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Введение 

Развитие и совершенствование методов 

принятия решения обусловлены рядом факторов, 

которые характеризуют среду существования 

современного предприятия. Так, прежде всего, 

усиление роли принятия решений в процессе 

управления обусловлено переходом экономики от 

административно-командных принципов 

построения отношений между субъектами 

хозяйственной деятельности к рыночным условиям 

хозяйствования. К качеству решений, которые 

принимаются, жесткие требования выдвигаются в 

связи с осложнением экономических, 

производственных, финансовых, экологических и 

технических процессов, что сказывается на 

увеличении объемов информации, которую 

необходимо обрабатывать в принятии решений. 

Установившийся темп развития 

общественных процессов является одним из 

наиболее важных факторов усовершенствования 

методов принятия решений, который, прежде всего, 

определяет требования к оперативности принятия и 

реализации управленческих решений [1]. 

Особый вклад в теорию принятия решений 

внесли такие отечественные и зарубежные ученые 

как: М. Г. Чумаченко, Я. Г. Берсуцкий, С. Бир, Г. 

Саймон, М. Мескон, А. Фойль, Ф. Тейлор, О. Уайт, 

Д. М. Гвишиани, Ю. Г. Лысенко, О. А. Дейнеко, Д. 

Дерлоу, Р. Л. Кини, Х. Райфа и др [39]. 

1. Цели и задачи исследования 

Целью исследования является 

моделирование процессов принятия управленческих 

решений на промышленном предприятии на 

основании ситуационного подхода для повышения 

своевременности и адекватности принятия решения 

и их выполнения. Для достижения поставленной 

цели в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

 Проанализировать основные подходы к 

принятию управленческих решений на 

промышленном предприятии. 

 Выявить основные проблемы процесса 

принятия управленческих решений на 

промышленных предприятиях Украины. 

 Разработать схему осуществления процесса 

принятия управленческих решений на 

промышленных предприятиях. 

 Предложить модель процесса выявления 

проблемных ситуаций на промышленных 

предприятиях на основании ситуационного 

подхода к управлению.  

* Руководитель: к.э.н. доц. Деркач И.А. 

 Разработать алгоритм оперативного 

регулирования процессом производства 

промышленного предприятия путем принятия 

своевременных и адекватных управленческих 

решений в рамках ситуационного подхода к 

управлению. 

 Предложить схему поддержки принятия 

решений на промышленном предприятии с 

использованием принципов ситуационного 

управления.  

 Провести исследование модели выявления 

проблемных ситуаций в процессе 

функционирования промышленного 

предприятия. 

2. Изложение основного материала 

Для осуществления эффективной 

деятельности предприятие должно иметь такую 

систему управления, которая бы была способна 

принимать своевременные и адекватные возникшей 

ситуации управленческие решения. Для этого 

необходима информация, которая может поступить 

из ряда источников, среди которых основными 

являются: 

 внутренняя среда промышленного 

предприятия: анализ внутреннего состояния 

дает возможность для выявления резервов 

повышения эффективности деятельности 

промышленного предприятия; 

 внешняя среда функционирования 

промышленного предприятия: постоянный 

мониторинг внешнего окружения поможет 

предприятию выявить те факторы, изменение 

которых может наиболее существенным 

образом сказаться на его деятельность; 

 имеющийся опыт выхода из проблемной 

ситуации: изучение управленческих решений, 

принятых в подобных ситуациях, дает 

возможность оценить возможные 

последствия таких решений. 

Полученную от перечисленных источников 

информацию можно направлять по двум основным 

направлениям: для выявления возникшей на 

промышленном предприятии проблемной ситуации 

с последующим принятием решения на основании 

заранее разработанной схемы. В результате 

проведенного в работе анализа был сделан вывод, 

что наиболее приемлемым подходом к принятию 

управленческих решений в быстроменяющихся 

условиях функционирования является ситуационной 

подход [2]. В общем виде представлена схема 

формирования управленческого решения на 



промышленном предприятии с учетом анализа 

состояния внешней и внутренней среды. 
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Рисунок 1 - Схема формирования 

управленческого решения на предприятии 

 

Для многих предприятий на сегодняшний 

день является актуальным разработка научно 

обоснованного и практически применимого подхода 

к формализации механизма выявления проблемных 

ситуаций в деятельности предприятия и 

определение его места в системе ситуационного 

управления. Одним из возможных путей 

формализации данного процесса является 

применение для этих целей экономико-

математического моделирования [3]. 

Для выявления на предприятии проблемных 

ситуаций была предложена модель  (1)  
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Где: A  – показатели, по которым 

отслеживается экономический объект, S  – 

количество групп, на которые разделены 

выделенные для отслеживания экономического 

объекта показатели,
iP  – количество показателей в 

группе(
iP A ), A  – допустимые с точки зрения 

выделенных показателей ситуации, 
øA  – ситуации, 

которые ранее уже происходили на предприятии, 
í øA  –впервые возникшие на предприятии 

проблемные ситуации, 
1( )q t  – вероятность выхода 

предприятия из проблемной ситуации за интервал 

времени ( ,t t dt ), 
2 ( )q t  – вероятность 

«устаревания» стандартных ситуаций за интервал 

времени ( , )t t dt , то есть обычная для 

предприятия ситуация с теми же параметрами 

переходит в разряд проблемных в результате 

изменения внешних условий.  

 В результате произведенных 

преобразований было получено дифференциальное 

уравнение (2) третьего порядка.  
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 Для его преобразования были произведены 

замены. Результатом этого стала модель (4) 

состоящая из 3 дифференциальных уравнений 

первого порядка.  
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В работе было проведено исследование 

устойчивости данной модели, результаты которого 

представлены ниже.  

 
Рисунок 2 - Траектория поведения системы вблизи 

точки равновесия при параметрах 

1 2 3 40,4; 0,1; 0,99; 0,25        . 

 
Рисунок 3 - Проекция траектории поведения 

системы на плоскость  ,x t  для 250t  . 

 
Рисунок 4 - Траектория поведения системы вблизи 

точки равновесия при параметрах 

1 2 3 40,3; 0,1; 0,99; 0,25         . 

 
Рисунок 5 - Проекция траектории поведения 

системы 

на плоскость  ,x t  для 25t   

Таким образом, приведенные примеры 

показывают, что траектория простого нелинейного 

детерминированного дифференциального 



(разностного) уравнения первого порядка может 

быть подвержена неравновесным колебанием, 

которые выглядят случайными и ошибочно могут 

быть отнесены на счет влияния неучтенных 

переменных, или учтенных, но предполагаемых 

случайными. В детерминированных линейных 

разностных уравнениях подобные явления не 

наблюдаются. Этот вывод означает также, что в 

контексте рассматриваемой модели, введение в 

структуре уравнения правдоподобных, теоретически 

оправданных нелинейностей может объяснить 

экономические колебания так же успешно, или еще 

более успешно, чем введение случайных 

переменных. 

