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випадкової змінної ql нерідко може перевищити рівень наявних запасів окатишів на 
початку інтервалу упередження.  

Таким чином, можлива ситуація, коли необхідно буде піти на відстрочку 
виконання замовлень. При опрацюванні моделі з режимом безперервного контролю 
рівня запасів окатишів визначається вид цільової функції тобто відповідність 
критерію ефективності. 
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Необхідність збутової діяльності як важливої складової діяльності підприємства 

зумовлена багатоплановою значущістю її для підприємства: у сфері збуту остаточно 
визначається результат усіх зусиль підприємства, спрямованих на розвиток та 
отримання максимального прибутку; пристосовуючи її до попиту покупців, 
створюючи їм максимальні вигоди виробник має значно більше шансів перемогти у 
конкурентній боротьбі; під час продажу ефективніше виявляються та вивчаються 
потреби споживачів. Cиcтемa упрaвлiння збутовою дiяльнicтю пiдприємcтвa в своїй 
основі включає мету, цiлi дiяльноcтi, cтрaтегiчну спрямованість, що обумовлює  її 
мaркетингову орiєнтaцiю, збутові ризики, напрями довгоcтрокової взaємодiї 
підприємства з партнерами, споживачами, збутову cтрaтегiю, cтрaтегiчні цiлі та 
cиcтему забезпечення – плaнувaння збуту, товaрне, iнформaцiйне тa кaдрове 
зaбезпечення, мотивaцiйнi тa оргaнiзaцiйнi мехaнiзми, cервicну пiдтримку, контроль 
тa координaцiю процесів із удосконалення управління збутової діяльності 
підприємства на зовнішньому ринку.  

Стратегія збуту за своєю суттю становить набір правил для прийняття рішень, 
якими підприємство керується під  час визначення послідовності дій для розширення 
ринків збуту на зовнішньому ринку. Завдання тактики збуту полягає у виборі 
сукупності, послідовності або інтенсивності застосування елементів комплексу 
маркетингу: вибір товару, формування рівноважної ціни, розподіл, ефективний 
збутовий персонал, що надає підприємству конкурентних переваг на зовнішньому 
ринку. Cпiльнa реaлiзaцiя cтрaтегiчних i тaктичних упрaвлiнcьких рiшень 
пiдприємcтвa щодо збутової діяльності cприяє формувaнню оптимaльної cиcтеми 
збуту з урaхувaнням зaпитiв cпоживaчiв i можливоcтей підприємства cтоcовно їх 
зaдоволення з нaйбiльшою ефективнicтю для обох cторiн. 

Великий вплив нa результaт збутової дiяльноcтi промиcлового пiдприємcтвa 
чинять iнновaцiйнi процеcи розвитку технологiй, технiки, мaтерiaлiв, продукцiї тa 
поcлуг. Саме iнновaцiї зaбезпечують прямий вплив нa збутову дiяльнicть. Поштовх до 
розширення клiєнтcької бaзи тa збiльшення обcягiв реaлiзaцiї продукцiї вiдбувaєтьcя  
пiд впливом цього фaкторa. Стратегія формує тактику збутової діяльності, яка, своєю 
чергою, має низку разових (забезпечення відповідного інструментарію та механізмів 
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реакції на можливість розширення збуту) та поточних (прискорення обороту  
грошових  коштів  та продукції,оптимізація товарних запасів, протидія конкурентам 
на зовнішньому ринку, активізація збуту, гнучка цінова політика, підвищення 
рентабельності  основної  діяльності  підприємства) завдань. Тактика збуту повинна 
враховувати можливу реакцію всіх зацікавлених осіб, зокрема споживачів, 
постачальників, конкурентів та ін. Вона передбачає залучення та використання 
ресурсів – інформаційних, матеріальних, маркетингових, комунікаційних, 
управлінських, які формують збутовий потенціал та збутову політику. 

