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Анотація. В проведеному дослідженні визначено що, виноробна галузь 

Причорномор’я має значний потенціал, який за умови провадження ефективної 

організації маркетингової політики призведе до значних прибутків, що 

позитивно вплине не лише на підприємства галузі, а й на економічний стан 

регіону в цілому. Встановлено що, ефективність діяльності підприємств 

виноробної галузі Причорномор'я залежить від швидкого пристосування до 

виробничих, технологічних і фінансових змін ринкового середовища. Дієвим 

засобом адаптації підприємств до таких змін є маркетинг. Доведено що 

маркетинг виноробства має виступати зв'язуючою ланкою між суб'єктами 

господарювання, що вирощують виноград, переробними підприємствами і 

споживачами.  

Ключові слова: промисловість, виноробна галузь, інноваційний маркетинг, 

фактори, конкурентні переваги, регіон, тактика, стратегія, розвиток, 

управління товар, інвестиції. 

 

Abstract. The study found that the wine industry of the Black Sea region has 

significant potential, which, provided the effective organization of marketing policy 

will lead to significant profits, which will positively affect not only the industry but also 

the economic situation in the region as a whole. It is established that the efficiency of 

the Black Sea wine industry depends on rapid adaptation to production, technological 

and financial changes in the market environment. An effective means of adapting 

enterprises to such changes is marketing. It is proved that the marketing of winemaking 

should act as a link between businesses that grow grapes, processors and consumers.  

Keywords: industry, wine industry, innovative marketing, factors, competitive 

advantages, region, tactics, strategy, development, product management, investments. 

 



Виноробна галузь є однією з найважливіших складових харчової 

промисловості України, зокрема, областей  Причорноморського регіону і є 

перспективним напрямком розвитку економіки, що обумовлене сприятливими 

ґрунтово-кліматичними умовами і достатньою забезпеченістю трудовими та 

іншими необхідними ресурсами. Реалізації потенціалу виноробних підприємств 

має сприяти продумана та обґрунтована маркетингова політика, розроблена з 

урахуванням стану на даному ринку, враховуючі специфіку постачання 

сировини та каналів збуту готової продукції. Зважаючи на тенденції розвитку 

світового ринку виноробної продукції, посилення конкуренції з боку імпортних 

вин проблема розробки  маркетингових складових функціонування підприємств 

виноробної галузі Причорноморського регіону набуває особливої актуальності. 

Основний текст. Специфіка виноробного ринку Причорномор’я пов’язана 

з адаптацією особливостей споживчого та технічного винограду як товарної 

продукції, що має задовольняти певні споживчі властивості покупців. Вони 

впливають на весь шлях реалізації даного продукту, який починається поставкою 

господарюючим суб’єктам ринкової цілі – виробництва винограду, його 

товароруху, комунікації, цінової політики, продажу, переробки післяпродажного 

обслуговування покупців і кінцевого споживання. Дослідивши виноробну галузь 

Причорномор’я слід виділити основні причини проблем в ній, зокрема, 

забезпечення виноробної галузі сировиною; недосконалість матеріально-

технічної  бази підприємств, які виробляють виноробну продукцію; слабкий 

розвиток вітчизняних підприємств з виробництва машин, агрегатів, допоміжних 

матеріалів для виноробства, що також не сприяє оновленню та технічного 

переоснащення виноробної галузі [1,с.58]. 

Маркетингові служби в розвитку виноробства в Причорноморському 

регіоні передусім потрібні для визначення точної інформації про вимоги покупця 

щодо кількості, якості, асортименту, ціни як свіжого винограду, так і продукції з 

нього. Розвиток таких служб дасть змогу краще орієнтуватися в умовах 

зовнішнього та внутрішнього ринків, вивчити смаки й попит споживачів і 

конкурентну пропозицію на ринок аналогічної продукції. Система маркетингу 



впливає на якість, асортимент і вартість продукції галузі та складається з 

альтернативних потоків продукції, каналів маркетингу (торговельних мереж, 

складів, магазинів, палаток, яток тощо), різних фірм (посередників) і 

спеціалізованих господарств. 

Маркетинг на підприємстві виноробної галузі: 

 забезпечує комплексне вивчення ринку продукції виноробства, 

передбачає дослідження всіх основних сегментів, функцій та аспектів з метою 

застосування результатів аналізу для розробки та успішного виконання 

договірних зобов’язань підприємством; 

 виступає в ролі реклами, за допомогою якої передається переконлива 

інформація покупцеві про доцільність придбання тієї чи іншої продукції. Видом 

реклами виноробної продукції є дегустація, яка набуває широкого 

розповсюдження в рекламній системі. Дегустація виної продукції має велике 

значення і дає змогу споживачу уникнути помилок у виборі товару. Вона 

виступає інструментом стимулювання збуту, формою презентації, засобом 

спілкування і встановлення контакту зі споживачами [1,с.58]; 

Реалізація загальної маркетингової стратегії забезпечить ТОВ «ПТК Шабо»: 

реалізацію потенціалу підприємства у найкращих напрямках господарської 

діяльності, оскільки така стратегія передбачає позбавлення підприємства від 

нерентабельних виробництв з одночасною концентрацією зусиль на 

найприбутковіших та найперспективніших; завоювання більшої частки ринку; 

посилення конкурентних переваг продукції, що знаходиться тривалий період на 

ринку, а також, завоювання провідних позицій відносно нових видів продукції: 

застосування стратегії ціна-якість; збільшення рентабельності елітної винної 

продукції. збільшення кількості точок фірмової торгівлі; створення по одному 

центру фірмової торгівлі та одному торговому представництву у всіх обласних 

центрах України; розгортання рекламної кампанії на загальнонаціональному 

каналі; проведення загальнонаціонального конкурсу. 

