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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

УДК 338.534:33.012.23(045)
Безверха О.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ РИНКОВОЇ КОН’ЮКТУРИ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті наведено загальну характеристику цінової політики підприємства.
Визначено

загальні

положення

та

поняття

ринкової

кон’юнктури.

Охарактеризовано загальні фактори впливу ринкової кон’юнктури на цінову
політику підприємства.
Ключові слова: ринкова кон'юнктура, цінова політика, підприємство, попит,
пропозиція, конкуренція, ціна.
На ринку цінова конкуренція встановлює технічні пріоритети, товарні,
комунікаційні, маркетингові та іншу політику підприємства. Правильна оцінка
умов ринок і можливості підприємства забезпечує останнє визначення ринкової
ціни, що в у свою чергу, є потужним інструментом для функціонування та
розвитку підприємства. Економічний розвиток України характеризується
загостренням конкуренції між цінами конкурентів, управління цінами тощо.
Ось чому формування цінової політики відповідно до загальноприйнятих
принципів (які є основними положеннями, правилами, підходами до цього
складного процесу) є метою суб’єктів господарювання майже в кожній галузі.
Цінова політика - найважливіший механізм, який забезпечує багато пріоритетів
для економічного розвитку підприємства. Це суттєво впливає на обсяг торгівлі
підприємств, сформованість його іміджу серед споживачів, рівень фінансового
стану [1, 5].
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Теоретичні та практичні аспекти ціновій політиці, присвяченому вивченню
факторів, що впливають на ціноутворення досліджувалось у багатьох працях
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Бєлявцев М. І.,
Балабанова Л. В. та Сардак О. В., Мельник Л. Г., Примак Т. О., Котлер Ф.,
Турченюк М. О., Данченок Л. А., Длігач А. О., Дугіна С. І., Ілляшенко С. М. та
ін.
Метою статті є дослідити, які фактори ринкової кон’юнктури впливають
на цінову політику підприємства, визначити положення, поняття ринкової
кон’юнктури та види конкурентного середовища.
У сучасних умовах в Україні для досягнення конкурентоспроможності
підприємств існує потреба запровадити комплексне ефективне управління
ціноутворення

на

підприємстві.

Організація

ефективного

управління

ціноутворенням на підприємствах передбачає необхідність формування
комплексу відповідних систем, що забезпечують реалізацію його функцій. Цей
процес потребує не тільки витрат різних видів ресурсів, а й розробки
методологічних засад, на яких він має відбуватися.
Будь-яка робота підприємства (фірми) у сфері ціноутворення повинна
починатися з розробки цінової політики.
Цінова політика підприємства - найважливіша частина його загальної
економічної політики, яка забезпечує адаптацію підприємства до поточної
ринкової ситуації [2, 4].
Цінова політика підприємства виступає засобом залучення споживача і
залишається головним інструментом конкуренції на високорозвинених західних
ринках. В умовах ринкової економіки підприємства мають реальну можливість
проводити власну економічну політику, включаючи ціну [4].
Цінову політику підприємства, за важливістю своїх рішень, можна
обгрунтувати так:
- призначена ціна безпосередньо визначає рівень попиту і, відповідно,
обсяг продажів;
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- ціна продажу безпосередньо визначає рентабельність усіх видів
діяльності, і невелика зміна ціни може глибоко вплинути на рентабельність;
- ціна продажу впливає на загальне сприйняття товару чи марки та сприяє
позиціонуванню бренду в очах потенційних споживачів.
Сьогодні

на

підприємствах

і

державного,

і

приватного

сектору,

ціноутворення здійснюється виходячи із власних витрат та цін конкурентів. Але
цього явно недостатньо, бо при визначенні ціни важливо проаналізувати всі
фактори діяльності підприємства: як зовнішні, так і внутрішні [1].
До

основних

внутрішніх

факторів

ціноутворення,

контрольованих

керівництвом підприємства, можна віднести [2]:
- поточні цілі підприємства;
- виробничі фактори;
- принципи ціноутворення;
- імідж підприємства та персонал;
До

факторів,

контрольованих

службою

маркетингу

зарахуємо

маркетингову стратегію підприємства, товарну політику, збутову політику,
комунікаційну політику тощо.
До основних зовнішніх факторів ціноутворення традиційно відносять [2]:
- фактори пропозиції, попиту;
- ринкову кон’юнктуру;
- конкурентні фактори;
- вплив учасників каналів товароруху;
- вплив контактних аудиторій;
- фактори макросередовища тощо.
Серед зовнішніх факторів ціноутворення деякі науковці пропонують
виокремлювати фактори прямого та опосередкованого впливу. Однак, їх можна
поділити на фактори, які частково контрольовані з боку підприємств та фактори
неконтрольовані з боку підприємств.
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Урахування такого розподілу в діяльності підприємств сприятиме кращій
їх адаптації до змінних умов і розширить можливості дотримування обраної
стратегії ціноутворення підприємства [2].
Особливості сучасного етапу суспільного розвитку полягає в тому, що
кожен виробник повинен будувати свою виробничу політику, засновану не на
власних виробничих можливостях, а на потребах потенційних покупців.
Потреба як соціальне явище означає спроможність споживання і має
об’єктивний характер. Платоспроможна потреба – це і є попит. Іншими
словами, попит – це грошова форма потреби, а пропозиція – сума ринкових цін
на товари [3].
Попит - це не вся потреба, а лише та її частина, яка забезпечена грошима.
Обмін та споживання відбувається лише тоді, коли на ринку доступні товари,
що реагують на попит. Попит має здатність до сильних коливань, тому
постійний моніторинг та дослідження є необхідною умовою комерційного
успіху. Тому ринок являється об’єктом регулярного споживання.

Саме

дослідження ринку не має жодної цінності, якщо воно не пов'язане з
прийняттям управлінських рішень.
Якщо ринок продавця сформований, то можна сподіватися на негайний
продаж будь-якого товару. На такому ринку важлива кількість, а не якість.
Питання про обслуговування проданих товарів не виникає, конкуренції немає.
На ринку у покупця є реальний вибір товарів. Споживчі властивості
реалізованих мають вирішальне значення товару, його обслуговування.
Для підприємця важливо вибрати той ринок, який дозволяє йому повністю
задовольнити свої потреби. Ринок повинен бути досить великим, щоб оплатити
витрати на його розробку. Саме на виявлення необхідних ринків, вивчення
обставин, що складаються на ньому, і спрямовані його дослідження. Сукупність
обставин, що складаються на ринку, прийнято називати кон’юнктурою.
Кон’юнктура – важлива галузь економічної науки. Вона уособлює її
динамічний напрямок, розглядає господарські процеси у постійній зміні та
розвитку.
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Кон’юнктурні дослідження є невід’ємним елементом господарської
програми. Без них неможливо домогтися успіху, бо кон’юнктура визначає
сукупність чинників і умов, що впливають на розвиток ринкового процесу. У
ринкових дослідженнях виділяють загальногосподарську, або економічну
кон’юнктуру і кон’юнктуру окремих ринків [3].
Загальна економічна ситуація характеризує той чи інший ринковий процес
національної економіки в той чи інший час. Кон'юнктура товарів вивчає зміни
та коливання в галузях виробництва та збуту окремих видів товарів.
Функціонування ринку, його розширення або скорочення, попит і пропозиція
залежать від умов, що складаються на ньому, тобто від кон’юнктури.
Для вибору стратегії ціноутворення підприємство повинно визначити та
проаналізувати всі фактори, які можуть вплинути на ціну. Тому вплив ринкової
кон’юнктури

на

цінову

політику

підприємства,

зумовлюється

такими

факторами [6]:
1. Фактори попиту;
2. Фактори пропозиції;
3. Учасники каналів товарорухів;
4. Конкуренція;
5. Державне регулювання цін.
Фактори попиту. Серед цих факторів - смаки споживачів, споживачів
властивості товару, його якісні характеристики.
Фактори пропозиції. На остаточну ціну товару значно впливають витрати
на придбання сировини, робочої сили, окремих складових товару, транспорту,
реклами, охорони навколишнього середовища. Ці витрати не можуть
контролюватися бізнесом, але їх слід враховувати в ціноутворенні.
Учасники каналів товарорухів від виробника до оптової та роздрібної
торгівлі. Всі вони прагнуть збільшити продажі та дохід та встановити контроль
за цінами. Підприємство-виробник впливає на ціну товару, використовуючи
систему монопольного руху товарів, мінімізуючи продаж товарів через
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магазини, що торгують за зниженими цінами. Виробник відкриває власні
магазини, в яких він контролює ціни.
Конкуренція. Залежно від того, хто контролює ціни, розрізняють три види
конкурентних середовищ [7]:
1. Середовище, в якому ціни контролюються ринком, характеризується
високим рівнем конкуренції та подібністю товарів і послуг. Саме тут важливо
правильно встановити ціни. Завищені ціни відчужуватимуть покупців та
залучають їх до конкуруючих підприємств, а нижчі ціни не створюють умов
для бізнесу. Однак приховати стратегію ціноутворення від конкурентів
неможливо. У зв'язку з цим маркетинг стоїть перед великим і складним
завданням - побачити перспективи обраної стратегії ціноутворення, не
допустити переростання конкуренції у цінові війни;
2.

Середовище,

в

якому

ціни

контролюються

підприємством,

характеризується обмеженою конкуренцією, різницею товарів і послуг. У цих
умовах підприємствам відносно простіше працювати з високими прибутками:
їх продукція поза конкуренцією. У високих і низьких цінах на свою продукцію
підприємства знаходять покупців, вибір ціни залежить тільки від стратегії та
цінового ринку;
3.

Навколишнє

середовище,

де

ціни

контролюються

державою,

поширюється на транспорт, зв’язок, комунальні послуги, низку харчових
продуктів.
Державне регулювання цін. Його вплив здійснюється за кількома
основними напрямками. Законодавство обмежує спроби домовитись про ціни
та

встановити

фіксовані

ціни

між

товаровиробниками,

оптовими

та

роздрібними виробниками. Як би не були виправдані ці фіксовані ціни, вони
визнаються незаконними [2, 7, 8].
Таким

чином,

цінова

політика

повинна

враховувати

специфічні

особливості стратегічного підходу до ціноутворення. Чітке визначення сутності
цінової стратегії дає можливість належним чином розподілити його функції за
допомогою тактики ціноутворення в системі ціноутворення з метою отримання
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запланованої норми прибутку та більш ефективного впливу на процес продажу
та на конкурентному ринку. Кон’юнктура ринку – це сформована на ринку
економічна ситуація, що характеризує співвідношення між попитом і
пропозицією, рівень цін, товарні запаси та інші економічні показники.
Дослідження кон’юнктури надає можливість для успішної підприємницької
діяльності і полягає у зборі інформації, її систематизації та реєстрації, аналіз
усієї інформації, яка відносяться до ринку певного товару.
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КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Поняття конкурентоспроможності є одним з базових економічних термінів.
При цьому його основною характеристикою є багатоаспектність, яка
проявляється в змістовному значенні терміна. Встановлено діалектику
взаємозв'язку

конкурентоспроможності

підприємства

і

продукту,

що

виявляється в тому, що, будучи частиною один одного, дані поняття
знаходиться в різних точках (кордонах) просторово-часового поля конкуренції
і на різних рівнях сприйняття.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, ринок,
управління, продукція.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. На сучасному етапі функціонування економіки
країни

однією

із

стратегічних

цілей

розвитку

стає

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Особливо гостро ця
проблема набуває в галузях, що займаються виробництвом товарів народного
споживання. Низька конкурентоспроможність бізнесу веде до підвищення
залежності економіки від зарубіжних виробників, що не тільки забезпечує
відтік капіталу в більш успішні з цієї точки зору країни, але і тягне за собою ряд
соціальних наслідків.
Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі
складових механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств на
ринку, що дозволяє підвищити ефективність їх функціонування в сучасних
умовах розвитку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-методологічну
основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів в
області аналізу конкурентоздатності підприємства, методів його оцінки, а саме:
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Балабанової І. В.,

Балабанової

Л.

В.,

Громової О. Є.,

Кривенка Г. В.,

Лагутіна В. Д., Осовської Г. В., Поліщук І. І., Романенка В. А., Уманціва Ю. М.,
Фатхутдінова Р. А. Проте, потребують подальшого уточнення та дослідження
проблеми конкурентоспроможності з точки зору маркетингового підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація сучасної економіки
веде до посилення конкурентного тиску на підприємства будь-яких сфер
діяльності в різних країнах світу. Поряд з швидким технологічним прогресом і
мінливими перевагами людей вона призводить до динамічних змін зовнішнього
середовища. Вплив конкуренції на діяльність сучасних підприємств може бути
охарактеризоване

як

різноспрямований,

що

обумовлено

різноманіттям

виконуваних нею функцій [6]. В даний час в економічній літературі існує
досить

велика

кількість

визначень

конкурентоспроможності.

У

найзагальнішому сенсі під конкурентоспроможністю розуміється здатність
випереджати інших, використовуючи свої переваги в досягненні поставлених
цілей.
М.

Портер

вважав,

що

конкурентоспроможність

відображає

продуктивність використання ресурсів. При цьому під продуктивністю в
даному випадку розуміється повнота і ефективність використання наявних у
розпорядженні підприємства всіх видів ресурсів. Це поняття, за даними
Е. Вайцзеккера, вперше ввів Фрідріх Шмідт-Блеек, який розробив концепцію
матеріаломісткості витрат на одиницю роботи, дозволяє оцінювати кількість
матеріалів, яке необхідно перемістити для виконання послуги [2].
Професор Г. А. Фатхутдінов визначає конкурентоспроможність як
«властивість об'єктів, що характеризує ступінь задоволення конкретної потреби
в порівнянні з кращими аналогічними об'єктами, представленими на даному
ринку. Конкурентоспроможність може розглядатися щодо таких об'єктів, як
нормативні акти, науково-методичні документи, проектно-конструкторська
документація,

технологія,

виробництво,

продукція,

що

випускається

(виконувана послуга), нерухомість, працівник, інформація, фірма, регіон,
галузь, будь-яке макросередовище, країна в цілому» [8]. Однак, викликає
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сумнів тотожність об'єктів настільки різнорідних за своєю функціональною і
навіть фізичною природою, характеристика конкурентоспроможності для
кожного перерахованого об'єкта явно потребує уточнення і формалізації.
Одне

з

найбільш

популярних

в

західній

літературі

визначень

конкурентоспроможності дано Л. А. Тайсоном: «конкурентоспроможність  це
здатність виробляти товари і послуги, які витримують міжнародну конкуренцію
при одночасному задоволенні потреб громадян країни-виробника» [8].
В цілому, аналіз визначень конкурентоспроможності, даних різними
авторами, дозволяє виділити ключові поняття, що характеризують її сутність
безвідносно до досліджуваних об'єктів:
-

продуктивність використання ресурсів;

-

ступінь задоволення потреб;

-

протистояння міжнародній конкуренції;

- генерація високофакторних доходів;
- пристосування до змін;
- використання реальних і потенційних можливостей;
- володіння перевагами.
На підставі зазначених визначень можна зробити наступні висновки:
-

більшість авторів не розглядають поняття «конкурентоспроможності

підприємства» з точки зору займаної частки ринку і конкурентоспроможності
продукції, що випускається підприємством. Такий підхід є не зовсім точним з
точки зору економічної сутності;
-

конкурентоспроможність

підприємства

характеризує

величину

і

ефективність використання всіх ресурсів підприємства;
-

конкурентоспроможність підприємства є динамічним показником,

зміни якого залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників, від
ринкової кон'юнктури;
-

конкурентоспроможність підприємства є показником відносним. Базою

для порівняння є аналогічні показники конкурентоспроможності підприємств
конкурентів або ідеальних (еталонних) підприємств;
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-

конкурентоспроможність продукції і підприємства є взаємопов'язаними

поняттями. Проте, підприємство є опосередкованим носієм властивості
конкурентоспроможності
конкурентоспроможність

через

свої

підприємства

товари

і

послуги.

визначається

Однак

характеристиками,

відмінними від використовуваних при визначенні конкурентоспроможності
товару;
-

конкурентоспроможність підприємства  це здатність витримувати

конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку;
-

- конкурентоспроможність підприємства показує рівень розвитку даної

фірми в порівнянні з рівнем розвитку конкурентних фірм за ступенем
задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої
діяльності;
- конкурентоспроможність

підприємства

характеризує

величину

привабливості даного підприємства для інвестора.
За даними В.П. Рахманіної [7], розрізняються чотири основні рівні
конкурентоспроможності.

На

першому

рівні

конкурентоспроможності

підприємств менеджери розглядають фактор управління як «внутрішньо
нейтральний». В цьому

випадку головним завданням функціонування

підприємства стає випуск продукції без прив'язки до потреб споживачів і
безвідносно

до

дій

своїх

конкурентів.

Компанії

другого

рівня

конкурентоспроможності прагнуть зробити свої виробничі та управлінські
системи

«зовні

нейтральними».

Такі

підприємства

повинні

повністю

відповідати стандартам, встановленим їх основними конкурентами на
конкретному ринку. Підприємства третього рівня конкурентоспроможності
створюють власні порівняльні переваги в конкуренції на ринку і стають в один
ряд з лідерами галузей. Компанії, яким вдалося досягти четвертого рівня
конкурентоспроможності, не тільки прагнуть копіювати досвід інших фірм
галузі, а й хочуть перевершити найжорсткіші з існуючих стандартів 3,4.
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Ключовою

категорією,

що

лежить

в

основі

даних

рівнів

конкурентоспроможності та потребує маркетинговому супроводі, є продукт
(рис. 1).

Рівні конкурентоспроможності підприємства

Четвертий рівень  формування
галузевих тенденцій

Ключовий елемент 
інновація

Третій рівень  унікальні
переваги, орієнтація на лідера

Ключовий елемент 
споживач

Другий рівень  відповідність
ринковим стандартам
Ключовий елемент 
конкуренти

Перший рівень  виробнича
орієнтація,
внутрішньоорганізаційні
стандарти

Ключовий елемент 
продукт чи послуга

Рисунок 1  Рівні конкурентоспроможності підприємства
Залежно від рівня конкурентоспроможності, що досягається тим чи іншим
підприємством, відбувається перехід акцентів в маркетинговому забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства з категорії конкурентоспроможності
продуктів (товар, послуга), об'єктів (попит, ринок, фактори виробництва) в
категорію факторів конкурентних переваг (зовнішніх чи внутрішніх) по
рівнями управління 3,4.
Виходячи

з

даного

висновку,

очевидно,

що

в

ієрархії

понять

конкурентоспроможності базовим є «конкурентоспроможність продукції», яка
може

розглядатися

для

різних

видів

товарів

(виробничо-технічного

призначення, споживчих товарів, послуг, інформації тощо).
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Конкурентоспроможність продукції  це здатність продукції відповідати
вимогам даного ринку в розглянутий період в порівнянні з аналогомконкурентом. У цьому визначенні закладені три ознаки: 1) простір 
конкретний ринок (країна, сегмент ринку); 2) період  фіксований відрізок
часу; 3) пізнаваність в порівнянні. Тому оцінка конкурентоспроможності
передбачає порівняння конкретної продукції з аналогом в системі «час 
простір».
Конкурентоспроможність

продукції

і

конкурентоспроможність

підприємства-виробника продукції співвідносяться між собою як частина і ціле.
Можливість компанії конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо
залежить від конкурентоспроможності продукту і сукупності маркетингових
методів діяльності підприємства, що здійснюють вплив на результати
конкурентної

боротьби.

При

цьому

конкурентоспроможність

продукції

потрібно розглядати як характеристику, яка відображатиме можливість
пристосування підприємства в часі до постійно змінюваних умов конкуренції
на ринку на основі ефективності всієї діяльності і розвитку підприємства,
ступеня задоволення потреб і попиту споживачів в його продукцію та послуги.
Як

правило,

конкурентоспроможність

підприємства

показує

його

пристосовність до змін на ринку на тривалий період, а конкурентоспроможність
продукції  її можливості змагатися на ринку в певний проміжок часу [3;4;9].
Висновки.

Таким

чином,

можна

зробити

висновок

про

те,

що

конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність підприємства не
є тотожними поняттями, незважаючи на їх взаємозв'язок. Діалектика
взаємозв'язку полягає в тому, що, будучи частиною один одного, дані поняття
знаходиться в різних точках (кордонах) просторово-часового поля конкуренції і
на різних рівнях сприйняття: конкурентоспроможність продукції  на
конкретному

ринку

конкурентоспроможності

в

фіксованому
здійснюється

відрізку
на

рівні

часу,

оцінка

споживача,

а

конкурентоспроможність підприємства  на конкретному галузевому ринку
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(підприємство виходить на ринок за допомогою товару), на рівні сприйняття
бізнес-спільнотою (конкурентами, поставщ ікамі, партнерами, державою), що
забезпечує його пристосовність до змін на ринку на тривалий період.
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Дідик В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА ВИДИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СФЕРИ ПОСЛУГ
Однією з ключових проблем функціонування будь-якого підприємства в сфері
послуг в умовах ринкової економіки є його безперервний розвиток. Позитивне
рішення даного спектра проблем полягає в формуванні та реалізації переваг
конкурентного характеру, які залежать від розробленої стратегії розвитку
підприємства сфери послуг. Ефективність стратегічного управління істотно
залежить від адекватності сприйняття і повного обліку різноманітних
внутрішніх та зовнішніх аспектів.
Ключові слова: сфера послуг, стратегія, конкурентні переваги, корпоративна
стратегія, конкурентна стратегія, функціональна стратегія.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Однією з ключових проблем функціонування будьякого підприємства в сфері послуг в умовах ринкової економіки є його
виживання і забезпечення безперервного розвитку. Позитивне рішення даного
спектра проблем полягає в формуванні та реалізації переваг конкурентного
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характеру, які залежать від розробленої стратегії розвитку підприємства сфери
послуг.
Формування цілей статті. Ціллю статті є формування та реалізація переваг
конкурентного характеру, які залежать від розробленої стратегії розвитку
підприємства сфери послуг.
Сучасні дослідження та публікації. В даний час, як наголошується
багатьма

дослідниками

В.

Бондаренко,

В.

Василенко,

Ю.

Головчук,

І. Ігнатьєвої, А. Мазаракі, В. Мартиненка, Л. Мельника, І. Поліщук, М. Портера,
В.Пономаренка, З. Шершньової, все більш актуальною стає проблема
формування стратегії розвитку для підприємства сфери послуг. У більшості
випадків

особлива

альтернатив,

які

увага

приділяється

характеризуються

моделям

різними

вибору

стратегічних

параметрами

ефективності

реалізації стратегії розвитку та постановки цілей розвитку підприємства сфери
послуг. Управління стратегією розвитку на підприємствах сфери послуг має
особливе значення в сучасних умовах функціонування ринку. З метою
отримання надприбутку і досягнення успіху в діяльності підприємства сфери
послуг необхідно мати високі конкурентні переваги, що дозволяють
функціонувати на ринку послуг з високою привабливістю. Досягнення
зазначеної мети можливе в процесі формування та реалізації ефективної
стратегії розвитку підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення стратегії розвитку
організацій сфери послуг принципово залежить від конкретної ситуації, в якій
вони знаходяться. Зокрема, це стосується того, як керівництво організації
сприймає різні загрози і можливості зовнішнього середовища, які сильні
сторони свого потенціалу намагається задіяти, які методи в області
стратегічних рішень використовує. Як відомо, вибір стратегії розвитку визначає
цілі та завдання всієї системи стратегічного управління.
Аналіз середовища зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного
управління, оскільки він забезпечує базу для визначення місії і цілей фірми і
для

вироблення

стратегії

розвитку, що
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дозволяє

організації

досягти

стратегічних цілей. Також формування стійко високого потенціалу ділової
репутації можна розглядати як основу конкурентної переваги у фінансовій та
управлінській сфері при формування стратегії розвития [1, с.86].
Під час вибору методів управління підприємство має усвідомлювати
обмеженість свого впливу на зовнішнє оточення. Тому головним завданням
управління розвитком є організація власної внутрішнього середовища (в тому
числі потенціалу ділової репутації) з чіткою орієнтацією на ринкову ситуацію.
На нашу думку, труднощі у вирішенні стратегічних проблем і їх
структурування супроводжує в більшості випадків неповна інформаційна база.
У зв'язку з чим процес ухвалення управлінських рішень керівництвом
підприємства повинен базуватися на проведення своєчасного і якісного аналізу
зовнішнього і внутрішнього середовища, побудові прогнозів і моделюванні
сценаріїв (рис.1).
Політика країни

Тенденції бізнесу

Соціальні

РОЗВИТОК
СФЕРИ ПОСЛУГ
Інтернаціоналізація сфери
послуг

Розвиток інформаційних
технологій

Рисунок 1 – Чинники впливу на розвиток сфери послуг [5]
На основі наведеного вище рисунку 1 можна зазначити, що організація
стратегії розвитку сфери послуг, значною мірою залежить від різних зовнішніх
та внутрішніх чинників.
Однак методи стратегічного аналізу не можуть підмінити процесу
фундаментального стратегічного мислення. Головна слабкість формальних
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методів пошуку стратегії полягає в тому, що вони ігнорують специфічні
особливості кожного з видів бізнесу, що іноді призводить до занадто загальним
абстрактним висновків. Для організацій сфери послуг процес формування
стратегії включає кілька рівнів (рис. 2).
Згідно рисунку 2 процес формування стратегії організації сфери послуг
систематизований у три рівні:
1. Загальна (корпоративна) стратегія організації сфери послуг формується
вищим керівництвом. Іноді загальну стратегію фірми називають портфельною,
оскільки вона визначає рівень і характер інвестицій організації, встановлює
розміри вкладення капіталу в кожну з її структур. Формує певний склад
інвестиційного портфеля компанії.
1.Спільна корпоративна
стратегія

-

Ріст – концентрація, інтеграція, диверсифікація
Стабільність
Скорочення

2.Конкурентна стратегія –
поведінка на ринку

-

Лідерство у витратах
Диференціація
Фокусування

-

Стратегія НДДКР
Виробнича стратегія
Маркетингова стратегія
Фінансова стратегія
Інформаційна стратегія
Стратегія управління персоналом

3.
Функціональні стратегії

Рисунок 2 - Процес формування стратегії організацій сфери послуг [2]
2. Конкурентна стратегія організації націлена на досягнення конкурентних
переваг. М. Портер виділив три основні стратегії, які мають універсальний
характер і можуть застосовуватися щодо будь-якої конкурентної ситуації перевага у витратах, диференціація і фокусування: перевага у витратах створює
велику свободу вибору дій, як в ціновій політиці так і при визначення рівня
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прибутковості; диференціація означає створення послуги з унікальними
властивостями,

які

найчастіше

бувають

закріплені

торговою

маркою;

фокусування - це активізація на одному із сегментів ринку, на особливій групі
споживачів або на певному виді послуг і географічному секторі ринку.
3.