Сектор виробництва кондитерських виробів є важливою складовою харчової  
промисловості України за обсягами виробництва, часткою експорту, обсягами 
залучення інвестицій, а отже, за інвестиційною привабливістю. Це одна з небагатьох 
високорентабельних галузей промисловості, яка змогла відносно швидко 
адаптуватись до ринкових умов господарювання. Пріоритетом для ПрАТ 
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» наразі є забезпечення високої 
конкурентоспроможності продукції та фінансова стабільність, інноватизація 
виробництва та збереження висококваліфікованого персоналу, відкриття нових ринків 
збуту, в тому числі і зовнішніх. При цьому саме збутові та маркетингові дослідження 
й впровадження на їх основі відповідної стратегії покликані вирішити поставлені 
перед підприємством завдання та визначати шлях його подальшого розвитку. Для 
удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку 
можна запропонувати певні заходи, які систематизовано в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 Заходи з удосконалення управління збутовою діяльністю  
 

Заходи Удосконалення 
Удосконалення системи 
планування збуту 

Чітко формулювати стратегічні цілі, стратегію збуту підприємства, прогнозувати 
обсяги товару, що реалізується, визначити частку зовнішнього ринку. 

Поліпшення кадрового 
забезпечення 

Розробка стандартів ефективності роботи менеджерів зі збуту, планів із їх навчання, 
корпоративних тренінгів, забезпечення підвищення кваліфікації за фаховою діяльністю 
працівників. 

Удосконалення системи 
організації збутової 
діяльності 

Використання сучасних методів продажу через мережу Інтернет, власний сайт із 
можливістю замовлень у режимі он-лайн, соціально орієнтована направленість бізнесу, 
формування позитивного іміджу.  

Підвищення якості 
продукції 

Виробництво високоякісної продукції відповідно до міжнародних стандартів 
(наприклад, продукцію з натуральної сировини, продуктів без додавання хімічних 
підсилювачів смаку, ГМО тощо).  

Територіальне 
обмеження збутової 
діяльності на 
зовнішньому ринку 

Охоплення території певної обраної країни, що дає змогу мінімізувати загальні 
витрати зі збутової діяльності, а також витрати, пов’язані з реалізацією товару на 
зовнішньому ринку, варіювання ціновою та конкурентною політикою. 

Розроблення ефективної 
цінової політики 

Розроблення цінової політики для трьох основних прошарків населення за доходами: 
вищого, середнього і нижчого класу. Для кожного класу має бути своя ціна на товар, 
проте сама продукція повинна бути якісною для будь-якого споживача. Знаходження 
резервів зниження питомої собівартості та ціни за рахунок, використання уніфікованої 
упаковки товару, відсутності традиційної реклами тощо. 

 

Таким чином, розроблення системи управління збутовою діяльністю повинно 
базуватися на результатах аналізу наявної збутової системи підприємства, який 
доцільно здійснювати не лише за кількісними показниками, а й за якісними: рівнем 
обслуговування, задоволеності і прихильності покупців, результативності 
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комунікаційної політики, правильності вибору сегментів зовнішнього ринку, 
ефективності роботи збутового персоналу тощо. Експортноорієнтовані підприємства, 
потребують, збалансованої збутової діяльності, що дозволить реалізовувати товари та 
послуги на максимальному рівні, тим самим забезпечуючи максимізацію прибутку. 
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На сучасному етапі розвитку муніципальних служб виникає ряд проблем, 

пов’язаних із впровадженням системи управління якістю. Визначимо основні з них:  
– по-перше, відсутність в сучасній науці вичерпного визначення концепту 

«управління якістю» в муніципальній службі, що дозволяє визначити сутність і 
специфіку самого процесу управління;  

– по-друге, відсутність чіткого розуміння структурно-функціональних 
компонентів управління якістю в муніципальній службі; 

– по-третє, невизначеність критеріїв щодо існуючих програм управління якістю 
в муніципальній службі.  

Основною метою є детальне дослідження аспектів управління якістю в органах 
місцевого самоврядування та пошук вирішення наявних проблем та  заходів 
покращення менеджменту якості в даній сфері. Об’єкт дослідження: органи місцевого 
самоврядування міста Кременчука. Розглянемо менеджмент якості в інших країнах та 
результати застосування стандарту ISO 9001. Стандартизація систем управління на 
основі стандарту ISO 9001 уже знайома українським організаціям сфери державного 
та місцевого управління, але Україна значно відстає від багатьох країн за обсягами 
його впровадження. На рис. 1 наведені статистичні дані щодо кількості сертифікатів 
відповідності ISO 9001, отриманих членами Міжнародної мережі органів з 
сертифікації – IQnet.  
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Рисунок 1 Кількість сертифікатів відповідності ISO 9001 

 


