 

[25]. 

Комерційна діяльність в умовах маркетингової орієнтації направлена на 

досягнення певних цілей, будується на визначених принципах, реалізує 

специфічні функції, використовує необхідний інструментарій і методи 

організації діяльності підприємства на ринку. 

На думку автора необхідно зазначити, що в даний час комерційна 

діяльність підприємств охоплює питання вивчення попиту споживачів, джерел 

закупівлі товарів, організації господарських зв’язків з постачальниками і 

споживачами тощо. Окрім цього, комерційна робота включає формування 
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оптимального асортименту, організацію оптового та роздрібного продажу 

товарів, управління товарними запасами, рекламну діяльність, організацію 

обслуговування та інші операції. 

Важливим елементом комерційної діяльності виступає товарна політика, 

яка повинна бути направлена на залучення нових споживачів, зростання 

популярності підприємств на ринку, покращення їх репутації і, як наслідок, 

збільшення обсягів збуту і ступеню використання потенціалу свого ринку. 

Основним напрямком формування товарної політики є: інновації, забезпечення 

якості і конкурентоспроможності товарів, оптимізація асортименту, торгова 

(товарна) марка, упаковка, управління життєвим циклом, позиціонування 

товарів на ринку [39; c. 38-39].  

Здатність підприємства до постійного оновлення свого асортименту – 

основна умова його виживання в конкурентній боротьбі. Важливість інновацій 

в товарній політиці пояснюється, перш за все, різким посиленням впливу 

науково-технічного прогресу на розвиток виробництва і торгівлі. Тому 

підприємство повинно періодично додавати в існуючий асортимент товари-

новинки, вивчати реакцію ринку на новий товар і можливості його реалізації. 

Для успіху на ринку велику роль також відіграє управління асортиментом 

товарів, головною метою якого є його оптимізація.  

Для правильної орієнтації споживачів в різноманітті товарів, особливо 

принципово нових, необхідна об’єктивна інформація про їх споживчі 

характеристики, а також про місця і форми продажу. Торгова марка через 

асоціацію з товаром або послугою надає споживачу інформацію про товар, його 

якість, надійність, стиль або споживчу цінність. Вона виступає 

найфундаментальнішим джерелом інформації, яким користується споживач, 

щоб полегшити свій вибір товару серед конкуруючих аналогів і зменшити 

споживчий ризик [39; c. 40]. 

Суттєвим елементом комерційної діяльності є збутова політика, роль якої 

сьогодні значно зростає. Важливість збутової політики обумовлена тим, що 

необхідно реалізувати споживачу потрібні товари таким чином, щоб 

комерційний ризик звести до мінімуму, а кожна наступна угода закріплювала 
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позиції підприємства на ринку, посилювала довіру до нього зі сторони 

партнерів. 

Отже, система управління комерційною діяльністю не може бути 

удосконалена шляхом зміни окремих елементів, а потребує кардинальних 

перетворень всіх її складових. При цьому необхідно враховувати, що всі 

елементи комерційної діяльності потрібно розглядати не окремо, а у їх 

взаємозв’язку і взаємообумовленості. А це можливо лише за допомогою 

створення комплексної системи управління комерційною діяльністю на основі 

маркетингу, яка буде здатна швидко реагувати на зміни у внутрішньому 

середовищі, в повній мірі адаптована до теперішніх умов функціонування і 

направлена на досягнення цілей підприємства найбільш ефективним шляхом. 

Особлива роль тут повинна бути відведена стратегічним аспектам управління 

комерційною діяльністю, які направлятимуться на розробку довгострокової 

стратегії поведінки підприємств на ринку для досягнення конкурентних переваг 

[39; c. 43].  

Раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів припускає 

досягнення цілей при мінімумі витрат і максимумі ефективності, що 

здійснюється в процесі управління, коли група людей, що співробітничають, 

(працівників фірми) направляє свої дії на досягнення загальних цілей на основі 

відповідної мотивації їхньої праці [18]. 

Принципи управління фірмами визначаються багатьма факторами, 

зокрема, масштабами, профілем і технологією виробництва; характером і 

розмаїтістю продукції, що випускається; ступенем використання електронно-

обчислювальних методів обробки інформації; обсягом закордонної діяльності і 

її форм. 

Практично кожна фірма має свою організацію управління, що постійно 

удосконалюється шляхом застосування таких форм і методів, які б 

забезпечували найбільш високі прибутки, високу конкурентоспроможність 

продукції, що випускається, і сприяли проникненню в нові сфери діяльності і 

завоюванню міцних позицій на ринках. 
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Найважливішими принципами управлінської діяльності є принципи 

централізації і децентралізації, що кладуться в основу організаційних форм 

управління. 

Централізована форма управління передбачає здійснення керівництва 

господарською діяльністю вхідних у фірму структур з одного центра, тверду 

регламентацію і координацію їхньої діяльності, повну відсутність у них 

господарської самостійності аж до того, що їхня відповідальність за збут 

продукції припиняється після того, як вони відвантажать свій товар збутовому 

органу фірми. 

Така форма організації управління використовується звичайно 

невеликими компаніями, що випускають один вид продукції або продукцію 

однієї галузі, технологічний процес якої тісно ув'язаний, що працюють 

переважно у видобувних галузях промисловості й орієнтуються на місцевий чи 

національний ринок. 

Централізоване управління невеликою по розмірах компанією, що 

випускає один вид продукції, організується досить просто. Вище керівництво 

фірми звичайно складається з президента компанії, що виступає одночасно і її 

керуючим, і двох віце-президентів, один із яких відає виробництвом продукції і 

питаннями її технології, інший займається збутом продукції й усім, що з цим 

зв'язане. Такі питання, як правовий захист інтересів компанії в її ділових 

відносинах з іншими фірмами і державою, ведення бухгалтерії, звичайно 

доручаються спеціалізованим фірмам  [41; c. 37]. 

Децентралізована форма управління припускає створення усередині 

фірми виробничих відділень, що користуються повною господарською 

самостійністю, тобто наділених широкими повноваженнями як у сфері 

виробництва, так і в сфері збуту і несучих відповідальність за одержання 

прибутків [41; c. 37]. За вищою адміністрацією фірми зберігаються функції 

контролю за оперативною діяльністю відділень, координація їхньої роботи і 

визначення основних напрямків для забезпечення ефективності і прибутковості 

діяльності компанії, а також здійснення перспективного планування. Звичайно 
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на виробничі відділення покладається вся повнота відповідальності за 

організацію виробничо-збутової діяльності.  

Кожне виробниче відділення самостійне фінансує свою діяльність, 

вступає на комерційній основі в партнерські відносини з будь-якими третіми 

сторонами. Однак сам факт створення виробничих відділень ще не означає, що 

компанія керується на основі децентралізації. Ступінь децентралізації 

управління визначається ступенем надання повноважень та прав прийняття 

самостійних рішень керуючим відділеннями [41; c. 38]. У деяких фірмах при 

великому числі виробничих підрозділів і вищих адміністраторів, що відають 

ними, президент компанії приймає рішення по усім більш-менш важливим 

питанням одноосібно, тобто управління такою компанією власне кажучи є 

централізованим. 

Перехід до децентралізованої форми управління здійснюється насамперед 

великими диверсифікованими фірмами, що нараховують значне число 

виробничих підприємств, що випускають широку номенклатуру товарів, 

працюють на великі ринки збуту і мають безпосередні зв'язки з кінцевими 

споживачами їхньої продукції. 

На сучасному етапі зростаюче значення набуває удосконалювання 

економічних методів внутріфірмового управління, заснованих на застосуванні 

системи маркетингу. Це обумовлено як ростом розмірів і ускладненням змісту і 

характеру діяльності фірм, так і посиленням труднощів реалізації продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринку. У зв'язку з цим усе більше значення 

надається розробці глобальної стратегії фірми, заснованої на довгостроковій і 

стабільній орієнтації виробництва конкретних видів продукції на визначені 

ринки в широкому колі країн [44; c. 195].  

Пристосовуючи свої виробничі і збутові програми стосовно до 

конкретних ринків, компанія керується прагненням одержати можливість 

витягати вигоди з різниці в економічній ситуації на різних ринках; захоплювати 

або утримувати позиції; забезпечувати себе джерелами сировини, користатися 

плодами науково-технічного прогресу. А це вимагає всебічного і глибокого 

вивчення потреб окремих ринків і пристосування до вимог споживачів. Той 
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факт, що вивчення й аналіз ринку відіграють визначену роль у формуванні 

основних напрямків функціонування і розвитку компанії, визначає значною 

мірою всю їхню діяльність і підвищує вимоги до економічних методів 

господарювання. 

Найважливішою складовою частиною удосконалювання економічного 

механізму управління компаніями є подальший розвиток маркетингу і 

планування, їх більш тісне ув'язування [44; c. 196]. Це означає, що до вивчення 

організації управління компанією не можна підходити з загальними критеріями, 

необхідно виявляти й аналізувати зміни, що відбуваються в змісті 

управлінської діяльності конкретних фірм, виявляючи їхні особливості і 

характерні риси. 

Перехід до насиченого ринку, загострюючи конкурентну боротьбу, 

висуває у якості пріоритетної задачі менеджменту забезпечення 

конкурентоспроможності компанії. На жаль, зниження витрат усе ще 

традиційно розглядаються багатьма керівниками компаній як головний шлях 

підвищення конкурентоспроможності [29; c. 254]. Як правило, охоче 

обговорюються проблеми управління ресурсами (або навіть, витратами) і 

пов'язане з цим впровадження всіляких комп'ютерних облікових систем.  

Однак, по-перше, на собівартість продукції (послуги) впливають і 

трансакціонні витрати, тобто витрати пов'язані з взаємодією підрозділів 

компанії в ході виконання бізнес-процесів.  

По-друге, сьогодні конкурують між собою вже не товари і навіть не 

компанії, а групи компаній, націлені на повне і якісне задоволення потреб 

замовника за рахунок інтеграції спільних зусиль.  

По-третє, у даний час конкуренція усе більше стає боротьбою ідей, а не 

боротьбою ресурсів. На ринку перемагають компанії, що постійно пропонують 

нові інноваційні рішення. При цьому надзвичайного значення набуває 

швидкість практичного втілення ідей у конкретні продукти і послуги.  

Практичне управління організаційним розвитком вимагає застосування 

нових технологій менеджменту організації. Бізнес-інжиніринг (business-

engineering) як сучасна технологія управління, заснована на формальному, 
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точному, повному і всебічному описі діяльності компанії якнайкраще підходить 

для цих цілей. Використання бізнес- моделі для прийняття всіх управлінських 

рішень і одночасного формування всіх необхідних регламентів управління є 

відмінною рисою бізнес- інжинірингового підходу в менеджменті. Менеджмент 

організації реалізується через управління змінами або управління 

організаційним розвитком (рис. 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1. Модель управління організаційним розвитком  

підприємства [25] 

Динамізм компанії, тобто її здатність до швидкого і масштабного 

маневру, з одного боку, власними ресурсами, а з іншого боку, організацією 

партнерської взаємодії – перетворюється у вирішальний фактор 

конкурентоспроможності. Зміни стають способом життя. Ефективне управління 

організацією перетворюється в домінанту менеджменту. Це зробило 

надзвичайно популярною концепцію організаційного розвитку, засновану на 

випереджальних змінах компанії, під ―тиском‖ стратегічного бачення (моделі) 

змін зовнішнього середовища. Правильно спрогнозувати ринкову кон'юнктуру і 

Позиціювання фірми у 

зовнішньому середовищі 

ФОРМУВАННЯ  

МІСІЇ 

Фомування 

стратегічних цілей 

Моніторинг 

середовища 

Управління 

організацією 

 

Управління 

організаційним 

розвитком 

 

Управління  

змінами  

Бізнес-модель 

фірми 

Налагодження системи 

управління 

Управління ресурсами фірми 

 

М 

Е 

Н 

Е 

Д 

Ж 

Е 

Р 

И 



 

 

14 

завчасно інвестувати в удосконалювання зовнішньої інфраструктури, структури 

й організації процесів самого підприємства, удосконалювання управління 

персоналом – це значить домогтися істотної конкурентної переваги в 

найближчій перспективі [29; c.257].  

Здійснюючи моніторинг середовища і, фіксуючи істотні для компанії 

зміни, вносять відповідні взаємозалежні коректування в бізнес- модель. Це 

дозволяє швидко реагувати на вже здійснені зміни. При реалізації управління 

організаційним розвитком у бізнес-модель вносяться випереджальні зміни на 

підставі стратегічного прогнозу (бачення) таких змін.  

У результаті позиціонування компанії (як цілісної системи) відносно 

інших учасників зовнішнього середовища (покупців, конкурентів, партнерів, 

держави, суспільних рухів і ін.) визначається місія – компроміс між потребами 

ринку (треба), а також можливостями (можу) і бажанням (хочу) компанії 

задовольнити ці потреби. При розробці місії відбувається формування 

стратегічного бачення перспектив розвитку бізнесу, що з'являється у формі 

розгорнутого ділового кредо компанії щодо цілей, принципів і ідеології 

відносин із всіма учасниками зовнішнього середовища.  

На основі місії формуються корпоративні цілі і стратегії у відношенні 

росту, інтеграції й інвестиції напрямків бізнесу. Подальше уточнення 

стратегічних позицій компанії відбувається на етапі розробки стратегій в 

області окремих бізнесів і ресурсів.  

Поточна стратегія визначає існуючий бізнес – потенціал і, як наслідок, 

функціонал компанії. З урахуванням сформованої схеми відповідальності за 

бізнеси і функції в компанії мається вихідна організаційно-функціональна 

модель сьогоднішнього дня, що визначає зони відповідальності менеджменту. 

Зміна кон'юнктури ринку породжує перспективну стратегію. Відповідно 

виникає новий набір продуктів і функцій, що формує організаційно-

функціональну модель завтрашнього дня. Тоді реструктуризація, як форма 

управління змінами, являє собою програму переходу від вихідної до 

перспективної організаційно-функціональної моделі.  
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Основними методами реалізації такої програми буде розширення 

(скорочення), злиття (поділ) функцій і ланок, а також перерозподіл зон 

відповідальності [20; c. 289].  

 

1.3. Показники ефективності комерційної діяльності 

 

Питання управління комерційною діяльністю сучасних організацій у 

дійсних умовах переходу до розвинутої ринкової економічної системи, при 

зростанні конкуренції суб'єктів господарювання, а також загальному 

ускладненні господарського життя стають усе більш актуальними.  

При формуванні системи показників ефективності діяльності суб'єктів 

господарювання дотримуються таких основних принципів: 

- забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи 

конкретних показників ефективності діяльності; 

- відображення ефективності використання кожного із видів 

застосованих ресурсів; 

- можливості застосування показників ефективності до управління 

різними ланками виробництва на підприємстві (організації);  

- здійснення провідними показниками стимулюючої функції в процесі 

використання наявних резервів зростання ефективності виробничої 

діяльності [20; c. 148]. 

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проведення комплексного 

аналізу ефективності діяльності фірм. Нижче представлена принципова 

організаційна модель аналізу ефективності найбільш важливих сфер діяльності 

сучасного підприємства, а саме, рис. 1.2:  
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Рис. 1.2. Організаційна модель ефективності комерційної діяльності 

фірми  [20; c. 148] 

Ефективність діяльності фірми в значній мірі залежить від стану її 

фінансів. Управління фінансами є головною складовою частиною системи 

управління ефективністю підприємств бізнесу. Процес цей носить суб'єктивний 

характер, так як за ним стоять люди: спеціалісти - менеджери, фінансисти, 

економісти, юристи, від дії яких, їх кваліфікації залежить якість управління. 

