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Аналіз результатів маркетингових досліджень товарної
групи молочних виробів

Для досягнення успіху необхідно мати повну та достовірну інформацію
про стан ринку і перспективи його розвитку, а також про потреби й запити
споживачів. Ґрунтуючись на результатах маркетингових дослідженнях,
підприємство має можливість сформувати асортимент згідно з потребами
споживачів, розробити ефективну політику просування товарів та збільшити
обсяги продажів, частку ринку. Метою даної роботи є аналіз результатів
маркетингового дослідження дослідження товарної групи „йогурти у ПЕТ-
пляшці” на прикладі підприємства ПрАТ  «Галичина», яке мало на меті:
визначення соціально-демографічного профілю споживача та його поведінки;
факторів маркетингу, до яких споживачі найбільш чутливі; найсильніших
конкурентів на ринку. Маркетингове дослідження проводилося таким методом
дослідження, як опитування. Результати показали, що більш за всіх йогурти
купують споживачі у віці від 25 до 40 років (30 %) та від 18 до 25 років (27 %).
Рівень прибутку у потенціальних споживачів загалом середній, це 55 % всіх
опитаних. Що стосується роду занять, то 45 % споживачів йогуртів – працюючі,
38 %  студенти, 12 %  школярі, 5 %-непрацюючі. Зазвичай споживачі
купують йогурти у супермаркетах(42% опитаних, у звичайних продовольчих
магазинах (34 %), в універсалах, міні-маркетах (19 %), у кіоску – лише 4 %, а на
ринку – тільки 1 %. Найбільше споживачів купують йогурти 1 раз на тиждень –
30 %, щодня купують 18 %, 28 % купують йогурти декілька раз на тиждень,
14 %  один раз на місяць, а останні 10 % купують йогурти кілька раз на місяць.
Найважливішими факторами при виборі йогуртів для споживачів є
якість(40 %), смак(23 %), дизайн упаковки (13 %), ціна(15%), реклама(9 %).
При проведенні маркетингового дослідження частки ринку йогуртів в Україні
поділили основні виробники у наступному вигляді: 32 %  ТзОВ
«Данон»;24 %  ВАТ «Вімм-Білль-Данн»;20 %  ПрАТ «Галичина»;12 % 
ТОВ «Фанні»,8 %  ЗАТ „Лакталіс”,4 %  ТОВ „Раінфорд”. Відповідно до
оцінок значущості чинників при виборі споживачем даної товарної групи
(реклама, якість, дизайн упаковок, смак та ціну на йогурт), виділених
експертами, найбільш важливими чинниками стали якість, смак та ціна. Що
стосується саме йогуртів, то найбільшу перевагу мають йогурти торгівельної
марки  «Актівія».  Майже поруч йде ТМ «Чудо». Торгівельна марка „Галичина”
програє серед інших, перш за все, завдяки смаку, упаковці та рекламі, меншою
мірою завдяки якості, а ось ціна споживачів влаштовує у порівнянні з цінами на
йогурти інших виробників.