Однак, успішне виконання стратегічних цілей підприємства, зокрема, 

нарощування обсягів виробництва, за рахунок збільшення асортименту, 



пожвавлення інвестиційної діяльності та збільшення фінансових ресурсів, 

вимагає від підприємства збалансованого виконання функціональних стратегій. 

Основними шляхами розширення маркетингу на етапі вирощування 

сировини виноробних підприємтсв є:  впровадження у виробництво нових сортів 

винограду; виробництво якісно нових видів продукції з винограду, таких як 

сушіння, в’ялення, консервація, виробництво напівфабрикатів тощо; створення 

якісно нового асортименту продукції з лікувальними властивостями; розвиток 

екологічно чистого виноградарства на основі органічного землеробства. Для 

цього необхідно здійснити вибір чистих районів, відмовитися від 

отрутохімікатів, стимуляторів росту, забезпечити ретельний контроль за якістю; 

необхідна сертифікація і документальний супровід вирощеного як столового, 

так і технічного винограду; використання усіх видів реклами, особливо реклами 

на тарі. Реклама на тарі може бути від характеристики виробника до рецептів 

використання продукції; проведення днів поля, презентацій, дегустацій та 

особистого продажу, що призведе до зростання обсягів реалізації; використання 

можливостей світової спеціалізації виноградарства в умовах глобалізації 

(одержувати прямий прибуток від продажу винограду, який вирощений в іншому 

місці, і самим організовувати це виробництво для інших регіонів) [3,с.30]. 

Методика вдосконалення маркетингової діяльності на ТОВ «ПТК Шабо» 

полягає у виконанні наступних етапів: 

По-перше, аналіз ринкових можливостей. Завданням цієї системи – 

систематична оцінка факторів маркетингового середовища, передбачення 

динаміки вплину цих факторів на діяльність фірми і поведінку споживачів та 

вироблення маркетингової політики фірми відповідно до вивчених факторів. 

По-друге, вибір цільових ринків. Розпочинається цей етап із вивчення 

попиту на даний товар. Після цього проводиться сегментація ринку та виявлення 

тих сегментів, на яких є попит (товар чи послуги даного підприємства) [4,c.47]. 

По-третє, оцінка конкурентних позицій та вибір стратегії досягнення 

конкурентних переваг. На цьому етапі проводять оцінку видів конкуренції, 



оцінюють власні можливості, обирають напрям досягнення конкурентних 

переваг і стратегію, за допомогою якої реалізовуватимуть цей напрям. 

По-четверте, розробка комплексу маркетингу щодо конкретних дій та 

заходів. Підприємство приймає рішення щодо товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної політики. 

По-п’яте, оцінка ефективності маркетингових заходів. Цей етап дає відділу 

маркетингу змогу з’ясувати, на скільки розроблений комплекс маркетингу може 

зіставити очікувані та реальні обсяги реалізації, визначити ефективність роботи 

підприємства, рівень конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Здійснення маркетингових досліджень на підприємстві відбувається з 

метою формування цілей, опрацювання стратегій щодо забезпечення найкращих 

результатів підприємства для виходу на зовнішній ринок. Зовнішньоекономічна 

діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності товарів на світових ринках товарів та послуг, 

залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах завдяки раціональній 

структурі експорту й імпорту. 

Таким чином, ефективність діяльності підприємств виноробної галузі 

Причорномор'я залежить від швидкого пристосування до виробничих, 

технологічних і фінансових змін ринкового середовища. Дієвим засобом 

адаптації підприємств до таких змін є маркетинг. Маркетинг виноробства має 

виступати зв'язуючою ланкою між суб'єктами господарювання, що вирощують 

виноград, переробними підприємствами і споживачами. Розвиток маркетингової 

системи в галузі Причорноморського регіону дасть змогу стратегічно формувати 

ринок продукції виноградарства та виноробства на основі зміцнення 

виробництва за врахування попиту та купівельної спроможності населення. 

Висновки. Напрямками розвитку маркетингу підприємств виноробної 

галузі Причорномор’я є створення апарату управління маркетингом при великих 

об’єднаннях, який повинен максимально опрацьовувати інформацію про 

розвиток та економічний стан виноробства розвинутих країн, України загалом, її 

регіонів та Причорноморський регіон з його виноградарськими районами 



зокрема; планування маркетингу щодо розвитку виноробних підприємств на 

основі попиту споживачів на той чи інший вид готової продукції; розробку 

стратегії виходу винопродукції на експорт; збільшення каналів збуту в межах 

області (перевага власних магазинів); розширення сегмента споживачів через 

рекламу та інші інструменти промоції.  
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