Отже, управління фінансами - це система принципів, методів, способів, 

прийомів і форм організації грошових відносин, направлених на підвищення 

ефективності виробництва, реалізації продукції, збільшення доходів, одержання 

прибутку [25; c. 157-158]. 
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Важливо правильно сформулювати критерій, який має найповніше 

характеризувати суть ефективності як економічної категорії і бути єдиним для 

всіх ланок суспільного виробництва чи господарської діяльності. На основі 

зазначених вище принципів побудована система показників ефективності 

виробництва, яка включає кілька груп, рис. 1.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Система показників ефективності комерційної діяльності 

підприємства [20; c. 148] 

Головним завданням фінансового управління є досягнення самоокупності 

підприємства, тобто доведення підприємства до здатності покривати свої 

затрати результатами виробництва, забезпечуючи повторність виробництва в 

незмі нних межах.  

З метою підвищення ефективності підприємницької діяльності можна 

використовувати різні стратегії. Їх особливості. залежать від реальної 

економічної ситуації на підприємстві. Так для здійснення стратегії стабілізації 

рекомендується використовувати один з трьох вірогідних підходів до 

практичного впровадження тих чи інших заходів [17]:  

1) економія та найбільш ощадливе використання всіх видів ресурсів з 

активним наміром швидкої стабілізації системи господарювання;  

Система показників ефективності діяльності 

показники ефективності менеджменту виробничих процесів 

показники ефективності використання праці (персоналу) 

показники ефективності використання виробничих (основних та оборот-

них) фондів 

показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних 

коштів та інвестицій) 
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2) позитивне зрушення в обсягах і ефективності виробництва з певною 

надією на швидке пожвавлення підприємницької діяльності; 

3) обґрунтована стабілізація економічної ситуації, за якої стають 

необхідними довгострокові науково-технічні і соціально-економічні програми 

для досягнення міцної ринкової позиції фірми. 

 Стратегія економії може бути використана у випадках, коли спад 

виробництва передбачений і контролюється дирекцією фірми або йоли 

починається непередбачений раптовий спад обсягу продажу і загальної 

величини прибутку. 

Цілі даної стратегії у відповідному вимірі часу можна сформулювати так: 

найближча (термінова) - зупинити спад ділової активності та результативності 

підприємницької діяльності; середньо-стройова - розпочати процес поліпшення 

економічного стану фірми; довгострокова - започаткувати стадію пожвавлення і 

зростання. При цьому стратегія економії може охоплювати три фази: ревізія 

витрат - звичайно передбачає: скорочення чисельності персоналу і витрат на 

його утримання; зменшення накладних витрат; здешевлення маркетингових 

досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо. 

Особливу увагу звертають на програми жорсткої економії по кожному виробу, 

застосовуваній технології по всіх виробничих підрозділах, постійно регулюючи 

ці програми з урахуванням кон'юнктури ринку. Консолідація - як окрема фаза 

економії витрат зв'язана з обґрунтуванням часу і швидкості пожвавлення 

економічної діяльності та розробкою програми підвищення прибутковості 

фірми. У цій площині діяльність підприємства концентрується на розв'язанні 

таких завдань: загальне керівництво — раціоналізація системи управління і 

мінімізація адміністративних витрат; науково-технічні дослідження і розробки - 

переміщення головних зусиль у сфері фінансування з пошукових до дослідно-

конструкторських робіт; виробництво - аналітична оцінка чинників динаміки 

продуктивності праці та практична реалізація виявлених резервів зростання. 
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Пожвавлення - особлива фаза стратегії фірми, що може передувати 

переходу до наступальної стратегії діяльності. Це має супроводжуватись 

завершенням принципових перегрупувань у системі формування і 

використання ресурсів, активізацією маркетингової та фінансової діяльності 

[20; c. 149]. 

 У випадку успішного функціонування фірми, достатнього рівня 

забезпеченості ресурсами, високого виробничого та науково-технічного 

потенціалу, керівництво підприємства може обирати наступальну стратегію.  

Соціальну ефективність діяльності підприємства слід визначати на двох 

рівнях: локальному — на підприємстві (організації) стосовно міри задоволення 

конкретних соціальних потреб працівників; муніципальному та загальнодержавному 

— щодо соціального захисту людей і забезпечення соціальних потреб різних верств 

населення з боку місцевих органів влади і держави в цілому. 

На локальному рівні важливе практичне значення має визначення рівня 

задоволення соціальних потреб працівників за рахунок фінансових коштів 

самого підприємства (організації). Обсяг і види соціальних потреб визначаються 

спільно колективним договором між адміністрацією підприємства і профспілковою 

організацією виходячи з економічних можливостей і ефективної діяльності 

підприємства [20; c. 149]. 

Дуже важливим є оцінюванням соціальної ефективності, яке здійснюється 

на другому рівні за рахунок муніципального (місцевого) і загальнодержавного 

бюджетів, розмір яких формується під безпосереднім впливом податкових 

надходжень від суб'єктів господарювання. Соціальні заходи цього рівня охоп-

люють: установлення і регулювання мінімальної заробітної плати працівникам 

державних підприємств та організацій; встановлення і виплату пенсій, 

стипендій, допомоги багатодітним сім'ям, субсидій на житлово-комунальні 

послуги; індексацію заробітної плати й пенсій відповідно до динаміки зростання 

(зниження) роздрібних цін і тарифів; регулювання цін продажу на певні види 

товарів і вартості комунальних послуг; бюджетне фінансування державних 
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підприємств та організацій невиробничої сфери; реалізацію муніципальних, 

регіональних і загальнодержавних соціальних програм тощо. З метою 

оптимального задоволення соціальних потреб населення і працівників всіх сфер 

господарювання за основу беруться розроблені й науково обґрунтовані 

нормативи задоволення соціальних потреб [20; c. 150]. 

Підвищення ефективності виробництва залежить від багатьох 

чинників, які класифікуються за певними ознаками. Зростання 

ефективності виробничо-економічних та інших систем діяльності на 

практиці здійснюють за трьома основними ознаками: видами витрат і 

ресурсів (джерелами підвищення); напрямами розвитку та вдосконалення 

виробництва (діяльності); місцем реалізації в системі управління 

виробництвом. 

Групування чинників за першою ознакою дає можливість чітко 

визначити джерела підвищення ефективності, рис. 1.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Джерела підвищення ефективності [27; c. 142]. 

Друга група чинників за своєю ознакою передбачає здійснення 

комплексу заходів, які за змістом характеризують основні напрями 

розвитку та вдосконалення виробничо-комерційної діяльності суб'єктів 

господарювання. Визначальними напрямами є: прискорення науково-
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технічного та організаційного прогресу, удосконалення структури 

виробництва, організаційних систем управління, планування та мотивації 

праці; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції (послуг); 

розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 

господарювання. 

Третя група чинників ефективності, що класифікується за місцем 

реалізації в системі управління діяльністю, є найбільш важливою в 

практичній діяльності. Особливо важливим є виокремлювання внутрішніх 

(внутрігосподарських) і зовнішніх (народногосподарських) чинників, які 

мають свої специфічні властивості в зростанні ефективності суб'єктів 

виробничої діяльності. 

Для бізнесу в галузі інформаційних технологій характерне поглинання 

одних компаній іншими з однієї сторони, та відокремлення деяких головних 

підрозділів в окремі компанії. У випадку поглинання іншої компанії, компанія 

отримує певні конкурентні переваги та доступ до нових технологій, а головне 

до клієнтів компанії, яку поглинула (у випадку коли ціллю придбання не були 

технології), тобто отримує доступ до маркетингових каналів. Відокремлення 

підрозділів характерне для транснаціональних корпорацій. В цьому випадку 

переслідуються цілі щодо обмеження відповідальності по можливим судовим 

позовам. У випадку, коли відокремлений підрозділ розвиває власний бренд, то 

можливі два варіанти: або конкурування з між власними брендами для 

збільшення частки ринку, або отримання більших прибутків, за рахунок того, 

що підрозділ повинен буде окуповуватись самостійно. В обох випадках ми 

маємо інструменти для підвищення рентабельності бізнесу [29; c. 255]. 

Таким чином, сьогодні особливого значення набуває необхідність 

підсилення ринкової орієнтації підприємств, що передбачає не тільки 

вдосконалення окремих елементів системи комерційної діяльності, що 

склалася, але і комплексне системне використання концепції маркетингу в 

діяльності підприємства. Це дозволить вирішувати ринкові проблеми найбільш 
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раціональним шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості та 

використовувати їх, планувати і організовувати комерційну діяльність на ринку 

з урахуванням передбачуваних тенденцій споживчого попиту. 

Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, 

присвячених проблемам комерційної діяльності, теоретичні розробки її змісту 

та специфіки на сучасному етапі не знайшли достатнього висвітлення. Існуючі 

визначення комерційної діяльності не розкривають її сутність в умовах 

формування ринкових відносин і вимагають уточнення.  

Головною особливістю комерційної діяльності в сучасних умовах 

формування ринкових відносин є переорієнтація її мети, задач і функцій від 

потреб підприємства до потреб і вимог ринку, окремого споживача, що 

обумовлює необхідність використання принципів і елементів маркетингу в 

комерційній діяльності торговельних підприємств.  

На погляд автора дипломної роботи, комерційна діяльність підприємств в 

умовах маркетингової орієнтації – це сукупність елементів господарської 

діяльності, що направлена на більш повне задоволення потреб населення в 

товарах та послугах і одержання на цій основі прибутку. 

Узагальнення теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених 

дозволило виділити основні елементи комерційної діяльності підприємств: 

маркетингові дослідження комерційної діяльності, товарна політика, 

закупівельна політика, збутова політика, політика просування. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ «СМАКАВА» 

2.1. Організаційно-економічна характеристика  діяльності підприємства  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАКАВА» створене 5 

травня 2017 року. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг в 

сфері громадського харчування. 

ТОВ «СМАКАВА» розташоване в смт. Макарів Макарівського району 

Київської області на вулиці Леніна 42 б. 

Дотримання основного принципу діяльності компанії ТОВ «СМАКАВА» 

- досконале професійне володіння харчовими технологіями, які 

викорстовуються в товаристві, постійне роширення асортименту продукції кафе 

та удосконалення системи обслуговування клієнтів, а також побудова та 

підтримка тривалих ділових та партнерських стосунків із постачальниками, 

забезпечення щорічного збільшення обсягів продажу та постійний розвиток і 

вдосконалення служби інформаційної підтримки.  

Ефективна служба маркетингу ТОВ «СМАКАВА» надає змогу постійно 

відстежувати динаміку розвитку ринку, а отже - здійснювати своєчасне 

забезпечення споживчого попиту. 

Колектив ТОВ «СМАКАВА» - керівники, економісти, кухарі, офіціанти, 

бармени та продавці-консультанти - всього 29 осіб, об'єднали свої зусилля для 

максимально повного та кваліфікованого забезпечення  споживчих потреб. 

ТОВ «СМАКАВА» - це не тільки забезпечення діяльності кафе, 

ресторанів та барів, а також і організації роздрібної торгівлі через торгові 

автомати, організація культурно-видовищних заходів, аукціонів, виставок та 

ішних корпоративних та розважальних заходів. 

Організаційна структура управління ТОВ «СМАКАВА» представлена на 

рисунку 2.1 
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Рис. 2.1. Організаційна структура управління ТОВ «СМАКАВА» 

Керує ТОВ «СМАКАВА» директор, основними функціональними 

обов’язками якого є такі: забезпечує загальний розвиток підприємства, 

розробляє стратегію ТОВ «СМАКАВА» та плани і програми розвитку, 

встановлює цілі та завдання для своїх безпосередніх підлеглих та організовує 

контроль за їх діяльністю.  

Виконавчим органом ТОВ «СМАКАВА», що дiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю, є  директор. Директор вирiшує усi питання дiяльностi, 

крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Збори Учасникiв 

можуть прийняти рiшення про передачу частини прав, що належать їм, до 

компетенцiї Директора. Директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв i органiзує 

виконання їх рiшень.  

Директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для Учасникiв. 

Директор має право: без доручення здйснювати дiї вiд iменi підприємтсва; 

видавати Правила внутрiшнього трудового розпорядку; приймати та звiльняти 

працiвникiв; вирiшувати iншi питання в межах прав, що наданi йому Зборами 

Учасникiв. 

Комерційний директор  

Керівник 

відділу 

роздрібної 

торгівлі 

Головний 

бухгалтер  

Керівник 

ресторану 

Бухгалтер Працівники ресторану 
Продавці-

консультанти 

Водій-експедитор 

Директор підприємства 
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Центральною ланкою в структурі управління ТОВ «СМАКАВА» є 

комерційний директор, який відповідає за загальний розвиток підприємства, 

формує стратегію фірми, розробляє плани та програми розвитку, встановлює 

цілі та завдання для своїх безпосередніх підлеглих –керівника відділу 

роздрібної торгівлі, головного бухгалтера та керівника ресторану, організовує 

контроль за їх діяльністю.. 

Комерційний директор ТОВ «СМАКАВА»  фактично відповідає за 

ведення всієї операційної діяльності підприємства – від придбання необхідного 

обладнання та товарів до реалізації готово продукції і надання послуг в сфері 

громадського харчування. При цьому до завдань комерційного директора ТОВ 

«СМАКАВА» входить вибір постачальників продукції,  формування портфелю 

замовлень від клієнтів, вибір пріоритетних напрямків діяльності та ринків збуту 

продукції і послуг (узгоджено з директором ТОВ «СМАКАВА»).  

 Крім того, на комерційного директора ТОВ «СМАКАВА» покладено 

виконання маркетингових функцій – реалізація рекламних заходів розміщення 

реклами в друкованих ЗМІ, реклами на радіо, зовнішньої реклами, розробка 

програм стимулювання збуту, планування заходів по участі ТОВ «СМАКАВА» 

в різних заходах, виконання дослідницьких функцій (моніторинг цін та 

пропозицій конкурентів, аналіз рекламної активності конкурентів, дисконтних 

програм конкурентів тощо.) 

Штатний розклад ТОВ «СМАКАВА» представлений в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

Штатний розклад ТОВ «СМАКАВА» на 1.01.2019 року 

Посада Кількість 

працівників 

Директор підприємства 1 

Комерційний директор 1 

Головний бухгалтер  1 

Керівник відділу роздрібної торгівлі 1 

Водій-експедитор   1 

Бухгалтер 1 

Керівник ресторану  1 

Адміністратор 1 
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Продовження таблиці 2.1 

Бармен  3 

Шеф-кухар 2 

Кухар  2 

Офіціант 4 

Посудомийка 2 

Продавець-консультант 8 

Разом 29 

Загальний штат ТОВ «СМАКАВА» налічує 29 працівників, при цьому 5 

працівників (або 17,2% від усього персоналу ТОВ «СМАКАВА») – це 

управлінський персонал (директор, комерційний директор, керівник відділу 

роздрібної торгівлі, головний бухгалтер та керівник ресторану); 4 працівники 

(або 13,8% від усього персоналу) – це фахівці (адміністратор, шеф-кухар та 

бухгалтер, 19 працівників (65,5% від усього персоналу) - це обслуговуючий 

персонал  і 1 працівник - це допоміжний персонал підприємства.  