Функціональні

функціональної

сфери

стратегії

розробляються

діяльності

спеціально

організації:

НДДКР,

для

кожної

виробничої,

організаційної, фінансової, кадрової, інформаційної, маркетингової. На думку
ряду «стратегічних дослідників» близько 80% стратегічного зростання
пов'язане з реалізацією маркетингової діяльності. Тому сучасні стратегії
розвитку слід сприймати, в тому числі, через 4Р маркетингу в області товарної,
цінової, збутової і комунікаційної політики.
Аналіз досвіду планової діяльності підприємств сфери послуг показує, що
для

їх

ефективного

функціонування

необхідно

створювати

систему

інтегрованого внутрішньофірмовогопланування, яка повинна являти собою
сукупність стратегічних, тактичних і операційних (поточних) планів на всіх
рівнях управління організацією [6, с. 77]. Планування має забезпечити
взаємоув'язки між генеральної стратегії фірми, її окремими бізнес-стратегіями,
а також функціональними стратегіями за всіма видами діяльності та
технологічних ланцюжків - маркетингу, виробництва, НДДКР, фінансування,
постачання тощо.
Залежно від спрямованості, масштабу і характеру вирішуваних завдань
необхідно розділяти стратегічне і тактичне (операційне) планування. А в
залежності від термінів виділяти три види планування: перспективне (горизонт
планування 3-5 років і більше); середньострокове (горизонт планування від 1 до
3 років); поточний (горизонт планування 1 рік і менше, наприклад квартал,
місяць) [3, с.143].
Зазвичай стратегічне планування буває розраховане на тривалий період (35 років і більше). Для підприємств, що діють в умовах нестабільного
середовища, більш прийнятним в стратегічному плані, очевидно, буде
середньострокове планування, найчастіше строком до одного року.
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Як уже зазначалося, результатом процесу планування в організації є
система

планів.

Процес

планування

складний

і

різноманітний.

Цим

визначається комплексний характер системи планів, яку в загальному випадку
стосовно до великих підприємств корпоративного типу представляють наступні
елементи:
- стратегічний (генеральним) план підприємства - передбачає реалізацію
генеральної стратегії організації;
- плани окремих стратегічних одиниць бізнесу, що входять до складу
корпоративної фірми, - передбачають реалізацію бізнес-стратегій;
- загальнофірмові плани по окремим видам діяльності - реалізують
стратегії виробництва, маркетингу, фінансування, НДДКР;
- тактичні (операційні) плани організації.
Для середніх і малих підприємств такий варіант системи планів
малоприемлем, для них в більшості випадків буде більш прийнятний
спрощений варіант[4, с.90-91; 7]:
- загальний стратегічний план підприємства, який реалізує прийняту
бізнес-стратегію;
- плани

по

функціональних

напрямках

діяльності

підприємства

-

маркетингу, продажам, фінансам, управлінню персоналом.
Навіть при самому ретельному плануванні у зовнішньому середовищі
фірми виникають несподівані проблеми або зміни, які провокують кризи або
«стратегічні сюрпризи» для підприємства.
Зауважимо, для того щоб вимагати негайної уваги і коригувальних
впливів, криза в організації зовсім не повинен набувати масштабу катастроф.
Будь-яке різка зміна, що створює загрозу для її розвитку, вимагає введення в
дію плану оперативного реагування або переорієнтації. Мета системи
екстреного планування - забезпечити швидку реакцію на непередбачені події,
які можуть мати серйозні наслідки.
Для створення системи управління у надзвичайних ситуаціях необхідно:
- за результатами аналізу ризиків виявити чутливі місця і зони небезпеки;
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- побудувати систему моніторингу та вироблення сигналів оповіщення, в
максимальному ступені використовує попередні індикатори;
- розробити план реагування або переорієнтації, який спирається на
заздалегідь вироблену резервну стратегію і оперативно ввести його в дію;
- адаптувати систему стратегічного планування до головних ризиків.
Такий підхід не відверне появи несподіваних подій, але дозволить знизити
небезпеку великих ризиків, передумови до яких зазвичай важко виявити.
Таким чином, нестабільність зовнішнього середовища накладає свій
відбиток і обумовлює особливості впливу на всі сторони діяльності
підприємств, в тому числі і в галузі стратегічного планування. Стратегічне
внутрі фірмове планування в нестабільних умовах є складним і вимагає
спеціального вивчення процесом, однак при його грамотної організації
дозволяє забезпечити ефективне функціонування і процвітання підприємств,
що діють в цій обстановці.
Висновок. Отже, формування та види стратегій розвитку підприємств
сфери послуг як інструменту управління підприємством ще знаходиться на
стадії становлення. Метою стратегічного управління повинно бути створення
нового підприємства, що володіє більш гнучкою виробничою системою, яка
виконує необхідний обсяг робіт з мінімальними витратами, з системою
управління, яка більш точно і повно відображає як характеристики системи
надання послуги, так і зовнішнього середовища, а також підсистемами, які
забезпечують все більш швидке і суттєве вдосконалення процесу і системи
надання послуги. Вищесказане вимагає нового підходу до стратегічного
управління в сфері послуг, так як послуга являє собою процес взаємодії
складних систем, то управління в даному випадку зажадає створення моделей,
тобто подоб системи щодо її найбільш важливих властивостей. Для кожного
підприємства набір показників, що складають модель, буде індивідуальний.
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клієнтоорієнтованого маркетингового управління підприємствами харчової
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діяльності. Запропоновано маркетингові напрями розширення існуючих та
пошуку нових джерел інвестування інноваційної діяльності.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В сучасному світі динаміка розвитку ринків вже не є
такою стрімкою як була ще 5-10 років тому. З’являються нові та покращені
продукти, удосконалюється виробництво товарів, але кардинальні процесні та
продуктові зміни в більшості сегментів ринку з’являються все рідше, ринок
насичується традиційними продуктами для традиційних споживачів. В таких
конкурентних умовах важливого значення набуває формування та утримання
сталої клієнтської бази, що може бути досягнуто завдяки застосуванню
інструментів маркетингового клієнтоорієнтованого управління. Орієнтація на
клієнта потребує від підприємств активізації інноваційної діяльності та
належного рівня інвестиційного її забезпечення.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є оцінка стану
інноваційно-інвестиційної складової

маркетингового клієнтоорієнтованого

управління підприємствами харчової галузі.
Посилання

на

сучасні

дослідження

та

публікації.

Дослідженню

теоретичних і практичних інноваційно-інвестиційних аспектів управління
підприємствами присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вченіекономісти, як І.Ансофф, І.Бланк, М.Вебер, С.Гуткевич, П.Діксон, П.Друкер,
С.Ілляшенко, Ф.Котлер, Г.Марковіц, М.Мескон, П.Перерва, А.Пересада,
М.Портер, Р.Фатхутдінов, Ф.Хедоурі, У.Шарп, Й.Шумпетер та інші. Проте,
подальшого вивчення потребують сучасні питання формування інноваційноінвестиційної складової маркетингового клієнтоорієнтованого управління
підприємствами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація успішного бізнесу
передбачає врахування сучасних маркетингових підходів при формуванні
підприємствами

ефективних

управлінських

структур

та

застосування

відповідного інструментарію маркетингового менеджменту.
Згідно з Ф. Котлером маркетингова концепція управління підприємством
проходить у своєму розвитку 4 наступних етапи [1]:
1 етап. Орієнтація на продукт (пропозиція товару низька, високий попит на
товар, маркетинг практично відсутній).
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2 етап. Орієнтація на продажі (пропозиція товарів висока, активна
торгівля).
3 етап. Сегментна орієнтація (продажі направлені на окремі цільові
сегменти ринку).
4 етап. Орієнтація на споживача (максимально корисне використання
інформації про споживача).
На кожному з зазначених етапів важливу роль в ефективному забезпеченні
орієнтації бізнесу на той чи інший об’єкт управління відіграє рівень
інноваційно-інвестиційної активності та спрямованість інноваційної діяльності
підприємства.
На позиції орієнтації управління на споживача та ринок першими
приходять

суб’єкти

споживчого

ринку,

якими

є

інноваційно-активні

підприємства харчової галузі. Ці підприємства формують можливості для
використання такого маркетингового інструменту як клієнтоорієнтоване
управління,

адже

це

надає

можливості

ведення

ефективного

і

конкурентоспроможного бізнесу через позитивний вплив на клієнтів, швидко
передбачаючи або реагуючи на їхні потреби та підвищуючи лояльність клієнтів
через залучення їх до взаємодії.
Клієнтоорієнтовані інноваційно-активні підприємства перебувають у
постійному пошуку нових шляхів здійснення діяльності, створюють їх разом зі
споживачами, а традиційні підприємства – виробляють та удосконалюють свою
продукцію або послуги, розробляють нові технології. В таких умовах
інноваційним шляхом отримання прибутку є максимізація цінності споживачів
у часі, а для традиційних підприємств прибуток досягається скороченням
витрат

і

збільшенням

доходів

від

виробництва.

Інноваційно-активні

підприємства засновують свою діяльність на інноваціях, гнучкій організації та
соціальній відповідальності, вони є ефективнішими та успішнішими, ніж
підприємства, які використовують традиційні управлінські стратегії [2, c. 76].
Рівень

інноваційної

активності

українських

підприємств

поки

не

відповідає вимогам сьогодення та залишається низьким у порівнянні з
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економічно розвинутими країнами. Корнельським університетом, школою
бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
формується щорічний авторитетний експертний рейтинг “Глобальний індекс
інновацій” (Global Innovation Index), який в 2019 році включав 127 економік
світу та використовував більше 80 ключових показника інноваційної
активності. Україна в Глобальному інноваційному індексі 2019 року посідає
лише 47 місце. Лідирують в даному рейтингу Швейцарія, США, Нідерланди та
Велика Британія [3].
Важливою передумовою успіху підприємств є інновації та технології.
Інноваційна активність і розвиток технологій визначають ефективність
виробництва і продажу, швидкість старіння продукту і т. ін. При цьому нові
технології є витратомісткими, а тому потребують великих фінансових
інвестицій на тривалий період часу [4, c. 159].
Рівень інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні
залишається одним із самих низьких серед європейських країн. Так у
порівнянні з 2016 р. обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2017 р. в
цілому по Україні зменшився як номінально, так і відсотках до ВВП
промисловості – з 4,6% до 1,4%. В 2018-2019 рр. спостерігалась аналогічна
тенденція.
Всього у всі види економічної діяльності в 2019 році в Україні було
вкладено 584448,6 млн. грн. капітальних інвестицій (табл.1.).
Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільшу частку 39,7 % було
інвестовано в промисловість, 17,7 % та 5,4 % – в переробну промисловість та в
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відповідно.
Відносні показники інвестування підприємств харчової галузі в загальній
структурі є достатньо високими, в порівнянні з іншими галузями економіки,
однак абсолютні значення вартості вкладених інвестицій залишаються
низькими, оскільки незадоволена потреба в них за різними оцінками складає
150-200 млрд. грн.
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Таблиця 1 – Обсяг капітальних інвестицій в Україні в 2019 р.*
2019 р.

Напрям інвестування

млн. грн.

%

Капітальні інвестиції по всім видам економічної діяльності

584448,6

100,0

Капітальні інвестиції в промисловість

231849,5

39,7

Капітальні інвестиції в переробну промисловість

103565,4

17,7

Капітальні інвестиції в виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

31802,2

5,4

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях.
Джерело: сформовано за матеріалами [5].

Необхідно зазначити, що основними джерелами інвестиційних ресурсів є:
власні грошові кошти підприємств та організацій; грошові кошти населення під
житло; кредити банків та фінансових установ; грошові кошти іноземних
інвесторів; кошти державного та місцевих бюджетів; інші джерела.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування наведена в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Структура капітальних інвестицій за джерелами
фінансування в Україні у 2015-2019 рр.*, % до загального обсягу.
Роки
Джерело інвестування

2015

2016

2017

2018

2019

Кошти державного бюджету

2,4

2,3

3,5

4,0

5,0

Кошти місцевих бюджетів

5,0

7,1

9,2

8,7

9,6

Власні кошти підприємств та організацій

67,4

69,4

69,9

71,3

68,1

Кошти іноземних інвесторів

3,1

2,9

1,4

0,3

7,0

Кредити банків та інші позики

7,3

7,1

5,3

6,7

0,6

Кошти населення на будівництво житла

12,0

8,9

7,8

6,4

5,6

Інші джерела

2,8

2,3

2,9

2,6

4,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Разом

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях.
Джерело: сформовано за матеріалами [5].
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Основним джерелом інвестиційних ресурсів в Україні у період 2015-2019
рр. були власні кошти підприємств та організацій на які припадало 67,4 та 68,1
% відповідно. Другим за важливістю джерелом капітальних інвестицій в 2019
році були кошти місцевих бюджетів (9,6 %), третім – кошти іноземних
інвесторів (7,0 %) (рис.1.).

Рисунок 1 – Структура капітальних інвестицій за джерелами
фінансування в Україні у 2019 р.*, % до загального обсягу.
* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях.
Джерело: сформовано за матеріалами [5].

Ці кошти переважно вкладаються в оновлення матеріально-технічної бази
підприємств. В обсягах інвестування інноваційної діяльності на власні кошти
підприємств та організацій в Україні припадає близько 85-90 % в структурі
загального обсягу джерел капітальних інвестицій.
У 2017 р. українські підприємства витрачали виділені на інновації кошти
переважно на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення –
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64,7 % загального обсягу фінансування інновацій або 5898,84 млн. грн., що на
20,7 в.п. менше, ніж у 2016 р. Натомість частка витрат на проведення НДДКР
зросла з 10,6 % у 2016 р. до 23,8 % у 2017 р. Відбулося скорочення кількості
підприємств промисловості, які здійснювали інноваційну діяльність (на 9 %
порівняно з 2016 р. до 16,2 % всіх промислових підприємств), що стало
наслідком значного скорочення кількості інноваційно-активних підприємств [6,
с. 23].
Власні кошти підприємств і організацій є одним із найдорожчих джерел
інвестицій, оскільки формуються за рахунок перерозподілу прибутку від
діяльності таких підприємств і не передбачають наукової та технологічної
складової. Для країни це означає закритий характер економічного відтворення.
Більш прийнятними та дешевими є зовнішні інвестиційні ресурси, наприклад у
вигляді іноземних інвестицій. Але їх залучення потребує стабілізації та
формування позитивної динаміки економіки країни, яка була присутня в
зовнішній торгівлі до воєнних дій на сході країни. Для цього необхідно
здійснити [7, с. 22]:
– пошук та розвиток нових ринків;
– переорієнтацію зовнішньоекономічних зв’язків України на альтернативні
ринки збуту товарів українських виробників.
Орієнтація управління підприємствами харчової галузі на споживача
передбачає постійні маркетингові дослідження його потреб, бажань, смаків і
вподобань. Максимально ефективне використання отриманої підприємством
маркетингової інформації полягає, на нашу думку, в створенні унікальної
споживчої корисності пропонованого продукту за допомогою кращих, ніж у
конкурентів, способів задоволення потреб. Оскільки утримання унікальності
продукту протягом тривалого періоду часу в сучасному глобальному світі
ускладнене, підприємствам необхідно постійно розробляти та впроваджувати
інноваційні продукти і процеси.
За умов недостатньої ресурсної бази фінансування інновацій, актуальним
для підприємств харчової галузі є розширення існуючих та пошук нових
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джерел інвестування, перегляд форм та методів управління інноваційноінвестиційною діяльністю.
Розширення існуючих та залучення нових зовнішніх джерел інвестування
інноваційної діяльності підприємств потребує формування таких необхідних
передумов, як:
– привабливий інноваційно-інвестиційний клімат в державі, регіонах та
галузі;
– висока інвестиційна привабливість підприємств галузі;
– висока ефективність інноваційно-інвестиційних проектів тощо.
Зазначені передумови для підприємств харчової галузі, з нашої точки зору,
можуть бути сформовані в результаті здійснення комплексу скоординованих
зусиль усіма ланками ланцюгу поставок харчової продукції та іншими
зацікавленими суб’єктами: органами місцевої та державної влади, інституціями
знань, місцевими громадами, суспільством в цілому. Ідеї взаємного врахування
інтересів усіх зацікавлених сторін лягли в основу сучасних концепцій
маркетингового управління підприємствами: маркетингу взаємовідносин та
холістичного маркетингу.
Висновки. В сучасних конкурентних умовах важливого значення набуває
застосуванню підприємствами харчової галузі інструментів маркетингового
клієнтоорієнтованого управління. Орієнтація на споживача потребує від
підприємств

активізації

інноваційної

діяльності

та

належного

рівня

інвестиційного її забезпечення. Стан інноваційно-інвестиційної діяльності
українських підприємств потребує покращення, яке може бути досягнуто
завдяки запровадженню в практику управління підприємствами сучасних
концепцій маркетингу взаємовідносин та холістичного маркетингу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ
МАРКЕТИНГУ
У статті досліджуються фактори, що впливають на рівень лояльності
споживачів до компанії та послуг. Описані основні типи лояльності та
проаналізовані основні напрями їх формування. Запропоновані та описані
складові процесу формування та підтримання лояльності споживачів.
Ключові слова: концепція маркетингу відносин, маркетингові стратегії,
лояльність споживача, задоволення споживача, споживчий вибір, програма
лояльності, інформатизація суспільства.
36

Постановка

проблеми.

Зростання

насиченості

ринків

та

розвиток

інформатизації суспільства зумовлює необхідність пошуку нових методів та
підходів для успішної діяльності підприємств. Особливої актуальності набуває
клієнтоорієнтований

підхід

до

управління

маркетинговою

діяльністю

підприємств. Відбувається зміщення акценту діяльності підприємств із
залучення нових споживачів на утримання наявних шляхом формування їх
лояльності як найвищого рівня ставлення до підприємства. Це обумовлює
необхідність переходу підприємств від концепції традиційного маркетингу до
маркетингу

взаємовідносин,

що

передбачає

встановлення

тривалих

і

взаємовигідних відносин підприємств зі споживачами. Застосування такого
підходу дає можливість підприємству отримувати стабільний прибуток у
довгостроковому періоді шляхом підтримання постійних відносин з клієнтами і
максимальному задоволенню їх потреб. Наявність чітко визначеного кола
постійних споживачів, лояльних до компанії, є також одним із визначальних
факторів конкурентоспроможності підприємства. Крім того, досвід передових
компаній світу свідчить про те, що залучення нових клієнтів потребує значно
більших зусиль, ніж утримання вже існуючих. Тому, актуальним стратегічним
напрямом менеджменту підприємства є формування лояльності споживачів та
управління нею.
Метою статті є розкриття теоретичних та практичних аспектів формування
та підтримання лояльності споживачів.
Аналіз досліджень і публікацій. У 1923 році була зроблена перша спроба
визначення лояльності споживачів до бренду. Дане визначення було дуже
простим: «Лояльний до бренду споживач – це покупець, який купує ваш бренд у
100% випадків». Наступні автори визначали лояльність, як схему уподобання
однієї марки при кожній покупці товару, тобто лояльність в основному
асоціювалась з повторною покупкою.
Якщо споживач діє згідно схеми повторної покупки, то товар цієї марки
дуже добре задовольняє його потреби або в нього сформувалась особиста
прихильність до цієї марки. Згідно думки J. Liesse і S. Schlueter прихильність
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марці може бути наслідком її емоційного впливу, чи її впливу на самооцінку
споживача [4].
П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок [3] поряд з емоційною складовою лояльності
говорять й про наявність її раціонального компоненту. В даному випадку,
покупець віддає свою перевагу одночасно декільком конкуруючим між собою
маркам.
Але пояснити природу лояльності лише повторною покупкою чи емоційним
станом не можливо. Jan Hofmeyr i Butch Rice наголошують, що споживач купує
саме ту марку, яка в цей момент представлена на доступному для нього ринку,
або споживач може придбати лише товар цієї марки, оскільки вона потрапляє в
прийнятний для нього ціновий діапазон. На їхню думку, лояльність до марки –
це стійка поведінкова реакція по відношенню до певної марки, яка виникла в
результаті психологічного процесу оцінки [4]. Тобто, споживачу притаманна
тенденція купувати товари цієї марки знову й знову, бо він надає їй перевагу
перед іншими.
Лояльність, згідно Д. Аакеру, це міра прихильності споживача до марки,
тобто лояльність показує, який саме ступінь ймовірності переходу споживача на
іншу марку, особливо, коли вона зазнає змін по ціновим або іншим показникам.
Схильність споживача до сприйняття дій конкурентів знижується при зростанні
рівня його лояльності до марки [2, с.111]. Згідно ж цієї теорії марку неможливо
без великих затрат та значного зниження обсягів продажу та прибутку
перемістити на інше ім’я чи символ.
Цисар А.В. розуміє під лояльністю ступінь нечутливості поведінки
споживачів товарів та послуг до дій конкурентів – таким як зміна ціни,
характеристик товару, послуг, що супроводжується емоційною прихильністю до
товару чи послуги Х [9, с.57]. В той же час, Андрєєв А.Г. розуміє лояльність, як
рішення, в першу чергу, про регулярне споживання тієї чи іншої марки – свідомо
чи несвідомо, що виражається через увагу та поведінку [1, с.16].
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Істотний внесок у дослідження проблеми формування лояльності зробили
також Ф. Райхельд і Т. Тіл 8, Р. Пліс 7 та інші. Науковці досліджують
питання

значення

забезпеченні

лояльності

у

збільшенні

конкурентоспроможності

вартості

підприємства,

підприємства

види

та

та

складові

лояльності. Водночас варто зазначити, що сьогодні в Україні ця проблематика
все ще на стадії розроблення і має багато дискусійних аспектів.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Результати дослідження

тенденцій розвитку маркетингу в Україні Міжнародною маркетинговою групою
України [10] та Українським маркетинговим клубом [11] свідчать про
підвищення уваги підприємств до потреб споживачів та формування
взаємовідносин із ними. 84 % підприємств планують зосередити увагу на
розроблення механізмів взаємодії зі споживачами, а 67 % – на створенні
програм формування їх лояльності. Результати досліджень транснаціональної
корпорації IBM-Rochester довели, що витрати підприємства на залучення нових
споживачів у 5 разів перевищують витрати на їх утримання, а відтак
спрямування ресурсів підприємства на формування лояльності споживачів у
довготерміновій перспективі може бути більш вигідним, ніж їх інвестування
для залучення нових споживачів 12.
Проблемою практиків маркетингової діяльності залишається те, що
задоволених споживачів вони ідентифікують з лояльними. Постає запитання: як
можна відрізнити задоволених споживачів від лояльних? Аналіз праць
російських, американських та українських вчених показує, що лояльні
споживачі – це лише незначний відсоток задоволених споживачів (рис. 1) [4, с.
160].
Найзагальнішою характеристикою задоволених споживачів є позитивна
відповідь на запитання «Чи задоволені Ви продукцією підприємства?». Лояльні
споживачі відповідають «так» на запитання «Ви порекомендуєте нас друзям?».
Причому ці рекомендації надаються за будь-яких обставин протягом доволі
тривалого

часу.

Отож,

лояльні

покупці
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виступають

так

званими

«безкоштовними» промоутерами певного виробника, марки чи торговельної
мережі та довгий час залишаються вірними своїм смакам та уподобанням.

