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3
ВСТУП

У сучасному конкурентному середовищі для обгрунтуваного прийняття
управлінських рішень, забезпечення конкурентних переваг, розробки
стратегії та тактики, зниження фінансового ризику, визначення можливостей
та напрямів розвитку підприємства потрібно володіти різноманітною
інформацією про стан та перспективи розвитку всіх елементів освоюваного
ринку. Саме тому в арсеналі сучасного підприємця вагоме місце займає таке
поняття як «маркетингові дослідження», тобто інструментарій для збору та
аналізу необхідної інформації. Завдання, цілі та методи маркетингових
досліджень кожен суб’єкт господарської діяльності формує, виходячи із
власних інтересів, потреб та наявності ресурсів. У зв’язку з цим виникає
необхідність детального вивчення питань щодо ефективної організації та
професійного проведення маркетингових досліджень в сучасних умовах
вітчизняних підприємств.
Основною характеристикою сучасної дійсності є гострий недолік
правильної і перевіреної інформації, важливої для прийняття управлінського
рішення. При

цьому підприємства через відсутність, неповноту або

неточність інформації або присутності великої кількості непотрібних або
застарілих даних значно знижують адекватність складання довгострокових
прогнозів

і

стратегічних

планів

розвитку підприємств.

Тим більш важливим є зараз вміння проводити маркетингові дослідження з
метою отримання необхідного обсягу точної інформації, знання їх технології
та організації.
Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також
розробка

практичних

рекомендацій

щодо

вдосконалення

стратегії

підприємства на основі маркетингових досліджень. Для досягнення
поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:
 розглянути маркетингові дослідження: роль, сутність, завдання,
структура та процес;
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 ознайомитися з формуванням стратегії підприємства: видами та
факторами впливу;
 дізнатися про вплив маркетингових досліджень на формування
стратегії підприємства;
 охарактеризувати

ТОВ

"АКВАСВІТ-УКРАЇНА"

як

суб'єкта

господарювання;
 оцінити

фінансово-господарську

діяльності

ТОВ

"АКВАСВІТ-

УКРАЇНА";
 проаналізувати ефективність формування стратегії ТОВ "АКВАСВІТУКРАЇНА";
 розглянути пропозиції щодо розробки стратегій розвитку ТОВ
"АКВАСВІТ-УКРАЇНА";
 розробити заходи вдосконалення стратегії підприємства на основі
маркетингових досліджень;
 оцінити ефективність стратегії розвитку ТОВ "АКВАСВІТ-УКРАЇНА".
Предметом дослідження у роботі виступає сукупність теоретичних і
практичних питань щодо маркетингових досліджень ринку як фактору
формування стратегії підприємства.
Об’єктом дослідження є діяльність ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА».
Теоретичною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних
учених, нормативні документи Кабінету Міністрів України, періодичні
видання, наукові вісники, первинна та зведена документація бухгалтерського
обліку,

дані

синтетичного

та

аналітичного

обліку,

статистична

та

бухгалтерська звітність, річні звіти підприємства.
При написанні роботи використовувалися
дослідження,

такі

як:

статистичний,

різноманітні методи

розрахунково-конструктивний,

балансовий, економіко-математичний, абстрактно-логічний та інші.
Діпломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та
пропозицій, списку використаних літературних джерел і додатків. Перший
розділ присвячений теоретичним основам маркетингового дослідження
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ринку як фактор формування стратегії підприємства. У другому розділі
розглядається

організаційно-економічна

характеристика

підприємства,

оцінка фінансово-господарської діяльності та ефективність формування
стратегії підприємства. У третьому розділі надані шляхи покращення
стратегії розвитку підприємства на основі маркетингового дослідження.

6
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Поняття маркетингового

дослідження

ринку

визначається

як

об'єктивний збір, реєстрація та аналіз всіх фактів з проблем, які належать до
продажу

та

переміщення

товарів

і

послуг

від

виробника

до

споживача. Маркетингові дослідження також можуть охоплювати всі види
дослідницької

діяльності,

пов'язані

ІЗ

поставленою

перед

підприємством маркетинговою ситуацією.
Проблемам

маркетингових

досліджень

присвячено

багато

праць

вітчизняних та заруБіжних вчених, в яких достатньо вичерпно розкриваються
поняття

та

сутність

маркетингових

досліджень,

їх

методологічний

інструментарій.
Аналіз маркетингового середовища і оцінка ринкових можливостей
організації здійснюються в ході комплексних маркетингових досліджень
ринку, мета яких полягає у зборі інформації про ринок і її вивченні для
вдосконалення процесу розробки та збуту товарів.
Маркетингові дослідження ринку є обов'язковою умовою успіху товарів,
пропонованих на ринку. Вони ефективні в тому випадку, коли розглядаються
не тільки як процес отримання важкодоступній комерційної інформації, але і
як засіб, що забезпечує керівництво організації аналітичними висновками
про