Структура персоналу ТОВ «СМАКАВА» за категоріями працівників 

представлена в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Динаміка та структура персоналу ТОВ «СМАКАВА» у 2018 рік 

Показники  

2018 рік 

Чисельність 

персоналу, 

осіб 

Структура 

персоналу, 

% 

Управлінський 

персонал 

підприємства 

5 17,2 

Спеціалісти 4 13,8 

Обслуговуючий 

персонал 
19 65,5 

Допоміжний 

персонал 
1 3,5 

Разом 29 100 

 

Результати таблиці свідчать про те, що найбільшу питому вагу у 

структурі персоналу ТОВ «СМАКАВА» займають працівники обслуговуючого 

складу (65,5%) і зовсім незначну частку- допоміжний персонал.(3,5%). 
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Зазначимо, що структуру реалізації продукції та надання послуг 

товариства можна також проаналізувати в розрізі каналів її розподілу. 

Відзначимо, що ТОВ «СМАКАВА» при наданні своїх послуг користується  

двома  каналами: 

- по-перше – це роздрібна торгівля ТОВ «СМАКАВА»; 

- по-друге – це надання послуг безпосереньо в  ТОВ «СМАКАВА».  

В таблиці 2.3 наведено інформацію щодо структури реалізації продукції і 

надання послуг ТОВ «СМАКАВА» в розрізі каналів її збуту.  

Таблиця 2.3 

Структура реалізації продукції і надання послуг ТОВ «СМАКАВА» в розрізі 

каналів збуту, % 

Канали продажу Роки 

2017 рік 2018 рік 

Роздрібний продаж 27,3 32,8 

Ндання послуг 

безпосереньо в ТОВ 

«СМАКАВА» 72,7 67,2 

Разом 100 100 

 

Як можна побачити з наведеної таблиці, обсяги роздрібного продажу 

продукції у 2018 році зросли. Це пояснюється ефективним розвитком 

діяльності ТОВ «СМАКАВА» у 2018 році порівняно з 2017 роком. 

 На даний момент ТОВ «СМАКАВА» розвиває на ринку декілька 

напрямків діяльності: 

- переробка продуктів харчування, зокрема, грибів; 

- організація культурних заходів; 

- організація торгівлі з відкриттям точок і магазинів. 

Потрібно зауважити, що ринок, на якому працює ТОВ «СМАКАВА»  

сьогодні є достатньо насиченим, проте як показує аналіз моніторингу, в 

данному регіоні конкуренція в цій галузі є помірною. А, що стосується надання 

культурних послуг і поєднання в товаристві одночасно декількох видів 
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діяльності, то й взагалі, майже відсутня. Тому у ТОВ «СМАКАВА» є досить 

непогані можливості для розвитку свого бізнесу і завоювання ринку. 

 

2.2. Аналіз основних економічних показників комерційної діяльності ТОВ 

«СМАКАВА» 

Розпочинаючи аналіз питання що стосується аналізу основних 

економічних показників комерційної діяльності на ТОВ «СМАКАВА», варто 

зауважити, що до таких показників слід віднести економічні показники 

функціонування підприємства, фінансові, показники ефективності 

використання персоналу на підприємстві та загалом якості й ефективності 

комерційної діяльності підприємства. 

В таблиці 2.4 наведено динаміку та структуру доходів ТОВ «СМАКАВА»  

за основними напрямками діяльності в 2017-2018 роках. 

Таблиця 2.4 

Динаміка та структура доходів ТОВ «СМАКАВА» за основними напрямками 

діяльності в 2017-2018 рр. 

Напрямки діяльності 

2017 рік 2018 рік 

Тис 

грн. 
% 

Тис  

грн. 
% 

1Доходи від надання послуг 

у ТОВ «СМАКАВА» 
1259,2 74,6 2089,15 55,8 

2. Доходи від роздрібної 

торгівлі 
428,7 25,4 1654,85 44,2 

Разом доходів 1687,9 100 3744,0 100 

 

Як ми можемо побачити з наведеної вище таблиці, загалом у 2018 рік 

доходи від реалізації ТОВ «СМАКАВА» збільшились на 2056,1 тис грн., при 

цьому збільшення доходів було обумовлено збільшенням доходів за обидвами 

напрямками діяльності ТОВ «СМАКАВА» – надання безпосередніх послуг в 

галузі громадського харчування, і роздрібна торгівля. 
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Наведемо в таблиці 2.5 показники, які характеризують роботу ТОВ 

«СМАКАВА» за останні 2 роки. 

 

Таблиця 2.5 

Основні показники діяльності ТОВ «СМАКАВА» за 2017-2018 рр., тис. 

грн.. 

Показники  

Роки 
Відхилення 2018р. до 

2017 р. 

2017 рік 2018 рік 
абсолютне 

+ - 

відносне 

% 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1687,9 3744 2056,1 121,8 

Непрямі податки та 

інші вирахування з 

доходу 

281,3 748,8 467,5 166,2 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1406,6 2995,2 1588,6 112,9 

Інші операційні 

доходи 
20,6 11,1 -9,5 -46,1 

Разом чисті доходи 1427,2 3106,3 1689,7 117,6 

Разом витрати 1566,1 3184,4 1618,3 103,3 

Чистий прибуток 138,9 78,1 -60,8 -43,8 

 

Аналізуючи фінансові результати ТОВ «СМАКАВА» за останні роки  

можна побачити, що відбувається збільшення доходів від реалізації, але 

зменшення  чистого прибутку ТОВ «СМАКАВА»  з 138,9 тис грн. в 2017 році 

до 78,1 тис грн. (на 43,8%) в 2018 році, що пов’язано з суттєвим збільшенням 

витрат у 2018 році порівняно з попереднім періодом. 

Дані таблиці свідчать, що паралельно зі зростанням виручки та чистого 

доходу підприємства відбувається і збільшення загальних витрат підприємства 

на ведення господарської діяльності ТОВ «СМАКАВА» з 1566,1 тис. грн.. у 
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2017 р. до 3184,4 тис. грн.. у 2018 р, що на 1618,3 тис. грн., або на 103,3% 

більше, ніж в попередньому періоді.  

Далі проведемо аналіз такого важливого показника діяльності 

підприємства як рентабельність його діяльності, зокрема рентабельність 

продажу, використання основних засобів, рентабельність послуг, а також 

проаналізуємо ефективність використання праці на підприємстві. 

Для проведення загальної оцінки стану ТОВ «СМАКАВА»  

скористаємося даними підприємства: балансом а також звітом про фінансові 

результати. Проаналізуємо показники, які характеризують рентабельність 

підприємства, тобто економічну ефективність його фінансово-господарської 

діяльності. 

 В таблиці 2.6 наведено результати проведених розрахунків основних 

показників рентабельності діяльності ТОВ «СМАКАВА» впродовж 2017-2018 

років. 

Таблиця 2.6 

Показники рентабельності ТОВ «СМАКАВА» за 2017-2018 роки 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн. 

1687,9 3744 2056,1 121,8 

Капітал підприємства, тис. 

грн. 
107,7 46,9 -60,8 -56,4 

Разом витрати, тис. грн. 1566,1 3184,4 1618,3 103,3 

Обсіги реалізації, тис. грн. 92,3 246,0 153,7 166,5 

Чистий прибуток, тис. грн 138,9 78,1 -60,8 -43,8 

Рентабельність капіталу, 

% 
129,0 166,5 37,5 29,1 

Рентабельність продажу, 

% 
150,5 31,7 -118,8 -78,9 

Рентабельність діяльності, 

% 
8,9 2,45 -6,45 -72,5 
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За аналізований період збільшились такі показники, як валовий доход, 

обсяги реалізації та витрати підприємства. Відповідно зросли наступні 

показники прибутковості – рентабельність капіталу (відношення чистого 

прибутку до середньої величини капіталу) на 29,1% в 2018 році порівняно з 

2017 роком. Зростання даного показника свідчить про підвищення ефективності 

використання капіталу підприємства, що в свою чергу має позитивний вплив на 

показники прибутковості діяльності ТОВ «СМАКАВА». Рентабельність 

продажу (відношення чистого прибутку до загального обсягу реалізації 

зменшився на 78,9% у 2018 р. порівняно з показникамиз 2017 р.; рентабельність 

діяльності підприємства  (відношення чистого прибутку до загальних витрат) 

зменшилась на 72,5% у 2018 р. Порівняно з 2017 роком.  

Зазначимо, що збільшення показників прибутковості підприємства є 

позитивною тенденцією і треба, щоб така тенденція збереглася і в 

майбутньому. Основна причина, через яку відбулося зменшення показників 

прибутковості ТОВ «СМАКАВА»  – зменшення чистого прибутку та 

збільшення витрат, яке у свою чергу сталося через те, що відбулося зменшення 

власного капіталу, яке відбувалося більшими темпами порівняно зі зменшенням 

значення чистого прибутку. Так, за аналізований період чистий прибуток ТОВ 

«СМАКАВА» та власний капітал однаково зменщилися на 60,8 тис. грн.. у 2018 

р. порівняно з  2017 р., але у відносному відхиленні значення їх зменшення 

різне – зменшення чистого прибутку становить 4 3,8 %, тоді як капіталу - 

56,4%.  

В таблиці 2.7. наведено інформацію щодо чисельності персоналу ТОВ 

«СМАКАВА» в 2017-2018 роках та розраховано показники продуктивності 

праці. 
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Таблиця 2.7 

Чисельність персоналу та продуктивність праці в ТОВ «СМАКАВА» за 

 2017-2018 роки 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

Виручка від реалізації,  

тис. грн. 
1687,9 3744 2056,1 121,8 

Чисельність персоналу, 

осіб 
29 29 - - 

Продуктивність праці, 

тис грн.. на одного 

працівника. 

58,20 129,10 70,90 121,8 

 

Відзначимо, що протягом досліджуваного періоду рівень продуктивності 

праці в ТОВ «СМАКАВА» збільшився на 121,8% у 2018 р.- з рівня 58,20 тис 

грн. на одного працівника в 2017 році до рівня 129,10 тис грн. на одного 

працівника в 2018 році, що в цілому свідчить про підвищення  ефективності 

господарської діяльності ТОВ «СМАКАВА».  

Проаналізуємо фінансовий стан підприємства протягом 2017-2018 років. 

Система показників платоспроможності дозволяє оцінити здатність 

підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни. Оцінка 

платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності 

поточних активів. Ліквідність означає спроможність перетворення активу в 

готівку. Система показників платоспроможності підприємства наведена у табл. 

2.8. 
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Таблиця 2.8 

Система показників ліквідності та платоспроможності підприємства 

Найменування показника 
Алгоритм 

розрахунку 

Умовні 

позначення 

1. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (КАБСЛ) ПЗ

ПФІГ
К АБСЛ


  

Г – гроші 

ПФІ – поточні 

фінансові 

інвестиції 

ПЗ – поточні 

зобов’язання 

ДР – дебіторська 

заборгованість та 

кошти в 

розрахунках 

ОА – оборотні 

активи 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

(К ШЛ) ПЗ

ДРПФІГ
КШЛ


  

3. Коефіцієнт поточної ліквідності 

(КПЛ) ПЗ

ОА
К ПЛ   

4. Питома вага заборгованості 

(ПЗ%) 
ПЗ%=ПЗ/ОА*100% 

5. Чистий робочий капітал (РКч) ОА-ПЗ 

 

Результати розрахунків показників платоспроможності ТОВ 

«СМАКАВА» наведено в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ТОВ «СМАКАВА» за 

2017-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

1. Коефіцієнт 

абсолютної ліквідності 
0,1 0,03 -0,07 -70 

2. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  
0,12 0,04 -0,08 -66,7 

3. Загальний коефіцієнт 

ліквідності 
0,49 0,30 -0,19 -38,8 

4. Питома вага 

заборгованості, % 
203,8 336,2 132,4 65 

5. Чистий робочий 

капітал, тис. грн. 
-143,4 -668,7 -525,6 366,5 

 

За даними табл. 2.9 можна зробити наступні висновки. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності на ТОВ «СМАКАВА» протягом 2017-

2018 років змінювався таким чином: в 2018 році в порівнянні із 2017 роком – 

зменшився на 0,07,  при цьому майже не наблизився до оптимального значення 

(0,25). Це свідчить про недостатність у ТОВ «СМАКАВА» високоліквідних 

активів для погашення поточних зобов’язань.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності на підприємстві протягом досліджуваного 

періоду змінювався наступним чином: в 2018 році в порівнянні із 2017 роком – 

зменшився на 0,08, при цьому також не перевищував оптимальне значення 

(0,8).  

Рівень розрахованого коефіцієнту загальної ліквідності протягом періоду 

також поступово зменшується. Тобто на кінець 2018 року ТОВ «СМАКАВА» 

так і не мало змоги погасити свої поточні зобов’язання поточними активами.  

При розрахунку питомої ваги заборгованості нами визначено, на скільки 

ТОВ «СМАКАВА» може зменшити вартість поточних активів при їх продажу з 

тим, щоб отриманої суми було достатньо для погашення поточних зобов’язань 

протягом дослідженого періоду. Як бачимо цей показник зростає. 

Відсутність чистого робочого капіталу в ТОВ «СМАКАВА» свідчить про 

те, що підприємство не спроможне не лише оплатити поточні борги, але й не 

має фінансових ресурсів для розширення діяльності та здійснення інвестицій.  

В умовах трансформації національної економіки кожне українське 

підприємство зацікавлене у формуванні стійкого фінансового механізму своєї 

діяльності. При цьому фінансовий стан підприємства є об’єктом інтересів як 

внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів господарювання. Стійке фінансове 

становище підприємства формується впродовж усієї його фінансово-

господарської діяльності. Однією з важливих ознак фінансового стану 

підприємства є його фінансова стійкість.  

На наступному етапі дослідження фінансового стану підприємства 

розглянемо показники фінансової стійкості, які показують ступінь залежності 

підприємства від зовнішніх залучень, алгоритм розрахунку яких наведений в 

табл. 2.10. 



 

 

35 

Таблиця 2.10 

Показники фінансової стійкості підприємства 

Найменування показника 
Алгоритм 

розрахунку 
Умовне позначення 

Коефіцієнт автономії (К АВТ) 
ВБ

К
К АВТ  

К – власний капітал; 

ВБ – валюта балансу; 

З – зобов’язання; 

ВОК – власний 

оборотний капітал; 

Коб – оборотні 

активи 

Коефіцієнт фінансування (К ФС) 
З

К
КФС   

Коефіцієнт забезпеченості 

власними засобами (К ЗАБ) Коб

ВОК
КЗВЗ   

 

Результати розрахунків показників фінансової стійкості ТОВ 

«СМАКАВА» протягом 2017-2018 рр. наведено в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Аналіз фінансової стійкості підприємства ТОВ «СМАКАВА» за 2017-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

1. Коефіцієнт автономії 0,62 0,05 -0,57 -91,9 

2. Коефіцієнт 

фінансування 
0,38 0,05 -0,33 -86,8 

3. Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними засобами 

0,78 0,17 -0,61 -78,3 

 

За даними табл. 2.11 видно, що коефіцієнт автономії в ТОВ «СМАКАВА» 

протягом досліджуваного періоду зменшився й на кінець 2018 року перебував 

на рівні значно меншому, ніж оптимальне значення (0,5), а саме, склав 0,05, в 

той час, як у 2017 році він перевищував своє оптимальне значення і становив 

0,62.. Це свідчить про те, щоу 2017 році на підприємстві було достатньо 

власного капіталу для фінансування потреб, і тому в наявності досить значна 

частка позикового капіталу, але у 2018 році він був надмірно використаний на 

таке фінансування..  
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Коефіцієнт фінансування показує питому вагу тих джерел фінансування, 

що можуть бути використані тривалий час, при цьому розрахований рівень 

показника значно менший за оптимальне значення - 1.  

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, розрахований на звітні 

дати вказує на те, що протягом періоду спостерігалася достатність власних 

засобів на досліджуваному підприємстві, при оптимальному рівні – більше 0,1.  