Полученные результаты с точки зрения 

функционирования предприятия можно 

интерпретировать следующим образом: 

нестабильность точки равновесия системы говорит о 

том, что промышленное предприятие не способно 

предвидеть и вырабатывать защитные реакции на 

возможное появление разнообразных проблемных 

ситуаций. Это требует значительных усилий не 

всегда оправданных и эффективных, поэтому 

деятельность такого объекта характеризуется как 

нестабильная. 

На этапе оперативного планирования 

основной проблемой для промышленных 

предприятий является непрерывное встраивание 

поступающих заказов или изменения спроса на 

производимую продукцию, что требует пересмотра 

его производственной программы. Для ее 

выполнения необходимо оценивать встраиваемый 

заказ или пожелания потребителей с точки зрения 

его эффективности для производства. С этой целью 

в работе был предложен алгоритм, на основании 

которого принимается решение о корректировке 

производственной программы промышленного 

предприятия [4]. 
1. Оценка безубыточности производства
заказов

2. Определение перечня заказов, которые
предприятие может дополнительно
включить в производственную программу

4. Оценка затрат на выполнение
дополнительных заказов (заказов
скорректированной производственной
программы)

3. Выбор наиболее выгодного с
точки зрения заранее заданного
критерия для включения его в
план производства

5. Оценка размера убытков из-за срывов
сроков изготовления заказов, перенесенных
в связи с включением новых заказов на
более поздние сроки
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Рисунок 6 - Алгоритм принятия решения. 

 

 

 

Выводы 

Осуществлены постановка и решение 

нового актуального задания моделирования 

процессов принятия управленческих решений на 

промышленном предприятии на основании 

ситуационного подхода. При этом получены 

следующие научные результаты: 

 Разработана общая схема осуществления 

процесса управления промышленным 

предприятием, в соответствии с которой 

управление осуществляется не только с учетом 

опыта принятия решений в подобных ситуациях, 

имевших место ранее, но и на основании 

информации о текущей проблеме, состоянии 

внутренней и внешней среды предприятия. 

 Предложена модель выявления различных 

ситуаций на промышленном предприятии в 

процессе его функционирования, которая дает 

возможность на основании оценки множества 

показателей идентифицировать те случае, 

которые являются для предприятия 

проблемными. 

 Разработан алгоритм оперативного 

регулирования процессом производства, который 

дает возможность принять своевременное и 

адекватное управленческое решение, 

отвечающее постоянно изменяющимся 

возможностям внутренней среды и требованиям 

внешнего окружения.  

 Проведено исследование модели выявления 

проблемных ситуаций на промышленном 

предприятии, в результате которого было 

доказано, что поведение исследуемой системы 

может быть нестабильным, что соответствует 

случаю несвоевременного выявления 

проблемных ситуаций и реакции на них системы 

управления. 
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Вступ 
  

Зовнішньоекономічна діяльність є 

найважливішим елементом всієї економічної 

діяльності держави. На сьогоднішній день, у період 

трансформації економіки, дуже важливим є її 

інноваційний розвиток. Важливим фактором 

забезпечення сталого розвитку економіки країни та 

становлення її позитивного іміджу на світовій арені 

є інвестиційна привабливість держави. Інвестування 

значною мірою впливає на вирішення соціально-

економічних проблем, з якими стикається будь-яка 

країна. Проблема низького рівня капіталовкладень 

та відсутності припливу інвестицій є актуальною 

для України та потребує негайного вирішення. 

Для поширення економічної інтеграції в 

світову економіку України вступила в СОТ, 

проводить різні заходи до вступу в Європейське 

співтовариство та інше. Але при цьому не достатньо 

всебічно проводиться аналіз наслідків такої 

інтеграції та визначення тих позитивних і 

негативних рис, які з'являються, тому дуже важливо 

враховувати експортний та імпортний потенціал 

країни в цілому. 

З урахуванням економічних та політичних 

процесів, які відбуваються в Україні, потрібен 

постійний моніторинг та аналіз ЗЕД України, адже 

відбулася зміна орієнтації експортно-імпортної 

політики країни в результаті підписання Угоди про 

асоціацію між Європейським Союзом та Україною. 

Для вирішення проблем підвищення ефективності 

проведення зовнішньоторговельних операцій 

підприємствами України, необхідна розробка нових 

напрямів зовнішньо - економічної стратегії країни. 
 

Мета та завдання дослідження 
           

Мета даної роботи полягає у розробці 

теоретичних і науково – методичних засад розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності держави та 

науково – практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

України в контексті міжнародної інтеграції. 

Завданнями даної роботи є: визначити 

основні структурні елементи зовнішньоекономічної 

стратегії держави, зосереджуючи увагу на 

інноваційній діяльності, для визначення основних 

принципів розвитку інноваційних процесів та 

проблем інвестиційної привабливості України. 

 

Виклад основного матеріалу 
 

          Україна, маючи високий експортний 

потенціал, використовує його недостатньо 

ефективно. Спостерігається зменшення вартісних 

обсягів експорту, що свідчить про кризовий стан 

виробництва, зорієнтованого переважно на експорт.  

           Головні експортно - орієнтовані галузі зали-

шаються надзвичайно енергоємними, що робить їх 

критично залежними від імпортних енергоносіїв та 

обмежує можливості нарощування експорту за ра-

хунок девальвації національної валюти.  

          Більшість національної продукції не 

відповідає європейським стандартам, що призводить 

до низької конкурентоспроможністі української 

продукції. Про це свідчить низька частка машин, 

обладнання, об'єктів інтелектуальної власності (ноу-

хау, патентів) в експорті України (до 10%), адже 

велика частка підприємств 1-2 технологічного 

укладу, тоді як підприємства «першого світу» вже 

працюють на 4-5 технологічних укладах.  

          Важливим негативним фактором ЗЕД України 

являється те, що країна протягом багатьох років так 

і залишається експортером переважно сировини та 

напівфабрикатів і не спромоглася збільшити частку 

товарів з високою доданою вартістю в загальній 

структурі експорту. На рис. 1 наведено дані, що 

характеризують динаміку розвитку зовнішньої 

торгівлі України та її структури. 

 

 

 



 
 

 
Рис. 1 Динаміка зовнішньої торгівлі в цілому по 

Україні за 2002-20141 рр. 