лояльні покупці
повторні покупці
задоволені покупці
всі покупці
Рисунок 1- Структура споживачів торгової марки
Лояльні споживачі потребують мінімальних інвестицій в маркетинг,
оскільки

лояльність

зберігається

за

рахунок

марки

товару,

рівня

обслуговування тощо. Робота з перетворення непостійних клієнтів на лояльних
вимагає найбільших капіталовкладень для створення та розвитку відповідних
програм лояльності. Саме ця група споживачів може принести компанії в
майбутньому найбільший прибуток. Клієнти, що купують за звичкою,
найбільше піддаються впливу стратегії конкурентів, оскільки вони не надають
особливого значення певній торговій марці та відрізняються низькою
зацікавленістю у купівлі товару. Маркетингові заходи фірми, передусім, мають
бути спрямовані на забезпечення мінімізації міграції інших категорій
споживачів в сегмент незадоволених покупців.
Всі чинники, які мають вплив, умовно можна розділити на дві категорії:
матеріальні привілеї, куди відносяться різноманітні знижки, дисконти, низькі
ціни, бонуси, призи та ін., тобто все, що тим чи іншим чином стосується ціни та
нематеріальні цінності, що включають в себе здебільшого емоційну складову, а
саме - позитивні враження від відвідування магазину, доброзичливість
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персоналу та його готовність до комунікацій, консультацій, а також
індивідуальний підхід до кожного.
Аналізуючи результати опитувань споживачів, питому вага матеріальних
та нематеріальних факторів впливу на споживчу лояльність можна зобразити
наступною діаграмою (рис.2):
унікальність
продукції
наявність акцій
низькі ціни
зручність
розташування

чистота магазину

наявність
подарунків

наявність знижок

[]
[]

Рисунок 2 - Питома вага позитивних чинників впливу на споживчу
лояльність [4]
Таким чином, результати дослідження є наступними: найбільш важливим
фактором, що позитивно впливає на лояльність споживачів, виявилась ціна.
Досить передбачувано, враховуючи загальний рівень життя населення, низький
рівень заробітної плати та високі ціни. Чим нижча ціна на товар - тим
позитивнішим буде враження споживача, і відповідно, високі ціни негативно
впливають на загальне враження. Наступним позитивним чинником є наявність
знижок, також має матеріальний характер. На третьому місці - ввічливий
персонал, котрий є провідним фактором у формуванні емоційної прихильності,
та широкий асортимент товару. Фактором з найменшою значущістю виявилась
унікальність продукції.
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Задоволеність є необхідною умовою для формування лояльності, однак у
міру розвитку лояльності вона втрачає своє першочергове значення, і в дію
вступають інші фактори. Особливу роль відіграє соціальне оточення
споживача.
Залежно від рівня поведінкової лояльності та лояльності, що сприймається,
можна виокремити різні види лояльності:
Таблиця 1 - Типи лояльності споживачів
Тип

Основні характеристики

лояльності
Абсолютна

Високому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає високий
рівень лояльності, що сприймається, - є найбільш бажаною для компанії.

Прихована

Низькому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає високий
рівень лояльності, що сприймається. Тобто споживач виділяє певну
компанію серед конкурентів, але купує її продукти чи послуги не так часто
або не в такій кількості, як абсолютно задоволені покупці.

Хибна

Високому рівню поведінкової лояльності споживача відповідає низький
рівень лояльності, що сприймається. Покупки споживача в цій організації є
результатом звичок, обмеженої пропозиції, тому щойно споживач знайде
організацію, яка задовольнятиме його більшою мірою, він відмовиться від
обслуговування.

Відсутня

Надає мінімальні можливості для утримання споживачів.

Сформовано автором на основі [1; 2; 4; 5; 7; 9]
Споживачів з абсолютною лояльністю найлегше утримати. Отож для
утримання споживачів достатньо підтримання наявних стандартів якості
продукту чи послуги, а також обслуговування.
Причинами прихованої лояльності передусім є зовнішні фактори,
наприклад недостатній рівень доходу споживача. У цій ситуації компанії
необхідно

розвивати

поведінкову

лояльність.

Для

цього

можна

використовувати, наприклад, цінові фактори.
Ситуація при хибному типі лояльності є загрозливою, оскільки споживач
не прив'язаний до компанії і як тільки знайде організацію, яка його
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задовольнить в більшій мірі, відмовиться від обслуговування. Для утримання
споживачів з таким типом лояльності необхідно обов'язково посилювати
лояльність, що сприймається.
У випадку відсутності лояльності споживачів організації слід вживати
спеціальних заходів для підвищення лояльності, що сприймається 5.
Ефективність вжитих заходів значною мірою залежить від вибраних
інструментів та методів заохочення прихильності покупців. Успіх можливий
лише за умови проведення такої програми лояльності, яка дасть змогу
стимулювати бажану поведінку або ставлення клієнтів. Сучасні тенденції в
маркетингу, спрямовані на формування довгострокових взаємовідносин із
суб’єктами ринку [6, с.14].
Досягти лояльності під час співпраці з клієнтами можна за допомогою
програм лояльності. Програми лояльності – маркетингові інструменти,
спрямовані на оптимізацію взаємовідносин організацій, що виробляють або
продають товар чи послугу, з клієнтами. Найчастіше виділяють такі види
програм лояльності споживачів:
-

програми,

які

передбачають

матеріальну

та

психологічну

винагороду;
-

програми з фіксованими та диференційованими знижками;

-

програми, які орієнтовані на визначену вузьку аудиторію;

-

програми, які створені на основі пластикових карт [4; 9].
Водночас всі програми можна розділити на дві категорії: цінові та

нецінові. Цінові програми ставлять собі за мету змінити поведінку споживачів
(стимулюють до здійснення покупок, частіших покупок, здійснення покупок на
більшу суму). Головною ж метою нецінових програм є зміна ставлення
споживачів до товару або послуги компанії (від байдужості до прихильності,
від недовіри до довіри тощо) 5, с. 88.
Своєю чергою, сформоване позитивне та віддане ставлення до фірми
змінить купівельну поведінку споживачів. Саме тому варто поєднувати та
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доповнювати

цінові

програми

лояльності

неціновими

для

отримання

синергічного ефекту.
Невід’ємною складовою формування лояльності є розроблення механізму
управління скаргами та претензіями споживачів. Ця складова передбачає
швидке реагування на скарги споживачів, оскільки, як відомо, незадоволені
споживачі дуже швидко поширюють негативну інформацію 4, с. 105.
Основними правилами ефективного вирішення проблеми є: діяти швидко;
визнавати помилки, але не виправдовуватися; показати, що підприємство
зрозуміло проблему з позиції покупця; не сперечатися з покупцями; визнавати
справедливість претензій покупця мовчки чи вголос; виправдовувати покупця,
коли доказів недостатньо; пояснити усі кроки, необхідні для вирішення
проблеми; інформувати споживачів про прогрес; не забувати про компенсацію;
намагатися всіма силами відновити гарне враження покупця про підприємство
2, 13.
Важливим чинником, що впливає на формування лояльності є також
виконання гарантій підприємства. Споживачі повинні мати реальні очікування і
бути впевнені в своїх діях. Оскільки пропозиція гарантії – маркетингова
стратегія, менеджери мають дізнатися, чи доходи фірми перевищують витрати.
Вартість покращення бізнесу має бути протиставлена витратам на виплати
компенсацій за гарантіями і витратам на інвестування у підвищення
операційної ефективності та роботи персоналу. Однак, оцінюючи прибутки,
менеджери повинні враховувати довгостроковий потенціал для більшої
операційної продуктивності, поліпшення самооцінки і мотивації персоналу.
Гарантії повинні бути чіткими, щоб покупці й персонал легко їх розуміли.
Іноді треба пов’язати терміни задоволення гарантії з особливістю діяльності
компанії більше, ніж із загальною роботою.
Отож, для підвищення лояльності споживачів необхідно враховувати
фактори впливу та притримуватися основних складових процесу формування
лояльності.
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Висновки. Лояльність сьогодні є важливим інструментом для успішної
діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Оскільки залучення
нових клієнтів потребує значно більших зусиль, ніж утримання вже існуючих,
актуальним стратегічним напрямом менеджменту підприємства є формування
лояльності споживачів та управління нею. Робота з перетворення непостійних
клієнтів на лояльних вимагає найбільших капіталовкладень для створення та
розвитку відповідних програм лояльності. Проте саме ця група споживачів
може принести компанії в майбутньому найбільший прибуток. Правильний
вибір програми лояльності, а також врахування факторів впливу на споживача є
однією із складових досягнення успіху в сучасному маркетингу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТА АНАЛІЗ ЙОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто економічну сутність маркетингового потенціалу
підприємства, визначено особливості його формування, здійснено аналіз
факторів впливу маркетингового потенціалу на процес функціонування
підприємства в напрямку підвищення його прибутковості, а також оцінено
можливості та обґрунтовано пропозиції щодо зростання маркетингового
потенціалу.
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ефективність

маркетингу,

У часи нестабільної економічної ситуації в країні, та за умов високої
конкуренції

серед

вітчизняних

підприємств,

функціонування

більшості

суб’єктів господарювання направлене на максимізацію усіх можливих
конкурентних переваг, серед яких визначальне місце посідає використання
наявного маркетингового потенціалу. За умов ефективного використання та
безперервного нарощування маркетингового потенціалу підприємство може
бути успішним та орієнтоване на отримання бажаного результату.
Процесом дослідження аспектів формування та розвитку маркетингового
потенціалу підприємства займалося багато вчених-економістів, зокрема:
Л. В. Балабанова [3], Л. В. Григор’єва [5], В. А. Гросул [6], Н. Рожко [10],
Н. М. Тягунова [11], М. Г. Саєнко [13] та інші. Варто зазначити, що на даний
час, питання маркетингового потенціалу в Україні та механізму його розвитку
перебуває на початковій стадії, а тому потребує подальших наукових
досліджень.
Основною метою статті є виокремлення та систематизація чинників
впливу на формування та розвиток маркетингового потенціалу підприємства з
метою забезпечення конкурентних переваг на ринку.
На жаль, як єдиного підходу до трактування поняття маркетингового
потенціалу підприємства, так і загальної методології оцінки немає. Більшість
практиків стверджують, що ефективність маркетингової діяльності полягає у
зростанні обсягів продажів і збільшення прибутку.
Ось наприклад, Григорчук Т.В. під маркетинговим потенціалом розуміє
сукупність внутрішніх можливостей та зовнішніх шансів задовольняти потреби
споживачів та отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. Цим
поняттям

визначають

можливості

підприємства

ефективно

виявляти,

формувати та найповніше задовольняти потреби споживачів [4, с.56].
Отже, під маркетинговим потенціалом розуміємо сукупність можливостей
і коштів підприємства в реалізації його маркетингової діяльності, а також
здатність

маркетингової

системи

забезпечувати

ефективну

конкурентоспроможність підприємства за допомогою проведення дієвих
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маркетингових заходів в області дослідження ринкового попиту, цінової,
товарної, збутової, фінансової й комунікативної політики.
Встановлено,

що

різноманіття

думок

вчених

щодо

сутності

маркетингового потенціалу підприємства залишає поза увагою той факт, що в
світовій економіці відбулися значні зміни: посилився дефіцит фінансування,
зменшилось споживання, поняття конкурентоспроможності змінило свій
відтінок. Вважаємо, що зміни в економіках різних країн світу та, зокрема, в
економіці України дають можливість змінити погляди на сутність не лише
маркетингового потенціалу, але й потенціалу підприємства, зокрема [1, 2].
Проте, як зазначає О. Сумець, на кінцеві результати однаково впливають,
крім маркетингу, й інші складові потенціалу підприємства: менеджмент, кадри,
виробничі сили (обладнання, технологія), фінансовий потенціал, тому така
оцінка занадто спрощена і необ’єктивна [15, с. 92 ]
Вважаємо раціональним, розглянути запропоновані основні підходи
деяких

авторів

до

оцінки

ефективності

маркетингового

потенціалу

підприємства.
Науковці вважають, що ефективність маркетингової діяльності необхідно
оцінювати на основі аналізу об’ємів витрат на маркетинг і їх вплив на розмір
реалізованої продукції [7, 8].
В той же час як Л. Балабанова ефективність маркетингу оцінює за такими
напрямами:

покупка,

маркетингові

інтеграції,

адекватність

інформації,

стратегічна орієнтація, оперативна ефективність. Проте автором не визначено
систему показників оцінки цих напрямів та алгоритму розрахунку ефективності
[3, с. 27]. Інші автори ефективність маркетингу пов’язується з якістю рішень,
що приймаються, та з реалізацією цих рішень» [16].
Л. Стрий та інші маркетингову діяльність оцінюють шляхом побудови
математичної моделі показників ефективності: – підсистем маркетингу за
видами маркетингової діяльності [14, с. 132].
Попри відсутність єдності поглядів щодо сутності маркетингового
потенціалу, вчені наголошують на важливості маркетингового потенціалу для
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підприємства в умовах нестабільного середовища та законодавчої бази в
Україні.
Одним з основних рушійних сил формування та розвитку маркетингового
потенціалу є кадрова політика підприємства, яка здатна забезпечити
престижність праці на підприємстві і підвищити його конкурентоспроможність.
Акцентуючи увагу на тому, що результативність підприємства залежить від
стійкої ринкової позиції, своєчасного задоволення потреб споживачів, а також
адаптації до мінливих зовнішніх умов вважаємо, що одним з головних аспектів
стійкого розвитку будь якого підприємства є безперервне управління
маркетинговим

потенціалом.

Але,

визначення

політики

управління

маркетинговим потенціалом неможливо без врахування чинників зовнішнього
маркетингового середовища, які здійснюють найбільший вплив на поточний та
майбутній стан маркетингового потенціалу економічного суб’єкта, що
функціонує у сфері торгівлі. Тому, виникає необхідність визначити чинникиактиватори, які впливають на формування та розвиток маркетингового
потенціалу підприємства [9].
Саєнко М.Г. вперше вказав на необхідність врахування активаторів
маркетингового потенціалу, та у своїй праці зазначив, що «…активаторами
маркетингового потенціалу є ті фактори, завдяки яким створюється можливість
забезпечувати необхідний темп стійкого розвитку процесу маркетингового
управління» [13, с.61].
За результатами його дослідження були визначені найбільш значимі
чинники-активатори маркетингового потенціалу підприємств (рис. 1).
Зважаючи на це, тільки шляхом організації комплексної та ефективної
політики управління маркетинговим потенціалом у комбінації із чинникамиактиваторами підприємство може забезпечити формування конкурентних
переваг на споживчому ринку, а також здійснити найбільш повне та якісне
задоволення потреб споживачів.
За

підсумками

проведених

досліджень,

маємо

відзначити,

що

маркетинговий потенціал є інструментом, за допомогою якого підприємство
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зможе визначити свій існуючий стан, виявити невикористані резерви і
розробити ефективні стратегії розвитку.

рівень адаптації
маркетингового
потенціалу до змін ринку
рівень інформаційної
насиченості
маркетингового
і

рівень гнучкості та
динамічності
маркетингових бізнеспроцесів до змін ринку

Активатори
маркетингового
потенціалу

рівень стратегічної
маркетингової
чутливості

рівень комунікаційної
активності

рівень інноваційності
комплексу
маркетингового
інструментарію до змін
ринку

Рисунок 1 – Чинники-активатори, що впливають на формування
маркетингового потенціалу підприємства[13].
Розвиток маркетингового потенціалу будь якого підприємства можливий
за рахунок активного використання маркетингових ресурсів з урахуванням
чинників що мають вплив на формування маркетингового потенціалу. Тому
виявлення

та

оцінка

чинників-активаторів

маркетингового

потенціалу

підприємства які здійснюють найбільший вплив на поточний та майбутній стан
системи управління маркетинговим потенціалом підприємства дозволяє
визначити бажану стратегію його розвитку [6, 12].
Маркетинговий

потенціал

є

інструментом,

за

допомогою

якого

підприємство має змогу оцінити свою конкурентну позицію на ринку, виявити
резерви, що не використовуються на повну, а також розробити ефективну
довготермінову стратегію. Збільшення ефективності використання ресурсів
підприємства та його загальний потенціал можливо за рахунок активного
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використання маркетингових ресурсів та розвитку маркетингового потенціалу
підприємства [2, 13].
Отже, проведене дослідження дає змогу визначити певні закономірності,
серед яких проблема відсутності спрямованості маркетингового потенціалу на
збільшення

конкурентоспроможності

підприємства.

Таким

чином,

в

економічній літературі запропоновано основні напрямки визначення структури
маркетингового потенціалу підприємства, але ці напрямки нажаль не були ще
застосовані на практиці, причиною цього може бути відсутність чіткої моделі,
яка б змогла наочно відобразити сутність маркетингового потенціалу, та
оцінити його ефективність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
У процесі становлення концепції логістики змінювалися й уточнювалися як
саме визначення, так і об'єкти дослідження логістики. Однак основним
об'єктом аналізу, управління та оптимізації в логістиці завжди був певний
потік, як правило матеріальний. Слід зазначити, що у зарубіжній і
вітчизняній

літературі

немає

єдиного

визначення

логістики.

Існуючі

тлумачення можна узагальнити, як науку про планування, організацію,
управління, постійний

контроль

й

регулювання

руху

матеріальних і

інформаційних потоків в просторі і в часі від їх початкового джерела до
кінцевого споживача
Ключові слова: логістика, логістична концепція, конкурентоспроможність,
логістизація, економічний потік, матеріальний потік.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. На сучасному етапі функціонування економіки
країни існують певні протиріччя і неточності у визначенні логістики, як
категорії та сприйнятті лише матеріальних потоків, як незаперечної складової.
Проте, існують й інші погляди, які доцільно розглянути та деталізувати.
Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі
підходів до вивчення та дослідження логістики зокрема та логістичної
концепції в цілому, що дозволить більш ефективно використовувати іх у
практичній

діяльності

підприємств.

Як

результат,

підвищення

конкурентоздатності суб’єктів господарювання.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. У розробку теорії та
методологію логістики значний внесок внесли зарубіжні та вітчизняні вчені, якот: Андерсон Дж., Арнольд Дж., Головатюк І., Громова О., Джексон Дж.,
Джексон Л., Довгань Ю., Дойль П., Друкер П., Клейтон П. , Котлер Ф.,
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Кофлан Е., Крістофер М, Купер М., Мерфі П., Нижник В., Новак Р., Олівер Н.,
Перевозова І., Пчелянська Г., Рейнхард Л., Стерлінг Дж., Тангеман Н.,
Турбайд Д., Уотерс Д., Фізер Т., Фіронов X., Флапеган Д., Шервуд Ч., Штерн Л.
та інші. Проте, потребують подальшого уточнення та дослідження питання
формування логістичної концепціі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «логістика», що означає
«мистецтво обчислювати, міркувати», з'явився ще в Стародавній Греції. У
Римській імперії цим терміном позначалися правила розподілу продовольства.
Винахідником перших наукових праць з логістики прийнято вважати
французького військового фахівця початку XIX ст. Джомини, який визначив
логістику як практичне мистецтво маневру військами, яке включає не тільки
перевезення, але й широке коло питань з планування, управління, постачання,
визначення «місця дислокації військ, а також будівництво мостів, доріг тощо»
2.
Термін «логістика» містить як давньогрецькі корені: logos, logistos, logistea,
що

означає

розум,

розрахунок

і

мистецтво

практичного

проведення

розрахунків. Остання обставина пояснюється тим, що виникнення і розвиток
практичної логістики пов'язане з проблемами військових сполучень. В античній
математиці

під

логістикою

обчислювальних і

розуміли

сукупність

відомих

в

той

час

вимірювальних алгоритмів. Лейбніц вживав термін

«logística» для розробки свого обчислення умовиводів. Американські інженерилогістики дотримуються визначення логістики як мистецтва і науки управління,
техніки і технічної активності, які передбачають планування, постачання і
застосування засобів переміщення з метою реалізації плану і досягнення
поставленої мети. За визначенням Ради з управління логістикою США (Council
of Logistics Management), логістика  це процес планування, здійснення
контролю за надходженням ефективних і оптимальних за вартістю сировини і
матеріалів, їх складуванням, створенням запасів для переробки, за збереженням
готової продукції і інформації від моменту походження до моменту споживання
з метою задоволення потреб клієнтів 9.
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Німецькі вчені і практики визначають логістику як планування,
управління, здійснення і контроль корисних і рентабельних рухів сировини,
напівфабрикатів і готової продукції разом з супутньою інформацією. Як
помічник бізнесу, логістика це інструмент маркетингу і менеджменту, що
сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації
бізнесу за рахунок ефективного (з точки зору зниження загальних витрат
компанії і задоволення вимог кінцевих споживачів) управління матеріальними і
(або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і
фінансових коштів.
У зарубіжній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення логістики.
У літературі налічується понад три десятки різних визначень логістики. У
вітчизняній літературі зустрічаються назви промислова, виробничо-комерційна,
комерційна, закупівельна, збутова, транспортна, розподільна, підприємницька
логістика.
Аналізуючи різні визначення логістики, можна узагальнити їх в одне,
більш ємне і змістовне: логістика  наука про планування, організацію,
управління,

постійний

контроль

й

регулювання

руху

матеріальних

і

інформаційних потоків в просторі і в часі від їх початкового джерела до
кінцевого споживача 9; 10.
У сучасних умовах західні фахівці виділяють кілька видів логістики:
1) закупівельна логістика;
2) виробнича логістика;
3) збутова (або розподільна) логістика;
4) транспортна логістика.
Невід'ємною частиною всіх видів логістики є також обов'язкова наявність
логістичного

інформаційного

потоку.

В

основі

процесу

управління

матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в
логістичних системах. У зв'язку з цим одним з ключових понять логістики є
поняття

інформаційного

потоку.

Інформаційним

потоком

називається

сукупність циркулюючих в логістичній системі повідомлень, необхідних для
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управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може
існувати у вигляді паперових і електронних документів і в цілому він відповідає
матеріальному.