Отже, підприємство протягом 2017-2018 рр. працювало прибутково, але 

має недостатній економічний потенціал. В цілому ж усі показники фінансової 

стійкості знаходяться на досить низькому рівні. 

Таким чином, відповідно до проведеного аналізу господарської діяльності 

ТОВ «СМАКАВА» можна зробити висновок, що впродовж 2017-2018 рр. 

підприємство характеризувалось позитивними тенденціями розвитку. 

Відбувалось збільшення реалізації основної продукції підприємства та 

покращились окремі показники рентабельності, що свідчить про ефективне 

використання наявних у підприємства ресурсів, але їх недостатність для 

здійснення повноцінної діяльності.. Основний фактор, який зумовлює 

збільшення доходів ТОВ «СМАКАВА» – високий рівень якості наданих послуг 

товриством та помірна ціна - підприємство головним чином  працює в 

середньому ціновому сегменті.  

 

 

2.3. Особливості здійснення комерційної діяльності на підприємстві 

 

Досліджуючи питання особливостей здійснення комерційної діяльності в 

ТОВ «СМАКАВА»  потрібно зауважити, що така діяльність підприємства 

включає зокрема, аспекти збутової, комунікаційної політики підприємства, а 

також діяльність пов’язану з організацією роботи ТОВ «СМАКАВА» з 

постачальниками. 

Продовжуючи дослідження потрібно зауважити, що функції управління 

збутовою діяльністю на підприємстві покладено на відділ роздрібної торгівлі 
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ТОВ «СМАКАВА». Склад та структура відділу роздрібної торгівлі товариства 

подано  на рис 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Склад та структура відділу роздрібної торгівлі  

ТОВ «СМАКАВА» 

Керівник відділу роздрібної торгівлі ТОВ «СМАКАВА» визначає загальні 

напрямки діяльності відділу і несе всю повноту відповідальності за його 

результати, визначає стратегію діяльності по просуванню продукції товариства 

на ринок, організує її реалізацію, а також бере безпосередню участь у розробці 

стратегії діяльності ТОВ «СМАКАВА». Крім того, на нього покладені 

інформаційно-аналітичні функції маркетингу. Зокрема, на нього покладені 

задачі створення єдиної інформаційної системи маркетингу ТОВ «СМАКАВА», 

організації накопичення, обробки та аналізу наявної вторинної інформації про 

внутрішнє середовища ТОВ «СМАКАВА»; організації системи моніторингу 

зовнішнього середовища ТОВ «СМАКАВА» та проведення маркетингових 

досліджень власними силами у разі виявлення об’єктивної потреби товариства 

в первинній інформації про ринок. 

Щодо розподілу виконання маркетингових функцій серед працівників 

відділу роздрібної торгівлі ТОВ «СМАКАВА»,  а також визначення інших 

структурних елементів підприємства, з якими повинен взаємодіяти даний 

відділ.  Функції наведені в таблиці 2.12. 

 

 

 

Керівник відділу відділу роздрібної торгівлі 

ТОВ «СМАКАВА» 

Фахівець по роботі з 

асортиментом  

Фахівець  з цінової 

політики  

Продавці-консультанти 
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Таблиця 2.12 

Матриця розподілу функцій у відділі роздрібної торгівлі ТОВ 

«СМАКАВА» та визначення взаємодії з іншими структурними елементами 

підприємства 

Функції 
Керівник 

відділу  

Фахівець з 

ціноутворен

ня 

Фахівець з 

управління 

асортиментом 

Інші служби 

підприємства 

Організація системи 

просування 
+   

Керівник 

ресторану  

Проведення 

цілеспрямованої 

товарної політики 

  + 
Комерційний 

директор 

Проведення 

цілеспрямованої 

цінової політики 

 +  Бухгалтерія 

Управління поточним 

асортиментом 
  + 

Керівник 

ресторану  

Організація контролю 

маркетингу 
+   

Комерційний 

директор 

 

Фахівець з управління асортиментом продукції ТОВ «СМАКАВА» 

відповідає за формування асортиментної політики компанії – визначає 

стратегію і тактику управління розвитком окремих продуктових напрямків, 

досліджує поточні позицій окремих груп продукції ТОВ «СМАКАВА» на 

ринку, вносить пропозиції щодо розвитку нових перспективних продуктових 

напрямків. 

Фахівець з ціноутворення ТОВ «СМАКАВА» відповідає за реалізацію 

цінової політики компанії – формує цінову стратегію ТОВ «СМАКАВА» по 

відношенню до окремих товарних груп, визначає методи ціноутворення, разом 

з бухгалтерією здійснює визначення остаточної ціни на продукцію; розробляє 

комплекс маркетингових заходів з тактичного маніпулювання цінами. 

На наступному етапі дослідження проведемо характеристику збутової 

діяльності ТОВ «СМАКАВА». Відзначимо, що ТОВ «СМАКАВА» при 

реалізації здійснює збут продукції через роздрібну торгівлю. 
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Під час дослідження нами було проведене анкетування керівників та 

спеціалістів ТОВ «СМАКАВА»  щодо оцінки рівня виконання окремих 

маркетингових функцій на підприємстві (за 10-ти бальною шкалою). В 

результаті обробки анкетних даних були отримані наступні результати 

стосовно повноти та якості виконання окремих маркетингових функцій в ТОВ 

«СМАКАВА». 

Таблиця 2.13 

Оцінка повноти та якості виконання окремих функцій маркетингу в 

діяльності ТОВ «СМАКАВА» 

Маркетингові функції Якість виконання 

(середні оцінки) 

Формування стратегії розвитку підприємства 4,3 

Управління асортиментом та якістю продукції і послуг 5,6 

Управління розподілом продукції і послуг 8,4 

Управління ціноутворенням на продукцію АПК і послуги 5,5 

Управління просуванням продукції і послуг 6,7 

Управління інформаційним забезпеченням маркетингової 

діяльності 

6,4 

 

Аналізуючи рівень та повноту виконання окремих маркетингових 

функцій в ТОВ «СМАКАВА»   відзначимо, що в найбільшій мірі підприємство 

приділяє увагу таким функціям маркетингу як управління розподілом продукції 

та управління просуванням продукції на ринок. У той же час слід виділити такі 

слабкі місця в організації маркетингу як низький рівень виконання стратегічної 

маркетингової функції, функції ціноутворення та функції управління 

асортиментом продукції і послуг (як показали результати опитування 

керівників та фахівців ТОВ «СМАКАВА», підприємство намагається 

дотримуватись певної традиційної структури асортименту продукції і послуг, 

сформованої в даній галузі, при цьому дуже слабко реагуючи на зміни у 

зовнішньому середовищі, тобто в цілому дотримується досить консервативної 

політики стосовно змін у асортименті продукції та послуг). Взагалі зауважимо, 
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що для маркетингового комплексу підприємства ТОВ «СМАКАВА»  в цілому 

характерний значний зсув у бік виконання збутово-розподільчих функцій 

(оскільки функція надання послуг є пріоритетною) і часткове ігнорування 

інших маркетингових функцій. 

Надання послуг і реалізація  продукції здійснюється ТОВ «СМАКАВА», 

в основному, для мешканців смт. Макарів та Макарівського району. Останнім 

часом ТОВ «СМАКАВА» здійснює дослідження ринку, вивчає потреби 

споживачів і на підставі цього розробляє продукцію та послуги, а також 

комплекс маркетингу для них.  

Відзначимо, що специфіка маркетингу в ТОВ «СМАКАВА» полягає в 

тому, що доводиться працювати з обмеженою кількістю потенційних 

споживачів, які до того ж не завжди  розуміють, що саме вони хочуть. Тому 

ТОВ «СМАКАВА» приділяє особливу увагу підтримці стабільних відносин з 

кожним клієнтом за рахунок високої якості обсллуговування та використанням 

великого асортименту продукції.   

Крім традиційних методів рекламної кампанії в місцевих засобах масової 

інформації, друку поліграфічної продукції, найважливішим інструментом 

виходу на ринок ТОВ «СМАКАВА»  є також і зовнішня реклама.. 

Аналізуючи динаміку зміни основних показників комерційно-збутової 

діяльності ТОВ «СМАКАВА» можемо відзначити, що за рахунок підвищення 

ринкової активності підприємства, розширення асортименту продукції і послуг 

підприємства та активізації маркетингових інструментів по стимулюванню 

збуту ТОВ «СМАКАВА» вдалося збільшити доходи від реалізації продукції у 

2018 році порівняно з 2017 роком.  Ці показники більш детально аналізувалися 

раніше. 

З метою оцінки ефективності комерційно-збутової діяльності ТОВ 

«СМАКАВА» визначимо рентабельність витрат на реалізацію. 

В таблиці 2.14 наведені дані про доходи від реалізації продукції і витрати 

на збут, а також наведені розрахункові значення коефіцієнту рентабельності 

витрат на збутову діяльність підприємства. 
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Таблиця 2.14 

Ефективність комерційно-збутової політики ТОВ «СМАКАВА»  

у 2017-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

Чистий прибуток 

підприємства, тис. грн. 
138,9 78,1 -60,8 -43,8 

Витрати підприємства 

на реалізацію, тис. грн. 
30,6 70,5 39,9 130,4 

Рентабельність витрат 

на збут за чистим 

прибутком, % 

22,0 90,0 68 309,1 

 

Про ефективність організації комерційної діяльності підприємства 

свідчать показники прибутковості діяльності підприємства, до яких в першу 

чергу варто віднести коефіцієнт валового та чистого прибутку підприємства. 

Тому на наступному етапі здійснимо аналіз даних показників для ТОВ 

«СМАКАВА».  

В таблиці 2.15 представлено інформацію щодо рівня прибутковості 

діяльності підприємства ТОВ «СМАКАВА» впродовж 2017-2018 років. 
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Таблиця 2.15 

Показники прибутковості ТОВ «СМАКАВА» у 2017-2018 рр. 

 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

Виручка від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 

1687,9 3744 2056,1 121,8 

Валовий прибуток 

підприємства, тис. грн. 
1406,6 2995,2 1588,6 112,9 

Чистий прибуток 

підприємства, тис. грн. 
138,9 78,1 -60,8 -43,8 

Коефіцієнт валового 

прибутку 
0,83 0,8 -0,03 -3,6 

Коефіцієнт чистого 

прибутку 
0,08 0,02 -0,06 -75 

 

Відповідно до проведених розрахунків в таблиці можна зробити 

висновок, що у ТОВ «СМАКАВА» відбувся незначний спад такого показника 

як коефіцієнт валового прибутку з 0,83 у 2017 р. до рівня 0,8 у 2018 р. Така 

динаміка є цілком прийнятною в діяльності досліджуваного підприємства і 

свідчить про стабільність його комерційного управління. Що стосується такого 

важливого показника як коефіцієнт чистого прибутку, то він також має 

спадаючу динаміки впродовж 2017-2018 рр. Якщо в 2017 р. даний показник 

становив 0,08, то у 2018 р. він зменшився на 75% і становив 0,02,. 

Далі здійснимо розрахунок показників, які свідчать про рівень 

ефективності організації комерційної діяльності в ТОВ «СМАКАВА» та 

ефективності маркетингових заходів.  
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Таблиця 2.16 

Показники  ефективності комерційної діяльності ТОВ «СМАКАВА» 

 у 2017-2018 рр. 

 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018 р  

до 2017 р. 

2017 

 рік 

2018  

рік 

абсолютне, 

+ - 

відносне, 

% 

Виручка від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 

1687,9 3744 2056,1 121,8 

Чисельність відділу 

роздрібної торгівлі, осіб 
9 9 - - 

Зростання ринку (DР), 2,4 2,8 0,4 16,7 

Частка ринку, яку 

контролює підприємство 

(Р), % 

1,1 1,4 0,3 27,2 

Ефективність маркетингу 

(ЕМ), 
0,4 0,8 0,4 100 

Ефективність рекламних 

витрат (ЕРВ),  
3,1 3,7 0,6 19,3 

 

Здійснені розрахунки в таблиці 2.16 свідчать про доволі високий рівень 

організації комерційної діяльності на підприємстві. Проте для того, щоб виявити 

позитивні та негативні зміни звернемося до більш конкретного аналізу результатів 

розрахунків. Так, що стосується такого показника як зростання ринку, то тут 

підприємство мало позитивні тенденції і темпи зростання ринку зросли з 2,4% у 

2017 р. до 2,8% у 2018 р Частка ринку, яку ТОВ «СМАКАВА» займає на ринку 

також збільшилась з 1,1% у 2017 р. до рівня 1,4% у 2018 р.   

Дані таблиці свідчать про зростання ефективності маркетингу на 

підприємстві загалом. 

Відповідно до здійснених розрахунків в таблиці можна зробити висновок 

про досить високі темпи зростання такого показника як ефективність 

рекламних заходів підприємства. Рівень ефективності збільшився з 3,1% у 2017 

р. до 3,7% у 2018 р. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СМАКАВА» 

3.1. Способи підвищення ефективності системи постачання товариства 

 

Як показала проведена нами організаційна діагностика роботи ТОВ 

«СМАКАВА» по закупівлі продукції, в цілому  склад працівників та 

функціональні обов’язки працівників закупівельної служби дозволяють 

достатньо ефективно виконувати усі функції, які пов’язані з управлінням 

закупівельними операціями підприємства – укладання контрактів, планування 

закупівель, постачання, зберіганням тощо. Проте, в організації управління 

закупівельними операціями ТОВ «СМАКАВА» існують і досить значні 

недоліки. Сутність цих недоліків полягає в тому, що недостатньо добре 

організована взаємодія між фахівцями, що займаються закупівлями у ТОВ 

«СМАКАВА» та між іншими структурними підрозділами підприємства.  

Виходячи з цього ми пропонуємо удосконалити організацію 

закупівельних операцій ТОВ «СМАКАВА» за рахунок підвищення рівня 

взаємодії між менеджерами по закупівлі та рестораном, запропонувавши 

наступну схему взаємодії: 

1. На першому етапі керівник ресторану, на підставі  сформованої 

виробничої програми, в якій визначено обсяг наданих послуг на період та 

відповідно потребу в товарах та готовій продукції. 

2. Спеціалісти відділу управління закупівельними операціями ТОВ 

«СМАКАВА», отримавши від ресторану план по потребі в продукції та 

напівфабрикатах, зв’язуються з постачальниками і узгоджують з останніми 

графіки постачань продукції на склад ТОВ «СМАКАВА». 

3. У разі, якщо партнери ТОВ «СМАКАВА» не в змозі через об’єктивні 

чи суб’єктивні причини забезпечити потрібний підприємству графік постачань, 

менеджери по закупівлях ТОВ «СМАКАВА» здійснюють пошук інших 

виробників, які б змогли покрити потребу підприємства у необхідній продукції.  
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Отже, ми вважаємо, що налагодивши більш тісну взаємодію між 

менеджерами по закупівлях та рестораном ТОВ «СМАКАВА» за 

запропонованою схемою підприємство зможе суттєво покращити рівень 

організації управління закупівельними операциями та підвищити ефективність 

закупівельної політики. Таким чином, ми можемо сказати, що для оптимізації 

управління закупівельними операціями та роботи з постачальниками ТОВ 

«СМАКАВА», перш за все в частині збалансування між потоками постачань 

продукції та товарів та потоками їх відпуску у переробку, на підприємстві 

необхідно налагодити ефективно діючу логістичну систему, яка буде 

складатись з закупівельної та виробничої логістики (використання продукції 

для забезпечення  потреб ТОВ «СМАКАВА»). 