 

          Поступове утвердження окресленої 

неефективної моделі залучення України в систему 

глобальної торгівлі супроводжується супутніми для 

неї негативними тенденціями – обсяги імпорту 

постійно перевищують відповідні обсяги експорту, а 

в періоди економічного зростання національної 

економіки темпи росту імпорту в Україну, як 

правило, випереджають темпи росту експорту (табл. 

1). 

          У 2008 р. найбільше за період трансформації 

вітчизняної економіки негативне сальдо балансу 

торгівлі товарами (18,58 млрд. дол. США) разом із 

зовнішніми кризовими потрясіннями стали одними з 

основних причин різкого зменшення 

золотовалютних резервів (до 13,4 млрд. дол. США). 

За відсутності принципових змін у 

зовнішньоторговельній політиці в умовах 

уповільненого відновлення сприятливої 

кон’юнктури на міжнародних ринках Україна вже в 

2012 р. наблизилася до аналогічних показників 

сальдо торгового балансу (15,85 млрд. дол. США) та 

коефіцієнту покриття імпорту експортом (0,81). 

Скорочення золотовалютних резервів, у тому числі 

у зв’язку необхідністю забезпечення стабільності 

обмінного курсу, відбулося з 34,6 млрд. дол. США 

станом на січень 2011 р. до 7,5 млрд. дол. США 

станом на кінець 2014 р. . Лише завдяки черговому 

різкому приведенню курсу гривні до ринкового 

рівня вдалося значно зменшити дефіцит торгового 

балансу та забезпечити високий рівень коефіцієнту 

покриття імпорту експортом (0,99). Однак через 

низький рівень імпортозаміщення на споживчому 

ринку України та проблеми просування вітчизняних 

товарів у торгові мережі девальвація обмінного 

курсу гривні не може в повній мірі вирішити 

проблему дефіциту торгового балансу. Адже за 

низкою товарних груп частка продукції, виробленої 

на території України, у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі є мізерною, зокрема, 

вітчизняні одяг та білизна становлять лише 15,3% 

роздрібного товарообороту, 

побутові електроприлади – 11,9%, трикотаж – 8,7%, 

взуття – 3,3%, комп’ютерна техніка – 3,1%, аудіо-  

та відеоапаратура – 3,0% [4]. 

Таблиця 1 

Динаміка торгового балансу за 2011 – 2015 рр. 

 Експорт, 

млн. 

дол. 

США 

Імпорт, 

млн. 

дол. 

США 

Коефіцієнт 

покриття 

імпорту 

експортом 

Сальдо 

торгового 

балансу, 

млн. дол. 

США 

2011 68394,20 82608,2 0,83 -14214,0 

2012 68809,8 84658,1 0,81 -15878,3 

2013 63312,0 76964,0 0,82 -13652,0 

2014 53901,7 54428,7 0,99 -527,0 

2015 12495,9 11898,4 1,05 597,5 

Джерело: [3] 

          

           Загалом, наслідки неефективної міжнародної 

спеціалізації України створюють додатковий тиск на 

весь господарський комплекс внаслідок надмірної 

відкритості національної економіки (табл. 2). У 

період після завершення світової фінансово-

економічної кризи зростання обсягів зовнішньої 

торгівлі випереджало зростання ВВП,  тоді як під 

час нинішньої кризи падіння реального ВВП 

випереджає зменшення обсягів 

зовнішньоторговельних операцій. Відтак, 

зовнішньоторговельна квота України має переважну 

тенденцію до зростання і впродовж 2007–2014 рр. 

складала від 47,2 до 53,1% (притому, що науково 

обґрунтоване оптимальне значення цього показника, 

при якому країна уникає значних ризиків від 

несприятливих коливань зовнішньоекономічної 

кон’юнктури, становить 25–30%). 

Таблиця 2 

Динаміка основних показників 

зовнішньотоговельної відкритості національної 

економіки України 2010 – 2014 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Експорт 

товарів і 

послуг, млн. 

грн. 

5078

69 

6476

08 

6703

19 

6294

01 

7701

21 

Імпорт товарів 

і послуг, млн. 

грн. 

5514

02 

7335

26 

7918

44 

7647

30 

8341

33 

Зовнішньоторг

овельний 

оборот, млн. 

грн. 

1059

271 

1381

134 

1462

163 

1394

131 

1604

254 

Експортна 

квота, % 

47,1 49,8 47,7 43,0 49,2 

Імпортна 

квота, % 

51,1 56,4 56,6 52,2 53,2 

Зовнішньоторг

овельна квота, 

% 

49,1 53,1 52,2 47,6 51,2 

ВВП, млн. грн. 1079

346 

1299

991 

1404

669 

1465

198 

1566

728 

Джерело: [5]          



 
 

          Для окремих галузей вітчизняної економіки 

показник відкритості є значно вищим. Так, 

наприклад, близько 80% чорних металів йде на 

експорт. Закриття заводів з їх виплавки у випадку 

розгортання кризових викликів призводитиме до 

посилення демографічної та соціальної криз, адже 

радянський спосіб організації виробництва там 

зумовлює сильну залежність добробуту громадян 

від функціонування такого містоутворюючого 

виробничого комплексу; притому, що станом на 

сьогодні енерговитрати на виробництво однієї тонни 

сталі в Україні у 4,8  вищі ніж у Польщі, у 9 – ніж у 

Туреччині, і в 11–12 разів вищі, ніж у США. 

          Відтак, очевидно, що гіпертрофована 

відкритість української економіки є проявом не 

зростаючої конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів на світовому ринку, а законсервованих 

структурних диспропорцій – непомірної залежності 

від імпорту енергоносіїв та надмірного експорту 

низькотехнологічної продукції, виробництво якої 

поглинає значну частку «критичного» 

енергетичного імпорту 

 

Висновки 
 

           Україна, знаходячись на периферії світової 

економіки та фінансової системи, виявилася 

пасивним учасником кризових процесів, на які не 

мала жодного впливу. Маргінальна відкритість 

національного господарства не лише не сприяє 

зростанню економіки або підвищенню її 

конкурентоспроможності, але є прямою загрозою 

економічній безпеці України. 

            Усунення зазначених проблем потребує 

формування вітчизняної зовнішньоторговельної 

політики на основі принципу неотехнологізму, 

визначальною метою якого є забезпечення 

довготривалого зростання національної економіки 

шляхом досягнення лідерства на світових ринках 

інноваційної продукції. Оскільки таке лідерство є 

неможливим без використання і перманентного 

розвитку передових здобутків науки і техніки, то 

основоположною функцією держави в 

зовнішньоторговельній політиці стає підтримка 

інноваційної діяльності суб’єктів ЗЕД, створення 

сприятливих умов та допомога у просуванні 

інноваційної продукції на міжнародні ринки. 