Інформаційний

потік

може

випереджати

матеріальний,

слідувати одночасно з ним або після нього; спрямованість інформаційного
потоку може бути як в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну. Таким
чином, інформаційний потік включає в себе дані про товарний потік, їх
передачу, обробку та систематизацію з подальшою видачею готової інформації.
Підсистему управління інформаційним потоком в логістиці часто називають
комп'ютерною логістикою.
Розподільна логістика охоплює весь комплекс завдань з управління
матеріальним потоком на ділянці постачальник-споживач, починаючи від
моменту постановки завдання реалізації і закінчуючи моментом виходу
поставленого продукту зі сфери уваги постачальника. При цьому завданням
маркетингу є підтримка посередником уваги до продукту на колишньому рівні.
Логістика є системою, що містить функціональні області, між якими
існують тісний взаємозв'язок. Наприклад, якщо в основному виробництві
використовується технологія, яка потребує наявності істотних проміжних
запасів матеріалів і сировини, то відповідно до логістичної поставки
передбачається здійснювати в чітко визначений час через короткі інтервали.
Для виконання нерегулярних замовлень в мінімальні терміни, коли для
основного виробництва характерно просторове зосередження устаткування,
створення резервів виробничих потужностей (так званих систем «островів
виробництва»), в області закупівель використовуються відповідні способи, що
дозволяють придбати різноманітні матеріальні ресурси, з тим, щоб виконати
ідивідуальні замовлення. У логістичному ланцюзі, тобто ланцюзі, по якому
проходять товарний і інформаційний потоки від постачальника до споживача,
виділяються такі головні ланки:
1) поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів;
2) зберігання продукції і сировини;
3) виробництво товарів;
56

4) розподіл (включаючи відправку товарів зі складу готової продукції);
5) споживання готової продукції.
У процесі становлення концепції логістики змінювалися й уточнювалися
як саме визначення, так і об'єкти дослідження логістики. Однак основним
об'єктом аналізу, управління та оптимізації в логістиці завжди був матеріальний
потік. Потім до числа об'єктів дослідження логістики стали відносити
інформаційні та фінансові потоки, супутні матеріального, а також потік послуг.
Ми поділяємо точку зору багатьох вітчизняних вчених щодо того, що
об'єктом дослідження логістики є не тільки матеріальні потоки, але економічні
потоки взагалі в самому широкому сенсі цього слова. Звідси, головною метою і
основним змістом логістики є оптимізація і раціоналізація економічних потоків
для досягнення поставлених перед підприємством цілей з найменшими
витратами.
В кінцевому рахунку, логістизація економічних потоків повинна сприяти
скороченню сукупних витрат і втрат підприємства в його трансакціях, а отже,
зростання прибутку.
Для досягнення цих цілей логістика здійснює певні функції, які традиційно
пов'язані з безпосереднім управлінням рухом економічних потоків в сфері
постачання, виробництва і розподілу.
Основними логістичними функціями прийнято вважати:
- управління закупівлями;
- транспортування;
- управління запасами сировини, матеріалів і готової продукції;
- складування;
- управління виробничими процедурами;
- упаковку продукції;
- ціноутворення;
- фізичний розподіл.
Реалізуючи перераховані функції, логістика в комплексі з маркетингом
дозволяють підприємству виробити стратегію забезпечення конкурентних
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переваг на основі врахування запитів кожного конкретного споживача. Вони
формують відповідний підхід, в рамках якого всі стадії виробництва,
постачання і збуту розглядаються як єдиний і безперервний процес руху і
трансформації економічних потоків в задоволення споживчих запитів. У зв'язку
з цим вважаємо за доцільне звернутися до питання взаємодії логістики та
маркетингу підприємств як ключових факторів успіху в галузі управління
процесами руху товару.
Оскільки економічні потоки як об'єкт логістики в основному формуються в
процесі виробництва (в логістиці загальноприйнято розглядати матеріальний
потік від вихідної сировини до готової продукції з супроводжуючими його
потоками фінансів та інформації), то маркетинг, як управління виробництвом і
збутом (а за великим рахунком і закупівлями  маркетинг закупівель ряд
авторів виділяють в окремий вид маркетингової діяльності), очевидно, має на
увазі і управління економічними потоками, тобто логістику.
Висновки. Таким чином, економічний зміст, різноманіття організаційноправових

форм,

багатофункціональність

структури,

комплексність

і

системність організації, багатогалузевий характер охоплення, глобальна
спрямованість розвитку і зростання масштабів комерційної діяльності в умовах
динамічного зовнішнього середовища і актуальною тенденції до спеціалізації і
інтеграції господарської діяльності суб'єктів на основі обміну створюваними
цінностями зумовлюють і затребують логістичної підхід  логістику у всіх її
проявах: як мислення, як концепцію, як загальне стратегічне цілепокладання, як
інтегративну

організацію,

ресурсозберігаючий

алгоритм

як


функціональний
як

системний

менеджмент,
фактор

як

підвищення

конкурентоспроможності та економічного розвитку не тільки окремих
господарюючих суб'єктів, але і всієї національної економіки.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасного брендменеджменту в контексті сучасних соціально-культурного, інформаційнокомунікативних,
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напрямки

вдосконалення і розвитку бренд-технологій і бренд-філософії. Досліджено
необхідність освоєння нових методів і технік управління.
Ключові слова: Бренд, бренд-менеджмент, маркетингові технології, брендинг.
Постановка проблеми. У сучасному світі менеджмент організації повинен
головним чином бути орієнтований на приріст репутаційних активів, що
розглядаються як сильна конкурентна перевага. Значно зростає роль брендменеджменту. Бренди та маркетингові технології управління ними істотно
трансформуються, значно збільшується рівень інвестицій в приріст капіталу
бренду. З урахуванням революційних змін пропонується прискорено згортати
застарілі системи і забезпечувати впровадження новітніх підходів поглибленого
аналізу для обліку всіх сторін контакту зі споживачами.
Висока динаміка розвитку інформаційно-комунікативних технологій,
намітилися тренди посилення ролі широкого спектру послуг в світовій
економіці, диверсифікація виробництва з випуску товарів на генерування
інтелектуальних продуктів змушують компанії переглянути управлінську
політику.
Процес формування бренду досліджували у своїх працях такі науковці як
Ж-Н Капферер [1], В.В. Герасименко, Л.М. Шульгіна, А.В. Крилов, М.В. Лео,
Е. Райс, О.В. Морозов, М. Саатчи та інші. У вітчизняних виробників не
викликає сумнівів щодо важливості бренду у структурі активів підприємства.
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Проте, постійного вивчення, вдосконалення, систематизації потребують
принципи формування та технології бренду.
Розглянемо детальніше основні тенденції розвитку сучасного брендменеджменту в контексті сучасних соціально-культурного, інформаційнокомунікативних, технологічних реалій.
Проаналізувавши сучасну наукову спеціалізовану літературу, в основі
дослідження якої є бренд-менеджмент як практична технологія і наукова
концепція, можна систематизувати такі напрямки вдосконалення і розвитку
бренд-технологій і бренд-філософії.
Фахівці з бренд-менеджменту вважають, що раніше товар був предметом
просування з його фізичними і функціональними характеристиками (розмір,
вага, швидкість, енергоспоживання, термін служби, дизайн, ціна тощо), а тепер
предметом просування став бренд з його місією, характером, душею,
цінностями, а також емоційними і соціальними вигодами, які він обіцяє
споживачеві. Висока конкурентоспроможність бренду досягається за рахунок
«внутрішніх» імперативів (емоційне сприйняття споживачами і т. д.), а не
«зовнішніх» «показних» характеристик (популярність, унікальність, помітність,
елітарність і тощо) [1, с. 20].
При прийнятті купівельного рішення домінує емоційна складова, яка
істотно впливає на концепцію виробництва товарів чи послуг. Відповідно,
раціональніше стає робити акцент на враження від використання продукції, ніж
на самій продукції [2, с. 58]. Для сучасних компаній стає важливим не просто
продавати товар або послугу з унікальними опціями і характеристиками, але і
відповідне враження про нього. Дана тенденція зумовлює вибір афективної,
емоційно-забарвленої стратегії позиціонування і просування бренду.
Фахівці зазначають, що поведінка споживача та купівельні звички
аудиторії за останні кілька років змінилися настільки, що компанії були
змушені повністю переосмислити те, як вони продають свої товари і послуги.
Одним із трендів розвитку сучасного бренд-менеджменту стало встановлення
особливих відносин з клієнтами. Ця тенденція викликана стрімким розвитком
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концепцій «економіки вражень», «маркетингу вражень», сутність яких
зводиться до залучення покупців у співпрацю з брендом, що побудована на
безперервній онлайн-взаємодії з покупцем, і в емоційному залученні покупця в
розвиток і вдосконалення бренду [4, с. 90]. Відбувається трансформація ролі
споживача в бізнес-процесах і маркетингових стратегіях: з пасивного учасника
комунікації споживач перетворюється в «співтворця» всіх бізнес-маніпуляцій.
Він бере участь в розробці макета нового продукту, в процесі генерування
креативних ідея, в позиціонуванні та просуванні товару, в реалізації
комунікативної програми, в рекрутингу нових споживачів за допомогою
репоста в соціальних мережах тощо.
Наразі активне використання ігрових технологій при конструюванні
діалогу між брендом і його споживачем - гейміфікація: відмова від повчальних
імперативних повідомлень на користь «розважального», «інтригуючого»
контенту, в основі якого лежить драматургія коміксів, квестів тощо [3].
Сучасні бренди в своїй політиці бренд-менеджменту, з одного боку,
враховують фактори, що визначають споживчі рішення і поведінку, з іншого
боку, концептуалізують індивідуальну вищу ідею, свого роду філософію, яка
відображатиме вища аксіологічне призначення компанії, і пропонують
споживачам долучитися до неї через участь в реалізації концепції соціальної
відповідальності (КСВ) [7, с. 108, 4]. В результаті, народжується нове розуміння
брендів як «кластерів цінностей».
На нашу думку, у час стрімкого розвитку наукомістких технологій стає
можливим не просто конструювати бренди, а виступати засновником цілого
ринку нових товарів і послуг. Однак, щоб створити ринок, необхідно зламати
повсякденні правила гри і сценарії.
У своїй книзі «Бренд назавжди» Жан-Ноель Капферер писав: «Переможці
стартують першими і роблять ривок, щоб створити відрив від тих конкурентів,
що виходять на ринок» [1, с. 68].
При формуванні образу торгової марки роблять акцент на «яскраве»
позиціонування бренду, подібну модель поведінки використовують, щоб
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справити враження потенційних партнерів. Мотиви компаній при виборі такої
стратегії дивно схожі: бренди прагнуть дистанціюватися від конкурентів не за
рахунок реалізації звичних і перевірених засобів і прийомів брендингу, а за
рахунок епатажу і яскравості інтегрованої бренд-кампанії [1, с. 149].
В сучасних умовах активне впровадження компаніями технологій HRбрендингу, що концентрується на внутрішній бренд-білдінговій політиці,
розробкою якої займаються спеціально організовані HR-департаменти. У центрі
HR-брендингу позначений пріоритет людських ресурсів, які складають
ціннісний і стратегічний потенціал компанії [5, с. 426].
На нашу думку, в сучасних умовах важливо здійснювати постійний
моніторинг ринку для максимального задоволення потреб покупців. Адже
знання ринкових тенденцій призводить до розуміння зміни або нових
уподобань
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виявленню

нових

перспективних

можливостей, спрямованих на задоволення зростаючих запитів покупців
шляхом створення нових товарів під брендами компанії.
При високій концентрації конкуренції на ринку актуальним завдання
фахівців з брендингу залишається формування та посилення лояльності
покупців до бренду. Для успішної діяльності компанії потрібно постійно
здійснювати моніторинг ступеня лояльності споживачів бренду, аналізувати
чинники, що сприяють збільшенню марочної прихильності, розробляти
комплексні заходи щодо формування лояльності бренду і оцінювати
ефективність їх проведення [4, с. 91, 9]. Програми формування та розвитку
лояльності

бренду,

чітко
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на

обраний

сегмент
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допомагають компанії не тільки збільшувати обсяги продажів, але і
персоніфікувати відносини зі своїми постійними клієнтами [1, с. 194, 6].
Узагальнюючи думку фахівців з брендингу можемо стверджувати, що
важливим є міжфункціональний підхід до процесу управління брендом, який
зумовлений інтегрованим характером взаємозв'язків виробництва, маркетингу,
збуту,

комунікацій

та

інших

сфер

комерційної

діяльності

компанії.

Орієнтованість бренду компанії сприяє організації структури управління
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компанії в напрямку інтегрування всіх її елементів в єдиний процес брендингу.
В період інформатизації суспільства, популярності набувають сервісноорієнтовні бренди, що є інноваційним комплексним продуктом, створеним з
використанням технологій спільної творчості із споживачем, накопичення і
управління знаннями, передових інформаційних і цифрових технологій і
послуг, що генерують нові споживчі цінності для споживачів [8, с. 635].
Висновок. В умовах стрімкого розвитку ринку із загальної системи
управління

виділився

маркетинг

як

специфічна

функція,

викликана

необхідністю освоєння нових методів і технік управління, заснованих на
маркетингових рішеннях і орієнтованих на задоволення потреб споживачів.
Управління брендами закріплює загальні правила і норми управління брендами,
а також закладає основу ефективного брендингу. Слід зазначити, що як
самостійна

функція

бренд-менеджмент
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особливих
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реалізованих фахівцями в стратегічному, оперативному та адміністративноорганізаційному управлінні брендами компанії.
Виходячи із наведених тенденцій, ми можемо зробити висновок, що, поперше, всі вони носять взаємозалежний характер, і, по-друге, всі перераховані
тенденції в більшій чи меншій мірі інтегровані в інноваційної концепції брендменеджменту, об'єднуючою в собі широкий діапазон засобів і технологій
бренд-менеджмента, але представляє собою концентровану гуманістичну,
соціально-орієнтовану,

персоніфіковану
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встановлення довірчих відносин, веде до високого задоволенню потреб
споживачів протягом тривалого періоду. Стратегія провідної організації
будується в напрямку задоволення цільових споживчих груп за рахунок
диверсифікації споживчих цінностей.
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «мaгiстp»
Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
ПЛAНУВAННЯ I PEAЛIЗAЦIЯ PEКЛAМНOЇ ДIЯЛЬНOСТI
ПIДПPИЄМСТВA
У стaттi пpoвeдeнo дoслiджeння плaнувaння i реалізації peклaмної діяльності
нa пiдпpиємствi. Poзглянутo фaктopи, щo впливaють нa успiшнiсть
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планування та реалізації peклaмнoї дiяльнoстi. Oсoбливa увaгa звepнeнa нa
oснoвнi упpaвлiнськi piшeння пpи фopмувaннi плaну зaсoбiв peклaми.
Ключoвi слoвa: мapкeтингoвa кoмунiкaцiя, пaблiк piлeйшнз, кoмунiкaцiйнa
пoлiтикa, peклaмa, систeмa мapкeтингoвих кoмунiкaцiй, кoмунiкaтивнa
взaємoдiя.
У сучaсних умoвaх peклaмoдaвцi зaцiкaвлeнi в скopoчeннi peклaмних
витpaт пpи oднoчaснoму пiдвищeннi eфeктивнoстi peклaмних зaхoдiв. У
виpiшeннi цiєї пpoблeми мoжe дoпoмoгти пpoвeдeнню peклaмної діяльності.
Пpи

poзpoбцi

тa

пpoвeдeннi

зaгaльнoнaцioнaльнoї

спoживчoї

peклaми

нaйчaстiшe пpoвoдять peклaмнi кaмпaнiї, якi oб’єднaнi oднiєю тeмoю, з плинoм
чaсу poзшиpюються, зaлучaючи piзнi aудитopiї, piзнi нoсiї, iншi eлeмeнти
пpoсувaння тoвapу нa pинoк. Peклaмнa діяльність мoжe бути opiєнтoвaнa нa
oдну хapaктepистику peклaмoвaнoгo тoвapу, звepтaтися дo oднiєї цiльoвoї
aудитopiї, мoжe oхoплювaти всi aудитopiї тa всi вiдмiтнi хapaктepистики тoвapу.
Для тoгo, щoб бiльш eфeктивнo упpaвляти peклaмними кaмпaнiями, дoцiльнo
poздiлити їх нa пeвнi типи, якi вiдpiзняються ступeнeм oхoплeння, зaсoбaми
peклaми,

якi

пpи

цьoму

викopистoвуються,

тepмiнaми

пpoвeдeння,

гeoгpaфiчним oхoплeнням pинку тa iншими хapaктepистикaми.
Нaукoвцями знaчнa увaгa пpидiлялaсь пpoцeсу плaнувaння та реалізації
peклaмнoї діяльності зaгaлoм. Пpoтe, питaння плaнувaння та реалізації
peклaмнoї дiяльнoстi вимaгaє пoстiйнoгo нaукoвoгo i пpaктичнoгo пoшуку у
зв’язку iз oсoбливiстю oб’єкту peклaмувaння.
Peклaмa є нaйдiєвiшим iнстpумeнтoм у спpoбaх кoмпaнiї peгулювaти
пoвeдiнку пoкупця, пpивepнути увaгу дo свoїх тoвapiв (пoслуг), ствopити
пoзитивний iмiдж сaмoго підприємства. Зa oстaннi poки вiдбулoся iстoтнe
усклaднeння peклaмнo-iнфopмaцiйнoї дiяльнoстi. Суть нoвoї poлi peклaми в
тoму, щo вoнa стaлa нeвiд’ємнoю i aктивнoю чaстинoю кoмплeкснoї систeми
мapкeтингу, piвeнь poзвитку якoї визнaчaє якiсть i eфeктивнiсть peклaмнoiнфopмaцiйнoї дiяльнoстi виpoбникa i її вiдпoвiднiсть нoвим вимoгaм свiтoвoгo
pинку. Гoвopячи пpo пpoсувaння товару або послуги, мoжнa скaзaти, щo
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peклaмa вжe стaлa тpaдицiйним, звичним кaнaлoм пpoсувaння, як для
кepiвництвa, тaк i для спoживaчiв. Будь-яку peклaмну дiяльнiсть мoжнa нaзвaти
сукупнiстю вeликoї кiлькoстi peклaмних кaмпaнiй, спpямoвaних нa peaлiзaцiю
piзних цiлeй. Зapубiжнi aвтopи нaйчaстiшe poзглядaють пoняття «peклaмнa
кaмпaнiя» з тoчки зopу пpoцeсуaльнoгo пiдхoду.
Peклaмнa кaмпaнiя – цe кoмплeкс взaємoпoв’язaних, скoopдинoвaних дiй,
щo poзpoбляються для дoсягнeння стpaтeгiчних цiлeй i виpiшeння пpoблeм
пiдпpиємствa, i є peзультaтoм зaгaльнoгo peклaмнoгo плaну для piзних, aлe
пoв’язaних oдин з oдним peклaмних звepнeнь, poзмiщeних в piзних ЗМI
пpoтягoм пeвнoгo пepioду чaсу. [1, c. 342; 2, с. 148]
Нa успiшнiсть peклaмнoї діяльності мoжнa poзpaхoвувaти пpи дoтpимaннi
pяду умoв:
 пpoвeдeння кoмплeкснoгo мapкeтингoвoгo дoслiджeння, якe дoзвoлить
виявити oсoбливoстi цiльoвoї гpупи спoживaчiв i сфopмувaти пopтpeт типoвoгo
клiєнтa, вивчити спeцифiку pинку тa стpaтeгiї кoнкуpeнтiв нa цьoму pинку,
oцiнити пepeвaги peклaмoвaнoгo тoвapу, йoгo iндивiдуaльнiсть, a тaкoж виявити
хapaктepистики, пepeвaги i нeдoлiки зaсoбiв пoшиpeння peклaмних мaтepiaлiв;
 oцiнкa пoтeнцiйних мoжливoстeй пiдпpиємствa-peклaмoдaвця, щo
дoзвoляє виявити йoгo сильнi i слaбкi стopoни в poбoтi нa oбpaнoму pинку тa з
уpaхувaнням peзультaтiв SWOT-aнaлiзу визнaчити кoнкуpeнтнi пepeвaги;
 poзpoбкa гpaмoтнoї peклaмнoї стpaтeгiї, щo дoзвoляє виявити peклaмнi
цiлi, oсoбливoстi пoзицioнувaння peклaмoвaнoгo тoвapу, нaпpямки peклaмнoї
кaмпaнiї;
 ствopeння peклaмнoї пpoдукцiї, якa зaпaм’ятoвується, є opигiнaльнoю i
нaлeжним чинoм впливaє нa цiльoву aудитopiю;
 вибip вiдпoвiднoї стpaтeгiї i твopчoї плaтфopми ЗМI для дoнeсeння
peклaмнoї iнфopмaцiї дo цiльoвoї aудитopiї;
 дoсить висoкий ступiнь скoopдинoвaнoстi дiй пpи peaлiзaцiї всiх eтaпiв
peклaмнoї діяльності. [3; 4, с. 64]
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Плaнувaння та реалізація peклaмнoї діяльності – цe пpoцeс, peзультaтoм
якoгo є склaдaння плaну peклaмнoї кaмпaнiї нa пeвний пepioд. Гoлoвнe
зaвдaння плaнувaння – визнaчити, як будe дoнoситися peклaмнe пoвiдoмлeння
дo спoживaчa: в якiй фopмi, зa дoпoмoгoю яких зaсoбiв мaсoвoї iнфopмaцiї тa в
paмкaх якoгo бюджeту. Пpoвeдeння будь-якoї peклaмнoї кaмпaнiї вимaгaє
peтeльнoї пiдгoтoвки, i її плaнувaння дoцiльнo здiйснювaти пoeтaпнo. У
спeцiaлiзoвaнiй

лiтepaтуpi

дoклaднo

oписуються

пpoгpaми

пpoвeдeння

пoeтaпнoгo плaнувaння peклaмнoї кaмпaнiї, щo включaють вiд тpьoх, a в дeяких
випaдкaх i дo 15 eтaпiв. Poзглянeмo кiлькa мeтoдик пoeтaпнoгo плaнувaння та
реалізації peклaмнoї стpaтeгiї, зaпpoпoнoвaних piзними aвтopaми. Тaк, дeякi
нaукoвцi видiляють тaкi eтaпи плaнувaння та реалізації:
 визнaчeння цiлeй;
 цiльoвa aудитopiя;
 визнaчeння зaсoбiв i нoсiїв;
 визнaчeння бюджeту;
 вибip викoнaвцiв;
 склaдaння звepнeнь;
 пoпepeднi випpoбувaння;
 poзpoбкa систeми кoнтpoлю. [5, с. 54; 6, с. 98]
Також, нaукoвцi пpoпoнують свiй пiдхiд дo плaнувaння та реалізації:
ситуaцiйний aнaлiз; стpaтeгiчнe плaнувaння, рoзpoбкa peклaмнoї кaмпaнiї,
рeaлiзaцiя peклaмнoї кaмпaнiї, анaлiз peклaмнoї кaмпaнiї, кopeкцiя peклaмнoї
кaмпaнiї. [8, с. 110; 9, с. 127]
У paзi плaнувaння та реалізації peклaмнoї діяльності склaднiшe пpийняти
piшeння пpo зaсoби пoшиpeння peклaмних мaтepiaлiв, нiж пpи плaнувaннi
paзoвих peклaм. У дaнoму випaдку вaжливo paцioнaльнo poзпoдiлити бюджeт
мiж piзними нoсiями, вiдiбpaти нaйбiльш вiдпoвiднi для peaлiзaцiї цiлeй
peклaмнoї кaмпaнiї ЗМI, визнaчити пpaвильну пoслiдoвнiсть їх зaстoсувaння,
вибpaти вiдпoвiднe пoєднaння зaсoбiв peклaми, poзpoбити дeтaльний плaн68

гpaфiк викopистaння нoсiїв. Вибip зaсoбiв peклaми пepeбувaє пiд впливoм
низки фaктopiв, нaйвaжливiшими з яких є: цiлi peклaми, спeцифiкa
peклaмoвaнoгo тoвapу, бaжaнa шиpoтa oхoплeння i силa впливу peклaмних
мaтepiaлiв, вiдпoвiднiсть зaсoбiв пoшиpeння peклaми oсoбливoстям цiльoвoї
aудитopiї,

oсoбливoстi

peклaмних

стpaтeгiй

кoнкуpeнтiв,

дoступнiсть

вiдпoвiдних зaсoбiв peклaми, спeцифiчнi oсoбливoстi нoсiїв, їх пepeвaги тa
нeдoлiки.
Сepeд oснoвних упpaвлiнських piшeнь пpи фopмувaннi плaну зaсoбiв
peклaми слiд видiляти:
- вибip ступeня oхoплeння aудитopiї i впливу нoсiя;
- вибip oснoвних видiв зaсoбiв iнфopмaцiї;
- вибip кoнкpeтних видiв нoсiїв в paмкaх ЗМI (якa сaмe гaзeтa з усiх
мoжливих, якa сaмe paдioстaнцiя з усiх мoжливих i т. д.);
- вибip чaсу poзмiщeння peклaмних мaтepiaлiв нa кoнкpeтних нoсiях;
- poзpoбкa цiлiснoгo плaну-гpaфiкa peклaмнoї кaмпaнiї. [10, с. 176].
ЗМI вiдбиpaються нa oснoвi aнaлiзу їх пopiвняльнoї eфeктивнoстi,
мoжливoстi oхoпити цiльoву aудитopiю i виpiшити пpoблeми кoмунiкaцiї. Як
пpaвилo, нoсiї peклaми вибиpaють зaлeжнo вiд тoгo, нaскiльки вoни дoзвoляють
виpiшити двa нaйвaжливiших зaвдaння: зaбeзпeчити нeoбхiднe oхoплeння i
пepioдичнiсть впливу (чaстoту). Пpи цьoму тaкoж вaжливий пpiopитeт цих
зaвдaнь. Якщo нaйвaжливiшим i пepшoчepгoвим зaвдaнням є висoкий piвeнь
oхoплeння, тo вибиpaють тaкi ЗМI, якi мoжуть пepeдaти пoвiдoмлeння вeликiй
кiлькoстi спoживaчiв oднoчaснo. У цьoму випaдку peклaмну кaмпaнiю
нaзивaють eкстeнсивнoю. Якщo пoтpiбнo зaбeзпeчити висoку чaстoту впливу,
тo мoжнa викopистoвувaти нoсiї, якi нe здaтнi oхoпити шиpoку aудитopiю, aлe
пepioдичнiсть їх вихoду зaбeзпeчує нeoбхiдну чaстoту кoнтaкту з цiльoвoю
aудитopiєю тa iснує мoжливiсть пoвтopeння peклaми. У тaкiй ситуaцiї
пpoвoдиться iнтeнсивнa peклaмнa кaмпaнiя.
Плaнуючи викopистaння тих чи iнших видiв зaсoбiв пoшиpeння
iнфopмaцiї, нeoбхiднo знaти, якi пoкaзники oхoплeння, чaстoти i сили впливу
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зaбeзпeчує кoжeн з цих видiв; пepeвaги тa нeдoлiки piзних видiв нoсiїв; їх
вiдпoвiднiсть хapaктepистикaм цiльoвoї aудитopiї, спeцифiцi peклaмoвaнoгo
тoвap, oсoбливoстям peклaмнoгo пoслaння. Oстaтoчнe piшeння пpиймaється нa
oснoвi aнaлiзу пopiвняльнoї вapтoстi piзних видiв нoсiїв.
Тaким чинoм, плaн зaсoбiв poзмiщeнь (мeдia-плaн) дoзвoляє виpiшити pяд
зaвдaнь: визнaчити пpiopитeт мiж oхoплeнням i чaстoтoю, oцiнити стpaтeгiю
poзмiщeння, вибpaти нa oснoвi aнaлiзу пopiвняльнoї eфeктивнoстi ЗМI, щo
спpияють peaлiзaцiї цiлeй peклaмoдaвця i paцioнaльнoму poзпoдiлу бюджeту.
Нaйчaстiшe в paмкaх peклaмнoї кaмпaнiї видiляють пeвнi фaзи: зaпуск,
пpoдoвжeння i зaвepшeння. Пpoтягoм цих фaз стpaтeгiя peклaмнoї кaмпaнiї
мoжe бути нeзмiннoю aбo пepeглядaтися. З плинoм чaсу мoжуть дoдaвaтися
нoвi нoсiї peклaми, збiльшувaтися aбo скopoчувaтися peклaмний бюджeт,
змiнювaтися цiлi впливу, з’являтися нoвi твopчi piшeння. Пoдiл peклaмнoї
кaмпaнiї нa фaзи дoзвoляє бiльш тoчнo здiйснювaти всi пpoцeдуpи плaнувaння
тa oцiнювaти eфeктивнiсть peклaмних впливiв.
Oтжe, плaнувaння та реалізація peклaмнoї діяльності – пpoцeс склaдний i
тpивaлий, пpoтe нeoбхiдний зaдля мaксимaльнoгo дoсягнeння пoстaвлeних
цiлeй (iнфopмувaння, пepeкoнувaння, нaгaдувaння). A пpaвильнiсть пoстaнoвки
цiлeй є зaпopукoю успiшнoї peклaмнoї кaмпaнiї. Нaйoптимaльнiшими для
peклaмувaння в умoвaх жopсткoї кoнкуpeнцiї є peклaмнi кaмпaнiї, якi
пoєднують тpaдицiйнi пiдхoди у плaнувaннi i peaлiзaцiї з нoвiтнiми спoсoбaми
тa зaсoбaми.
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КОНЦЕПЦІЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНОПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ
В