Аналізуючи ситуацію, яка зараз склалася на підприємстві ТОВ 

«СМАКАВА»  ми можемо відзначити, що зараз основною проблемою для 

підприємства є відсутність чіткої логістичної системи, яка б забезпечувала 

синхронізацію постачання, виробництва та збуту і оптимальну завантаженість 

обладнання. Для вирішення цієї проблеми на підприємстві необхідно 

налагодити логістичну систему і виділити в ній три функціональні області: 

закупівельну, виробничу, розподільну.    

У сфері закупівельної логістики будуть знаходитись матеріальні потоки, 

що забезпечують підприємство матеріальними ресурсами. Управління 

закупівельною логістикою на підприємстві повинен здійснювати фахівець 

відділу закупівель ТОВ «СМАКАВА». Діяльність цього фахівця повинна 

здійснюватись на трьох рівнях, оскільки служба постачання повинна одночасно 

вирішувати три типи задач:  

1. Задачі по взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем;  

2. Задачі, які забезпечують цілі підприємства в цілому;  

3. Задачі, запропоновані даному підрозділу.  

Насамперед, даний фахівець відповідає за вирішення наступних задач:  

що закупити;  скільки закупити;  у кого закупити; на яких умовах закупити.  
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Після вирішення перерахованих задач відділ повинен виконувати задачі 

забезпечуючого рівня, до яких відносяться:  укладання договорів;  контроль 

виконання договорів;  організація доставки матеріальних ресурсів;  організація 

складування матеріальних ресурсів;  організація збереження матеріальних 

ресурсів.  

Нижче дана характеристика підходів до вирішення задач закупівельної 

логістики у ТОВ «СМАКАВА». Задача збереження готової продукції повинна 

здійснюватись за допомогою складу готової продукці, який підкоряється 

зазначеному відділу. У тому випадку, коли виробництву потрібна ця продукція, 

оформляється документ про одержання необхідного ресурсу з запасів власного 

складу. На складі підбираються потрібна продукція і передаються у 

виробництво. 

У випадку якщо необхідний матеріал відсутній на складі, фахівець 

відділу закупівель ТОВ «СМАКАВА» робить замовлення постачальнику 

відповідних продуктів, з якими підприємство має довгостроковий договір. На 

основі замовлення і відповідно до умов довгострокового договору 

постачальник забезпечує відправлення необхідного товару. Замовлені товари в 

міру їхнього надходження приймаються на складі. Тут перевіряють якість 

продукції, її відповідність заявці по кількості і номенклатурі. Після оформлення 

відповідних документів про надходження товари зберігаються на складі. 

Ми хочемо зазначити, що надалі підприємству слід працювати з 

постійними постачальниками, прикладаючи максимум зусиль для збереження 

своїх зв'язків. Перший час, прагнучи одержати продукцію за мінімальними 

цінами, ТОВ «СМАКАВА» намагалося працювати прямо з 

сільськогосподарськими виробниками. Сьогодні ж ТОВ «СМАКАВА» слід 

працювати по іншій системі. Суть її полягає в довгостроковому договорі з 

фірмою-посередником. Структура її має меншу кількість ланок, істотно 

спрощене проходження запитів і викликаних ними матеріальних потоків. 

Система пов'язує постачальника і споживача продукції набагато більш 

короткими зв'язками, ніж та, що діяла раніше на підприємстві. Функції добору і 
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доставки вантажів переходять до постачальника, яким є не 

сільськогосподарський виробник, а оптова торгова компанія, що виконує 

розподільчі функції, яка має свої торгові склади і є посередником між 

підприємствами громадського харчування. План-графік постачань складається 

ТОВ «СМАКАВА» за узгодженням з постачальником у формі замовлення на 

постачання. Сформоване замовлення одночасно є і замовленням, і документом, 

що реєструє постачання й одержання товару. Подібна система добре себе 

зарекомендувала в багатьох підприємствах і буде ефективною і для нашого 

підприємства. 

Планування закупівель і контроль за їхнім виконанням також повинні 

бути покладені на фахівця із закупівель ТОВ «СМАКАВА». У ході планування 

вирішуються наступні задачі за узгодженням дій усіх відділів і посадових осіб 

підприємства:  

- аналіз і визначення потреби, розрахунок кількості товарів, що 

замовляються;  

- визначення методу закупівель;  

- узгодження ціни і укладання договору з постачальниками;  

- встановлення спостереження за кількістю, якістю і термінами постачань;  

- організація розміщення товарів на складі.  

У процесі визначення потреби необхідно встановити:  

- яка продукція потрібна; 

- кількість продукції;  

- час постачання;  

- можливості постачальників, у яких можуть бути куплені товари;  

- необхідні площі складських приміщень;  

- витрати на закупівлю. 

Однією із основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних 

ресурсів ТОВ «СМАКАВА» є вибір постачальника. Важливість її пояснюється 

не тільки тим, що на сучасному ринку функціонує велика кількість 

постачальників продукції для харчової промисловості, але, головним чином 
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тим, що постачальник повинен бути надійним партнером ТОВ «СМАКАВА» в 

реалізації його логістичної стратегії. 

Перелічимо та охарактеризуємо основні етапи вирішення цього завдання. 

Пошук потенційних постачальників. 

При цьому можуть бути використані такі методи: 

- оголошення конкурсу (тендера): проводиться, якщо передбачається 

закупити сировину, готової продукції на велику грошову суму або налагодити 

довгострокові зв’язки між постачальником чи споживачем – для 

досліджуваного ТОВ «СМАКАВА» така схема є неактуальною, так як 

підприємство не має значних потужностей і фінансових ресурсів; 

- вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у 

засобах масової інформації тощо - ТОВ «СМАКАВА»  активно використовує 

даний метод роботи з постачальниками; 

- відвідування виставок і ярмарків – також актуальний метод для ТОВ 

«СМАКАВА»; 

- листування і особисті контакти з можливими постачальниками – 

можливе застосування у разі необхідності. 

Внаслідок комплексного пошуку формується перелік потенційних 

постачальників матеріальних ресурсів, згідно якого проводиться подальша 

робота. Складений перелік потенційних постачальників аналізується фахівцями 

та керівником ТОВ «СМАКАВА» за спеціальними критеріями, які дозволяють 

здійснити відбір прийнятних постачальників. Кількість таких критеріїв може 

складати кілька десятків і не обмежується ціною та якістю продукції, яку 

постачають. Крім них, можна навести ще багато суттєвих критеріїв вибору 

постачальника, які можуть бути не менш важливими для підприємства. 

Критерії оцінки і відбору генераторів матеріальних потоків залежать від 

вимог споживаючої логістичної системи і можуть бути різними: надійність 

постачання, віддаленість постачальника від споживача, терміни виконання 

замовлень, періодичність постачань, умови оплати, мінімальний розмір партії 

товару, можливість отримання знижки, частка постачальника у покритті витрат, 
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повнота ассортименту, умови розподілу ризиків, рекламна підтримка, репутація 

постачальника, фінансове становище постачальника, його 

кредитоспроможність та ін. 

ТОВ «СМАКАВА» визначає для себе найбільш значимі критерії. 

Внаслідок аналізу потенційних постачальників формується перелік конкретних 

постачальників, з якими проводиться робота із встановлення договірних 

відносин. Список постачальників зазвичай складається за кожним конкретним 

видом матеріальних ресурсів, які постачаються. 

Конкретні результати за багатьма із наведених позицій досягаються як 

компроміс у процесі переговорів і залежать від позицій постачальника та 

покупця на ринку. 

На вибір постачальника суттєвий вплив здійснюють результати роботи 

згідно з вже укладеними договорами. Варто зауважити, що для ТОВ 

«СМАКАВА»  оцінку постачальників потрібно проводити не тільки на стадії 

пошуку, але й у процесі роботи з вже відібраними постачальниками. Для оцінки 

вже відомих постачальників ТОВ «СМАКАВА» рекомендується 

використовувати методику ранжування, за допомогою якої розробляється 

спеціальна шкала оцінок, що дозволяє розрахувати рейтинг постачальника. 

Оскільки під час вибору постачальника вирішується багатокритеріальна 

задача оптимізації розв’язку з нерівноцінними критеріями, то необхідно 

оцінити і розставити їх за ступенем важливості для  ТОВ «СМАКАВА».  Щоб 

оцінити значимість окремих критеріїв, за якими планується вибрати 

постачальника, рекомендується обирати експертів (це можуть бути керівник 

підприємства). Кожному експерту пропонують (незалежно і таємно від інших 

експертів) встановити коефіцієнт значимості кожного критерію в межах від 0 

до 1 (можуть бути встановлені межі значень коефіцієнтів від 1 до 5, чи від1 до 

10 і т.д.). Коефіцієнти значимості критеріїв, встановлені експертами ТОВ 

«СМАКАВА», зведемо у таблицю визначеної форми (табл. 3.1) і потім в 

останньому стовпчику підрахуємо комплексну оцінку як суму коефіцієнтів 

значимості за кожним критерієм. 
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Далі постачальники ТОВ «СМАКАВА» розглядаються відповідно до 

значимості встановлених критеріїв (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Приклад застосування методу експертних оцінок для ранжування 

критеріїв оцінки постачальників ТОВ «СМАКАВА»  

Критерій 

Оцінка значимості окремими експертами 

Комплексна 

оцінка 

значимості 
Керівник 

підприємства 

Керівник 

відділу 

роздрібної 

торгівлі 

Керівник 

ресторану 
4 5 

1. Терміни 

постачання 
0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,9 

2. Якість продукції 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 1,9 

3. Умови платежу   0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 1,0 

4. Повнота 

асортименту 
0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8 

5. Надійність 

постачання 
0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 1,2 

6. Ціна продукції 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 1,8 

7. Віддаленість 

постачальника 
0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 1,1 

 

У таблиці 3.1 наведено приклад розрахунку рейтингу одного з 

постачальників ТОВ «СМАКАВА». Значимість окремих критеріїв встановлена 

експертним методом. На основі попередньої історії роботи з даним 

постачальником виставляється оцінка за кожним критерієм,  після чого шляхом 

множення отриманих оцінок на значимість відповідних критеріїв і наступного 

додавання отриманих результатів розраховується рейтинг постачальника. 

Розраховуючи рейтинг для різних постачальників і порівнюючи 

отриманні знання, визначають найкращого партнера. Якщо рейтинг джерела 

постачання нижчий від припустимої величини, то договір постачання за 

рішенням відповідальних осіб може бути розірваний навіть за умови 

ініціювання санкцій. 

У розглянутому прикладі найвищий рейтинг постачальника свідчить про 

його перевагу. Однак для розрахунку рейтингу може використовуватися й інша 

система оцінок, за якої більш високий рейтинг свідчить про вищий рівень 

негативних якостей постачальника. У цьому випадку перевагу слід віддати 
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тому постачальнику, який має найнижчий рейтинг. Для аналізу постачальників, 

з якими підприємство вже співпрацює, можна також використовувати АВС-

аналіз, який якщо широко розповсюджений у логістиці.  

Таблиця 3.2 

Розрахунок рейтингу постачальника  

 

Критерій вибору 

постачальника 

Значимість 

критерію 

Оцінка поста-

чальника за да-

ним критерієм 

Добуток зна-

чимості крите-рію 

на оцінку 

1.Ціна 0,25 8 2,0 

2.Якість товару 0,2 7 1,4 

3.Надійність постачання 0,15 5 0,75 

4.Умови платежу 0,15 6 0,9 

5.Повнота асортименту 0,1 10 1 

6.Віддаленість 

постачальника 
0,1 9 0,9 

7.Умови постачання 0,05 4 0,2 

Разом 1,00 - 7,15 

 

В основі використання цього методу щодо аналізу постачальників  ТОВ 

«СМАКАВА»  лежить припущення, що не всі постачальники характеризуються 

однаковим впливом на ефективність, через що доцільно інтенсивніше 

займатися постачальниками, які мають великий обіг. 

Класифікація постачальників за методом АВС здійснюється за такою 

схемою: 

1. Збирається інформація про річний обіг кожного постачальника. 

2. Розміри обігів записуються за спадаючою послідовності. 

3. Розраховується частка обігу кожного постачальника у відсотках від 

загального обігу. 

4. Знаходяться акумульовані значення обігу постачальників у відсотках. 

Як правило, розрізняють три групи постачальників. А-постачальники - ті, 

з якими підприємство здійснює приблизно 75% обігу, такий обіг дають 

приблизно 5% постачальників. В-постачальники (20%) дають, як правило, 20% 

обігу. Для С-постачальників (75%) обіг становить приблизно 5%. 

Припустимо, що ТОВ «СМАКАВА» працювало з наступними 

постачальниками, дані про річний обіг з якими подано в табл. 3.3.  
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Таблиця 3.3 

АВС – аналіз даних про постачальників 

 

Постачальники 
Обіг, тис. 

грн. 

Частка у загальному 

обігу, % 

Обіг 

кумулятивний, % 
Група 

ТОВ 

«Макарів» 
2300 42,9 41,8 А 

ТОВ-

агрофірма  

«Україна» 

1845 34,4 75,4  

Цукровий 

завод 
510 9,5 84,7 В 

ТОВ ―Юнайтед 

Сервіс Лтд‖ 
345 6,4 91  

ВАТ 

«Фортуна» 
260 4,9 95,7  

ПП «Кошевий» 90 1,7 97,3 С 

ВАТ "СКП" 7 0,1 100  

Сума 5357 100 585,9  

 

Проведений АВС- аналіз постачальників показує, що найбільший внесок 

у формування загального обігу (77,4%) робили всього два постачальники - ТОВ 

«Макарів» і ТОВ-агрофірма «Україна», які й склали групу А.  

У групу В увійшли три постачальники – цукровий завод, ТОВ ―Юнайтед 

Сервіс Лтд‖ та ВАТ «Фортуна», на яких припадає 20, 8% сукупного обігу. Інші  

- ПП «Кошевий» та ВАТ "СКП" - 1,8% обігу забезпечували решта два 

постачальники-група С.  

На основі цього аналізу можна зробити висновок про перевагу роботи з 

певними постачальниками для ТОВ «СМАКАВА». Так, якщо витрати на заходи 

у сфері закупівель потрібно скоротити, то доцільно приділити увагу, 

насамперед, А-постачальникам, оскільки більш інтенсивна робота з ними може 

вплинути на загальний обіг підприємства. 

АВС- класифікація постачальників ТОВ «СМАКАВА» може бути 

проведена і в розрізі товарів, що закуповуються. У цьому випадку також 

доцільно займатися, насамперед, А-товарами, якщо витрати на заходи, 

пов’язані із закупівлями, повинні бути невеликими. 
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Через виявлення значення окремих товарів для підприємства потрібно 

досягнути концентрації зусиль на конкретних заходах із закупівлі. Таким 

чином, можна визначити ключові завдання для системи складування. 

Для А-товарів, які закуповуються, можна провести такі заходи: точніший 

аналіз цін закупівель, детальний аналіз структури витрат, всеохоплюючий 

аналіз ринку, отримання декількох пропозицій від постачальників, більш 

жорсткі переговори щодо закупівельних цін, ретельніша підготовка замовлень 

на постачання регулярний контроль запасів, точніше визначення страхових 

запасів і т.д. 

В-товари – це такі товари, які характеризуються середньо вартісними 

величинами. Залежно від їх значення з ними варто працювати або як з А-

товарами, або як із С-товарами. 

Через велику кількість і низьку вартість С-товарів, які закуповуються, 

головна задача раціоналізації полягає у зниженні витрат на оформлення 

замовлень і складування. З цією метою можна проводити такі заходи: 

спрощення оформлення замовлень, зведені замовлення, застосування простих 

формулювань замовлень, телефонні замовлення, спрощений складський облік, 

великі партії замовлень, спрощений контроль замовлень, встановлення більш 

високого рівня страхових запасів і т.д. 

