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РОЗДІЛ 5  

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І РОЗРОБКА 

СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ 

 

 

5.1. Розробка стратегії формування ринку 

 

Стратегія – це загальний напрямок діяльності, на якому слід 

шукати шляхи досягнення мети. Частіше стратегія маркетингу полягає 

у приведенні можливостей підприємства (фірми) відповідно до 

ситуації на ринку, тому варіантів стратегії може бути кілька. 

Згідно з аналізом положення транспортного підприємства на ринку 

транспортних і супутніх їм послуг розробляються цілі маркетингу і 

вибираються стратегії. Цілі транспортного підприємства повинні 

включати як кількісні (збільшення рентабельності, зростання обсягу 

реалізації комплексу транспортно-експедиційних та супутніх послуг 

(КТіСП) на існуючих ринках збуту, підвищення продуктивності праці 

тощо), так і якісні (підвищення якості КТіСП, підтримка престижу 

транспортного підприємства) показники. Після формулювання 

досяжних цілей розглядаються альтернативні стратегії. На рівні 

транспортного підприємства вони можуть бути наступні: 

– стратегія формування ринку; 

– стратегія інтенсивного маркетингу (коли резерви транспортного 

підприємства ще не закінчилися); 

– стратегія комплексного розвитку (передбачає об’єднання з 

іншими транспортними підприємствами з метою посилення протидії 

конкурентам, створення філій тощо); 

– стратегія додаткового залучення клієнтури. 

 

5.2. Критерії оцінки розроблених стратегій 

 

Головний критерій при виборі варіанта стратегії для кожного 

ринку, товару і послуги – досягнення цілей фірми і маркетингу. 

Після розробки стратегій маркетингу проводиться їх оцінка за 

критеріями «ступінь досягнення поставлених цілей» або «вартість – 

ефективність» і вибирається найкраща. Обрана стратегія 

маркетингової діяльності транспортного підприємства визначає набір 

заходів маркетингових програм, які можуть бути спрямовані: 
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– на максимум економічного ефекту незалежно від ступеня 

ризику; 

– мінімум ризику без досягнення великого ефекту, але з 

можливістю міцного закріплення на даному ринку з конкретною 

номенклатурою КТіСП; 

– різні комбінації цих двох підходів. 

 

5.3. Реалізація ухваленої стратегії 

 

Реалізацію ухваленої стратегії маркетингу можна умовно розділити 

на п’ять етапів, які містять специфічні види робіт. 

Перший етап – виклад стратегії у вигляді взаємопов’язаних 

розгорнутих графіків виконання запланованих заходів з пристосованості 

надаваних послуг до попиту споживача, цінової політики, організації 

збуту і розподілу. 

При розробці цієї частини плану маркетингу необхідно враховувати, 

що при зміні умов змінюється ефективність різних маркетингових 

заходів. Вибір їх здійснюється за допомогою вирішення трьох завдань: 

– розробки кількох варіантів комплексу маркетингових заходів; 

– оцінки очікуваного значення прибутку; 

– інших цільових показників маркетингу, пов’язаних з кожним 

комплексом заходів. 

При цьому треба вказати заходи, які слід виконувати, коли виявляються 

відхилення від намічених цільових показників. Наприклад, коли обсяг 

реалізації послуг нижче запланованого, можна вдатися до одного або 

декількох заходів, які фіксуються в якості ситуаційного плану для 

кожного виду послуг, що надаються (розширити комплекс послуг, що 

надаються, підсилити рекламу, змінити тарифи для стимулювання 

збуту, внести покращення до системи стимулювання персоналу, 

зайнятого збутом, підвищити якість виконання послуг і внести 

необхідні удосконалення тощо). 

Вивчення кон’юнктури, стану справ на ринку на певний момент 

часу (перший підрозділ плану заходів) здійснюється за допомогою 

показників, що дозволяють оцінити позицію на ринку і визначити 

тенденції у розвитку кон’юнктури, тобто скласти прогноз. 

Інформацію, як використовують для вивчення кон’юнктури, можна 

систематизувати за такими групами: 

– дані про промислове виробництво підприємств-споживачів 

КТіСП; 

– відомості про перевізні можливості транспортного підприємства і 

конкурентів; 
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– фінансові результати діяльності транспортного підприємства. 

Зіставляючи показники зростання обсягу виробництва підприємств-

споживачів послуг з показниками провізних можливостей транспортного 

підприємства, його фінансового стану, а також аналогічними показниками 

конкурентів, працівники маркетингової служби транспортного 

підприємства складають прогноз перевезень вантажів, інших видів 

послуг і фінансових показників на планований період. Виявляють 

також потенційні сегменти ринку, проникнення до яких полегшене, 

зважаючи на знижений рівень конкуренції. 

Другий етап плану заходів полягає в зборі та дослідженні інформації 

про номенклатуру КТіСП, надану транспортним підприємством. На 

підставі даних першого етапу плану розробляються заходи щодо 

освоєння нових видів послуг, удосконалення (за рахунок внесення змін 

до технології) вже наданих послуг відповідно до вимог підприємств-

споживачів, розширення комплексу послуг, що надаються, проведення 

пробного маркетингу із освоєння нового виду послуг, оцінки 

результатів та підготовки рекомендацій. 

Третій етап плану заходів полягає в зборі та дослідженні 

інформації про ціни і тарифи. Аналіз тарифів проводиться з метою 

розробки на основі отриманих даних вигідної тарифної політики 

підприємства, що забезпечує максимально можливий обсяг перевезень 

(реалізації послуг) і рівень доходів і прибутку. 

На четвертому етапі плану заходів досліджується інформація про 

діяльність транспортного підприємства в області організації реклами і 

стимулювання збуту послуг, що надаються. Реклама включає будь-яку 

діяльність, яка пов’язана з ознайомленням потенційних споживачів і 

громадськості з підприємством і пропонованими їм на ринку 

послугами. Основна мета реклами – домогтися максимальної 

ефективності рекламних засобів при завоюванні й утриманні ринку 

збуту КТіСП. 

Організація роботи в галузі реклами здійснюється в такій 

послідовності: 

– дослідження рекламної практики та маркетингової ситуації; 

– визначення цілей реклами; 

– складання кошторису витрат на рекламу та контроль за її 

виконанням; 

– вибір засобів розповсюдження реклами; 

– створення рекламного повідомлення або тексту; 

– формування плану рекламної діяльності підприємства; 

– оцінка її ефективності. 
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Характер реклами багато в чому визначається спеціалізацією 

перевізника. Великим транспортним підприємствам можна рекомендувати 

розміщувати рекламу в масових газетах, використовувати радіо і 

телебачення. Транспортні підприємства, що спеціалізуються на 

доставці певних видів вантажів, можуть використовувати для реклами 

спеціальні видання відповідних галузей народного господарства. 

У рамках рекламної діяльності службою маркетингу транспортного 

підприємства готуються тексти рекламних оголошень та інформації 

про види КТіСП, що надаються даним транспортним підприємством, 

вибираються засоби масової інформації, найбільш вдалі для реклами 

того чи іншого виду КТіСП з урахуванням конкретних районів і 

споживачів. Найбільш дешевою формою реклами є використання 

рухомого складу, на бортах якого даються відомості про надавані 

послуги, номери телефонів, за якими можуть бути зроблені замовлення, 

та інші відомості рекламного характеру. 

П’ятий етап плану заходів – це розробка графіків проведення 

робіт і забезпечення взаємозв’язку розглянутих етапів за часом їх 

здійснення. У ньому передбачається адресна відповідальність за їх 

виконання. 