Основними інструментами у проведенні такої 

політики стають державне фінансування НДДКР, а 

також запровадження податкових стимулів 

активізації інноваційних процесів. Для країн з 

низьким рівнем технологічного розвитку ця 

політика доповнюється ще одним аспектом – 

забезпеченням сприятливих умов і допомогою 

вітчизняним суб’єктам ЗЕД у залученні ззовні 

сучасних технологій з метою активізації потенціалу 

високотехнологічного виробництва. 
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Вступ 

 

Однією з першорядних цілей будь-якого 

працює у ринковому середовищі підприємства, є 

прибуток. Проаналізувавши показник прибутку 

неможливо оцінити наскільки ефективно 

підприємство здійснює свою діяльність: 

реалізація продукції, використання вкладений 

капітал, управління ресурсами, потенціалом і т. 

д., тому застосовується система відносних 

економічних показників, що включає коефіцієнти 

рентабельності. Рентабельність, будучи основним 

відносним показником оцінює ефективність 

діяльності підприємства і забезпеченні інтересів 

його власників, персоналу, дає можливість для 

його розвитку, підвищення 

конкурентоспроможності на ринку та 

ефективності використання наявних ресурсів. 

Тому вивчення показників 

рентабельності і управління ними на 

промисловому підприємстві є як ніколи 

актуальним питанням. Порядок розрахунку та 

інструменти управління показниками 

рентабельності, методики їх факторного аналізу 

широко представлені у вітчизняній і зарубіжній 

літературі, що висвітлює питання фінансового та 

економічного аналізу. В якості прикладу можна 

назвати таких авторів як Магомедов А. М.[1], 

Климова Н.В.[2], Карельская С.Н.[3], Парушина 

Н. С.[4], Жильцова Ю. В.[5], Латкін К. А.[7] та ін. 

 

1. Мета і завдання дослідження 
 

Метою даної роботи є обґрунтування 

системи ключових показників та методів 

розрахунку рентабельності під час підготовки та 

прийняття управлінських рішень на 

промисловому підприємстві. 

Для досягнення мети в роботі поставлені 

і вирішені наступні завдання: 

- досліджено поняття та сутність 

рентабельності промислового підприємства; 

- формалізована система показників 

рентабельності промислового підприємства; 

- досліджено сучасні методи оцінки та 

прогнозування показників рентабельності 

промислового підприємства; 

- визначено інструменти управління 

рентабельністю промислового підприємства; 

- вивчено фактори, що впливають на 

рентабельність промислового підприємства в 

умовах міжнародної інтеграції; 

- визначено організаційно-економічні 

основи управління рентабельністю промислового 

підприємства; 

- запропоновані основні напрямки 

підвищення рентабельності на промисловому 

підприємстві. 

 

2. Виклад основного матеріалу 
 

Рентабельність – один із головних 

показників ефективності діяльності підприємства, 

найважливіший норматив, з яким порівнюються 

індивідуальні показники підприємств для 

оцінювання їх конкурентоспроможності. Цей 

норматив рентабельності є головним показником 

міжгалузевої конкуренції та узагальнювальним 

показником, що характеризує ефективність 

роботи підприємства, тому що при всьому 

значенні кількості одержуваної прибутку 

найбільш повну квалитативную оцінку 

виробничо-господарського функціонування 

підприємства дає коефіцієнт рентабельності і 

його зміна. Він являє собою відношення прибутку 

до виробничих фондів або собівартості продукції. 

[1] 

Рентабельність, будучи кінцевим 

результатом діяльності підприємства, створює 

умови для його розширення, розвитку, 

самофінансування і підвищення 

конкурентоспроможності. [2] 

Основними функціями показників 

рентабельності є: облікова, оціночна, 

стимулююча. 

Показники рентабельності є 

загальноекономічними, за допомогою показників 

рентабельності можна оцінити ефективність 

управління підприємством, оскільки отримання 

високого прибутку і достатнього рівня 

прибутковості багато в чому залежить від 

правильності і раціональності прийнятих 

управлінських рішень. Тому рентабельність 

необхідно розглядати як один з критеріїв якості 

управління підприємством. 

Система показників рентабельності 

промислового підприємства зазвичай 

представлена трьома групами: рентабельність 
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продажів, рентабельність активів і рентабельність 

власного капіталу. 

Перша група показників формується на 

основі розрахунку рівнів рентабельності за 

показниками прибутку та показує, який прибуток 

має підприємство з кожної одиниці коштів 

реалізованої продукції. 

Друга група показників рентабельності 

формується на основі розрахунку рівнів 

рентабельності в залежності від зміни розміру та 

характеру авансованих коштів: показує, який 

прибуток одержує підприємство з кожної одиниці 

коштів, вкладеної в активи.  

Третя група показників рентабельності 

формується на базі розрахунку рівня 

рентабельності аналогічно першій і другій 

групам, характеризує наявність прибутку в 

розрахунку на вкладений власниками організації 

(акціонерами) капітал.  

До загальних методів управління 

показниками рентабельності підприємства 

необхідно віднести загальнонаукові методи, які 

ґрунтуються на загальноприйнятих підходах до 

дослідження економічних категорій: аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, аналогія, 

моделювання, абстрагування, конкретизація, 

спостереження, вимірювання, експеримент, 

формалізація, системний і комплексний підхід. 

Спеціальні методи економічного аналізу 

рентабельності фінансово-господарської 

діяльності можна поділити на три групи: 

- традиційні; 

- економіко-математичні; 

- інноваційні методи аналізу. 

Традиційні методи аналізу 

використовуються для вивчення і оцінки 

функціональної залежності між показниками. До 

цих методів відносять: порівняння, середні і 

відносні величини, балансовий метод, індексний 

метод, угрупування, прийом пайової участі. 

Економіко-математичні методи 

дослідження використовуються при вивченні 

стохастичних систем, в яких зв'язок між 

аналізованими чинниками і результативними 

показником носить імовірнісний характер. В 

економічному аналізі при дослідженні показників 

рентабельності використовуються прийоми 

кореляції, регресії, математичного 

програмування, теорії ігор, теорії масового 

обслуговування, матричні та прогнозні методи 

аналізу та ін. 

Все різноманіття методів оцінки і 

прогнозування показників рентабельності на 

промисловому підприємстві можна класифікувати 

наступним чином: 

1) за видами факторного аналізу, який 

включає у себе аналіз за доданком формули, 

рентабельності окремих видів продукції і 

функціональний аналіз; 

2) по схемі формування фінансового 

результату й оцінки впливу кожного з етапів 

аналізу рентабельності на кінцевий результат 

діяльності організації; 

3) за класами рентабельності, даний 

метод заснований на розділенні напрямів 

діяльності організацій відповідно до світової 

практики: поточна (основна), інвестиційна, 

фінансова. 

