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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» НА РИНКУ ВЕРШКОВОГО МАСЛА 

 
Конкурентне середовище на споживчому ринку, зокрема на ринку вершкового масла, змушує 

виробників все більше коштів вкладати в засоби рекламування продукції. Дана проблема постала 
перед ПАТ «Житомирський маслозавод» та виникла необхідність визначення  рівня 
проінформованості споживачів про вершкове масло ТМ «Рудь» та визначення найефективніших 
носіїв рекламування для споживачів. 

Метою статті є визначення необхідності рекламування масла вершкового ТМ «Рудь». 
Дослідження проведено за допомогою Інтернет−опитування серед мешканців м. Мелітополь.  
В результаті опитування визначили: 
− більшість респондентів (86%) купують вершкове  масло, серед них 42% купують масло один 

раз на тиждень; 
− ТМ «Рудь» займає 3−тє місце за впізнаваністю серед жителів м.Мелітополь, після ТМ 

«Тульчинка» та ТМ «Ферма»; 
− показниками за якими споживачі обирають вершкове масло є натуральність сировини, ціна 

та корисність при споживанні; 
− більшість споживачів все ж не знайомі з вершковим маслом ТМ «Рудь», тому обов’язково 

необхідно проводити заходи щодо інформування споживачів про переваги масла ТМ «Рудь»; 
− основним носієм реклами ТМ «Рудь» є реклама на місці продажу, що вказує на якісну 

рекламу в магазинах, але недостатній рівень рекламованості продукції на інших носія реклами; 
− найбільш популярні на даний момент є наступні носії реклами: телебачення та реклама на 

місці продажу. 
Для ПАТ «Житомирський маслозавод» ТМ «Рудь» рекомендується:  
проводити рекламні заходи на місцях продажу для залучення споживачів;  
запроваджувати  рекламний комплекс для трансляції на телебачення, що дозволить суттєво 

збільшити ступінь обізнаності та обсяг продаж вершкового масла в регіоні;  
рекламувати вершкове масло при проведенні дня морозива, виставок молочної продукції, що 

дозволить підвищити престижність продукції;  
зайнятися активним рекламуванням продукції в інтернет просторі, що дозволить залучити 

нових споживачів з мінімальними витратами. 
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