дослідженні

розглянуто

особливості

формування

концепції

бренд-

менеджменту оптових торговельно-посередницьких підприємств в умовах
маркетингової орієнтації. Здійснено характеристику етапів формування
концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-посередницького

підприємства. Проаналізовано функції бренду, які слід враховувати при
формування

концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства.
Ключові

слова:

бренд,

бренд-менеджмент,

торговельно-посередницьке

підприємство, етапи формування концепції бренд-менеджменту.
Сучасний етап економічного розвитку зумовлює необхідність урахування
бренду в діяльності оптового торговельно-посередницького підприємства як
важливого нематеріального активу для забезпечення довготривалого життєвого
циклу підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
На

сучасному

етапі

розвитку

ринкової

економіки

введення

в

господарський обіг нематеріальних активів, здатних забезпечити інтенсивний
розвиток економіки країни, набуває важливого значення. Їхнє використання в
діяльності

оптових

торговельно-посередницьких

підприємства

сприяє

підвищенню конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку,
розширенню виробництва, створенню нових товарів, економії трудових витрат,
зменшенню собівартості продукції, поліпшенню умов праці, зміцненню іміджу,
а отже, економічному зростанню суб’єктів господарювання. Нематеріальні
активи трактуються як цінності, ресурси, що мають грошову оцінку і
забезпечують отримання доходу для оптового підприємства.
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Загадкова душа споживача вже не розгублюється серед різноманіття
іноземних брендів. Вона серед них живе. Тобто сьогодні споживачам вже не
достатньо знати, що вміє робити товар і для чого потрібна послуга, а те, який
імідж вони дарують своєму власнику. Споживачі хочуть розуміти, в що
«вірить» марка, яку вони купують. В умовах, коли споживачу важко (а в деяких
випадках неможливо) відрізнити властивості та характеристики конкурентних
товарів чи послуг, єдиним способом, який дозволяє ідентифікувати товар чи
послугу на перенасиченому товарами ринку є маркування й активні
маркетингові комунікації з метою просування марки. Необхідність брендів
виникає у конкретний історичний період. Якщо згадати попередні десять років
вітчизняного бізнесу, то на зорі його становлення, у період суцільного
дефіциту, важливо було швидко і багато продавати. Коли таких продавців стало
багато, виникла необхідність в умінні переконати клієнта в тому, що ти —
кращий. Виходить, у фірми повинна з'явитися деяка індивідуальність і тут
проблема цінності вітчизняних брендів почала підніматися на належний рівень.
Виробники (власники) починають розуміти, що таких, як вони, багато, тому
їхній товар повинен бути унікальним і тільки тепер виробники починають
приділяти максимум уваги бренду.
Оцінюючи

широту

проблематики

формування

концепції

бренд-

менеджменту, як основи для розвитку і адаптації в господарській діяльності,
були використані праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області брендменеджменту і маркетингу Ф. Котлера, Є. Ромата, О. Ковінько, О. Шевченко та
ін [1-4]. Ці роботи розкривають сутність і структуру маркетингової діяльності
оптових торговельно-посередницьких підприємств, визначають місце брендменеджменту в загальній системі маркетингових політик.
Переважна більшість науковців і практиків схиляється до думки, що
торгова марка це поєднання графічного знаку, символу, дизайну для
ідентифікації товару/послуги на ринку та диференціації його від товарів
конкурентів.
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На сьогодні не існує чіткого визначення бренду. За визначенням Філіпа
Котлера, автора відомих книг «Основи маркетингу» і «Маркетинговий
менеджмент» та інші, бренд - це назва, термін, символ або дизайн (або
комбінація всіх цих понять), що позначають певний вид товару або послуги
окремо взятого виробника (або групи виробників) і що виділяють його серед
товарів і послуг інших виробників [1].
Бренд - слово, вираз, знак, символ або дизайнерське рішення, або їх
комбінація в цілях позначення товарів і послуг конкретного продавця або групи
продавців для відмінності їх від конкурентів (визначення, розроблене American
Marketing Associations (АМА, Американською Маркетинговою Асоціацією) [1].
На думку Карла Бондорффа, професора Бізнес-коледжу Ліндбі («Моделі і
інструменти маркетингу»), бренд - це назва, термін, символ або малюнок або
комбінація цих елементів, призначена для ідентифікації товарів або послуг
певного виробника і диференціації їх від продукції конкурентів [5].
На нашу думку, бренд - це унікальне ім'я, символ, образ, вживаний для
ідентифікації конкретного товару або компанії, який є нематеріальним активом
оптового

торговельно-посередницького

підприємства,

цінність

якого

в

пізнаванні його споживачами і позитивних асоціаціях, пов'язаних з ним. Тобто
це весь набір атрибутів, який при згадувані торгової марки з’являється у
свідомості споживачів та викликає асоціації з певними очікуваними вигодами
та цінностями від придбання та споживання товару цієї торгової марки.
Під

концепцією

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства визначають процес підприємством, метою якого
є формування та підтримка цілісного образу бренду за допомогою всіх
елементів комплексу маркетингу шляхом орієнтації діяльності всіх підрозділів
оптового торговельно-посередницького підприємства на досягнення параметрів
(завдань) концепції бренду [2].
Формування

концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства передбачає створення таких товарів та побудову
таких стосунків зі споживачами, партнерами та суспільством, які забезпечують
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задоволення їхніх функціональних, емоційних, соціальних, психологічних
потреб. Прийняття цієї концепції управління підприємством змінює принципи
його роботи, організаційну структуру та систему управління в цілому.
Автором було узагальнено еволюцію передумов виникнення бренду та
формування відповідної концепції бренд-менеджменту оптового торговельнопосередницького підприємства (табл.1).
Таблиця 1 – Еволюція формування концепції бренд-менеджменту
оптового торговельно-посередницького підприємства [1]
Період
1860 – 1920 рр.

1920 – 1930 рр.

1930 – 1960 рр.

1960 – 1980 рр.

1980 – 1990 рр.

1990 – до тепер

Концепції брендингу
Ідентифікаційний брендинг:
 при позиціонуванні акцент на продукт/сервіс;
 виділення продуктової категорії;
 функція – безпечність, акцент на якість, склад і ціну.
Брендинг вигод:
 унікальна торгова пропозиція (УТП);
 виділення якостей товару та вигод від товару.
«Символічний» брендинг
 при позиціонуванні акцент на імідж користувача/ покупця,
цінності, життєвий стиль;
 персоналізація, особистість.
Брендинг «досвіду»:
 досвід споживача;
 мультисенсорний брендинг (вигляд, звук, смак, запах, тактильні
відчуття, почуття, думки).
«Соціальний» брендинг:
 бренд почав враховувати соціальну складову;
 соціальну відповідальність.
«Тотальний» брендинг:
 не тільки інструмент маркетингу, але і бізнес стратегія;
 інтегрована система фізичних, психологічних, соціальних
компонентів на базі ідеології.

Формування

концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства включає наступні етапи: дослідження ринку,
створення бренду, тестування його до і після виходу на ринок, просування
бренду, а також контроль і розробка коригувальних заходів.
Характеристика

етапів

формування

концепції

бренд-менеджменту

оптового торговельно-посередницького підприємства в умовах маркетингової
орієнтації представлена на рис.1. [4, 8].
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Характеристика етапів формування концепції бренд-менеджменту оптового
торговельно-посередницького підприємства
1.ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
1.1. Аналіз ринкової ситуації.
1.2. SWOT - аналіз.
1.3. Аналіз виробленого товару.
1.4. Конкурентний аналіз.
1.5. Сегментування споживачів.
2. СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДУ
2.1. Розробка ідеї.
2.2. Порівняння і переваги: порівняння увазі суттєві відмінності бренду, а переваги його ідентичність.
2.3. Позиціонування бренду: управління думкою споживачів щодо місця бренду серед
безлічі різних марок.
2.4. Ідентичність бренду: створення унікального набору ознак, за якими споживач
розпізнає бренд.
2.5. Розробка атрибутів бренду: створення імені (найманого), логотипу, упаковки і т.д.
2.6. Тестування бренду: проводяться фокус-групи споживачів.
2.7. Правова експертиза: виконується правова експертиза правомірності використання
даного найменування.

3. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ
3.1. Розробка правил створення маркетингових матеріалів і опис процедур по
управлінню брендом (бренд-бук, тобто створення інструкції, в якій прописані всі
правила ефективного застосування елементів бренду в сферах внутрішніх і зовнішніх
комунікацій).
3.2. Визначення осіб, відповідальних за розвиток бренду.
3.3. Розробка плану дій по просуванню бренду: розробка інтегрованих маркетингових
комунікацій.
3.4. Розробка плану і процедур з моніторингу бренду та оцінці ефективності.
4. ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ
4.1. Розробка медіаплану.
4.2. Виготовлення рекламної продукції.
4.3. Розміщення рекламної продукції в каналах комунікацій.
4.4. Комплексні програми лояльності.
5. КОНТРОЛЬ ТА РОЗРОБКА КОРИГУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ.
5.1. Порівняння поточного стану бренду з бажаним.
5.2. Корекція стратегії або тактики.

Рисунок 1 – Характеристика етапів формування концепції брендменеджменту оптового торговельно-посередницького підприємства [4, 8]
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При формуванні концепції бренд-менеджменту оптового торговельнопосередницького

підприємства

важливо

врахувати

функції

бренду

та

передбачити його вигоди по відношенню до споживача (рис. 2) [5, 6].
Ідентифікація (Identification)

Чіткість, осмисленість пропозиції, можливість
швидкого пошуку цікавих пропозицій

Практичність (Practicality)

Дозволяє економити час і сили завдяки
аналогічним покупкам і прихильності до певного
бренду
Дає впевненість у однаковій якості продукт або
послуги незалежно від часу і місця придбання

Гарантія (Guarantee)

Дасть впевненість у тому, що набувається
кращий продукт в даній категорії, щонайкраще
відповідний для обраної мети

Оптимізація (Optimisation)

Підтверджує імідж споживача для нього самого
або для оточуючих

Створення образу (Characterisation)

Сталість (Continuity)

Задоволення, випробовуване завдяки дружнім
ставленням, близькістю з брендом, який
споживається протягом багатьох років

Задоволення (Hedonistic)

Задоволення, пов'язане з привабливістю бренду,
його логотипом і стилем спілкування зі
споживачем

Етичність (Ethica!)

Задоволення, пов'язане з поважним ставленням
бренду до суспільства (аспекти екології,
безробіття, цивільної відповідальності, відсутність
шокуючої реклами)

Рисунок 2 – Функції бренду, які слід враховувати при формуванні
концепції бренд-менеджменту оптового торговельно-посередницького
підприємства [5, 6]
Для оптових торговельно-посередницьких підприємств, які формують
концепцію

бренд-менеджменту

в

умовах

маркетингової

орієнтації,

найактуальнішим методами управління є соціально-психологічні методи, тому
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що саме ці методи мобілізують трудову активність працівників, які є носієм
бренду та брендорієнтованої корпоративної культури.
Примусові методи не дозволяють сформувати необхідний настрій, підхід
до роботи, сформувати певну модель поведінки та комунікацій працівників.
Утілення корпоративної культури в діяльність оптового торговельнопосередницького підприємства має велике значення, оскільки вона формує
психологічний клімат та приваблює найкращі трудові кадри на ринку праці.
Формування

концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства в умовах маркетингової орієнтації має на увазі
інтеграцію не як однієї з функцій маркетингу, а як однієї із загальних функцій
менеджменту оптового торговельно-посередницького підприємства [2].
Система

концепції

бренд-менеджменту

оптового

торговельно-

посередницького підприємства в умовах маркетингової орієнтації є комплексом
взаємозв’язаних елементів: цілей, принципів, функцій, методів, організаційної
структури,

яка

реалізовувати

втілює
головну

управлінські
місію

стосунки,

оптового

які

разом

дозволяють

торговельно-посередницького

підприємства – задоволення комплексу потреб споживачів.
Підхід до формування концепції бренд-менеджменту оптових торговельнопосередницьких підприємств в умовах маркетингової орієнтації передбачає
концентрацію на сегментах цільової аудиторії, характеристиках їхніх потреб,
формування взаємин зі всіма контактними аудиторіями оптового торговельнопосередницького підприємства за рахунок побудови комунікацій, формування
лояльності споживачів завдяки всім аспектам діяльності оптового торговельнопосередницького підприємства, фокус на окремих функціональних перевагах
продукції та життєвих цінностях, головний носій цінності – персонал, бренд,
налагодження комунікацій з цільовими аудиторіями, та внутрішні комунікації –
формування корпоративної культури [7].
Дослідимо факти, які є підтвердженням того, що концепції брендменеджменту оптових торговельно-посередницьких підприємств в умовах
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маркетингової орієнтації інтегрує в собі всі напрямки сучасних концепцій
маркетингу (табл. 2).
Таблиця 2 – Інтеграція різних сучасних концепцій маркетингу у брендконцепції оптового торговельно-посередницького підприємства в умовах
маркетингової орієнтації [3, 4]
Концепція

Прояв концепцій маркетингу у концепції бренд-менеджменту оптових

маркетингу

торговельно-посередницьких підприємств в умовах маркетингової
орієнтації

1

2

Емоційний

Сутністю бренду є врахування та задоволення не тільки раціональних

маркетинг

потреб, а й емоційних, соціальних, психологічних

Внутрішній

Персонал є основним носієм бренду та однією із головних цінностей

маркетинг

компаній

Креативний

Пошук нових рішень у сфері продукту, просування з метою

маркетинг

підкріплення сутності бренду

Маркетинг

Частина інструментарію формування довготривалих стосунків бренду

відносин

зі споживачами

Глобальний

Формування товарів для глобальних ринків та їх адаптація до

маркетинг

локальних особливостей з метою створення максимального комфорту в
сприйнятті споживачами, пропонування максимальної споживацької
цінності бренду

Латеральний

Пошук нових товарних рішень для задоволення через продукт не лише

маркетинг

прямих функціональних потреб, а й додатково емоційних

Екологічний

Урахування екологічної складової як частини соціальних потреб

маркетинг

суспільства при формуванні цінностей бренду

Соціально-

Задоволення суспільних потреб та врахування суспільних цінностей є

відповідальний

необхідним у рамках задоволення не лише раціональних, а й

маркетинг

емоційних, соціальних, психологічних потреб споживачів

Управління

Частина інструментарію формування довготривалих стосунків бренду

стосунками з

зі споживачами

клієнтами
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Отже, можемо зробити висновок, що бренд оптових торговельнопосередницьких підприємств є ключовим елементом діяльності оптового
торговельно-посередницького підприємства, який концентрує в собі споживчу
цінність

продукції

та

є

джерелом

конкурентоспроможності

оптового

торговельно-посередницького підприємства.
Вся діяльність оптового торговельно-посередницького підприємства
повинна бути спрямована на забезпечення формування бренду. Це означає, що
бренд визначає не всі параметри комплексу маркетингу, а тільки комунікацій
або продукту.
Концепція бренду втілюється в ціновій, товарній, комунікаційній та
розподільчій політиці оптового торговельно-посередницького підприємства і не
є частиною комплексу маркетингу.
Дослідження процесу формування концепції бренд-менеджменту оптових
торговельно-посередницьких підприємств в умовах маркетингової орієнтації
дає змогу зрозуміти підходи до побудови системи пріоритетів діяльності
оптового торговельно-посередницького підприємства, які забезпечують його
виживання в ринкових умовах, що постійно змінюються.
Саме формування концепції бренд-менеджменту оптових торговельнопосередницьких підприємств в умовах маркетингової орієнтації, як процес
управління підприємством стає інтегруючою технологією яка об’єднує в собі
всі

маркетингові

тенденції

та

сучасні

вимоги

до

забезпечення

конкурентоспроможності оптових торговельно-посередницьких підприємств,
обумовлені розвитком ринків.
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СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Асортиментна політика - це одна з найважливіших складових конкурентної
стратегії підприємства. Питання про розширення або звуження асортименту
продукції,

що

випускається-продається

може

мати

різні

рішення

в

залежності від цілого комплексу конкретних умов: галузь, товарна група,
розміри

фірми

та

інші

кон'юнктурні

складові.

Ключові слова: товарна політика, асортимент товарів, маркетингова
діяльність, ефективність торгівлі, ринкова економіка, номенклатура товарів.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

В

результаті

насичення

товарного

ринку,

перевищення пропозиції товарів над попитом на них, підприємство стає перед
необхідністю шукати собі місце на ринку. Лише використовуючи раціональне
управління асортиментною політикою, воно зможе "вижити" в умовах ринкової
економіки і створити передумови для прибуткового ведення справ на
перспективу.
Формування цілей статті. Ціллю статті є розкриття сутності асортиментної
політики

як

одного

з

факторів

підвищення

ефективності

діяльності

торговельного підприємства.
Сучасні дослідження та публікації. Різні аспекти проблеми управління
асортиментом були розглянуті в роботах таких вчених-економістів, як Е.
Діхтль, Х. Хершген, та інші. Методи управління асортиментом описані в
працях вчених економістів Ф. Котлера, В.В. Зотова та інших. Крім того, дані
питання висвітлюються багатьма періодичними виданнями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, головна мета
комерційного підприємства-отримання максимального прибутку. В умовах
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ринкових

відносин

це

можливо

тільки

через

ефективне

задоволення

споживчого попиту при високій культурі торгового обслуговування. Отже,
маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства
стає ключовим фактором розвитку фірми. Саме тут потрібна чітко вибудована
товарна політика, яка є фундаментом всієї маркетингової діяльності. Повнота,
раціональність і стійкість асортименту товарів визначають стабільність
торгівлі. Зростання товарообігу і прискорення реалізації товарів безпосередньо
залежать від складу і швидкості оновлення асортименту. Відсутність
необхідних товарів, їх вузький, що не відповідає запитам споживачів або
нестабільний асортимент породжують незадоволений попит, що негативно
позначається на ефективності торгівлі.

Асортиментна політика визначає

товарні групи, що забезпечують успішну роботу підприємства на ринку і
прибутковість організації в цілому. Розвиток ринкової економіки вимагає
ретельного теоретичного осмислення і практичної реалізації нових завдань, які
пов'язані з оптимізацією асортименту торгового підприємства.

Особливий

інтерес представляють проблеми забезпечення системного підходу до
управління асортиментною політикою підприємства в умовах жорсткої
конкуренції, так як перевагу в конкурентному середовищі отримують тільки ті
компанії, які найбільш компетентні в питаннях, що її стосуються, володіють
методами її реалізації і, отже, можуть максимально ефективно нею управляти.
В економічній літературі асортиментна політика стосовно господарюючих
суб'єктів розглядається з різних точок зору. У зв'язку з цим існує безліч
трактувань поняття «асортиментна політика»
Всі визначення можна звести в кілька груп:
-

Ряд авторів розглядає асортиментну політику виключно як процес

визначення набору товарів, який дозволяє фірмі здійснювати свою діяльність
на ринку і при цьому забезпечувати економічну ефективність діяльності
організації в цілому. Однак в даних визначеннях відсутні вимоги споживачів
і суспільства, а вказуються лише цілі самої фірми. Такий підхід до даних
визначень в сучасному суспільстві неприпустимий, оскільки орієнтація на
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потреби і думки споживача і суспільство в цілому є актуальним завданням
для виробників і продавців.
-

Асортиментна

політика

розглядається

з

точки

зору

її

цілеспрямованості, при цьому її мета і особливості побудови точно не
вказуються.

Присутній

ефект

розмитості

у

визначенні

необхідного

результату здійснення асортиментної політики, наслідком якого є низький
ефект від реалізації конкретної політики або повна відсутність ефективності.
Не виражена в достатньому обсязі мета асортиментної політики ускладнює
визначення її сутності.
-

Наступна група визначень розглядає поняття асортиментної політики

з точки зору процесу формування асортименту. Однак формування
асортименту товарів являє собою розробку і впровадження у виробництво
конкретної номенклатури виробів, їх різновидів, об'єднаних в товарні групи
за якоюсь певною ознакою. Асортиментна політика - це більш широке і
загальне поняття по відношенню до поняття «формування ассортименту»
-

Метою економічної діяльності не може служити постійне прагнення

до задоволення зростаючих потреб людини, так як з нього не випливають
однозначні критерії оцінки напрямків і форм економічного розвитку.
-

Визначення

носять

описовий

характер

і

розкривають

суть

асортиментної політики не повністю, оскільки в них відсутні вказівки на
кінцеву мету діяльності підприємства, а значить, на оптимізацію і
поліпшення кінцевих результатів діяльності фірми.
Грунтуючись на вищевикладеному аналізі, можна зробити висновок, що
найбільш точним визначенням є визначення асортиментної політики з точки
зору комплексного підходу до асортименту продукції підприємства.
політика - це сфера діяльності керівника і фахівців підприємства, що
представляє собою сукупність принципів, стратегій і методик, за допомогою
яких можливе створення оптимальної структури асортименту.
На основі глибокого вивчення наведених визначень асортиментної
політики можна зробити висновок про те, що важливими елементами в
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розумінні її сутності є терміни «номенклатура», «асортимент» і «формування
асортименту». Згідно Ф. Котлеру, товарна номенклатура-це сукупність всіх
асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих покупцям
конкретним продавцем [3, 56ст.].
Формування асортименту-процес підбору і встановлення номенклатури
товарів, яка відповідає попиту покупців і забезпечує високу прибутковість
торгового

підприємства.

Найважливішим

принципом

формування

асортименту товарів є досягнення його відповідності характеру попиту
населення, що обслуговується клієнтами підприємства.
Таблиця 1 – Основні напрямки формування товарного асортименту
Напрямок
Скорочення

Розширення

Стабілізація

Оновлення

Удосконалення

Гармонізація

Харакеристика
Кількісні та якісні зміни
стану набору товарів за
рахунок зменшення його
широти і повноти
Кількісні та якісні зміни
набору товарів за рахунок
збільшення
показників
широти, повноти, новизни
Стан набору товарів, що
характеризується високою
стійкістю
і
низьким
ступенем оновлення
Кількісні та якісні зміни
стану набору товарів, що
характеризуються
збільшенням
показника
новизни

Умови застосування
Падіння
попиту,
недостатність
пропозиції, збитковість або низька
прибутковість
Збільшення попиту та пропозиції, висока
рентабельність виробництва та / або
реалізації товарів
Рідкісний
стан
асортименту,
притаманний в основному асортименту
харчових товарів повсякденного попиту

Необхідність
задоволення
нових,
постійно мінливих потреб; прагнення до
підвищення
конкурентоспроможності;
прагнення
продавців
стимулювати
попит, спонукаючи споживачів робити
покупки все нових товарів; зміна моди;
розвиток науково-технічного прогресу
Кількісні та якісні зміни Облік
науково
обґрунтованих
набору
товарів
для раціональних потреб, а також вимог
підвищення
його суспільства
раціональності
Кількісні та якісні зміни На вітчизняному ринку це порівняно
набору
товарів,
що новий напрямок, що виражається в
відображають
ступінь прагненні ряду елітних магазинів
близькості
реального формувати асортимент за зразком
асортименту
до відомих зарубіжних фірм
оптимального
або
до
кращих
аналогів,
найбільш
повно
відповідають цілям фірми
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Основними
стабілізація,

напрямками

скорочення,

в

області

оновлення,

формування
розширення,

асортименту

є

вдосконалення,

гармонізація [2, 91ст.; 5, ст.100].
Зазначені напрямки взаємопов'язані і значною мірою доповнюють один
одного. Для вибору того чи іншого напрямку необхідно знати фактори, які
впливають на формування асортименту. Розрізняють загальні та специфічні
фактори

формування

асортименту.