Сукупність методів факторного та 

прогнозного аналізу дозволяють виявити 

чинники, що впливають виділити резерви 

ефективного впливу, розробити прогнозні моделі 

стратегічного розвитку. 

Управління прибутком і рентабельністю 

являє собою систему принципів і методів 

розробки та реалізації управлінських рішень на 

всіх етапах: етап формування прибутку, етап 

розподілу отриманого підприємством прибутку, . 

використання прибутку, аналіз рівня 

рентабельності підприємства. [3] 

На промисловому підприємстві 

здійснення планування формування, розподілу та 

використання прибутку пов'язане з розробкою 

системи поточних планів і оперативних бюджетів 

за основними напрямами господарської 

діяльності. Основою такого планування є 

розроблена стратегія управління прибутком, що 

вимагає конкретизації на кожному етапі 

поступального руху підприємства до поставленим 

стратегічним цілям. 

Концепція формування управління 

показниками рентабельності промислового 

підприємства являє собою систему ефективного 

поєднання довгострокових цілей фінансової 

діяльності підприємства і основних факторів, що 

впливають на ефективність фінансової діяльності 

промислового підприємства: державне 

нормативно-правове регулювання фінансової 

діяльності підприємства; ринковий механізм 

регулювання (конкуренція); внутрішній механізм 

регулювання цієї діяльності (планування, 

організація, мотивація, реалізація, регулювання, 

контроль, оцінка ефективності, аналіз факторів 

впливу, система інструментів управління). 

Управління рентабельністю у світлі 

особливостей її розрахунку пов'язане з двома 

моментами:  

1. Управління прибутком (чисельник 

показника рентабельності);  

2. Управління базою формування 

прибутку (знаменник показника рентабельності). 

[4] 

Факторні моделі рентабельності 

розкривають найважливіші причинно-наслідкові 

зв'язки між показниками фінансового стану 

підприємства і фінансовими результатами. Тому 

вони є незамінним інструментом ефективності 

його діяльності. 

Факторний аналіз рентабельності показує 

взаємозв'язок нормативів фінансової діяльності 

підприємства та економічних результатів. З цієї 

причини факторний аналіз – найбільш 

ефективний інструмент оцінки поточного стану 

підприємства. Для аналізу рівня загальної 

рентабельності (рентабельності виробничих 



* Руководитель: д.э.н., проф. Жерлицын Д.М. 

 

фондів) також можна використовувати 

трехфакторную або пятифакторную модель. 

Трьохфакторна модель заснована на 

дослідженні впливу 3-х факторів: прибутковості 

продукції, оборотності оборотних коштів та 

фондомісткості підприємства. П'ятифакторна – на 

факторі матеріаломісткості, трудомісткості і 

ємності амортизації продукції, оборотності 

основного і оборотного капіталів. [5] 

На практиці використання 

трехфакторной і пятифакторной моделей 

рентабельності є досить трудомістким, тому в 

останні роки поширене використання отримала 

модель Дюпона. Дану модель можна представити 

у вигляді мультиплікативної зв'язку, помножуючи 

чисельник і знаменник на один і той самий 

показник (виручку від продажу) і отримавши 

вплив двох факторів: рентабельності продажу і 

оборотності активів. 

Формування рентабельності 

промислового виробництва передбачає 

вдосконалення технологій, постачання їх 

необхідними матеріально-технічними і 

фінансовими ресурсами, чітке виконання всіх 

технологічних прийомів [7].  

Для того щоб всі реалізовані заходи та 

заходи були ефективними, приносили 

заплановану віддачу, необхідно чітко 

усвідомлювати всі фактори, які можуть впливати 

на результативні показники роботи 

господарюючого суб'єкта і зокрема конкретно на 

рентабельність виробленої продукції. 

Відповідно до положень сучасної теорії 

економіки підприємств, сукупність факторів, що 

роблять вплив на рентабельність виробництва 

промислових товарів, визначається умовами 

функціонування самого підприємства і включає в 

себе: рівень організації виробництва і управління; 

структуру капіталу і його джерел; ступінь 

використання виробничих ресурсів; обсяг, якість і 

структуру продукції; витрати на виробництво і 

собівартість продукції; прибуток за видами 

діяльності та напрямами використання [6]. 

Цей підхід визначається тим, що він є 

максимально універсальним і 

багатофункціональним, підходящим для 

виробництв будь-якого типу, проте в ньому не 

враховуються сучасні, інноваційні і технологічні 

чинники розвитку виробництв. 

Головним з ключових аспектів 

позитивного результату від впровадження 

збалансованої системи показників є чітке 

формулювання стратегічних цілей підприємства, 

основної мети його роботи і визначення 

задовольняють значень показників ефективності. 

Але часто на практиці керівництво не в змозі 

наперед описати стратегію, встановити бажаний 

рівень показників ефективності з-за новизни 

проекту. 

Ефективна стратегія управління 

показниками рентабельності промислового 

підприємства повинна враховувати цілий ряд 

фінансових факторів, як внутрішніх, так і 

зовнішніх, з допомогою системи критеріїв 

ефективності з урахуванням специфіки всіх видів 

діяльності та особливостей функціонування 

структурних підрозділів підприємства, в тому 

числі філій та представництв. 

Джерелом зростання показника 

рентабельності може бути впровадження різних 

інновацій, що дозволяють виробляти нові види 

товарів з покращеним якістю, освоювати нові 

ринки збуту продукції, вводити організаційно-

управлінські нововведення, тощо. Але перш ніж 

змінювати якийсь фактор необхідно визначити, з 

якою метою це буде зроблено. 

Виділяється 4 типи інновацій, що 

породжують рентабельність: 

1) реалізація нових товарів, товарів з 

поліпшеними якісними характеристиками в 

порівнянні з виробами, що виготовлялися раніше 

і нині; 

2) освоєння нових ринків збуту продукції; 

3) впровадження сучасних методів продажу; 

4) надання додаткових послуг; 

5) освоєння нових джерел постачання товарів; 

4) організаційно-управлінські нововведення. [8] 

Підвищити показники рентабельності можна 2 

способами: 

1) Збільшенням ефективності використання 

майна та ресурсів підприємства: 

Рішення даної задачі передбачає 

збільшення обсягів виробництва необхідної для 

суспільства продукції, підвищення віддачі 

створеного виробничого потенціалу і збільшення 

ступеня задоволення потреб населення, 

поліпшення балансу підприємства, зниження 

собівартості продукції, зростання рентабельності 

виробництва, підвищення капіталу підприємства. 