Концентрація зусиль на А-товарах чи А-постачальниках не повинна 

означати, що В-або С-товари чи постачальники залишаються зовсім поза 

увагою. Однак їх економічний вплив не буде настільки вирішальним, як для А- 

класу. 

Вступаючи у господарські зв’язки з невідомим постачальником, 

підприємство певною мірою ризикує. За умови неспроможності або 

несумлінності постачальника у споживача можуть виникнути зриви у 

виконанні виробничих програм або ж прямі фінансові втрати через це 

підприємства шукають різні способи, які дозволяють виявляти несумлінних 

постачальників. 
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Вітчизняні підприємства під час вибору постачальника сьогодні в 

основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, 

яке має велику кількість постачальників, може бути сформований список добре 

відомих партнерів, яким можна довіряти. Затвердження договорів з цими 

постачальниками, дозвіл попередньої оплати за постачання передбаченої 

продукції здійснюється відповідно до спрощеної схеми. Якщо ж прогнозується 

підписання договору з постачальником, відсутнім у названому списку, то 

процедура затвердження і оплати ускладнюється проведенням необхідних 

заходів, які забезпечують безпеку фінансових та інших інтересів підприємства. 

Високорозвинені взаємини із постачальниками повинні включати ще 

один ступінь – це розвиток постачальника, тобто інтеграцію його в систему 

своїх інтересів. 

Розвиток постачальника застосовується у випадках, коли прийнятого 

джерела постачання не існує, і підприємство-покупець повинно створити 

джерело постачання, тобто зайняти активну позицію і виявити певну 

наполегливість у переконанні перспективного постачальника про початок 

співробітництва. У більш загальному плані розвиток постачальника означає 

виявлення позицій постачальника, за якими необхідно досягнути покращень у 

даний момент чи у перспективі для потреб даного підприємства, а також 

визначення комплексу заходів, необхідних для поліпшення взаємної співпраці. 
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3.2. Стимулювання системи надання послуг ТОВ «СМАКАВА» 

 

Проведений в другому розділі дипломної роботи аналіз діяльності 

підприємства дозволив зробити висновки про те, що ТОВ «СМАКАВА» – 

успішна фірма, про що свідчать високі значення показників ефективності 

діяльності. У той же час, ми пропонуємо і деякі можливі напрямки підвищення 

ефективності діяльності ТОВ «СМАКАВА». 

Ми вважаємо, що для забезпечення високої ефективності діяльності 

підприємству необхідна чітка стратегія розвитку. Спочатку сформуємо 

загальну стратегію діяльності підприємства ТОВ «СМАКАВА».  Загальними 

стратегічними цілями в ринковій діяльності ТОВ «СМАКАВА» є:  

- реалізація політики розширення ринків надання послуг та роздрібної 

торгівлі за рахунок активного освоєння регіональних ринків Макарівського 

району Київської області; 

- політика диверсифікації асортименту продукції та послуг з 

урахуванням прогнозів попиту на окремі послуги, перспективності окремих 

продуктових груп та конкурентоспроможності ТОВ «СМАКАВА» на 

визначених напрямках діяльності; 

- активізація маркетингових дій щодо стимулювання роздрібної 

торгівлі, формування стабільної клієнтської мережі, формування мережі кафе та 

ресторанів в Макарівському району Київської області; 

Ми пропонуємо здійснювати реалізацію стратегії ТОВ «СМАКАВА» в 

кілька етапів: 

- на першому етапі необхідно розширювати асортимент продукції та 

послуг, а також обсяги реалізації продукції та послуг на вже існуючих ринках; 

- на другому етапі необхідно здійснити розширення ринків збуту 

шляхом більш глибокого проникнення на регіональні ринки Макарівського 

району Київської області, розширення асортименту продукції і послуг, більш 

агресивної маркетингової політики, спрямованої на витіснення конкурентів. На 

цьому етапі ТОВ «СМАКАВА» повинне за рахунок нарощування обсягів 
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надання послуг збільшити свою частку на вже існуючих ринках шляхом 

часткового витіснення конкурентів і розширити загальні горизонти збуту. 

Зазначимо, що вже зараз конкурентна ситуація на українському ринку послуг в 

галузі громадського харчування в Україні досить складна  - на ринку діє багато 

таких підприємств, витіснення яких вимагає значних маркетингових зусиль та 

інвестицій. 

Говорячи про можливості нарощування обсягів збуту продукції ми 

вважаємо, що у фірми є два можливих шляхи підвищення обсягів збуту 

продукції. 

1. Збільшення збуту вже існуючої продукції на існуючих ринках, тобто 

більш глибоке проникнення на ринок. Для реалізації цього напрямку 

розширення збуту у ТОВ «СМАКАВА» існують дві можливості: перша з них 

полягає в ―слідуванні за тенденціями ринку‖, тобто підприємство розширює 

обсяги збуту продукції за рахунок позитивних тенденцій зростання ринку та 

окремих ринкових сегментів. Аналізуючи можливість використання цього 

напрямку розширення збуту відзначимо, що тут слід гнучко підходити до 

кожного окремого сегменту ринку, оскільки їх темпи зростання, конкурентна 

ситуація та перспективи розвитку відрізняються між собою. ТОВ «СМАКАВА» 

повинне враховувати тенденції зростання окремих сегментів ринку і 

відповідним чином адаптувати свою пропозицію продукції та послуг, щоб 

домогтись збільшення загальних обсягів збуту та зростання доходів від 

реалізації. Іншим шляхом збільшення збуту продукції є витіснення конкурентів 

з ринку. Цей шлях є досить важким і вимагає значних витрат на маркетинг, 

однак, якщо фірма бажає зростати більш стрімко, ніж ринок в цілому, вона 

повинна використовувати саме такий підхід.   

2. Пошук нових ринків збуту. Цей напрямок збільшення обсягів збуту, 

перш за все, передбачає розширення регіонів збуту, більш повне охоплення 

регіональних ринків Макарівського району Київської області.  

Першим етапом при формуванні плану проникнення на нові ринки ТОВ 

«СМАКАВА» є проведення комплексного дослідження потенційного ринку. На 



 

 

57 

цьому етапі підприємство повинне здійснити загальну оцінку ринку. При цьому 

варто провести аналіз потенційної місткості ринку і фактичних обсягів 

реалізації, оцінити регіональну структуру ринку, провести оцінку основних 

тенденцій розвитку, вивчити сезонні коливання, вивчити поведінку 

потенційних споживачів, провести  сегментацію ринку та ін. 

Також на цьому етапі проводитися дослідження основних конкурентів, 

що діють на ринку. При цьому ТОВ «СМАКАВА» повинне визначити 

конкурентні переваги кожного учасника ринку, вказати його сильні і слабкі 

сторони.  Для цього аналізуються обсяги реалізації у фізичному і грошовому 

вимірниках, асортимент продукції і послуг, регіональна структура реалізації, 

цінова політика, акценти кожного з конкурентів на окремих сегментах ринку. 

По закінченні цього етапу аналізу ТОВ «СМАКАВА» матиме загальне 

уявлення про ринок, може визначити існуючі можливості і потенційні ризики і 

загрози.  

Отже, по закінченні першого етапу ТОВ «СМАКАВА» має отримати 

відповідь на таке питання: наскільки ринок є привабливим для нього, чи є 

взагалі можливість виходу на нього і чи варто здійснювати спроби виходу на 

цей ринок. У разі позитивної відповіді, коли в результаті проведення аналізу 

було встановлено, що ринок є досить привабливим і існує реальна можливість 

виходу на нього, ТОВ «СМАКАВА» переходить до реалізації програми виходу 

на новий ринок. 

Зазначимо, що на даний момент керівництво ТОВ «СМАКАВА» 

розглядає можливість здійснити вихід на ринки Макарівського району 

Київської області, в яких достатньо багато потенційних споживачів, а кількість 

конкурентів забезпечує рівень попиту у даних послугах, саме якісних послугах, 

на рівні 70%, і відповідно існує значний потенційний попит на послуги 

громадського харчування. Зараз для ТОВ «СМАКАВА» найбільш актуальним 

проектом є проект розширення асортименту ресторанних послуг. Основний 

ринок збуту такого виду послуг ТОВ «СМАКАВА» –фізичні та юридичні особи 
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смт. Макарів, Макарівського району Київської області, які організовують та 

проводять різні корпоративні заходи, приватні вечірки та різноманітні свята. 

В рамках реалізації проекту створення цілої мережі ресторанів ТОВ 

«СМАКАВА»в Макарівському районі Київської області. Прогноз по обсягам 

надання подібних послуг ТОВ «СМАКАВА» на найближчі 3 роки 

представлений в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Прогноз обсягів надання ресторанних послуг та доходів ТОВ «СМАКАВА»  

Варіанти медичного 

устаткування 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Ресторанні послуги для 

юридичних осіб 

 (корпоративні вечірки( 

Плановий обсяг 

надання послуг 
6 12 15 

Ціна послуги, тис 

грн. 
2,0 2,0 2,0 

Доход, тис грн. 12 24 30 

Ресторанні послуги для 

фізичних послуг (приватні 

вечірки та свята) 

Плановий обсяг 

надання послуг 
20 30 40 

Ціна послуги, тис 

грн. 
1,5 1,5 1,5 

 Доход, тис грн. 30 45 60 

Разом доходів, тис грн. 42 69 90 

  

В рамках проекту планується за 3 роки збільшити обсяг надання 

ресторанних послуг для юридиних осіб з 6 до 15 на рік; обсяг ресторанних 

послуг для фізичних осіб – зі 20 до 40 на рік. Загалом за 3 роки функціонування 

проекту передбачається надати ресторанних послуг для юридичних осіб в 

обсязі 33, а для фізичних осіб - 90. За 3 роки реалізації проекту сукупний доход 

ТОВ «СМАКАВА»  складе 201 тис грн.  

При організації надання ресоранних послуг планується використовувати 

наступну схему розрахунків з потенційними замовниками: 

- замовник сплачує ТОВ «СМАКАВА» передоплату в розмірі 30% від 

загальної суми; 

- решту 70% замовник сплачує ТОВ «СМАКАВА» після отриманих 

послуг в день їх одержання. 
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Для організації надання таких послуг планується реалізувати низку 

заходів, а саме: 

- щомісяця розміщувати рекламу в друкованих регіональних ЗМІ, де 

планується надання ресторанних послуг; 

-  комерційний директор ТОВ «СМАКАВА» повинен встановити 

персональні контакти з представниками потенційних замовників - юридичних 

осіб. 

- ТОВ «СМАКАВА» постійно маркетингові дослідження попиту на 

ресторанні послуги в регіоні.  

Для організації та підтримки надання послуг потрібно понести такі 

витрати. 

Таблиця 3.5 

Витрати на організацію надання послуг ТОВ «СМАКАВА», грн.. 

 Прогноз витрат на надання послуг 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Витрати на розміщення реклами 800 800 800 

Представницькі витрати комерційного 

директора  200 200 200 

Разом витрат на збут 1000 1000 1000 

 

 Моніторинг ринку послуг громадського харчування дозволив виділити 

коло конкурентів ТОВ «СМАКАВА», серед яких основними є наступні: 

 - ТОВ «Пролісок»  (одне з найбільших постачальників послуг у сфері 

громадського харчування в смт. Макарів та Макарівського району Київської 

області); 

 - кафе ПП «Діброва» (кафе працює лише на ринку смт. Макарів, але 

працює досить успішно); 

 - дрібні кав’ярні смт. Макарів та Макарівського району Київської області. 

Зважаючи на очевидні конкурентні переваги ТОВ «СМАКАВА», оскільки 

підприємство не тільки надає якісні послуги в галузі громадського харчування 

та організації великої кількості різноманітних свят для юридичних і фізичних 

осіб, але також бере активну участь в сфері роздрібної торгівлі, має помірну 

цінову політику на свою продукцію та послуги, а також планує роширення 
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асортименту продукції та послуг ТОВ «СМАКАВА», має усі шанси бути 

успішним на ринку. 

 В таблицях 3.6 та 3.7 представлено калькуляцію собівартості ресторанних 

послуг для юридичних та фізичних осіб. 

Таблиця 3.6 

Калькуляція виробничої собівартості рнсторанних послуг для юридичних осіб з 

розрахунку на 1 корпоративну вечірку на 10 осіб 

Статті собівартості Сума, грн 

1. Витрати на продуцію 1000 

2. Витрати на матеріали 250 

3. Витрати на оплату праці  200 

4. Електроенергія 50 

Пряма виробнича собівартість, грн 1500 

Таблиця 3.7 

Калькуляція виробничої собівартості рнсторанних послуг для фізичних осіб з 

розрахунку на 1 вечірку на 7 осіб 

Статті собівартості 
Сума, 

грн. 

1. Витрати на продуцію 800 

2. Витрати на матеріали 150 

3. Витрати на оплату праці  200 

4. Електроенергія 50 

Пряма виробнича собівартість, грн 1200 

  

Розрахунок прямих виробничих витрат на весь обсяг надання послуг по 

проекту представлений в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Прогноз прямих виробничих витрат на весь обсяг послуг, грн 

Статті витрат 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

1. Витрати на продуцію 22000 36000 47000 

2. Витрати на обслуговування 4500 7500 9750 

3. Витрати на оплату праці  5200 8400 11000 
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Продовження таблиці 3.8 

4. Електроенергія 1300 2100 2750 

Пряма виробнича собівартість, грн 33000 54000 70500 

  

Розрахунок повних виробничих витрат з урахуванням витрат по 

утриманню ресторанів, потреби в інвентарі, з урахуванням заробітної плати та 

нарахувань на заробітну плату працівників представлений в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Розрахунок повних виробничих витрат ТОВ «СМАКАВА» 

Повні виробничі витрати, грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Прямі виробничі витрати 33000 54000 70500 

Заробітна плата персоналу 5200 8400 11000 

Нарахування на фонд заробітної плати 

цехового персоналу 191 308 404 

Інші витрати 1000 1000 1000 

Разом виробничих витрат 39391 63708 82904 

 

Фінансові результати від реалізації проекту ТОВ «СМАКАВА» на 3 роки 

представлені в таблиці 3.10 

Таблиця 3.10 

Прогноз фінансових результатів по проекту ТОВ «СМАКАВА» 

Показники, грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Доходи від надання послуг 42000 69000 90000 

Собівартість послуг 39391 63708 82904 

Валовий прибуток 2609 5292 7096 

Збутові витрати 1000 1000 1000 

Фінансовий результат звичайної діяльності 1609 4292 6096 

Податок на прибуток 402,25 1073 1524 

Чистий прибуток після оподаткування 1206,75 3219 4572 

  

Відповідно до здійснених розрахунків, загальна сума чистого прибутку 

ТОВ «СМАКАВА» після оподаткування за 3 роки реалізації проекту 

становитиме 8/997,75 грн.  

