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ВСТУП
Виживання

і

забезпечення

постійного

розвитку

–

це

найголовніші задачі будь-якого українського підприємства або фірми.
Ефективне рішення цієї задачі полягає в створенні і реалізації різних
товарів і послуг, що, значною мірою, може бути досягнуто на основі
грамотно розробленої і ефективної стратегії просування товарів на
ринок. Особливо актуальним питання просування нових товарів
є для підприємств, що виробляють будівельні матеріали, тому що
останнім часом помітна активізація будівельної галузі. Стимулами
активізації будівельної галузі в Україні сьогодні є кілька чинників. Поперше, Україна має менш розвинену інфраструктуру, отже, і потреба
у створенні якісної інфраструктури та житла тут значно вища, ніж у
багатьох країнах. По-друге, додатковим стимулом активізації галузі є
проведення «Євро-2012» в Україні. По-третє, реформаторський курс,
проголошений урядом, передбачає більш ефективне використання
державних фінансів, підтримку реального сектора економіки,
соціальної сфери. Дієвість звичних стратегій знижується, а тому
виникає питання про розробку нових шляхів просування товарів на
ринок. Та і не стільки нових шляхів, скільки комплексного механізму:
запорука успіху криється у створенні оптимального завершеного
механізму продажів нових товарів промислового призначення.
Теоретичні питання та проблеми просування активно
розробляються українськими вченими (Амоша О. І., Войчак А. В.,
Ілляшенко С. М., Кардаш В. Я., Куденко Н. В., Крикавський Є. В,
Окландер М. А., Оніщенко В. Ф., Павленко А. Ф., Старостіна А. О.,
Черваньов Д. М. та ін.) та закордонними авторам (Д. Аакер, Дж. Бернет,
Ф. Котлер, Дж. Россітер, Е. Райз, Дж. Траут, Д. Шульц). В працях
цих авторів розглянуто питання про роль просування в маркетингу,
приведено характеристики методів і каналів просування, викладено
питання планування окремих заходів просування, деталізовано
прийоми, що використовуються при плануванні і реалізації заходів
просування. Однак розгляд питань просування більшістю авторів не
5

носить характер системності. Різні методи просування розглядаються
диференційовано. Так, не показано, яким чином встановлюється
взаємозв’язок між окремими методами просування, щоб разом вони
утворювали єдиний механізм. Практично відсутні методи кількісного
аналізу і формалізовані процедури прийняття управлінських рішень
до планування і реалізації стратегій просування, які постають
складовими частинами механізму просування продукції підприємства.
Крім того, запропоновані у даних працях положення не можуть
застосовуватися підприємствами-виробниками будівельних матеріалів
без відповідного доопрацювання з урахуванням особливостей товару
як об’єкту купівлі-продажу, складної системи економічних інтересів
суб’єктів фармацевтичного ринку, порядку прийняття рішень про
купівлю.
Актуальність і значення сукупності вищеназваних питань
зумовили вибір теми дослідження авторів. Дослідження спрямовано на
комплексне вивчення проблеми просування і покликано необхідністю
системного вивчення можливостей і напрямів вдосконалення, а
також раціональної комерціалізації механізму просування виробів
промислового призначення на підприємствах України.
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