Загальними

факторами

є

попит

і

рентабельність. Попит-визначальний фактор формування асортименту, в свою
чергу, він залежить від сегмента споживачів. Рентабельність проданих товарів,
продукції, робіт, послуг – співвідношення величини сальдованого фінансового
результату (прибуток мінус збиток) від продажів і собівартості проданих
товарів, продукції, робіт, послуг[4, 66ст.].
Специфічними

факторами

формування

торгового

асортименту

є

спеціалізація торговельної організації, канали розподілу, формування попиту та
методи

стимулювання

збуту,

матеріально-технічна

база

торговельної

організації. Регулювання перерахованих вище факторів становить суть
управління асортиментом.
Висновок. Таким чином, асортиментна політика передбачає встановлення
реальних і очікуваних потреб в окремих товарах; визначення основних
показників асортименту і проведення аналізу його раціональності; виявлення
джерел товарних ресурсів, необхідних для оптимізації асортименту; оцінку
матеріальних можливостей фірми для реалізації певних товарів; вибір основних
напрямків формування асортименту і управління асортиментом в цілому.
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УДК 332.146
Козакевич Т.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Останнім часом в українській економіці відбулося чимало значних змін, коли
бізнес-структури

починають

шукати

різні

шляхи

підвищення

рівня

конкурентоспроможності. Діяльність компаній здійснюється в умовах, коли
відбувається швидкий розвиток сучасних технологій, роль інформації має
зростання майже у всіх суспільних сферах життя, підвищення якості та
кількості зростання конкурентного середовища.

Ось чому підприємцю

необхідно забезпечити систему ефективного зв’язку свого бізнесу з внутрішнім
та зовнішнім середовищем.
промислових

структур

Збереження та зміцнення ринкових позицій

здійснюватиметься

за

допомогою

ефективної

комунікаційної політики.
Ключові слова: комунікаційна стратегія, комунікаційна політика, комунікація,
маркетингова комунікація.
Постановка проблеми. Комунікація є невід’ємним елементом соціальної
взаємодії, і її роль в діяльності підприємства дуже важлива. У сучасному світі
компанії

управляють

складною

системою

маркетингових

комунікацій.

Комунікаційна політика в сфері маркетингу – це перспективний, дієвий курс
фірми, спрямований на здійснення та планування взаємодії з усіма суб’єктами
маркетингової системи. Комунікації в маркетингу можна охарактеризувати як
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творчу форму диференціації ринку, метою якої є переконання споживачів,
акціонерів та співробітників, що пропозиція на ринку даної компанії є
найкращим варіантом для них.
До основних завдань маркетингових комунікацій відносяться:
 інформування про продукт і його властивості;
 переконання в перевагах продукту;
 досягнення розуміння продукту;
 подолання упередженості;
 створення мотивації до споживання;
 забезпечення впевненості в якості, надійності і інших властивостях
продукту;
 ідтримання його іміджу.
Комунікаційна політика дуже сильно впливає на ефективність управління
підприємством, на успішну діяльність фірми та на її функціонування в цілому.
Система маркетингових комунікацій відіграє важливу роль у впливі й на
суспільство при проведенні регіональних інноваційних програм розвитку [1].
В умовах, коли щодня на нас зрушується потік з більш трьох тисяч
рекламних повідомлень і кожну годину ми отримуємо більше двохсот
рекламних повідомлень, ефективність традиційної реклами різко знижується.
Виробники і рекламодавці сьогодні повинні бути більш винахідливими,
креативними і несподіваними, на допомогу приходять інновації.
Метою статті є виявлення значення комунікаційної політики для
підприємства,

розгляд

основ

формування

комунікаційної

політики

підприємства та опис характеристик комунікаційної політики на стратегічному
та тактичному рівні управління.
Аналіз досліджень та публікацій. В Україні проблемі маркетиного
управління комунікативною політикою присвячені теоретичні та практичні
розробки учених: В. Б. Авер’янова, В. Д. Бакуменка, С. О. Білої,
В.М. Бондаренка, Я. Бронштейна, А.Войчака, В. Королька, В. Моісєєва,
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Г. Почепцова, Б. О. Парахонського, Я. Ф. Радиша, Є. Ромата, В. Орлової та ін.
Також це питання досліджували багато зарубіжних науковців: П. Сміт, К. Беррі,
А. Пулфорд, А. Ульяновський.
Виклад основного матеріалу дослідження. Значення комунікаційної
політики для підприємства визначається реаліями ринку. На сучасному етапі
світового розвитку визначаються такі особливості: висока насиченість ринку,
попит на якому багато в чому визначається необхідністю заміни спожитого
товару;
стандарти

проблеми зі створенням принципово нових продуктів;
(обов'язкові

вимоги

стосовно

продукту),

диференціацію продуктів через якість чи ціну;

що

високі

затрудняють

необхідність економічного

зростання підприємств перебувати в протиріччі з прагненням до заощаджень
покупця.
Термін «комунікація» - це похідна від латинського слова «communicatio»,
що в свою чергу означає - повідомлення, передача від «communicare» повідомляти, розмовляти, від «communis» - загальний, загальний. Комунікації є
базовим ресурсом, який забезпечує продуктивну діяльність підприємства, а
також ефективну організацію в зростаючих мережевих взаємодіях.

Для

підтримки стабільності підприємства необхідно розробляти комунікативну
стратегію, а саме покрокове планування процесу досягнення мети і детально
планувати розподіл ресурсів для кожного кроку стратегії.

Комунікативна

стратегія - це та частина комунікативної поведінки або комунікативної
взаємодії, в якій використовується серія різних невербальних і вербальних
засобів для досягнення певної комунікативної мети. Стратегія - це загальна
модель поведінки, яка в змозі включати в себе відступу від мети в окремих
кроках.
Комунікаційна політика, щоб бути ефективною, повинна будуватися не на
пошуку унікальних комерційних аргументів для просування товару, а на
концентрації його унікальних купівельних властивостей, тобто причини, за
якими потенційний споживач віддасть перевагу товару, порівнявши його з
аналогічними продуктами інших фірм. Ці унікальні купівельні властивості, що
89

знаходять вираз у відчутних вигодах для споживача, головним чином є
суб'єктивними і безпосередньо не залежать від об'єктивних властивостей
товару.

У зв'язку з цим поняття образу (тобто поняття, безпосередньо

пов'язаного з позиціонуванням) має визначальний сенс.

Створення та

підтримка оптимального способу підприємства і його продуктів лягає в основу
не тільки спеціалізованих видів комунікації (насамперед засобів формування
громадської думки), але і проходить ниткою крізь весь комплекс комунікацій
підприємства (реклама, персональний продаж, стимулювання збуту) [1].
До стратегічних рішень в області комунікаційної політики підприємства
можна віднести наступне:
1. Визначення для даного виду бізнесу (тип продуктів і особливості
споживачів)

раціонального

поєднання

окремих

елементів

комплексу

маркетингу в налагодженні ефективних маркетингових комунікацій;
2. Визначення при виборі комунікаційних стратегій ефективних пропорцій
використання окремих інструментів комплексу просування продуктів;
3. Визначення

на

стратегічному

інтервалі

часу

ефективності

маркетингових комунікацій.
До числа тактичних комунікаційних рішень, прийнятих досить часто або
регулярно в залежності від зміни зовнішніх і (або) внутрішніх умов, можна
віднести наступне:
1. Вибір в рамках поточних умов зовнішнього середовища і можливостей
організації конкретних методів просування продуктів;
2. Планування здійснення і проведення комунікаційних кампаній;
3. Розробка бюджету комунікаційної діяльності;
4. Моніторинг ефективності поточних витрат на комунікаційну діяльність;
5. Організаційно-кадрові питання комунікаційної діяльності.
Спираючись

на

вищесказане,

можна

виділити

кілька

ключових

компонентів, які дадуть нам зрозуміти і відчути всю значущість комунікацій і
тих технологій, які здійснюються в системах маркетингу компанії. Перше, це
те, що на даний момент в світі відбуваються величезні технологічні прориви в
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області поширення систем і засобів зв'язку, збільшується швидкість передачі
різних повідомлень, що дуже важливо для компаній.
безперервне зростання ролі

комунікацій

в

У зв'язку з цим йде

сучасній

економіці, тобто

відбувається зростання значущості спілкування і комунікацій між людьми
(співробітниками), за рахунок цього збільшується масштаб зв’язків, а це є
головний елемент абсолютно будь-якої економічної системи.
Наступний компонент, який визначає значимість комунікацій, пов'язаний
зі збільшенням значущості суб'єкта, а саме з властивими йому властивостями.
В даному випадку йдеться про фізичну чи юридичну особу, підприємстві або
про будь-якої компанії, вони є суб'єктами економічної системи. Говорячи про
властивості, можна сказати, що це свого роду можливість проявити свою
власну незалежну економічну поведінку, за рахунок широкої доступності
технологічної та інформаційної інфраструктури[2,c.122].
Комунікативна політика - це комплексний план заходів, який відповідає за
здійснення ефективної взаємодії бізнес-партнерів, організацію масової реклами,
а також за методи стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, персональний
продаж. Комунікативна політика являє собою звід правил для підприємства,
що відповідають за комунікативну поведінку компанії і за взаємодію торгових
марок і товарів між собою.

Також за допомогою комунікативної політики

визначається склад маркетингових засобів, які будуть використовуватися для
досягнення

поставленої

комунікативної

мети.

Завдання

комунікативної

політики: докладно описати методи, правила і способи комунікації; не
допустити застосування на практиці недостовірних і неповних комунікацій; не
допустити використання каналів комунікацій, які не відповідають цілям і
задачам політики [8, c.28]..
Досліджуючи питання взаємозв'язку комунікацій і політики підприємства,
слід враховувати: принцип послідовності, який вимагає узгодження кожної
змінної величини з іншими змінними;

принцип зваженого підходу, який

передбачає дослідження і облік чутливості ринку до постійно мінливих змінних
кон'юнктури ринку; принцип урахування зміни бюджетних та інших витрат
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фірми; принцип створення відмітної переваги; принцип створення споживчої
цінності; принцип виборчої концентрації; принцип беручи до уваги фактор
часу.
Цілеспрямоване формування громадської думки грає важливу роль при
координації дій в рамках комунікаційної політики.

Формуючи певну, що

задовольняє стратегічним цілям, громадську думку, підприємство створює в
зовнішньому середовищі умови, що сприяють реалізації функціональних
завдань, що ставляться перед комплексом просування в цілому.

Тому

діяльність по формуванню громадської думки є первинною по відношенню до
інших елементів просування. Формування громадської думки може за часом
починатися раніше, збігатися, інтегруватися з іншими видами комунікаційної
діяльності, але воно ніколи не може починатися після них[3, c.214-216].
Найважливішими адресатами комунікаційної політики підприємства є
співробітники даної фірми, фактичні і потенційні покупці (цільовий ринок)
посередники,

контактні

аудиторії,

постачальники,

органи

державного

управління. Цілі комунікацій утворюють складну ієрархічну систему, головна
роль в якій належить таким цілям, як формування попиту і стимулювання
збуту. Вибір цілей залежить від цілого ряду чинників: специфіки діяльності
підприємства; типу, цільового ринку, особливостей продукції, що випускається
(послуг, що надаються), характеристик адресатів комунікацій, від конкретних
умов, що склалися на ринку, і багато іншого.
Своє ключове значення комунікації набули в економіці сучасного типу,
незважаючи на те, що комунікації – це не суто економічний термін. Це в першу
чергу пов'язано з тим, що в даний час наше суспільство – це суспільство, де
головну роль відіграють комунікації. У зв'язку з цим відбувається зростання
ролі інновацій в управлінні підприємством – це впровадження все більшої
кількості сучасної техніки в роботу будь-якого виробництва. Слід звернути
увагу на те, що споживач став активно брати участь у формуванні ринків, тобто
виробник звертає увагу на переваги споживачів і робить все, щоб в кінцевому
підсумку покупець був задоволений продуктом. Щодо ринкових суб'єктів
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можна сказати, що між ними відбувається збільшення взаємозалежності, це
призводить до появи філософії мережевої взаємодії. Дана філософія полягає в
тому, що відбувається створення різних асоціацій, торгових і промислових
мереж. Все це в сукупності призводить до збільшення ролі інформаційного
чинника в кожній сфері діяльності людини[4, c.255].
Розвиток комунікативних систем на сучасному ринку відбувається за
рахунок наступних факторів:
1. Створення міцних зв'язків з постійними покупцями і надалі залучення і
утримання нових. Така зв'язок між фірмою і споживачем вибудовується,
починаючи

від

першої

укладеної

угоди

і

подальшим

побудовою

довгострокових взаємин;
2. Об'єднання управлінських функцій компанії, створюючи тим самим
комплексне управління головних бізнес-процесів, а також посилення ролі
маркетингу в координації основних сфер діяльності фірми;
3. Орієнтування на сучасне суспільство, тобто використовувати такі
технології, які максимально економлять час. Цього можна домогтися шляхом
вивчення нових принципів господарювання, нових технологій обробки
сировини, використання новітніх матеріалів, інформації;
4. Використання в маркетингу нових способів психологічного взаємодії з
покупцями, щоб зробити їх більш лояльними. У зв'язку з тим, що відбувається
зміна поведінки споживачів, стає все складніше і складніше звернути їх увагу
на рекламу, покупцям здається вона нав'язливою, з-за цього вони можуть
меншою мірою довіряти виробнику;
5. Створення міцних міжнародних об'єднань організацій, фінансовопромислових компаній, а також груп, що мають стратегічний вплив. За рахунок
цього, буде відбуватися збільшення впливу цих об'єднань на формування
інноваційної та інвестиційної політики [3, c.112].
Також необхідно сказати, що крім цих п'яти основних факторів існують ще
додаткові, які надають комунікацій статус найважливішого ресурсу фірми в
умовах сучасного ринку:
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1. Відбувається зростання невизначеності ділового середовища;
2. В

даний

час

відбувається

збільшення

вибору

засобів

масової

комунікації, таким чином виробник може звертатися до споживача в різних
країнах, тобто відбувається зростання можливостей комунікації;
3. Широке впровадження інновацій у сферу комунікацій, у зв'язку з цим
змінюється спілкування виробника з покупцем. Через негайно відбувається
технічного прогресу час спілкування з покупцем зменшується, відповідно
зменшується і час впливу на нього. Тим самим збільшується цінність живого
спілкування з споживачем.
4. Головна зміна в житті людського суспільства – це збільшення вільного
часу, тобто змінився уклад життя населення та структура його життєдіяльності.
Аналізуючи термін «комунікація» і ті чинники, які показують всю її
важливість і розвиток можна виділити три аспекти у яких цей термін
використовується:
1. Процес передачі інформації. Даний процес відбувається від однієї особи
до іншої, від джерела інформації до його приймача, тобто в широкому
розумінні – це процес передачі/прийому в мережі відносин та їх взаємодія;
2. Сукупність зв'язків і відносин. Вони є структурною основою даного
процесу. В даному випадку комунікація – це свого роду інструмент взаємодії;
3. Системне утворення. Завдання цього аспекту полягає в тому, щоб
забезпечити взаємодію суб'єктів як на внутрішньосистемному, так і на
межсистемному рівні[5, c.112].
Сучасний

маркетинг,

крім

створення

високоякісного

продукту,

встановлення привабливої ціни для нього та забезпечення її доступності,
вимагає також спілкування, що розуміється як інтерактивний діалог із
існуючими

та

потенційними

замовниками,

постачальниками

чи

дистриб'юторами. Це означає, що кожна компанія, кожен виробник повинен
бути нерозривно присутній у ролі спілкування і в той же час промоутером. В
цьому сенсі він постає як сукупність інформації, що випромінюється з різних
джерел до суб'єктів маркетингового середовища.
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1. Кожне

підприємство,

здійснюючи

маркетингову

комунікаційну

діяльність, повинно враховувати, що ефективність повідомлення залежить від
правильності

рішень,

прийнятих

на

вищезазначених

етапах

плану

просування[6].
Таблиця 1 – Етапи планування маркетингових комунікаційних
кампаній
Етапи
Аналіз ринку

Опис
Фактори, що визначають попит, такі як потреби споживача; процес
прийняття рішень, культурні та соціальні умови, ставлення до
товару та бренда; відмінності між окремими покупцями; вибір
цільового сегмента, бажано невеликого; аналіз конкуренції не лише
щодо продуктів, але й реакції на спілкування; аналіз правових актів
та нормативно-правових актів, які можуть вплинути ефективність
стратегії

Визначення цілей

Чого ми хочемо досягти? Мета повинна бути вимірюваною.

Встановлення бюджету

Вибір найкращого методу бюджетування.

Управління

Рішення щодо засобів масової інформації стосуються двох

інструментами зв'язок

основних

питань:

висвітлення

та

частота

мовлення

та

інформування трейдерів про обрану стратегію впливу окремі
інструменти.
Основне питання щодо

Рішення про тип інформації про товар та його переваги, яке

комунікації

повідомлення він повинен передати одержувачу.

Висновок. У світлі поточних трансформацій у ринковій економіці, в т.ч. у
сфері послуг основна сила, яка визначає розмір та структуру ринку, є покупець
товарів та послуг. У більшості організацій принципи нового способу мислення
на конкурентному ринку та використання нових інструментів і маркетингові
методи дуже сучасні, але не використовуються повністю. Філософія сучасного
маркетингового спілкування може стати новим напрямком у розвитку та
градації підприємств. Аби підтримувати та прибавляти нових клієнтів,
необхідно модифікувати маркетингову діяльність у напрямку створення
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партнерських стосунків, індивідуальної пропозиції та принципи соціальної
орієнтації, включаючи збалансування прибутку компанії, потреб клієнтів та
потреб суспільства.
Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття
великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних з визначенням цільової
аудиторії, розміру рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів
розповсюдження реклами, створенням ефективних текстів рекламних звернень,
використанням засобів пропаганди, методів стимулювання збуту.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ В ПРОЦЕСІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто стратегічно важливі задачі, які виникають в процесі управління
закупівлею і збутом з позиції маркетингової логістики. Обґрунтовано основні
елементи маркетингово-логістичної системи. Досліджено концептуальні
положення маркетингової логістики, внутрісистемні зв’язки в процесі
управління матеріальними потоками.
Ключові слова: маркетингова логістика, конкуренція, збут, ланцюг постачань.
Постановка

проблеми.

Ринкова

трансформація

економіки

України

зумовила перехід на інноваційну модель її розвитку, що вимагає адаптації
економічних відносин до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на
ринку змушує підприємства переглядати існуючі принципи і підходи до їх
діяльності, які гальмують їх розвиток, що викликає необхідність впровадження
маркетингової логістики в процес функціонування підприємств.
Практика

роботи

підприємств

України

є

свідченням

того,

що

впровадження маркетингової логістики хоча й набуває все більшого
поширення, проте повною мірою ще не використовується. Маркетингова
логістика сьогодні має бути креативною, виходити за рамки традиційного
мислення, цілісною, стратегічною і фінансово-орієнтованою. Це зумовлює
актуальність

дослідження

ролі

маркетингової

логістики

в

процесі

функціонування підприємства. Процес функціонування підприємства можна, в
певному значенні, представити у вигляді обороту ресурсних потоків,
розподілених у часі, тобто у вигляді логістичної системи, яка в повній мірі
дозволяє

визначати

динаміку

взаємодії

підприємства

з

навколишнім

середовищем. Тоді дія середовища на процес функціонування підприємства
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може бути виражена у вигляді комплексу ринкових вимог, визначених
маркетинговою системою підприємства.
Таким чином, маркетингова система бере участь у визначенні цілей і задач
функціонування підприємства і сприяє їх реалізації. Проте досягнення таких
цілей потребує ефективної системи взаємодії підприємства з контрагентами.
Надійність і стійкість даної системи взаємодій залежить, в першу чергу, від
ресурсного обміну між підприємствами. Тому існує необхідність у розробці
механізмів управління функціонуванням підприємства на основі інтеграції
маркетингового
В.М.

і

логістичного

Бондаренко,

О.В.Перебийніс,

підходів.

М.А.Окландер,

О.Ю.Варєс,

які

Українські

вчені,

А.Ю.Голіков,

розглядали

такі

як

О.М.Поспєлов,

питання

використання

маркетингової логістики у роботі підприємств, дотримуються думки, що
маркетинг виявляє попит, а логістика його задовольняє, але не одна, а нарівні з
виробництвом, інвестиціями, інноваціями, менеджментом, фінансами та ін.
Тобто

це

одна

із

підсистем,

що

забезпечує

адаптивність

суб’єкту

господарювання. Тому для покращення цього процесу необхідна інтеграція всіх
підсистем підприємства. На цій підставі ними робиться висновок про
інтеграцію

маркетингу

і

логістики.

Те,

що

маркетинг

і

логістика

взаємопов’язані очевидно, оскільки всі підсистеми економічної системи
(маркетинг, логістика, виробництво, фінанси, облік, менеджмент, інвестиції,
інновації) залежні. Проте проблема співвідношення маркетингу і логістики
залишалась не вирішеною.
Мета статті. Метою статті є обґрунтування положень, що об’єднують
логістику і маркетинг, виокремлення в них спільних рис, дослідження
співвідношення їх специфічних комплексів, виявлення логістичних потреб
маркетингу, тобто формування поняття маркетингової логістики.
Виклад

основного

матеріалу.

Матеріальний

потік,

рухаючись

від

первинного джерела сировини через ланцюг постачань, транспортних і
посередницьких ланок до кінцевого споживача, постійно збільшує свою
вартість. Як показали дослідження, проведені економістами-практиками
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Великобританії, у вартості продукту, що потрапив до кінцевого споживача,
більше 70% складають витрати, пов’язані із зберіганням, транспортуванням,
запакуванням

та

іншими

матеріального

потоку.

операціями,

Маркетинг

є

що

забезпечують

невід’ємною

частиною

просування
загальної

логістичної системи підприємства, охоплюючи весь ланцюг системи розподілу:
маркетинг, транспортування, складування.
Вона може бути охарактеризована двовекторно: - як вивчення потреб
ринку (цим власне і займається маркетинг); - як способи і методи найбільш
повного задоволення цих потреб. Вивчення позицій науковців щодо розуміння
понять „маркетинг” та „логістика” та їх систематизація дозволяє запропонувати
власне визначення поняття „маркетингової логістики” як системи оптимізації
об’єднання матеріальних, інформаційних і фінансових потоків, при якій
доставка товару (надання послуги) здійснюється у потрібній кількості, якості й
асортименті в потрібний час і потрібне місце за прийнятною ціною з
мінімальними витратами, кінцевим всіх ланок логістичного ланцюга і
соціальний ефект результатом якої є максимальний прибуток від діяльності.
Таким чином, сфера використання маркетингової логістики – це стадія
фізичного розподілу продукції, де відбувається рух товарів від виробника до
його ринків збуту. З самого початку вплив логістичного розподілу на прийняття
управлінських рішень не вважався важливим, як це стало сьогодні, і не було ще
виведено на високо професіональний рівень. Вчені-практики в області
маркетингу просто не розглядали цей напрям настільки науковим, щоб його
можна було вважати частиною існуючого маркетингу, який робить акцент саме
на науковому вивченні споживачів. Фізичний розподіл товарів обмежувався
головним чином їх зберіганням і транспортуванням. Причому ці процеси не
розглядались як пов’язані або взаємозалежні. Багато її задач фізичного
розподілу були рознесені по різних функціональних областях, таких як
транспортування, відвантаження, складування, і, навіть, бухгалтерський облік.
У результаті, оперативна відповідальність за логістику або зводилась до
визначених часткових і незв’язаних між собою задач, або „розсіювалась” по
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різних відділах, так, що неможливим було визначити, хто ж в дійсності за що
відповідає. Крім того, підприємству при такому положенні справ доволі важко
виявити свої логістичні недоліки, не говорячи про те, щоб керувати ними. Ми
вважаємо, що стратегію маркетингу потрібно будувати із застосуванням
логістичних принципів, що і веде за собою встановлення довгострокових цілей
і структур маркетингової логістики, тобто побудова логістичної схеми – це
оптимальна система руху товарних, фінансових та інформаційних потоків.
При цьому потрібно відмітити, що логістика запозичила у маркетингу
важливість аналізу сегментації, мотивації споживача, просування. Тому,
ефективне управління ланцюгом постачань, яке призводить до зниження цін,
може викликати більший вплив на збут, ніж дія маркетингу, орієнтованого
тільки на стимулювання попиту. Таким чином, виникає необхідність перегляду
всієї системи управління закупівельною діяльністю для забезпечення її
переорієнтації і ефективне задоволення потреб споживачів [1, с.48].
У

зв’язку

з

вищезазначеним

розглянемо

основні

елементи

макетинговологістичної системи в алгоритмічних термінах :
1) Вхід. Являє собою потік ресурсів, що використовуються в процесі
(сировина, матеріали, обладнання, комплектуючі, робоча сила, інформація).
2) Процес функціонування, в якому оптимально перетворюються потоки
ресурсів. Являє собою відповідні логістичні операції (обслуговування
споживачів,

матеріально-технічне

забезпечення,

управління

поверненою

продукцією, використання відходів виробництва, управління запасами, рух і
транспортування, управління матеріалами, виконання замовлень, складування і
зберігання, комунікації) та маркетингові міроприємства (вивчення ринку збуту,
прогнозування

попиту,

стимулювання

попиту,

проведення

рекламних

міроприємств, вивчення ринку закупівель сировини і комплектуючих, вивчення
пропозицій постачань, створення сприятливого іміджу підприємства).
3) Вихід. Це результат самого перетворення входів, тобто потік створених
або оброблених ресурсів ( готова продукція, відходи виробництва, звільнене
обладнання, вихідна інформація).
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4) Зворотній зв’язок. Це зв’язок між виходом якого-небудь елемента і
входом передуючого йому в цій же системі. При цьому існує як прямий ланцюг
поставок (від джерела до кінцевого споживача), так може формуватися і
зворотний ( при поверненні споживачем товарів). Крім того, якщо домовленості
відбуваються на бартерних умовах, то, відповідно, при прямому ланцюгу
поставок від споживача до постачальника в якості оплати йде не фінансовий
потік, а матеріальний.
5) Обмеження. Вони складаються із цілей системи і так званих
примусових зв’язків. Отже, входами системи є ресурси: природні, людські,
фінансові, інформаційні; виходами – результати функціонування системи
маркетингової логістики: виконання шести правил логістики (ефективна
доставка потрібного товару в потрібний час і місце) на даний момент часу і
отримання

конкурентних

переваг

на

перспективу.