Наступним складовим елементом маркетингової програми по виходу  

ТОВ «СМАКАВА» на нові ринки є політика просування. Для просування на 
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ринок Макарівського району Київської області на першому етапі ми 

пропонуємо реалізувати агресивну політику, спрямовану на максимально повне 

проінформування потенційної цільової аудиторії замовників про підприємство, 

його асотримент продукції та послуг і його  можливості. Для цього ми 

пропонуємо реалізувати такі заходи: 

- по-перше – необхідна активна реклама в усіх регіональних друкованих 

виданнях, яку ми пропонуємо розміщувати в кожному номері протягом 

півроку; 

- по-друге – необхідно максимально повно проінформувати всіх 

можливих замовників про появу на ринку нового підприємства. Для цього 

необхідно придбати у спеціалізованих маркетингових агентств базу даних з 

адресами усіх підприємств середьного і великого бізнесу Макарівського району 

Київської області, яким би були цікавві послуги ТОВ «СМАКАВА»,   і 

розіслати їм комерційні пропозиції, де детально описати види послуг і процес їх 

надання ТОВ «СМАКАВА» для потенційних споживачів - юридичних осіб, їх 

можливості замовлень і вибору, переваги, які отримає потенційний замовник 

під час користування послугами ТОВ «СМАКАВА»;  

- по-третє, на першому етапі виходу ТОВ «СМАКАВА»на новий ринок 

необхідно активно застосовувати засоби щодо стимулювання збуту. Ми 

пропонуємо впровадити систему стимулювання, яка передбачає надання 5% 

знижки на корпоративне чи приватне замовлення бальше, ніж на 10 осіб 

одночасно . 

Надзвичайно важливою складовою маркетингової стратегії є розробка 

стратегії реклами та просування продукції і послуг. Ця стратегія визначається, в 

першу чергу, тим, на кого орієнтоване надання послуг, тобто, хто є цільовою 

аудиторією рекламних кампаній (багаті, бідні, населення середнього рівня). 

Оскільки в нашому випадку надання послуг орієнтоване на масового 

споживача, а послуга не відзначається елітністю, високою категорією засобів 

розташування, транспортним забезпеченням (автобуси) тощо, то реклама має 

бути доступною простому споживачеві, і спрямовуватися, в першу чергу, на 
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нього. При цьому вона має бути максимально простою і акцентувати увагу на 

певних перевагах послуги. 

Розробку стратегії реальної діяльності побудуємо на основі того, що в 

ТОВ «СМАКАВА» вважають, що дані про ефективність психологічного впливу 

реклами дозволяють прогнозувати її дієвість. 

Наукова ціль дослідження визначена необхідністю визначення основних 

підходів та методів вивчення рекламної діяльності організації з метою 

підвищення ефективності цієї діяльності на ринку. 

В якості методу комунікації ми обрали особистісний спосіб інтерв’ю - 

анкетування через вибіркове спостереження. 

До переваг вибіркового спостереження можна віднести наступні: 

- значна економія коштів; 

- економія часу; 

- підвищена якість інформації; 

- можливість отримати оцінку середовища у певний момент часу. 

План емпіричного дослідження: 

– визначення мети дослідження; 

– розробка дослідницьких задач; 

– вибір методів та способів дослідження; 

– розробка анкет та опитувальників; 

– проведення опитування; 

– визначення (аналіз) результатів опитування; 

– складання плану та вибір методів впровадження новацій в 

рекламну діяльність підприємства. 

В ході емпіричного дослідження нам слід визначити, яка саме реклама 

ТОВ «СМАКАВА»  є найбільш ефективною і з яких причин. Ми проводимо 

вивчення мотивацій і переваг споживачів при користуванні послугами, яке 

виникає внаслідок рекламної діяльності підприємства.  

 Після визначення мети емпіричного дослідження розробляємо 

дослідницькі задачі які необхідні для визначення характеру і об’єму 
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інформації яка повинна бути одержана в ході проведення дослідження для 

реалізації його мети. 

Визначення дослідження включає три етапи: 

- складання пошукових питань; 

- розробка гіпотез; 

- визначення джерел інформації. 

Пошукові питання – це список запитань для відповідей на які 

проводиться збір інформації. Серед ряду нормативів щодо пошукових запитань, 

враховуючи специфіку складання анкети, можна виділити такі.  

 1. Релевантність. Визначається тим, наскільки доцільно обрана дана 

форма інструмента для виміряння даної характеристики. Поняття релевантності 

пов'язане з питанням про те, чи можна на підставі результатів виміряння судити 

про наявність у респондентів визначених знань, особистісних характеристик, 

думок і настанов. Релевантність може бути доведена тільки логічним шляхом.  

 2. Об'єктивність (чи нейтральність). Міра нейтральності інструмента 

визначається відповіддю на питання про те, чи залежить оцінка даної 

характеристики, яка отримана з допомогою даного інструмента, тільки від 

ступені її вираженості, чи на її значення впливають якісь додаткові фактори.  

 3. Доступність. Смисл цього нормативу полягає у тому, щоб усі 

респонденти змогли зрозуміти зміст завдань чи питань.  

 4. Розрізнювальна здатність. Інструмент має бути сконструйований 

таким чином, щоб він був здатний фіксувати оптимально тонкі різниці серед 

респондентів відносно характеристик, що вимірюються.  

 Метою опитування споживачів, які протягом останнього періоду 

користувалися послугами ТОВ «СМАКАВА»   було визначити більш ефективні 

засоби реклами, періодичність їх використання. 

 Одержані в ході дослідження відповіді на пошукові питання складають 

основу для прийняття управлінських рішень. Пошукові запитання складаються 

відповідно до поставленої мети та специфіки послуг, які надає ТОВ 

«СМАКАВА». 
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При розробці анкети було враховано, що споживачі ТОВ «СМАКАВА» 

не мають бажання та можливості заповнювати анкети, в яких багато запитань, 

не будуть слухати запитання довше 5-7 хвилин. Саме тому головною вимогою 

при розробці запитань анкети була їх стислість та простота. В результаті до 

анкети включено всього десять запитань закритого типу.  

Формування та відбір вибіркової сукупності передбачає проходження 

наступних етапів: 

- визначення генеральної сукупності; 

- визначення меж вибірки; 

- визначення процедури відбору вибіркового спостереження; 

- визначення методів доступу до респондентів; 

- визначення розміру вибірки. 

 Генеральною сукупністю у даному дослідженні є населення смт. Макарів 

старше 18 років в загальній кількості 100 чол. 

Таблиця 3.11 

Формування вибірки респондентів опитування за анкетою „Ефективність 

реклами ТОВ «СМАКАВА» 

Вік 
Населення, у % від загальної 

кількості 

Запланований розмір 

вибірки 

19-25 років 17 17 

25 – 34 років 23 23 

35 – 44 років 40 40 

45 – 55 років 20 20 

Всього: 100 100 

 

Елементом вибірки є люди (чоловіки і жінки) у віці від 19 до 55 років, які 

є споживачами продукції і послуг  ТОВ «СМАКАВА». 

Географічна межа – смт. Макарів. 

Час спостереження – березень-квітень 2011 р. 

 Достовірність інформації, її об’єктивність багато в чому визначається 

точністю і чіткістю процедури її збору. Винятково важливою проблемою в цій 

процедурі є максимальне зниження можливих помилок при опитуванні. В 



 

 

66 

подальшому ми проводимо систематизацію отриманих даних, їх обробку, 

визначаємо результати ефективності рекламної діяльності ТОВ «СМАКАВА». 

 Результати дослідження особливостей рекламної діяльності в ТОВ 

«СМАКАВА»  слід провести шляхом математичного аналізу.  

За проведеним опитуванням складаємо зведену таблицю (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Кількісне подання загальних результатів анкетування „Ефективність реклами» 

ТОВ «СМАКАВА» 

№п/п ПОШУКОВІ ПИТАННЯ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 

(гіпотеза) 

Кількість 

опитаних 

1 
Чи часто Ви користуєтеся послугами 

ТОВ «СМАКАВА»? 

так 40 

ні 60 

2 
Звідки Ви дізналися про ТОВ 

«СМАКАВА»? 

реклама 20 

порада друзів, родичів 35 

шукали певні послуги 30 

випадково 15 

3 
Як часто ви піддаєтеся впливу 

реклами? 

часто 30 

інколи 50 

ніколи 20 

4 Які засоби масової інформації 

найбільше привертають Вашу увагу? 

телебачення 40 

Інтернет 30 

радіо 10 

друковані засоби 

інформації 

20 

5 Що для Вас важливе у рекламі послуг? назва та імідж фірми 20 

ексклюзивність послуги 25 

ціна послуги 20 

якість послуги 35 

6 Що краще запам’ятовується в рекламі 

послуг?  

самі послуги 33 

місце розташування фірми 10 

 опис послуги 23 

бренд фірми 17 

повністю зміст рекламного 

звернення 

17 

7 Як часто Вам необхідно показувати 

рекламу, щоб ви запам’ятали її та 

послугу, що вона рекламує? 

одного разу достатньо 17 

декілька разів 60 

постійно 23 

8 Оберіть найбільш важливі для Вас в 

рекламі послуг зовнішні ознаки 

чіткість 30 

яскравість 13 

стислість 20 

весь зміст реклами 37 
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 Проведемо якісний аналіз анкетування, проведеного з відвідувачами 

ТОВ «СМАКАВА» 

Відповіді на запитання 1 «Чи часто ви користуєтесь послугами ТОВ 

«СМАКАВА»?» дасть змогу визначити, до якої групи респондентів відносяться 

опитувані за анкетою: чи вони просто заходять в кафе заради цікавості, чи 

мають намір добре і смачно поїсти, чи є постійними клієнтами цієї фірми. 

Наочно результати подамо у діаграмі 3.1. 

40%

60%

так

ні

 

Рис. 3.1. Визначення частоти користування послугами ТОВ «СМАКАВА»  

споживачами 

 

З рис. 3.1 ми бачимо, що 40 респондентів, що складає 40% опитаних, 

постійно корисуються послугами ТОВ «СМАКАВА». Проте більшість - 60 

чоловік (60%) не часто заходять до кафе.. 
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реклама

20%

порада друзів, 

родичів

35%

випадково

15%

шукали певну 

послугу

30%

 

Рис. 3.2. Джерело інформації про ТОВ «СМАКАВА».  

 

З рис. 3.2 видно, що при цьому користуються послугами за рекламою - 

20%, що говорить про невисоку ефективність реклами в даній фірмі. Більшість 

споживачів ТОВ «СМАКАВА»  (35%) користуються послугами за порадою 

друзів або співробітників, родичів. Саме вони стали носіями реклами діяльності 

кафе, зважаючи або на власний досвід користування послугами, або 

враженнями інших людей про якість послуг, надання знижок. В даному разі 

спрацьовує механізм слідування порадам. 30% або 30 чоловік користуються 

послугами цілеспрямовано. 

З досвіду практичного маркетингу та психології найбільш ефективними 

видами реклами у різних засобах масової інформації є телебачення, Інтернет, 

радіо та друковані засоби масової інформації.  
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телебачення
4 0 %

Інтернет
3 0 %

радіо
1 0 %

друковані засоби 
і н ф о р м а ц і ї

2 0 %

 

Рис. 3.3. Вибір засобу розміщення реклами ТОВ «СМАКАВА» 

 

За аналізом відповідей на запитання щодо вибору засобу розміщення 

реклами ТОВ «СМАКАВА», які наочно представлені на рис. 3.3, ми маємо, що 

найбільш ефективним засобом розміщення реклами є телебачення (40%), 

високого рівня у зв’язку з розвитком інформаційних технологій досягає 

реклама в світовій мережі Інтернет (30%). Друковані засоби масової інформації 

та радіо займають нижчі позиції, відповідно 20% і 10%, що зумовлено тим, що 

радіо слухають лише деякі верстви населення в залежності від наявності 

вільного часу (домогосподарки, студенти) та виду професії (водії та ін.).  

Результати наступного запитанням  наочно представимо на рис. 3.4. 

 З діаграми можна визначити, що найвагомішим елементом у 

рекламуванні послуг є, насамперед, їх якість (35% респондентів). Це зумовлено 

тим, що на ринку послуг часто зустрічається недобросовісна конкуренція, 

ринок послуг переповнений неякісними послугами. Хоча респонденти не дуже 

вірять рекламі, та все ж таки за умови її професійного подання та доведеності 

якісності послуги цей важіль має вагомий вплив на здійснення покупки.  
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назва та імідж 

фірми

20%

ціна послуги

20%

ексклюзивність 

послуги

25%

якість послуги

35%

 

Рис. 3.4. Важливі аспекти структури рекламного звернення з пропозицією ТОВ 

«СМАКАВА» 
 

Для споивачів ТОВ «СМАКАВА», яке також надає корпоративні послуги 

та здійснює організацію різноманітних свят має велике значення 

ексклюзивність послуги, що пропонується (25%). При представлених 

показниках не втрачають своєї актуальності ціна послуги (20%) та назва і імідж 

товариства (20%). 

Очевидно, що повністю увесь зміст реклами запам’ятовує лише 10% 

споживачів. Аспекти реклами, що запам’ятовуються, - самі послуги за умови 

насиченості ринку товарами і послугами аналогічного асортименту (33%), опис 

послуги, що рекламується (23%).  
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місце розташування

10%

повністю зміст 

рекламного 

звернення

17%

назва і опис послуги

23%

послуга

33%

бренд фірми

17%

 

Рис. 3.5. Елементи реклами, які краще запам’ятовуються 

 Їх запам’ятовування розподілилося відповідно до того, як споживачі 

ставляться до самого процесу вибору послуги: важливо, що купувати, а 

подробиці вже можна дізнатися згодом, вирішивши придбати певну послугу. 

Місце розташування ТОВ «СМАКАВА»   та перелік представлених послуг 

запам’ятовуються слабко (17%), бо для споживачів, які вирішили придбати 

саме цю послугу і саме в цьому кафе, не має важливого значення куди їхати - в 

кінець міста або в центр, хто виробив продукцію, найголовніше - щоб послуга 

був=ла якісною, як уже було визначено за попередніми запитаннями. 

За запитанням „Як часто Вам необхідно показувати рекламу, щоб ви 

запам’ятали її та послугу, що вона рекламує?‖ ми визначимо необхідну 

кількість подання реклами: постійно або кількаразово, або ж може бути, 

достатньо одного разу. Це допоможе ТОВ «СМАКАВА»  знизити витрати на 

рекламу, на періодичність виходу та зміни реклами. При цьому слід врахувати 

ймовірність 60% того, що рекламне звернення дійде до споживача, оскільки не 

кожен і не завжди слухає саме цю хвилю на радіо, і саме в цей час, не кожен 

дивиться телевізор саме цю програму, і саме в цей час, не кожен купує цю 

газету - засоби розміщення реклами, які використовує ТОВ «СМАКАВА». 
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Результати за запитанням подамо наочно на рис. 3.6. 

17%

60%

23%

одного  разу достатньо декілька разів постійно

 

Рис. 3.6. Вибір періодичності розміщення реклами ТОВ «СМАКАВА» 

 

Відповідно до рис. 3.6 можна дійти наступних висновків. Більшості 

споживачів (60%) достатньо побачити або почути рекламу декілька разів, 

одного разу достатньо для 17% опитуваних. 23% опитуваних запам’ятовують 

зміст рекламного звернення при постійному його розміщенні. Це зумовлено 

нестійкістю уваги та відсутністю установки на запам’ятовування. 

Запам’ятовування здебільшого є мимовільним. Відповідно для керівництва 

ТОВ «СМАКАВА»  в рекламній політиці слід обрати напрямок щодо 

періодичної зміни змісту реклами (раз на місяць). 

Питання 8 «Оберіть найбільш важливі для Вас в рекламі послуг зовнішні 

ознаки» допомагає визначити зовнішні психологічно-привабливі елементи 

рекламного звернення. Наочно результати покажемо на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Найбільш вагомі чинники в зовнішній рекламі послуг  

ТОВ «СМАКАВА» 

 

За отриманими результатами можна дійти висновку, що для споживачів 

послуг ТОВ «СМАКАВА» в більшості важливим є увесь зміст реклами, а не 

окремі його комунікативні або зображувальні властивості (37%). Чіткість та 

зрозумілість реклами важливі для 30% опитаних. Це зумовлено тим, що інколи 

за рекламними зверненнями деяких підприємств не можна зрозуміти, що 

рекламувалося, і які переваги цього товару чи послуги перед іншими. У зв’язку 

з прискореним розвитком техніки та інформації, гіподинамією людини 

довготривалі та розмиті рекламні звернення можуть дратувати людей, ці 

звернення не приваблюють своїх адресатів розмитістю та нудністю 

повідомлень. Саме тому 20% опитаних визначили, що вони надають перевагу 

стислим зверненням. Яскравість реклами привертає особливу увагу 13% 

опитаних. Яскрава реклама виокремлює пропоновану послугу з середовища 

інших таких послуг, спонукає споживачів до звернення на неї уваги. 