Шляхи збільшення обсягу виробництва 

продукції можна виділити наступні: 

1. збільшення кількості робочих місць, 

введення нового обладнання в експлуатацію; 

2. скорочення втрат робочого часу; 

3. скорочення часу на амортизацію обладнання; 

4. впровадження заходів щодо вдосконалення 

технології та організації виробництва 

підприємства за рахунок поліпшення 

використання зовнішніх і внутрішніх ресурсів 

підприємства. 

Більш ефективне використання майна 

підприємства призводить до зменшення потреб 

введення нових виробничих потужностей при 

зміні обсягу виробництва, а отже, і до підвищення 

величини прибутку підприємства. Ефективність 

використання майна підприємства 

взаємопов’язано з підвищенням якості продукції, 

тому що в умовах ринкової конкуренції швидше 

реалізується і користується попитом високоякісна 

продукція.  

2)Удосконалення структури підприємства: 

Встановлення оптимальної виробничої 

структури основних фондів на підприємстві - 

найважливіший напрям поліпшення їх 

використання.  
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Висновки 
 

Аналіз сучасного стану та умов 

функціонування промислових підприємств 

України в умовах міжнародної інтеграції та 

тенденції їх розвитку дозволив зробити висновок 

про необхідність застосування сучасних моделей, 

методів та інструментів управління їх 

показниками рентабельності, що забезпечує 

конкурентоспроможність вітчизняних 

підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках. 

Для забезпечення умов стійкого функціонування і 

розвитку промислових підприємств необхідним є 

реалізація системного підходу до управління її 

показниками рентабельності, а також сучасних 

методів планування та прогнозування при 

обґрунтуванні і реалізації окремих регулюючих 

заходів, що дозволяє підвищити результативність 

стратегій управління рентабельністю.  

Для підвищення прибутковості 

промислового підприємства в умовах 

функціонування на внутрішніх і світових ринках 

запропоновано авторський підхід до управління 

показниками рентабельності промислового 

підприємства в умовах глобалізації, що 

заснований на адаптації сучасних інструментів 

планування та прогнозування, а також принципів 

системного підходу до управління фінансово-

економічними результатами діяльності 

промислового підприємства. 

Для ефективного управління 

показниками рентабельності промислового 

підприємства, необхідно комплексно визначити 

базові чинники та ступінь їх впливу на дані 

показники. Що дозволить побудувати концепцію 

ефективного організаційно-економічного 

управління підприємством. 

Для цілей підвищення ефективності 

застосування інструментів і методів управління 

показниками рентабельності на промисловому 

підприємстві, вдосконалено діюча система обліку, 

аналізу і контролю, а також впроваджується 

застосування сучасних інформаційних і 

управлінських технологій. 
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Вступ 

Для підприємств всіх форм власності, що 

здійснюють свою господарську діяльність на 

території України, актуальним на сьогодні є питання 

управління збутовою діяльністю. Підвищення 

ефективності господарської діяльності та 

фінансового стану напряму пов’язані з вирішенням 

проблем та спірних питань в системі управління 

збутовою діяльністю підприємства. 

Прибуток підприємства залежить від 

ефективної організації збутової діяльності та 

максимального продажу виготовленої продукції, 

тому вивчення теоретичних та практичних аспектів 

управління збутовою діяльністю є актуальним для 

всіх підприємств і відіграє виключно важливу роль 

у системі ринкових відносин. 

Цілі та задачі 

Метою роботи є розробка шляхів 

вдосконалення механізму маркетингового 

управління збутовою діяльністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Основною ланкою на підприємстві є 

збутова діяльність, як заключний етап в усій 

діяльності зі створення, виробництва і доведення до 

споживачів кінцевої продукції. 

Збут являє собою продаж, реалізацію 

підприємством, організацією, підприємцями 

виготовленої продукції або товарів з метою 

отримання грошової виручки, забезпечення 

надходжень грошових коштів. 

Балабанова Л.В. вважає, що збут – це все те, 

що забезпечує максимальну вигоду торговельної 

угоди для кожного з партнерів при першочерговому 

врахуванні інтересів і вимог проміжного чи 

кінцевого споживача [1, с. 15].  

Проте більш повним є визначення Ямкової 

О.М., яка вважає, що збут – це комплекс процедур 

просування готової продукції на ринок (формування 

попиту, отримання і обробка замовлень, 

комплектація і підготовка продукції до відправки 

покупцям, відвантаження продукції на 

транспортний засіб і транспортування до місця 

продажу або призначення) і організацію розрахунків 

за неї (встановлення умов і здійснення процедур 

розрахунків із покупцями за відвантажену 

продукцію) [3, с. 57]. 

Головна мета системи управління збутом 

полягає в ефективному функціонуванні та 

всебічному економічному розвитку збутової 

діяльності підприємства. 

З точки зору Н.М. Гудзенко, організація 

збуту залежить від потенціалу підприємства та 

обраної ним збутової політики – сукупності 

збутових стратегій маркетингу і комплексу заходів з 

формування асортименту товарної продукції та 

ціноутворення, стимулювання збуту, укладання 

договорів, транспортування та інших організаційних 

аспектів збуту [2, с. 264]. 

Відповідно раціональна збутова система 

підприємства повинна включати: маркетинг, 

логістику, управління персоналом, підсистему 

ціноутворення, підсистему каналів розподілу, 

рекламну діяльність. Оптимальна та ефективна 

взаємодія цих підсистем допомагає підприємству 

досягти високих кінцевих результатів. 

Вдосконалення збутової діяльності вимагає 

дотримання цільових орієнтирів розвитку діяльності 

підприємства у сфері збутової діяльності, якими 

повинні стати:  

- створення розвинутої структури каналів 

постачання товарів;  

- вивчення попиту на продукцію, що 

реалізується підприємством;  

- визначення ефективності укладення 

договорів з постачальниками товарів до реалізації;  

- підтримка необхідної інтенсивності 

товаропотоків;  

- формування резервних джерел 

фінансування забезпечення процесу руху товарів.  

Принципами функціонування ефективної 

збутової діяльності для кожного підприємства 

повинні стати: наявність продукції у максимально 

можливій кількості торгових точок у широкому 

асортименті; обов’язкове використання 

маркетингових комунікацій з метою стимулювання 

першої і наступних покупок споживача; інтеграція 

системи управління якістю у збутову систему. 

Присутність виробника у роздрібній торгівлі 

виконує не лише функцію реалізації, вона є 

своєрідною рекламою, оскільки інформує про себе 

споживача. Маркетингові комунікації в збутовій 

діяльності повинні викликати бажання спробувати 

продукт, а відповідно його купити. 