Діяльність,

в

якій

використовуються ресурси і якою можна керувати для перетворення входів у
виходи,

являє

собою

процес

функціонування.

Вихід

одного

процесу

безпосередньо є входом наступного [6, с. 248].
Така циклічність організації процесів у логістиці обумовлена тим, що
ланцюг „закупівля – виробництво - збут” замикаєтся попитом. Таким чином, у
логістичній

системі

реалізується

зворотний

зв’язок

між

споживачем,

виробником і постачальником ресурсів. Це зумовлює важливість врахування
системою

управління

якістю

підприємства

в

ході

побудови

системи

маркетингової логістики наступних факторів: розуміння і виконання вимог до
забезпечення

якості

випущеної

продукції

і

закупівельних

ресурсів;

необхідність розгляду процесів з точки зору створення додаткових цінностей як
для підприємства, так і для проміжних і кінцевих споживачів; вимірювання
результатів

функціонування

процесу

і

його

ефективності;

постійного

вдосконалення процесів на основі ефективних вимірювань. Тому можна
виділити основні принципи, які покладені в основу концепції маркетингової
логістики: - системний підхід, інтеграція спеціалізованих виробництв у
виробничотранспортні,

виробничо-транспортно-складські,
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функціональні

системи єдиної технології; - індивідуалізація вимог до обладнання, перехід від
універсальних до спеціалізованих установок; - гнучкість технологічних
ланцюжків, високої надійності і якості функціонування системи, можливість
внесення змін в графік закупівель матеріалів, зміни в термінах постачання; надійність в забезпеченні ресурсами; - саморегулювання (збалансованість
виробництва);- гуманізація праці, високий ступінь її безпеки, естетизація
виробничої сфери, охорони природи; - мінімізація об’ємів запасів; економічність (скорочення рівня запасів продукції у споживача до 30-45%,
підвищення рівня транспортного та інформаційного обслуговування); моделювання товарообороту; - облік сукупних недоліків виробництва по
всьому логістичному ланцюжку з орієнтацією на ринок; - розвиток сервісу на
сучасному рівні; - зворотній зв’язок, в якості якого виступає попит споживача,
що визначає в кінцевому підсумку стратегічні цілі функціонування [1, с. 148].
Маркетингова

логістика

присутня

на

всіх

стадіях

руху

товарноматеріальних потоків (постачальники – виробництво, виробництво –
посередники, посередник – торгове підприємство, торгове підприємство –
споживачі), в результаті функціонування системи маркетингової логістики
підприємству забезпечені конкурентні переваги, продукція доставлена в
потрібний час і місце, збільшуються власні активи. Комплексність і
синхронність, що лежать в основі маркетингу і логістики, покладені в основу
алгоритму побудови маркетингової системи логістики: розгляд руху і
зберігання матеріалів і товарів від первинного джерела до кінцевого споживача
як єдиного матеріального потоку; впровадження логістичної системи – як засіб
реалізації концепції маркетингової логістики; використання агрегованого
показника ефективності функціонування маркетингової системи логістики,
який крім затрат, пов’язаних з матеріальним потоком, враховує втрати
прибутку внаслідок невикористаних (втрачених) можливостей, а також затрат,
обумовлених вмістом матеріальних запасів. Ефективність функціонування
підприємств, що використовують систему маркетингової логістики, залежить
від вибору і поєднання таких показників системи, як гнучкість, надійність,
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виробнича потужність, які за своїм характером знаходяться в протиріччі і
впливають на зміну витрат і створення структури системи маркетингової
логістики.
Висновки. Таким чином, сфера використання маркетингової логістики в
процесі функціонування підприємства – це стадія фізичного розподілу
продукції, де відбувається рух товарів від виробника до його ринків збуту.
Тому на основі проведених досліджень можна виокремити стратегічно важливі
задачі в процесі управління закупівлею і збутом продукції з позиції
маркетингової

логістики,

вирішення

яких

забезпечить

ефективність

функціонування підприємства: - постійний аналіз ринку і його зовнішнього
середовища, які лягають в основу стратегічного маркетингу; - вивчення
пропозиції

на

продукцію,

що

сформувалась

на

ринку,

надійності

постачальників, рівня цін, вимог до якості, умов та термінів постачань цієї
продукції; - налагодження контактів і довготривалих відносин з найбільш
вигідними

для

підприємства

у

економічному

плані

і

надійними

постачальниками, розірвання ділових зв’язків з ненадійними постачальниками;
- виявлення найбільш надійних і вигідних для організації збутових
посередників і каналів збуту її продукції; - забезпечення товароруху; стимулювання попиту на продукцію підприємства; - дослідження ринку,
попиту і пропозицію на продукцію підприємства; - створення інформаційноаналітичної бази для формування цінової політики підприємства; - планування
закупівель і управління запасами сировини, матеріалів і комплектуючих; забезпечення участі логістичної системи в плануванні виробництва.
Отже, концептуальні положення маркетингової логістики пропонують
встановлення таких інформаційних каналів, в яких інформаційний обмін
відбувається не ізольовано за каналами збуту і закупівель, а по всьому ланцюгу
постачань. При цьому інтегрована інформація може поступати в єдиний
управлінський центр (тут вже можна говорити про об’єднання різних
підприємств і організації в корпорацію), де вона відповідним чином
опрацьовуватиметься і на її основі будуть будуватися прогнози і плани для
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кожного учасника ланцюжка, з врахуванням його потреб і можливостей, вимог
і обмежень ринку і з метою підвищення ефективності функціонування системи
в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ЛОГІСТИКИ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЙ
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Створення ефективної системи управління підприємством є важливим і
першочерговим питанням для підвищення його конкурентоспроможності в
умовах

VUCA

середовища.

Оскільки

головною

метою

сучасного

господарювання є задоволення споживача, то основна увага повинна бути
приділена збуту продукції, а потім вже виробництву та постачанню. Тому
формування управління повинно бути орієнтоване на створення сприятливих
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умов функціонування всього логістичного ланцюга, що забезпечує системний і
ефективний рух матеріального потоку.
Ключові слова: логістика, управління логістикою, логістична стратегія,
інструменти логістики, динамічна логістика, логістичний аутсорсинг.
Проблему управління логістичними процесами розглядали в різні періоди
вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед іноземних авторів, які досліджували
концепції управління логістичними процесами, можна виділити наступних:
Т. Алєсінская, Ч. Скворонек, Я. Вітковскі, М. Чєшельські, Е. Голембська, 12
Дж. Койль, Х.-К. Поль. Українські автори переважно приділяють увагу
логістичним процесам лише промислових підприємств, зокрема, це публікації
Є. Крикавського, Р. Ларіної, О. Тридіда; проблемі логістичного управління
торговельними підприємствами присвячені наукові дослідження Л.В. Фролової.
Однак,

питання

специфіки

управління

логістичними

процесами

на

торговельних підприємствах потребує більш детального аналізу дослідження.
Метою статті є дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів
управління логістичними процесами на підприємстві.
Досягнення мети обумовлено визначенням наступних цілей:
-

встановити

сутність

логістичних

процесів

підприємства

і

їх

функціональну характеристику;
- проаналізувати сучасні концепції управління логістичними процесами на
підприємстві;
- дослідити методичні підходи до оцінювання управління логістичними
процесами на підприємстві;
-

здійснити

дослідження

передумов

удосконалення

управління

логістичними процесами на підприємстві;
- провести аналіз та діагностику існуючого управління логістичними
процесами на підприємстві;
- здійснити оцінювання системи управління логістичними процесами на
підприємстві;
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- сформувати систему функціональних характеристик логістичних
процесів в системі стратегічного менеджменту підприємства;
-

запропонувати

розробку

організаційно-економічного

механізму

забезпечення ефективного управління логістичними процесами підприємства.
- здійснити економічне обґрунтування доцільності запропонованих
заходів щодо удосконалення ефективності управління логістичними процесами
на підприємстві
На сьогоднішній день, більшість зарубіжних компаній, домагаючись
успіху у підприємницькій діяльності, використовують не тільки маркетингові
підходи, а й методи управління потоковими процесами, наприклад, такі як
логістика. Значення логістики дуже велике для клієнтів, постачальників
підприємства, його власників і акціонерів, так як вона координує всі структури
підприємства (напрямок, впорядкування і розподіл продукції від виробника до
кінцевого

споживача,

враховуючи

рентабельність,

результативність,

продуктивність). Завдання виробничої логістики – створити і забезпечити
ефективне функціонування системи управління матеріальними ресурсами на
підприємстві. Логістика допомагає оптимізувати всі процеси на підприємствах.
Транспортні концепції і системи дозволяють прискорювати оборотність
оборотного капіталу, знижувати собівартість виробництва, забезпечувати повне
задоволення споживача в якості товарів і сервісу. Відділ логістики є
обов'язковим в складі організаційної структури успішного підприємства. [3, с.
15] Логістика охоплює весь спектр діяльності підприємства: планування,
реалізацію,

контроль

підприємства.

витрат,

Логістичними

переміщення

діями

вважають:

та

зберігання

матеріалів

обслуговування

клієнтів,

здійснення транспортування, управління запасами, управління інформаційним
потоком. Застосування саме складових логістики дозволяє уникнути кризового
стану на підприємстві.
Транспорт

є

найважливішим

фактором

логістики,

так

як

жодне

підприємство не зможе існувати без доставки готової продукції споживачеві.
Транспортні

дії

управління

запасами
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забезпечують

високу

гнучкість

підприємства й час для реорганізації або виробничої системи відповідно до
обставин. Сучасні фахівці в галузі логістики відзначають значну роль запасів в
організації руху товару та відносять управління запасами до чинників, що
дозволяє

підвищити

якість

логістичного

обслуговування

учасників

комерційних взаємовідносин. Завдяки ряду факторів, які впливають на
ефективність
виконувати

пересування
наступні

виробничих

логістичні

запасів,

функції:

виникає

географічну

необхідність
спеціалізацію,

консолідацію ресурсів, урівноваження попиту і пропозиції, захист від
невизначеності. Кінцева логістична операція на підприємстві - обробка
замовлень. Взаємодія окремих ланок логістичного ланцюга здійснюється
технічним,

економічним,

фінансовим

та

іншими

рівнями

інтеграції.

використовувати логістику необхідно для прискорення отримання інформації
та підвищення рівня обслуговування виробничого процесу. До особливостей
роботи логістичних систем відносять: широкий асортимент реалізованих
товарів; незалежний, динамічний попит на товари; високі вимогами до
обслуговування; близькість складської мережі до споживачеві; наявність
посередників. [2, с.10]
У процесі глобалізації виробництва і торгівлі логістиці відводиться
важлива роль. У зв'язку з чим, значення логістики на кожному підприємстві
збільшується, і більша частина витрат припадає на транспортні витрати. Частка
логістичних витрат істотно зростає, коли підприємства скорочуючи виробничі
витрати шукають більш дешеві ресурси за кордоном. Згідно з дослідженнями
Міжнародного валютного фонду, витрати на логістику складають на рівні
підприємств – від 4% до більш ніж 30% доходів, у європейських підприємств
цей показник коливається в межах від 9% до 11%. [4, с. 16]
В сьогоденні існує багато сервісів і програм, які допомагають забезпечити
глобальну автоматизацію транспортної системи, звести до мінімуму людський
фактор

і

скоротити

логістичні

витрати

підприємств.

Автоматизація

транспортної логістики включає в себе: планування оптимальних маршрутів,
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моніторинг маршрутів, повний контроль над видатковою частиною, план-факт
аналіз.
Ефективне

управління

перевезеннями

передбачає

вирішення

двох

ключових завдань: розрахунок оптимальних маршрутів і контроль виконання
маршрутів.
Розрахунок маршрутів доставки можна і потрібно автоматизувати.
Складання маршруту вручну вимагає від логіста значного часу і доброго знання
місцевості. При використанні спеціалізованих програм, формування маршрутів,
вимагає декількох хвилин і не вимагає особливих навичок. В сервісах
використовуються карти для логістики, які дають наочне уявлення всієї
поточної оперативної обстановки на маршрутах. Часто програми мають
простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволить будь-якому
користувачеві ПК виконати розрахунок маршрутів доставки, навіть якщо
раніше він не мав досвіду роботи в подібних програмах. Автоматизація
транспортної

логістики

актуальна

для

логістичних,

транспортно-

експедиторських, кур'єрських, поштових компаній, незамінна для інтернетмагазинів та інших підприємств.
Отже, компанії, які використовують сучасні технології в роботі логістики,
спрямовані на отримання оптимальних рішень, зокрема, мінімізацію загальних
логістичних витрат фірми. Скорочення всіх видів витрат, пов'язаних з
управлінням матеріальним потоком, витрат на транспортування, складування,
управління замовленнями, закупівлями і запасами, упаковку, зменшення
логістичних ризиків дозволяють підприємствам вивільнити фінансові кошти на
додаткові інвестиції в нові виробничі технології, обладнання і т.д. Оптимальні
логістичні рішення можуть бути отримані менеджментом фірми не тільки за
462 критерієм мінімуму повних витрат, але і за такими ключовими факторами
бізнесу, як час виконання замовлення і якість споживчого сервісу.
Логістика здатна зв'язати воєдино і поліпшити взаємодію між базовими
функціональними

сферами

бізнесу

компанії,

такими

як

постачання,

виробництво, маркетинг, дистрибуція, організація продажів. Раціонально
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керуючи запасами продукції, логістика сприяє зменшенню загальних витрат,
зниження ціни товарів і в результаті поліпшення стратегічних позицій компанії
на ринку. Таким чином, логістика підтримує системну стійкість фірми на
ринку,

згладжуючи

внутрішньофірмові

протиріччя

і

оптимізуючи

міжорганізаційні взаємини з постачальниками, споживачами і логістичними
посередниками.
Зміна векторів стратегічного розвитку національної економіки, вплив
політичної, фінансової, економічної, соціальної криз, капіталізація бізнесу,
інноваційні орієнтири відповідно до потреб ринку вимагають від менеджменту
суттєвого

удосконалення

процесу

управління

логістичною

діяльністю.

Логістичне стратегічне планування дуже важливе для вітчизняних підприємств,
оскільки дає можливість як спланувати, так і спрогнозувати результати
діяльності на довгострокову перспективу. Організаційна структура левової
частки українських підприємств не передбачає наявність відділу стратегічного
логістичного планування, що суттєво обмежує можливості впровадження
сучасних

логістичних

технологій.

Розробці

та

впровадженню

певної

логістичної стратегії передує проблема вибору її оптимального варіанту.
Логістична стратегія – сукупність дій, рішень та методів ефективного
управління підприємством, а саме управління матеріальними, інформаційними
та фінансовими потоками.
На думку О.М. Тридіда [2] формування логістичної стратегії підприємства
передбачає системний підхід, у якому прийняття рішень складається з таких
етапів: визначення логістичної місії; формування стратегічних цілей та завдань;
аналіз логістичного середовища підприємства; проведення логістичного аудиту;
прийняття стратегічних логістичних рішень.
Важливість використання системного підходу до формування логістичних
стратегій підкреслюється також взаємозв’язком з іншими функціональними
стратегіями

та

потребою

відповідати

оптимальній

реалізації

конкуренції фірми, а також охоплювати усі сфери діяльності.
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стратегії

До основних логістичних стратегій підприємства в сучасних умовах
господарювання можна віднести такі: мінімізація загальних логістичних витрат,
покращення якості логістичного сервісу, мінімізація інвестицій у логістичну
інфраструктуру, логістичний аутсорсинг, «ощадлива» логістика, динамічна
логістика, формування стратегічних союзів.
Розробка логістичної стратегії передусім повинна відштовхуватись від
типу попиту на продукцію фірми. Динамічна стратегія, до прикладу, найкраще
працює в умовах, коли фірма пропонує широкий асортимент продукції, при
цьому попит часто змінюється і передбачити його важко. Зрозуміло, що немає
оптимальної стратегії для усіх підприємств.
Логістична стратегія орієнтована на створення необхідних для підтримки
життєдіяльності підприємства умов. Вибір логістичної стратегії підприємства у
сучасних

умовах

необхідності

господарювання

мінімізації

витрат

є
за

складним
умови

процесом

узгодження

забезпечення

покращення

логістичного обслуговування та максимізації доходів, а також підвищення
конкурентних переваг. Відповідно, вибір стратегічного напрямку залежать від
виду логістичної системи, наявної матеріальної бази та загальної стратегії
підприємства.
Процес планування логістичної стратегії дуже схожий до загального
процесу планування стратегії розвитку підприємства – в першу чергу
окреслюються основні цілі, а потім розробляються більш детальні заходи по їх
досягненню [2, c. 198]. Основною вимогою до методики організації вибору
логістичної стратегії є її адекватність та відповідність сучасним вимогам
функціонування підприємства.
Узагальнюючи дослідження вчених [2], наведемо послідовність дій при
виборі логістичної стратегії підприємства:
 Формування системи оцінки логістичної стратегії на підприємстві
 Визначення

коефіцієнтів

вагомості

показників

компонентами
 Побудова «дерева рішень» логістичної стратегії
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оцінки

за

всіма

 Визначення типів та ймовірностей настання макроекономічних умов
 Визначення

еталонних

значень

показників

логістичної

стратегії

підприємства з урахуванням зовнішніх умов реалізації стратегії
 Визначення

критеріїв

комбінації

варіантів

можливих

логістичних

стратегій
 Визначення критеріїв ефективності логістичної стратегії
 Визначення та характеристика оптимальної логістичної стратегії
 Прогнозування фінансово-економічних вигід від реалізації обраної
логістичної стратегії
 Прийняття управлінського рішення щодо реалізації обраної логістичної
стратегії.
Варто зазначити, що застосування та вибір оптимальних логістичних
стратегій можна здійснювати на основі трьох базових параметрів: планових
логістичних витрат (вони визначатимуть фінансове забезпечення стратегії),
якості логістичного обслуговування (параметр визначатиме задоволеність
споживачів логістичною системою) та доходів підприємства (результати
логістичної стратегії).
На підприємствах торгівлі, важливу роль відіграє управління процесами,
сприяючи ефективному задоволенню кінцевих споживачів. Спочатку підхід до
логістики та її завдання в компанії були із обмеженими завданнями. Під
логістикою розуміли концепцію впорядкування розподілу, шляхом ефективного
управління транспортними процесами та управління складами.
Обслуговування клієнтів займає центральне місце серед логістичної
діяльності підприємства. Кожен напрям логістики впливає на те, щоб клієнт
отримував потрібний товар, у потрібній кількості, в потрібний час і за
правильну ціну. Прагнення до досконалого обслуговування клієнтів означає
інтегровану діяльність, тобто управління всіма логістичними процесами з
метою досягнення очікуваного рівня задоволеності клієнтів при мінімальних
можливих витратах для підприємства. [2, c.142]
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Поняття управління логістикою на підприємстві - це ціла сукупність
предметних

питань,

пов’язаних

із

встановленням

логістичних

цілей

підприємства разом із шляхами їх досягнення. Це складний процес, який
відбувається на багатьох взаємопов'язаних фазах діяльності організації,
відіграючи все більшу роль на підприємствах, оскільки це один з факторів
конкурентної

переваги.

Підприємство,

прагнучи

підвищити

показники

ефективності, і, як наслідок, ринковий та економічний успіх, тісно пов'язане зі
ступенем інтеграції управління логістикою та способом організації логістичних
процесів та логістичних систем, виконуючи свої цілі та завдання.
Дослідження логістичних систем[3, c.56] торговельних підприємств в
сучасних умовах ринку набуває особливої актуальності та значущості, оскільки
в даний час їх стан характеризується динамічністю, ускладненим механізмом
формування і розвитку, появою нових факторів, що роблять істотний і
суперечливе вплив на діяльність підприємства.
За допомогою логістичної системи підприємство торгівлі, може досягти
різних цілей:більш високий рівень обслуговування клієнтів; менший ступінь
фрагментації замовлень, оброблених окремими відправленнями; скорочення
товарних запасів; зниження витрат; покращення прогнозування та планування;
поліпшення потоку грошових коштів; поліпшення коефіцієнта прибутковості;
підвищення показників ефективності та ефективність проведеної діяльності
загалом.
Логістика торговельних підприємств – це складова частина комерційної
логістика, і аж ніяк не є узагальнюючою сумою складської та розподільчої
логістики. Підкреслимо, що типова класифікація, розроблена виключно з метою
визначення методології, та не має на меті розмежовувати логістику, яка є
цілком самостійною наукою і видом діяльності менеджера, спрямованим на
оптимізацію способів взаємодії підприємства з постачальниками і покупцями.
Також, це процес управління матеріальними та інформаційними потоками від
постачальника, через розподільчу систему підприємства, склади і транспорт –
до місця продажу та доставки покупцеві.
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Логістика

торговельного

підприємства

являє

собою

єдину,

взаємопов’язану і взаємозалежну систему, що сполучається логістичними
ланцюгами процесу закупівлі і збуту. Правильно організована логістична
система на торговельному підприємстві, дозволяє налагодити процес торгівлі з
урахуванням особливостей всіх її етапів та процесів, що дозволяє значно
скоротити

витрати

і

підвищити

ефективність

роботи

торговельного

підприємства.
Для реалізації заданої мети, торговельна логістика допомагає вирішити
безліч завдань[5, c.101], серед яких можна виділити такі основні:
• розробку способів управління рухом товарів;
• впровадження системи якості на підприємстві;
• розробку та оптимізацію системи переміщення товарів;
• прогнозування обсягів попиту;
• оптимізацію роботи складських комплексів;
• координацію діяльності всіх підрозділів торгового підприємства;
• розробку логістичної стратегії підприємства;
• систематизований облік і аналіз логістичних витрат.
Успішне

функціонування

торговельної

логістики

на

підприємстві

виражається у планомірному збільшенні прибутку підприємства і загальному
підвищенні ефективності його роботи.
На підприємстві, що має відділ логістики, усі функції, необхідні для
ефективного виконання замовлень, об’єднуються в централізовано-керований
механізм, що дозволяє вирішувати завдання практично будь-якого ступеня
складності відповідально, складно та професійно. При цьому, відділ логістики
не заміняє собою відповідні структурні підрозділи. В організаційній структурі
підприємства,

майже

всі

функціональні

області

взаємодіють

з

ним,

забезпечуючи оптимізацію діяльності і конкурентоспроможність підприємства.
Перед фахівцями відділу логістики не ставиться завдання усувати перебої у
постачаннях, чи вирішення проблем та конфліктних ситуацій, а аналіз і
координація завдань щодо управління, на основі логістичного підходу,
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узгоджуючи потреби підприємства на між функціональних основах для
досягнення основної мети підприємства.
Функції логістичного відділу торговельного підприємства по структурних
видах логістики:
• закупівельна: пошук партнерів і формування раціональних зв’язків по
закупівлях, у тому числі організація комунікацій з постачальниками: оцінка
кон’юктури ринку пропозиції, вибір оптимальної моделі та умов закупівель,
визначення оптимального рівня обслуговування, визначення ціни закупівлі,
оцінка економічної ефективності процесу закупівель.
• транспортна: розрахунок потреби в транспорті, вибір перевізника,
укладення договору на споживання транспортних послуг, розробка вимог до
транспортної тари і вантажно-розвантажувальних операцій, визначення
особливих

умов

транспортування

(переадресування,

страховка,

умови

транспортування).
• складська: здійснення якісного та кількісного приймання вантажу,
розробка технологічних карт внутрішнтьоскладського транспортування та
одиниць

зберігання,

управління

запасами,

підготовка

продукції

для

виробництва та споживання.
Таким чином, можна стверджувати, що логістика на сучасному етапі
набуває все більше практичного спрямування і розвивається за такими
напрямами як виробнича логістика, логістика управління запасами, розподільча
логістика, збутова, транспортна, складська, інформаційна та фінансова
логістика. У свою чергу, розвиток логістичної діяльності дозволяє оптимізувати
взаємовідносини суб’єктів господарювання, в результаті чого підвищується
економічна ефективність підприємства в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ
СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
В умовах нестабільності, кризи, посилення ризику в діяльності, підвищення
рівня конкуренції на ринку маркетинг виступає механізмом, який допоможе
підприємствам реалізувати нові можливості, вижити та розвиватися. Для
збереження, зміцнення та зростання позиції компаній на ринку керівники та
спеціалісти повинні оволодіти маркетингом, набути маркетингової інтуїції,
володіти маркетинговими технологіями.
Ключові слова: маркетинг, маркетинговий аналіз, стимулювання збуту,
комплекс маркетингових комунікацій, міжнародний маркетинг.
Надзвичайно актуальним, на сьогоднішній день, є розуміння того, що
маркетинг - це багатоаспектне поняття, яке включає ринкову філософію
управління; стратегію та тактику дій суб’єктів ринкових відносин; вид
професійної діяльності; комплекс конкретних функцій; методологію ринкової
діяльності [1, с. 266-268].
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Незважаючи на велику кількість наукових видань, присвячених питанням
організації маркетингу в усіх сферах господарювання, глибокому теоретичному
обґрунтуванню, методиці дослідження та практичної реалізації маркетингового
процесу на підприємствах, приділяється недостатньо уваги. А тим часом
підприємства, які не використовують маркетинговий підхід у своїй діяльності,
ризикують втратити власні позиції на ринку.
Метою статті є вивчення сучасних маркетингових технологій збуту на
прикладі міжнародних компаній.
Головною негативною тенденцією розвитку маркетингу на українських
підприємствах є його короткострокове планування. Керівникам компаній треба
розробляти довгострокові стратегії, що дозволило б оперативно реагувати на
мінливі умови ринку у перспективі [2, с.34]. Аналіз функцій маркетингу, який
впроваджують вітчизняні підприємства, показав, що стимулювання збуту все
ще розглядається як найважливіший аспект маркетингової діяльності, водночас
вивченню

потреб

споживачів

відводиться

другорядна

роль.