За результатами емпіричного дослідження рекламної діяльності ТОВ 

«СМАКАВА»  можна зробити висновок, що рекламна діяльність ТОВ 

«СМАКАВА» побудована неефективно. Реклама, яка подається підприємством 

не задовольняє його маркетингову політику. 



 

 

74 

 Внаслідок проведеного дослідження можна розробити основні правила, 

які формулюються під впливом результатів опитування. Це не скільки правила, 

скільки положення, яких слід дотримуватися ТОВ «СМАКАВА» в здійсненні 

подальшої рекламної діяльності: 

1. Визначення позиції. Гарна реклама ясно говорить про те, що собою являє 

послуга і як вона використовується. Причому визначає і відмінність 

рекламованої послуги від конкуруючих послуг. Таким чином, можна 

визначити позицію послуг. Визначення позиції послуг – життєво важливе 

стратегічне рішення, що повинне бути прийняте перш, ніж підприємство 

почне працювати над рекламою. 

2. Великі надії. Гарна реклама завжди дає великі надії. Надія може бути 

єдиною перевагою послуги, поясненням причини, по якій споживач 

повинен придбати саме цю послугу і саме тут. Гарна реклама завжди 

чітко викладає причину, по якій необхідно придбати рекламовану 

послугу. Надія може бути вже в заголовку, у малюнку, навіть у способі 

виконання реклами. Сьогодні ми зустрічаємо безліч реклам, що нічого 

нам не обіцяють. 

3. Велика ідея. Ефективна реклама завжди ґрунтується на оригінальній, 

свіжій і чітко вираженій ідеї. Ефективна ідея може жити багато років. 

Найкращі ідеї прості (це не означає, що всі прості ідеї гарні). Генерація 

великих ідей у рекламі – важка робота. Можна погодитися, що 98% 

реклами – це важка праця, кров, піт, сльози, і лише на 2% – творчість, чи 

мистецтво. 

4. Якість. Високоякісна послуга заслуговує реклами, що відбиває її якість. З 

іншого бок,у знищити послуги низької якості можна за допомогою 

висококласної реклами. 

5. Справжні споживачі. Послуги купують не середньостатистичні одиниці, а 

цілком реальні люди. Різні люди цікавляться різними речами. Гарна 

реклама завжди адресована справжнім покупцям. Гарна реклама повинна 

говорити мовою, використовувати аргументи і символи, зрозумілі 
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майбутнім споживачам. Щоб зробити рекламу, що буде працювати, 

необхідно знати найбільш ймовірних споживачів своїх послуг. Слід 

з'ясувати, чи будуть це чоловіки або жінки, якого віку, яка в них родина 

та інше. Рекламодавцю потрібно також знати, які товари та послуги вони 

купують, де і чому, що вони знають про послуги, які пропонує ТОВ 

«СМАКАВА» і як ставляться до різних послуг.  

6. Наочність. Ніяких результатів не буде, якщо рекламу не побачать люди. 

Наочність реклами залежить від багатьох факторів: її розміру, 

розташування, заголовка, змісту, використання кольорів та ін. Має 

значення також і засіб інформації, що обирається. Гарна реклама 

використовує у своїх інтересах переваги того чи іншого засобу 

інформації. 

В умовах розгортання нового рекламного проекту, планування рекламної 

кампанії ТОВ «СМАКАВА»  повинно визначатися такими принципами: 

- системний підхід до роботи; 

- персональна відповідальність менеджера за результат; 

- цільове планування. 
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ВИСНОВКИ  

 

Таким чином, з огляду на проведене дослідження системи забезпечення 

комерційної діяльності ТОВ «СМАКАВА». можна сформувати ряд висновків та 

пропозицій щодо підвищення ефективності роботи досліджуваного 

підприємства. 

Сьогодні особливого значення набуває необхідність підсилення ринкової 

орієнтації підприємств, що передбачає не тільки вдосконалення окремих 

елементів системи комерційної діяльності, що склалася, але і комплексне 

системне використання концепції маркетингу в діяльності підприємства. Це 

дозволить вирішувати ринкові проблеми найбільш раціональним шляхом, 

своєчасно виявляти ринкові можливості та використовувати їх, планувати і 

організовувати комерційну діяльність на ринку з урахуванням передбачуваних 

тенденцій споживчого попиту. 

Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, 

присвячених проблемам комерційної діяльності, теоретичні розробки її змісту 

та специфіки на сучасному етапі не знайшли достатнього висвітлення. Існуючі 

визначення комерційної діяльності не розкривають її сутність в умовах 

формування ринкових відносин і вимагають уточнення.  

Головною особливістю комерційної діяльності в сучасних умовах 

формування ринкових відносин є переорієнтація її мети, задач і функцій від 

потреб підприємства до потреб і вимог ринку, окремого споживача, що 

обумовлює необхідність використання принципів і елементів маркетингу в 

комерційній діяльності торговельних підприємств.  

На наш погляд, комерційна діяльність підприємств в умовах 

маркетингової орієнтації – це сукупність елементів господарської діяльності, 

що направлена на більш повне задоволення потреб населення в товарах та 

послугах і одержання на цій основі прибутку. 

Узагальнення теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених 

дозволило виділити основні елементи комерційної діяльності підприємств: 
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маркетингові дослідження комерційної діяльності, товарна політика, 

закупівельна політика, збутова політика, політика просування. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАКАВА» працює  

починаючи з 05.05.2017 року. Основним видом діяльності підприємства є 

надання послуг в галузі громадського харчування та роздрібна торгівля. 

Загальний штат ТОВ «СМАКАВА» налічує 29 працівників, при цьому 5 

працівників (або 17,2% від усього персоналу ТОВ «СМАКАВА») – це 

управлінський персонал (директор, комерційний директор, керівник відділу 

роздрібної торгівлі, головний бухгалтер та керівник ресторану); 4 працівники 

(або 13,8% від усього персоналу) – це фахівці (адміністратор, шеф-кухар та 

бухгалтер, 19 працівників (65,5% від усього персоналу) - це обслуговуючий 

персонал  і 1 працівник - це допоміжний персонал підприємства.  

ТОВ «СМАКАВА» при реалізації продукції здійснює збут  

використовуючи :роздрібну торгівлю. 

Відповідно до проведеного аналізу господарської діяльності  ТОВ 

«СМАКАВА» можна зробити висновок, що впродовж 2017-2018 рр. 

підприємство характеризувалось позитивними тенденціями розвитку. 

Відбувалось збільшення реалізації  продукції та наданих послуг підприємства і 

покращились окремих показники рентабельності, що свідчить про ефективне 

використання наявних у підприємства ресурсів.  

Основний фактор, який зумовлює збільшення доходів ТОВ «СМАКАВА» 

– високий рівень якості наданих послуг ТОВ «СМАКАВА» та помірна ціна 

(підприємство головним чином  працює в середньому ціновому сегменті і 

пропонує продукцію і послуги достатньо високого рівня якості за прийнятною 

ціною).  

Тому ТОВ «СМАКАВА» приділяє особливу увагу підтримці стабільних 

відносин з кожним клієнтом.  

Аналізуючи динаміку зміни основних показників комерційно-збутової 

діяльності ТОВ «СМАКАВА» можемо відзначити, що за рахунок підвищення 

ринкової активності підприємства, розширення асортименту продукції і послуг 



 

 

78 

підприємства та активізації маркетингових інструментів по стимулюванню 

збуту ТОВ «СМАКАВА» вдалося збільшити доходи від реалізації продукції за 

період 2017-2018 років  на 121,8%..  

Здійснені розрахунки свідчать про доволі високий рівень організації 

комерційної діяльності на підприємстві. Так, що стосується такого показника як 

зростання ринку, то тут підприємство мало позитивні тенденції і темпи зростання 

ринку зросли з 2,4% у 2017 р. до 2,8% у 2018 р Частка ринку, яку ТОВ 

«СМАКАВА» займає на ринку також збільшилась з 1,1% у 2017 р. до рівня 1,4% у 

2018 р.   

Серед інших важливих питань, які необхідно вирішити на підприємстві є 

питання оптимізації роботи з постачальними та визначити пріоритетні 

стратегічні напрямки щодо роботи з постачальниками товарів на підприємство. 

Як показала проведена нами організаційна діагностика роботи ТОВ 

«СМАКАВА»  по закупівлі продукції, в цілому  склад працівників та 

функціональні обов’язки працівників, які здійснюють закупки дозволяють 

достатньо ефективно виконувати усі функції, які пов’язані з управлінням 

закупівельними операціями підприємства – укладання контрактів, планування 

закупівель, постачання, складування тощо. Проте, в організації управління 

закупівельними операціями ТОВ «СМАКАВА» існують і досить значні 

недоліки. Виходячи з цього ми пропонуємо удосконалити організацію 

закупівельними операціями ТОВ «СМАКАВА» за рахунок підвищення рівня 

взаємодії між менеджерами, що здійснюють закупки по закупівлі та 

рестораном.  

Отже, ми вважаємо, що налагодивши більш тісну взаємодію між 

менеджерами, що здійснюють закупки та рестораном ТОВ «СМАКАВА» за 

запропонованою схемою підприємство зможе суттєво покращити рівень 

організації управління закупівельними операциями та підвищити ефективність 

закупівельної політики.  

Для оптимізації управління закупівельними операціями та роботи з 

постачальниками ТОВ «СМАКАВА», перш за все, в частині збалансування між 
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потоками постачань готової продукції, сировини та напівфабрикатів необхідно 

налагодити ефективно діючу логістичну систему, яка буде складатись з 

закупівельної та виробничої логістики (використання продукції для 

забезпечення виробничих потреб ТОВ «СМАКАВА»). 

Однією із основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних 

ресурсів ТОВ «СМАКАВА» є вибір постачальника. Важливість її пояснюється 

не тільки тим, що на сучасному ринку функціонує велика кількість 

постачальників сіцльськогосподарської та харчової продукції,  але, головним 

чином тим, що постачальник повинен бути надійним партнером ТОВ 

«СМАКАВА» в реалізації його логістичної стратегії. Ми вважаємо, що для 

забезпечення високої ефективності діяльності підприємству необхідна чітка 

стратегія розвитку. Спочатку сформуємо загальну стратегію діяльності ТОВ 

«СМАКАВА».   

Загальними стратегічними цілями в ринковій діяльності ТОВ 

«СМАКАВА»  є: 

- реалізація політики розширення ринків надання послуг за рахунок 

активного освоєння  ринків Макарівського району Київської області; 

- політика диверсифікації асортименту продукції та послуг з 

урахуванням прогнозів попиту на окремі послуги, перспективності окремих 

продуктових груп та конкурентоспроможності ТОВ «СМАКАВА» на 

визначених напрямках діяльності; 

- активізація маркетингових дій щодо стимулювання збуту, формування 

стабільної клієнтської мережі. 

Надзвичайно важливою складовою маркетингової стратегії є розробка 

стратегії реклами та просування продукції і послуг. Ця стратегія визначається, в 

першу чергу, тим, на кого орієнтоване надання послуг, тобто, хто є цільовою 

аудиторією рекламних кампаній (багаті, бідні, населення середнього рівня). 

Оскільки в нашому випадку надання послуг орієнтоване на масового 

споживача, а послуга не відзначається елітністю, високою категорією засобів 

розташування, транспортним забезпеченням (автобуси) тощо, то реклама має 



 

 

80 

бути доступною простому споживачеві, і спрямовуватися, в першу чергу, на 

нього. При цьому вона має бути максимально простою і акцентувати увагу на 

певних перевагах послуги. 

Розробку стратегії реальної діяльності побудуємо на основі того, що в 

ТОВ «СМАКАВА» вважають, що дані про ефективність психологічного впливу 

реклами дозволяють прогнозувати її дієвість. 

За результатами емпіричного дослідження рекламної діяльності ТОВ 

«СМАКАВА»  можна зробити висновок, що рекламна діяльність ТОВ 

«СМАКАВА» побудована неефективно. Реклама, яка подається підприємством 

не задовольняє його маркетингову політику. 

 Внаслідок проведеного дослідження можна розробити основні правила, 

які формулюються під впливом результатів опитування. Це не скільки правила, 

скільки положення, яких слід дотримуватися ТОВ «СМАКАВА» в здійсненні 

подальшої рекламної діяльності: 

1. Визначення позиції. Гарна реклама ясно говорить про те, що собою являє 

послуга і як вона використовується. Причому визначає і відмінність 

рекламованої послуги від конкуруючих послуг. Таким чином, можна 

визначити позицію послуг. Визначення позиції послуг – життєво важливе 

стратегічне рішення, що повинне бути прийняте перш, ніж підприємство 

почне працювати над рекламою. 

2. Великі надії. Гарна реклама завжди дає великі надії. Надія може бути 

єдиною перевагою послуги, поясненням причини, по якій споживач 

повинен придбати саме цю послугу і саме тут. Гарна реклама завжди 

чітко викладає причину, по якій необхідно придбати рекламовану 

послугу. Надія може бути вже в заголовку, у малюнку, навіть у способі 

виконання реклами. Сьогодні ми зустрічаємо безліч реклам, що нічого 

нам не обіцяють. 

3. Велика ідея. Ефективна реклама завжди ґрунтується на оригінальній, 

свіжій і чітко вираженій ідеї. Ефективна ідея може жити багато років. 

Найкращі ідеї прості (це не означає, що всі прості ідеї гарні). Генерація 
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великих ідей у рекламі – важка робота. Можна погодитися, що 98% 

реклами – це важка праця, кров, піт, сльози, і лише на 2% – творчість, чи 

мистецтво. 

4. Якість. Високоякісна послуга заслуговує реклами, що відбиває її якість. З 

іншого бок,у знищити послуги низької якості можна за допомогою 

висококласної реклами. 

5. Справжні споживачі. Послуги купують не середньостатистичні одиниці, а 

цілком реальні люди. Різні люди цікавляться різними речами. Гарна 

реклама завжди адресована справжнім покупцям. Гарна реклама повинна 

говорити мовою, використовувати аргументи і символи, зрозумілі 

майбутнім споживачам. Щоб зробити рекламу, що буде працювати, 

необхідно знати найбільш ймовірних споживачів своїх послуг. Слід 

з'ясувати, чи будуть це чоловіки або жінки, якого віку, яка в них родина 

та інше. Рекламодавцю потрібно також знати, які товари та послуги вони 

купують, де і чому, що вони знають про послуги, які пропонує ТОВ 

«СМАКАВА» і як ставляться до різних послуг.  

6. Наочність. Ніяких результатів не буде, якщо рекламу не побачать люди. 

Наочність реклами залежить від багатьох факторів: її розміру, 

розташування, заголовка, змісту, використання кольорів та ін. Має 

значення також і засіб інформації, що обирається. Гарна реклама 

використовує у своїх інтересах переваги того чи іншого засобу 

інформації. 

В умовах розгортання нового рекламного проекту, планування рекламної 

кампанії ТОВ «СМАКАВА»  повинно визначатися такими принципами: 

- системний підхід до роботи; 

- персональна відповідальність менеджера за результат; 

- цільове планування. 

 