Вдосконалення механізму маркетингового 

управління збутовою діяльністю  потребує 

наступних змін та розвитку за такими напрямками: 



– систематичне навчання і підвищення 

кваліфікації збутового персоналу; 

– стратегічне планування діяльності 

підприємств та його розвиток; 

– ефективне використання інформаційних 

технологій, у т.ч. Інтернет-технологій у збутовій 

діяльності; 

– ефективна організаційна структура й 

механізм управління збутом, планування роботи 

відділу збуту; 

– здійснення відповідної рекламної 

діяльності; 

– проведення маркетингових досліджень. 

Особливо слід відзначити, що поряд із 

заходами щодо стимулювання збуту з метою 

залучення потенційних покупців, враховуючи, що 

збутова стратегія пов'язана з рекламною діяльністю, 

для залучення нових споживачів необхідна якісна 

рекламна кампанія, оскільки для більш інтенсивного 

збільшення прибутку необхідно збільшувати обсяги 

реалізації. 

Окрім того вдосконалення механізму 

маркетингового управління збутовою діяльністю 

вимагає поєднання таких компонентів:  

– управління сезонністю попиту;  

– оптимізація дистрибуційних каналів; 

– моделювання споживчої поведінки і 

впливу на неї. 

Одним із найважливіших напрямів 

удосконалення управління збутовою діяльністю є 

оцінка ефективності всіх заходів по доведенню 

продукції до споживачів. Відомості про 

результативність системи збуту підприємства 

дозволяють аналізувати та співпоставляти 

показники її функціонування, вчасного реагування 

на дієвість кожного з елементів системи, виявляти 

резерви покращення роботи відповідних підрозділів 

фірми, здійснювати вплив на систему маркетингу 

суб’єкта господарювання в цілому. 

Оцінка досягнутих результатів є підґрунтям 

для подальшого планування маркетингової збутової 

діяльності. Вона дозволяє визначити оптимальний 

план збуту продукції та попереджає керівництво про 

виникнення непередбачених проблем, які 

потребують внесення коректив у маркетингове 

управління збутовою діяльністю підприємства.  

Тож рекомендуємо наступну систему 

показників оцінки стану та ефективності збутової 

діяльності підприємства,  в якій слід визначити 

наступні показники: коефіцієнти дохідності, 

прибутковості, оборотності товарних запасів; обсяг 

витрат на здійснення збуту; обсяг реалізованої 

продукції та чистий прибуток у розрахунку на 

одного робітника, що займається збутом; питома 

вага чисельності робітників, що займаються 

реалізацією; питома вага витрат на заробітну плату 

робітників, що забезпечують збут продукції; рівень 

рентабельності витрат товароруху та 

обслуговування покупців.  

Слід додати, що успішність вдосконалення 

маркетингового управління збутовою діяльністю 

підприємства вимагає реалізації певних базових 

завдань: зміни структури і методів управління 

підприємством; розробки положення про службу 

маркетингу, в т.ч. про відділ збуту, складання 

посадових інструкцій для кожного працівника, 

внесення відповідних змін до статуту підприємств; 

розробки рекомендацій щодо здійснення 

маркетингової діяльності. 

Для ефективного управління збутовою 

діяльністю підприємства маркетинговий відділ має 

виконувати наступні функції: 

- інформаційно-дослідницьку (збір і 

опрацювання наукової і комерційної інформації); 

- вивчення і формування попиту на 

продукцію (вивчення ринку, аналіз збуту і попиту, 

планування асортименту, планування споживчих 

властивостей продукції, прогнозування попиту на 

перспективні види продукції); 

- методологічне і технічне обслуговування 

дослідження ринку (збір статистичних даних, 

вивчення засобів масової інформації, дослідження 

споживчих властивостей товарів, автоматизоване 

опрацювання інформації); 

- рекламну (визначення форм і засобів 

реклами, планування та облік витрат на рекламу); 

- кадрову (добір і підготування кадрів); 

- збутову (удосконалювання збутової 

мережі: по вивченню продукції в процесі 

експлуатації; по рентабельності збуту; по основних 

товарах; по ринках збуту; по якості продукції; по 

демонстрації продукції на виставках, ярмарках). 

Висновки 

Отже, вивчення заходів вдосконалення 

системи управління збутовою діяльністю дає 

підстави для висновку, що дієвим чинником 

формування ефективної систему управління 

збутовою діяльністю є інтеграція в неї 

маркетингових комунікацій. 

Таким чином, впровадження в діяльність 

підприємства заходів вдосконалення механізму 

маркетингового управління збутовою діяльністю  

дозволить отримати конкурентні переваги, 

підвищити обсяги реалізації, максимально 

задовольнити потенційні потреби споживачів, 

винайти на новий рівень обслуговування, все це 

призведе до зростання прибутків та ефективності 

діяльності підприємства. 
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Вступ 

Становлення і розвиток ринкових відносин в 

Україні обумовлюють необхідність удосконалення 

системи управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, орієнтації системи менеджменту на 

ринкові умови господарювання, здатності швидко і 

гнучко реагувати на зміни в маркетинговому 

середовищі. В сучасних умовах лише незначна 

частка підприємств використовує маркетингові 

методи управління в господарській діяльності, і 

лише деякі з них - системний підхід в управлінні на 

основі маркетингу з метою підвищення 

ефективності маркетингової діяльності 

підприємства.  

Маркетингова діяльність впливає на 

фінансові результати діяльності, а тому виникає 

необхідність розгляду і вирішення проблемних 

питань впровадження та вдосконалення 

маркетингової діяльності на сучасних 

підприємствах. 

Цілі та задачі 

Метою роботи є пошук та розробка шляхів 

вдосконалення маркетингової діяльності 

підприємства, що функціонує в сучасних ринкових 

умовах. 

Виклад основного матеріалу 

В сучасних умовах функціонування, висока 

конкуренція вимагає змін в управлінні 

підприємством, тож зростає роль маркетингової 

діяльності, мета якої забезпечити управління всіма 

видами діяльності на підприємстві, що пов’язані із 

виробництвом продукції та її реалізацією через 

систему збуту до кінцевого споживача. 

На думку С. Єгорової  основними 

підходами до маркетингу є: 

– маркетинг як філософія, ідеологія 

управління, що зумовлює не тільки створення служб 

маркетингу, але й змінює усю філософію 

управління, тобто коли кожен керівник розглядає 

свою діяльність перш за все с позицій створення 

цінностей для користувача;  

– маркетинг як функція управління 

виробничо-збутовою діяльністю, що зумовлює 

тільки формування в організації спеціалізованих 

маркетингових підрозділів [1, с.107]. 