зміни

маркетингового

середовища

з

метою

покращення

можливостей системи управління.
Все більше число підприємств виявляє, що потребує проведення
досліджень,

які

за

способами

і

методами

проведення

споріднені

маркетинговим. Це дозволяє розширено тлумачити мету досліджень,
знімаючи спрямованість у прийнятті рішень.
Розвиток бізнес-середовища йде настільки стрімкими темпами, що
існуючі методики забезпечення конкурентного позиціонування на ринку
вимагають впровадження сучасних стратегій розвитку підприємства. Слід
врахувати, що вибір стратегії у рамках стратегічного управління - це
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передусім аналіз, що можливо провести лише на основі інформації про
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, а його
точність визначається прямо пропорційно достовірності цієї інформації.
Отже, завдяки комплексному використанню різних методів формування
стратегії підприємства, а також запровадження нових методик її визначення
можна

забезпечити

покращення

функціонування

підприємства,

що

підвищить його конкурентоспроможність в цілому.
ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА» є товарним підприємством, основним
видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля товарами народного
споживання, продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними
напоями, в тому числі через власну торгівельну мережу.
Організаційна структура ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА»

представляє

собою лінійну модель.
В структурі асортименту можна виявити найбільш стабільну групу
товарів: чай, соки, вода, варення, компот, напої, кава і ін.
Зовнішнє середовище організації: постачальники, органи влади, покупці
і конкуренти.
Аналіз фінансового стану ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА» свідчить, про
щорічне коливання рентабельності підприємства та зниження ліквідністі, яка
є негативною тенденцію для підприємства. Активи підприємства зросли в
основному за рахунок оборотних активів, основним джерелом поповнення
обігових коштів для здійснення господарської діяльності організації є
зобов’язання. Станом на 01.01.2016 року ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА» є
прибутковим так, як за звітом про фінансові результати діяльності суб’єкта
малого бізнесу підприємства (ф. №2-м) його доходи переважають над
витратами.
Здійснено аналіз ефективності формування стратегії розвитку ТОВ
«АКВАСВІТ-УКРАЇНА». В результаті чого ми здійснили SWOT-аналіз,
обрахували показники рентабельності та ділової активності організації, а
також проаналізували бізнес-план. Це все дало змогу визначити, що стратегія
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розвитку є оборонною та грунтується на очікуванні, тому вона є
недоцільною, оскільки не дає можливості підвищувати рівень рентабельності
та

бути

конкурентноздатною.

Тому

варто

впровадити

стратегію

диверсифікації, що є різновидом наступальних стратегій.
На наш погляд, доцільно обрати концентричну диверсифікацію, що
передбачає впровадження в області товарів або послуг, які пов'язані з
існуючими товарами або послугами, через технологію або маркетинг.
Вважаю за доцільне до того асортименту товарів, які існують
впровадити вид продукції, який має відношення до вище зазначено, однак
дещо інше функціональне призначення.
Окрім цього, доцільно впровадити після продажне обслуговування,
знижки постійним клієнтам та залучитися підтримкою надійного інвестора.
Для більш точного розуміння становища підприємства на ринку
менеджерами відділу збуту здійснено маркетингові дослідження.
Основний метод збуту продукції - особисті продажі.
Дане

підприємство

являється

як

оптовим,

так

і

роздрібним

підприємством.
Оптова торгівля включає в себе будь-яку діяльність з продажу товарів
або послуг тим, хто купує їх з метою перепродажу або професійного
використання.
ТОВ «АКВАСВІТ-УКРАЇНА» є вузькоспеціалізованим оптовиком з
повним циклом обслуговування або вузькоспеціалізованим торговцем.
Підприємство бере на себе право власності на товар і надає такі послуги, як
зберігання товарних запасів, забезпечення доставки товару, надання
сприяння

сфері мерчандайзингу,

надає

своїм

клієнтам

більш

повну

можливість вибору і володіє більш глибокими знаннями про товар.
Розглянувши

та

проаналізувавши

діяльність

ТОВ

«АКВАСВІТ-

УКРАЇНА», можна надати перший ряд пропозицій щодо поліпшення
стратегії розвитку підприємства, а саме: товарного асортименту, цін, форм і
методів збуту та пропозиції по рекламі.
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Оцінка ефективності вибору стратегії було проведено двома методами:
за допомогою Z-фактора, моделі Спрінгейта та методики Ліпциса. За двома
методами можна сказати, що підприємство має необхідний потенціал для
виконання обраних стратегій і їх впровадження буде ефективним.
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