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Мета рекомендацій – формування нового типу інтеграційної взаємодії 

підприємств «контрактна група консолідованого маркетингу», що відповідає цілям 

та завданням реалізації консолідованого маркетингу, обґрунтування організаційної 

моделі та інформаційної архітектури її функціонування . 

Область застосування. Розроблені рекомендації призначені для 
обґрунтування доцільності об’єднання декількох одногалузевих технологічно 

пов’язаних підприємств для спільного створення ланцюга споживчої цінності для 

клієнтів, просування й збуту товарів та послуг, управління взаємовідносинами з 

клієнтами через єдиний відокремлений координаційний центр, що реалізує 

інтегровану маркетингову і збутову політику від імені та за кошти всіх компаній-

учасниць.  
 Апробація. Розробки рекомендовано Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України для впровадження в діяльність вітчизняних підприємств 

сільськогосподарського машинобудування (лист № 0960 від 8.04.2019  р.). 

Організаційна модель та  інформаційна архітектура організацій консолідованого 

маркетингу впроваджено у діяльності ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», 

ПрАТ «Мелітопольський компресор» та ТОВ «МПІ-АГРО» компанії «RINGROUP». 

Основний результат. Рекомендації висвітлюють методичні підходи 

визначення оптимального співвідношення обсягів витрат контрактної групи 

консолідованого маркетингу на маркетингову діяльність, орієнтовану на широкий 

вплив на ринкову інфраструктуру та роботу з масовим споживачем, а також на 

діяльність, спрямовану на реалізацію заходів прямого збуту. Цільовою функцією 

цієї моделі запропоновано обрати максимізацію чистого інтегрального ефекту від 

застосування цих видів заходів, а обмеженням – розмір запланованого бюджету 

витрат на їх реалізацію. Запропонована модель дозволяє:  

1) оптимально розподілити бюджет витрат контрактної групи консолідованого 

маркетингу між цими інструментами консолідованої маркетингової та збутової 

політики;  

2) оцінити частку підприємств сільськогосподарського машинобудування в 

певному сегменті ринку сільськогосподарського машинобудування не за обсягами 

реалізації продукції в грошовому чи кількісному вимірі, а за часткою 

інформаційного впливу на клієнтів на цьому сегменті ринку, що вимірюється 

обсягом витрат на маркетинг та збут;  

3) врахувати перехідну частку ефекту від застосування раніше запроваджених 

цією контрактною групою консолідованого маркетингу інструментів маркетингової та 

збутової політики; 

4) врахувати результати діяльності контрактної групи консолідованого 

маркетингу на різних сегментах ринку сільськогосподарського машинобудування. 
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