Маркетинг – це певна управлінська 

діяльність, яка направлена на прийняття рішень на 

базі різноманітних економічних розрахунків, 

передбачає створення організаційних, економічних і 

юридичних умов для ефективного розвитку 

підприємства. 

З розвитком ринкових відносин 

маркетингова діяльність відіграє все більшу роль у 

функціонуванні підприємства. Для утримання 

позицій на ринку, забезпечення збуту виробленої 

продукції підприємство вдається до маркетингових 

заходів, що сприяють ефективному функціонуванню 

суб’єкта господарювання [2, с. 57]. 

В умовах кризи основною метою 

маркетингу є не лише виготовлення 

конкурентоспроможного продукту, а його реалізація 

в обсязі,  який забезпечить утримання на ринку та 

досягнення оптимальної прибутковості 

підприємства.  

Для досягнення високої рентабельності 

підприємству потрібно розв'язати дві головні 

взаємозв'язані проблеми: продати максимально 

можливу кількість товарів фірми; максимально 

задовольнити запити (як покупця, так і 

користувача). Виходячи з даних проблем, можна 

стверджувати, що за першу відповідає збут, під 

яким розуміють фізичне переміщення товару від 

виробника до споживача, а за другу – маркетинг, у 

функції якого входить дослідити потреби 

споживачів, виготовити продукт і його реалізацією 

задовольнити запити споживача та отримати 

бажаний результат [3, с. 169]. 

Маркетингова діяльність розглядається як 

елемент діяльності підприємства, який існує окремо 

і є самостійним об'єктом управління. Але ринкові 

економічні трансформації вимагають розгляду всіх 

сфер діяльності підприємства взаємопов’язаними  

через призму маркетингу. Внаслідок цього вся 

система управління  підприємством повинна мати 

маркетингову орієнтацію.  

Отже, ефективними шляхами 

удосконалення організації маркетингової діяльності 

підприємства є:  

– запровадження функції маркетингу на 

підприємстві з встановленням відповідальної особи 

та чітким регламентуванням її функціональних 

повноважень;  

– нарощування обсягів виробництва і 

реалізації товарів;  

– розширення виробництва з орієнтацією на 

незадоволені потреби потенційних споживачів, 

відповідно розширення асортименту продукції;  

– впровадження заходів щодо підвищення 



продуктивності праці всіх працівників 

підприємства;  

– зменшення витрат на виробництво 

продукції, відповідно скорочення собівартість 

продукції та підвищення її 

конкурентоспроможності;  

– підвищення якості продукції, що виробляє 

та реалізує підприємство;  

– найоптимальніше використання 

фінансових ресурсів;  

– правильне ведення цінової політики;  

– грамотна побудова договірних відносин з 

постачальниками і покупцями;  

– застосування сучасного програмного 

забезпечення в маркетинговій діяльності;  

– доцільне вкладання одержаного раніше 

прибутку з точки зору досягнення максимального 

ефекту. 

Напрямком вдосконалення маркетингової 

діяльності є реорганізація відділу маркетингу, а саме 

перегляд чисельності його персоналу, перегляд 

повноважень кожного співробітника відділу та його 

функціональних обов’язків. 

Враховуючи обмеженість фінансових 

ресурсів, керівництво більшості підприємств 

відмовляється від створення відділу маркетингу. 

Функції маркетингу виконують менеджери, що 

значно зменшує ефективність маркетингової 

діяльності в результаті браку часу та професійності. 

Втім на підприємствах з чисельністю персоналу від 

20 осіб рекомендується залучення хоча б одного 

маркетолога з високим досвідом роботи та рівнем 

кваліфікації. До функціональних обов’язків 

маркетолога слід включити: проведення 

маркетингових досліджень з метою визначення 

попиту та потреб потенційних споживачів; 

впровадження ефективних маркетингових 

комунікаційних; здійснювати організацію взаємодії 

підрозділів і координації маркетингових заходів у 

межах підприємства; проводити контроль 

досягнення маркетингових  цілей.  

У межах функціональних змін пропонується 

доручити маркетологу ведення оперативного обліку 

затрат на маркетингові комунікації, що надалі 

дозволить відслідковувати їх ефективність. 

Також доцільно залучати фахівців власного 

підприємства до організації маркетингових 

досліджень, що дозволить скоротити витрати на 

проведення маркетингових досліджень та 

оперативніше провести цей захід. Слід відзначити, 

що персонал підприємства може бути залучений для 

проведення маркетингових досліджень лише в 

якості виконавця, програма, мета мають визначатися  

маркетологом, як і оброблюватися результати 

проведених досліджень. 

Важливим елементом маркетингової 

діяльності є реклама. Серед рекламних засобів 

більшість підприємств використовує стандартні 

засоби масової інформації. Натомість в сучасних 

умовах одним з провідних рекламних засобів стає 

мережа Інтернет. Це пояснюється тим, що мережа 

Інтернет охоплює найдешевші та найкращі на 

сьогодні технічні комунікації, що відкриває 

продавцям та покупцям можливості для взаємного 

обміну інформацією. Тобто в рамках вдосконалення 

маркетингової діяльності кожне підприємство має 

звернути на рекламу в Інтернеті, яка має великі 

переваги перед звичайними видами реклами.  

Реклама в Інтернеті за рахунок певних 

налаштувань дозволяє находити потенційних 

споживачів, зацікавлених у продукції, що виробляє 

підприємство. Тож така реклама частіше досягає 

сама потенційних клієнтів, що здійснюють пошук 

такої продукції. Особливо актуальне це для 

виробників вузькоспеціалізованих видів продукції. 

Наступним заходом щодо вдосконалення 

управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві є створення на підприємстві ради з 

маркетингу. Рада маркетингу повинна включати 

керівників провідних служб і відділів підприємства. 

Створення такої ради необхідно для розробки єдиної 

маркетингової політики на підприємстві, 

оперативного прийняття управлінських рішень 

щодо впровадження нових видів товарів і послуг, 

необхідність у виробництві яких виявляються за 

допомогою проведених маркетингових досліджень, 

що у свою чергу, дозволить підприємству 

максимально ефективно реагувати на тиск 

зовнішнього середовища, більш гнучко і швидко 

вносити корективи в комерційну діяльність фірми з 

урахуванням запитів споживачів. 

Висновки 

Таким чином, вдосконалення маркетингової 

діяльності покликане підвищити ефективність 

діяльності всього підприємства, починаючи з 

прогнозування виробництва та закінчуючи 

післягарантійним обслуговуванням споживачів. 

Вдосконалюючи маркетингову діяльність 

підприємства керівництво реалізує заходи 

підвищення його прибутковості, тож необхідно 

постійно здійснювати пошук напрямків 

вдосконалення маркетингової діяльності. 
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