Більшість

досліджень ринку, що проводять українські підприємства, є простим збиранням
фактів чи, у кращому разі, функціональним моніторингом. Лише деякі компанії
намагаються використовувати маркетингові дослідження як підґрунтя для
операційного планування своєї діяльності. Крім того, все ще залишається та
проблема кадрового забезпечення маркетингової діяльності. На багатьох
підприємствах виникла тенденція до «вирощування» кадрів. Багато керівників
віддають перевагу людям з досвідом роботи на певному ринку, хоча й без
відповідної

освіти.

Як

наслідок,

доводиться

займатися

підвищенням

кваліфікації працівників, оплачуючи дорогі тренінги. В результаті можна
одержати фахівця, який не вміє орієнтуватися на ринку загалом [3, 6].
Найактуальнішим питанням для українських компаній залишається
необхідність активізації маркетингової діяльності. Підприємець як організатор
виробничого процесу повинен не лише глибоко розуміти інтереси споживача, а
й уміти передбачати, як реалізація нових ідей у виробництві буде сприйнята
ринком, адже «уміння з’єднати в одному процесі ці два компоненти –
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впровадження новинки й реакцію ринку – запорука майбутнього успіху
підприємця» [3, с. 90, 5].
Зазначимо, що необхідність впровадження маркетингових досліджень у
господарську практику компаній вже ні в кого не викликає сумніву. Про це
свідчить хоча б той факт, що 90% компаній у США та 75% у ФРН та
Великобританії регулярно проводять маркетингові дослідження, освоюючи тим
ринок збуту, та одержують високий приріст прибутку. Пересічна американська
компанія з річним обсягом збуту 25 млн.дол. витрачає на маркетингові
дослідження майже 3,5% свого маркетингового бюджету, а фірма із продажами
менше 25 млн. дол. – лише 1,5% [1, с. 23]
Для забезпечення стабільної стійкості компанії в умовах мінливого
ринкового середовища важлива корінна зміна всієї системи планування. На
основі глибоких маркетингових досліджень ринку, системи збуту, споживчих
характеристик товарів, та конкурентоспроможності, реклами, економічного
аналізу витрат, прибутків, цін та інших показників, проведення мотиваційного
аналізу повинно здійснюватися планування маркетингової стратегії. Ця
стратегія у вигляді сформованих цілей, поставлених задач, визначеної
послідовності дій знаходить конкретне виконання в програмі маркетингу [7, 8].
Таким чином, на даному етапі розвитку ринкових відносин жодне компанія
не може нормально функціонувати без застосування маркетингу для
визначення свого положення на ринку, аналізу своїх можливостей, вивчення
ринкового середовища, визначення стратегії розвитку тощо. Впровадження
комплексної системи управління підприємствами на основі маркетингу
дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію управлінської діяльності
незалежно від величини та потужності підприємств, сприяє підвищенню
внутрішньої

та

зовнішньої

ефективності

підприємств,

що

нарівні

з

використанням стратегічного підходу до управління забезпечить зміцнення їх
ринкових позицій та отримання довготривалих конкурентних переваг [10].
В сучасних умовах жорсткої конкуренції між товаровиробниками на
світових ринках, великого різноманіття товарів та послуг, підвищення вимог
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споживачів, дуже важливою складовою маркетинг-комплексу є найсучасніші,
ефективні методи стимулювання продажів [6, 7].
Комплекс маркетингових комунікацій (сommunісаtіon mіx) включає такі
основні складові: реклама, стимулювання збуту, робота з громадськістю (паблік
рилейшнз) та персональний продаж. Деякі фахівці з маркетингових комунікацій
за кордоном додають до цих чотирьох ще такі: прямий маркетинг, виставки та
ярмарки, рекламу на місці продажу, упакування товару, поштове розсилання,
телемаркетинг, продаж за каталогами, через Інтернет, бендинг, спонсорство
тощо [2, 10].
Одним з доволі відомих методів стимулювання продажів є так звана
«Чорна п’ятниця», сезон передноворічних розпродажів. Цей маркетинговий
інструмент був вперше використаний в США ще в XІX столітті, а термін
«Чорна п’ятниця» з’явився в 1966 році та спочатку використовувався в
основному на Східному узбережжі США. Через те, що День подяки доводиться
на четвертий четвер листопада, чорна п’ятниця випадає в проміжок часу з 23 по
29 листопада [6].
У низці осінньо-зимових розпродажів Blасk Frіdаy має особливе значення.
У США ця акція займає лідируючі позиції за показниками прибутку в сегменті
інтернет-торгівлі, а також за інтенсивністю трафіку та попиту. Уже на початку
листопада представники малого та середнього бізнесу та бренди-гіганти
починають готуватися до «Чорної п’ятниці». Підприємці проте визнають, що
борються не тільки за збільшення продажів.
В якомусь сенсі продавець та покупець в цей день міняються місцями:
якщо протягом року ми здійснюємо покупки заради карти постійного клієнта та
майбутньої вигоди, то в листопаді саме магазини повинні показати свою
лояльність по відношенню до покупців. Лояльність цю можна виміряти
доступністю товару за зниженими цінами та грандіозністю знижок - в такому
випадку продавці можуть розраховувати на те, що клієнт повернеться в
майбутньому

Відділ

аналітики

інтернет-підприємництва

та

купівельної

спроможності «Blасk-Frіdаy. Globаl» останні кілька років пильно стежить за
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тенденціями, які супроводжують акцію «Чорна п’ятниця» в Україні та за
кордоном [8]. Нижче представлені деякі статистичні дані та особливості
розпродажів з усього світу (рис. 1).
Чорна п’ятниця» спочатку являла собою одноденну акцію розпродажів в
США. За кілька останніх років вона перетворилася в глобальний марафон
знижок, який в Україні починається найчастіше вже в четвер та триває до кінця
календарного тижня, а то та місяця. Багато магазинів в пошуку клієнтської
уваги та вигоди проводять так званий prеsаlе (підготовку до розпродажу) вже з
понеділка.

Рисунок 1 – Зацікавленість покупців розпродажем Blасk-Frіdаy, %[8]
Проте, пік призначеного для користувача трафіку в більшості країн
фіксується в один та той же день. Дані Googlе Trеnds показують, що одна
третина (33,3%) всіх тижневих інтернет-запитів, пов’язаних з «Blасk Frіdаy» в
Україні, припадає саме на п’ятницю, хоча зацікавленість розпродажем
поступово зростає вже з понеділка; на четвер припадає 24,7% запитів цього
тижня, що теж є досить високим показником. До суботи активність падає до
рівня вівторка. Ця тенденція властива не тільки Україні.
Опитування, проведене «Blасk-Frіdаy.Globаl» в 2018 році [8], показало, що
про існування Чорної п’ятниці поінформоване вже 88% українців. Опитані
знають, що розпродаж проводиться восени, однак не всі могли назвати точну
дату. Очевидно, саме цим можна пояснити збільшення інтересу до акції вже в
жовтні, як показують дані Googlе Trеnds.
Внутрішні дані «Blасk-Frіdаy.Globаl» за 2018 рік в Україні показують
зростання продажів на 410% в порівнянні зі звичайним днем. та такі цифри
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зовсім не рідкість: схожі дані зафіксовані в Аргентині та Малайзії. У Польщі
відзначається зростання на 979%, у Фінляндії - на 1130%, в Казахстані - більше
1600%, в Австрії - 3000% [8].
Найбільше сподівань на «Чорну п’ятницю» покладають в Білорусі, Греції,
Перу та Казахстані. На жаль, в цих країнах жителі чекають знижок, які на 810% перевищують можливості місцевих магазинів. Моніторинг ринкової
ситуації в Україні, Нігерії, ПАР та на Філіппінах показав, що в цих країнах
ритейл може запропонувати несподівано високі знижки, які покупці, швидше за
все, не очікують. «Чорна п’ятниця» традиційно вважалася барометром настроїв
споживачів та здоров’я економіки. та незважаючи на те, що продажі ростуть з
року в рік, економісти та соціологи вже прогнозують поступовий захід цього
феномена. Якщо рік тому кожен другий американець (49%) збирався купити
чогось зі знижкою в «Чорну п’ятницю», то в цьому сезоні таких лише 38%,
свідчать дані опитування Іpsos. Іншими словами, для 62% жителів США
знижки може та важливі, але вони не вважають «Чорну п’ятницю»
стовідсотковим шансом заощадити.
Аналогічне опитування у Великобританії дало той же результат, в межах
статистичної похибки: 64% споживачів не чекають п’ятничного розпродажу,
показало дослідження компанії Аptos. Британія в цьому випадку - показовий
приклад. Вона першою в Старому Світі запозичила даний інструмент
стимулювання продажів в 2010 році та першою ж демонструє ознаки зниження
ефективності його використання [9]
Опитані Аptos британці кажуть, що не чекають «Чорну п’ятницю» та
наступного за нею «Кіберпонеділка», оскільки в більшості своїй (54%) не
вірять, що заявлені знижки будуть гранично щедрими. та небезпідставно,
з’ясувала Whісh? - британська організація захисту прав споживачів. Вона
стежила за цінами півроку до та півроку після останньої листопадової
розпродажі та з’ясувала, що 87% товарів можна було придбати дешевше в іншу
пору року.
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Ще одним новітнім інструментом стимулювання продажів переважно
інтернет-торгівлі є китайський День холостяка, який також відомий як
Всесвітній день шопінгу. Свято «самотніх сердець» дуже швидко стало
популярним не тільки в Китаї, але та за його межами. Особливо після того, як
багато оффлайн- та онлайн-магазинів почали пропонувати в цей день
запаморочливі знижки на весь асортимент товарів. Завдяки цьому дата 11.11
стала важливою торговою подією не тільки в Китаї, але та в світі поряд з
«Чорною п’ятницею» та «Кіберпонеділком». Вперше День холостяків ще в 90-х
почали відзначати деякі університети Нанкіна. Дата була вибрана не випадково
- чотири одиниці символізують одиноких людей. З одного боку, в цей день в
Китаї прийнято весело та яскраво відзначати своє холостяцьке життя. З іншого
боку, цей день вважається сприятливим для зав’язування нових відносин [8].
Але популярним свято стало завдяки масовим розпродажам в китайських
магазинах. Обсяг продажів в День холостяків з кожним роком демонстрував
вражаюче зростання. Так, в 2013 році в рамках групи компаній Аlіbаbа обсяг
продажів досяг 5,8 млрд. дол. США, в 2014 - 9,3 млрд. дол. США, в 2015 році вже 14,3 млрд. дол. США, в 2016 - 17,8 млрд. дол. США, а в 2017 році - понад
25,3 млрд. дол. США , 2018 - 30 млрд. дол. США. Це зробило китайський День
холостяків найбільшою подією онлайн-шопінгу в світі. Якщо в 2017 році за
чотири дні - з «Чорної п’ятниці» по «Кіберпонеділок» - американці виклали 20
млрд. доларів США, то в 2018 році китайський гігант інтернет-торгівлі Аlіbаbа
продав товарів на половину цієї суми за першу годину листопадової
розпродажі, а в цілому оборот склав рекордні 30 млрд. доларів США [9]. 38%
українців вказують, що вже визначилися з покупкою та знають, що придбають.
Відомо також, що в середньому на одного учасника розпродажів припадає 3,8
куплених товарів. Статистика останніх років показує, що в Україні в першу
п’ятірку входять наступні категорії: одяг, взуття, побутова техніка, електроніка
та косметика з парфумерією. Загальносвітова тенденція така, що, дійсно,
самими популярними в «Чорну п’ятницю» товарами є одяг та взуття (і взагалі
товари фешн-індустрії). Проте в деяких країнах пальма першості належить
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електроніці. Такі дані платформа «Блек Фрайді Глобал» зафіксувала в Бразилії,
Швейцарії, Індії, Малайзії та Румунії. Жителі Нігерії (відповідно до первісної
традиції розпродажів в США) купують в цей день в першу чергу техніку для
будинку[2].
Висновки. Таким чином, можна відзначити, що сьогодні існує конкуренція
навіть серед методів стимулювання продажів, тому ефективне просування
вимагає ретельного планування та бюджетування, врахування тенденцій
розвитку

методів

просування,

національних

традицій

та

менталітету

споживачів.
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підприємства на ринку, мету його здійснення та складові. Подано та
прокоментовано етапи маркетингового аналізу. Описано можливі методи, за
допомогою яких здійснюється маркетинговий аналіз діяльності підприємства.
Проаналізовано критерії, за якими обирається метод проведення аналізу.
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В сучасному світі не можна уявити діяльність підприємств без
маркетингової діяльності, яка є «філософією» бізнесу та поєднує в собі як науку
так і мистецтво. Її можна охарактеризувати як творчу управлінську діяльність,
задача якої полягає в досягненні згоди між виробником і споживачем.
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Наразі дослідження маркетингового аналізу діяльності підприємства є
досить актуальним, оскільки без якісно проведеного маркетингового аналізу
підприємство ризикує зіткнутися з наступними проблемами: виробляти товар,
який не матиме попиту; зустріти непереборні «бар'єри» при виході на ринок і
при реалізації продукції; зіткнутися з непосильною конкуренцією; вибрати
невірний сегмент ринку і позиціонування продукту; прийняти невірні рішення
по кожному з елементів маркетингу.
Тому, метою роботи є дослідження поняття маркетингового аналізу,
алгоритму та методів його проведення.
Маркетинг - це цілісна концепція управлінської діяльності, що виходить з
розвитку і вимог ринку і власних можливостей підприємства. Це ринкова
концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю
підприємства, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури,
конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг
[4].
Для досягнення успіху у своїй економічній діяльності підприємству в
ринкових умовах необхідно бути орієнтованими на споживачів та їхні потреби,
конкурентів, гнучкість, тобто вміння пристосуватись до постійно змінної
ринкової кон'юнктури.
Основний принцип маркетингу - виробляти те, що продається, а не
продавати те, що виробляється [2, с.17]. Сьогодні, коли ринок України
розвивається й активність конкурентів зростає, все більшої уваги набирає
потреба

правильного

маркетингового

аналізу

даних,

накопичених

підприємством за час роботи. Адже надалі цей аналіз можна буде використати
для розвитку та просування підприємства, а також посідання ним ключових
позицій на ринку.
Маркетинговий аналіз – це збір інформації про діяльність підприємства,
вивчення її по декількох основних напрямах (товар, ціна, покупці, просування) і
використання отриманих результатів для вибору напрямів розвитку бізнесу в
цілому і його окремих складових [8, с.317].
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Агентство інтернет-маркетингу Webbranding переконує, що маркетинговий
аналіз – це важливий етап у створенні нового або диверсифікації старого
бізнесу, розробці нового продукту / послуги [5].
А корпорація Global Consulting вважає, що аналіз підприємства та ринку
допомагає сформувати розуміння поточної ситуації, наскільки перспективним
буде вихід на ринок, наскільки затребуваною буде ваша пропозиція, наскільки
високий рівень конкуренції, а також зважити усі риски і бар’єри при виході на
нові ринки [6].
Завдання маркетингового аналізу:


вивчення ринку і обґрунтування ринкових тенденцій;



аналіз основних факторів, що впливають на попит;



аналіз і обґрунтування стратегії ціноутворення;



виявлення реальних і потенційних конкурентів підприємства;



оцінка слабких і сильних сторін діяльності, переваг і недоліків;



оцінка конкурентоспроможності в цілому, виявлення способів

підвищення конкурентоспроможності;


аналіз методів стимулювання збуту і обґрунтування вибору

найбільш ефективних [7].
Для задоволення потреб ринку, маркетингові дії підприємства повинні
спрямовуватись на те, щоб знайти нових клієнтів, і перевести їх в статус
«постійних», тобто визначити свій цільовий ринок. Для переведення
потенційного споживача до покупця аналіз цільового рику передбачає
визначення характеристик споживачів, вивчення їх потреб з урахуванням вимог
до продукції, в кінцевому результаті – для постачання на ринок товарів, які
відповідатимуть їх запитам.
З цього випливає, що основною вимогою до діяльності підприємства є не
лише постійний пошук свого цільового ринку, але і встановлення тривалих
зв'язків і партнерських відносин зі споживачами, виявлення їхніх вимог до
продукції.
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Тому і основним предметом маркетингового аналізу є безпосереднє
оточення підприємства: споживачі, конкуренти, торговці, посередники зі збуту,
а також постачальники.
Таким чином, можна виділити такі складові маркетингового аналізу
діяльності підприємства: аналіз ринку, вивчення товарів, аналіз споживачів,
аналіз конкурентів, аналіз цінової політики, аналіз процесу товароруху, аналіз
сервісного обслуговування продукції, аналіз системи формування попиту і
стимулювання збуту; аналіз реклами.
Метою маркетингового аналізу є обґрунтування комерційної спроможності
проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та
отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і
задовольнити інтереси інвесторів. Предметом маркетингового аналізу є
маркетингова діяльність фірми, як оперативна, так і стратегічна, ті процеси і
явища, які розглядаються на якийсь момент часу, а також у своєму постійному
розвитку.
Маркетинговий аналіз ринку зазвичай здійснюється у 8 етапів:
1 етап – визначення цілей і основних завдань аналізу діяльності
підприємства на ринку;
2 етап – складання послідовного плану маркетингового аналізу
3 етап – визначення можливих термінів і максимального бюджету на аналіз
діяльності підприємства на ринку;
4 етап – визначення методів аналізу і джерел отримання інформації по
ринку;
5 етап – проведення необхідних маркетингових досліджень ринку товарів
або послуг;
6 етап – підготовка наочного аналізу всієї зібраної інформації з
висновками;
7 етап – складання зведеного звіту з аналізу;
8 етап – за необхідністю підготовка презентації з проведеного аналізу [1].
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Існує велика кількість видів маркетингового аналізу та дослідження
діяльності підприємства на ринку. Тому, перед тим, як розпочати аналіз,
потрібно визначити предмет аналізу. Від предмету аналізу залежить і його
мета: структура ринку (проведення аналізу ємності і кон'юнктури ринку, оцінка
ринкових тенденцій), товар компанії (проведення аналізу розвитку ринку і
ринкової частки товару компанії в сегменті), цільовий сегмент (проведення
аналізу привабливості сегментів ринку з метою вибору цільового ринку),
споживач (проведення аналізу попиту на ринку і аналізу ключових потреб
ринку, докладне вивчення поведінки, вимог цільової аудиторії до продукту),
ціна (проведення аналізу цінового позиціонування конкурентів, діючої
структури цін в галузі), конкуренти (проведення конкурентного аналізу ринку з
метою аналізу конкурентних переваг товару і визначення слабких сторін
компанії), вільні ніші (аналіз сегментів ринку з метою пошуку вільних
ринкових ніш).
План аналізу ринку витікає із завдань, які потрібно вирішити, та питань, на
які спрямований аналіз. План аналізу ринку - певна послідовність питань,
згрупованих між собою за тематикою (Рис. 1)
Розмір,
динаміка,
потенціал

Реклама і
просування

Сегменти і
кон’юнктура
Рівень цін і
прибутку

Аналіз ринку
Конкуренти

Попит,
потреби,
поведінка
споживачів

Тенденції
Принципи
розподілу
товару

Рисунок 1 - План аналізу ринку
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Після складання плану аналізу ринку потрібно обрати вид та метод
дослідження.
Маркетинговий аналіз може бути декількох видів, відрізнятися як за
способами і формами проведення, так і за обсягом аналізованих відомостей.
Маркетинговий аналіз ринку - найпоширеніший вид маркетингового
аналізу.

Вивчення

тенденцій

і

процесів

ринку.

Аналіз

економічних,

географічних, законодавчих, демографічних та інших факторів ринку дозволяє
скласти прогноз розвитку ринку, розробити конкурентоспроможну стратегію і
здійснити сегментацію ринку, виявити найбільш прийнятну ринкову нішу.
Маркетинговий аналіз конкурентів дозволяє виявити сильні і слабкі
сторони підприємства. Розробити грамотну маркетингову стратегію.
Аналіз

маркетингової

стратегії

підприємства.

Аналіз

існуючої

маркетингової діяльності підприємства дозволяє зробити її коригування,
направити діяльність організації в прибуткове русло. Найчастіше неефективна
маркетингова стратегія підприємства є одним з факторів його збитковості.
Дослідження внутрішнього середовища підприємства ставить своїм
завданням зіставлення внутрішніх і зовнішніх процесів, щоб привести їх роботу
до єдиного злагодженому механізму.
Дослідження цільової аудиторії і цільового споживача. Даний вид
маркетингового аналізу дозволяє побачити чіткий і зрозумілий портрет
споживача ваших товарів або послуг, а, отже, грамотно продумати
маркетингову стратегію підприємства, підібрати можливі бонуси і продумати
підхід. Якщо різновидів споживачів багато або група досить велика, тоді їх
ділять за сегментами, що об'єднує ознаками.
Маркетинговий аналіз посередників дозволить побачити потенційних
партнерів вашої компанії і прорахувати партнерську програму для подальшого
розширення.
Аналіз внутрішнього маркетингового середовища підприємства - цей вид
спрямований на дослідження реальної конкурентоспроможності підприємства.
Під час аналізу внутрішнього середовища підприємства визначають ті
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можливості й той маркетинговий потенціал, на які воно може розраховувати у
процесі досягнення маркетингових цілей [3, с.298].
Важливим кроком для успіху маркетингового аналізу є правильний вибір
методу аналізу. Метод аналізу маркетингової діяльності організації - це спосіб
вивчення, вимірювання та узагальнення процесів, явищ і впливів зовнішніх і
внутрішніх факторів на діяльність організації в умовах ринкової економіки.
Вибір методу маркетингового аналізу - дуже серйозний момент, який
залежить безпосередньо від мети і завдання дослідження в цілому.
Концепція маркетингового аналізу кожного підприємства включає систему
наступних відомостей:
 обсяг і сегментація ринку (товарів, послуг, робочої сили, матеріалів,
грошей);
 кількість і склад клієнтів, їх купівельна спроможність;
 стійкість і значимість конкурентів, ступінь їх організованості;
 можливості ринку товарів замінників, а також принципово нові способи
задоволення попиту;
 ступінь закритості чи прозорості ринку та ін. [9].
Методів маркетингового аналізу підприємства на ринку є досить багато,
тому для зручності їх можна поділити на групи, в залежності від того, який вид
аналізу проводиться. Так, на приклад, для аналізу ринку (аналіз попиту і
пропозиції,

сегментація

ніш,

ємність

ринку,

дослідження

учасників)

використовуються такі методи, як формування «портрету» товарного ринку,
метод прогнозування ємності ринку, порівняльний аналіз, PEST-аналіз, SWOTаналіз, метод аналізу і прогнозування рядів.
Для аналізу конкурентів (виявлення лідерів ринку, переваг та недоліків
конкурентів) варто обрати такі методи: метод Портера, SWOT-аналіз,
бенчбаркетинг, порівняльна оцінка, факторний аналіз конкурентоспроможності.
Для вибору метод дослідження для аналізу внутрішнього середовища
підприємства розподілимо цей вид аналізу на підвиди:
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‐ аналізу товарної політики (аналізу асортименту, динаміки продажів,
визначення етапу ЖЦТ, якості обслуговування) відповідають такі методи, як
ABC-аналіз, XYZ-аналіз, метод вільних асоціацій, опитування споживачів;
‐ аналіз цінової політики (дослідження міри задоволеності споживачів
ціною, оцінка рівня цін на ринку, визначення типу ринку, цінова еластичність)
здійснюється такими методами:

метод розрахунку середньої ціни, метод

дугової і точкової еластичності, опис, інтерв’ю;
‐ аналіз збутової політики (ринок збуту, аналіз постачальників, аналіз
транспортування) передбачає використання таких

методів, як сегментація

ринку, порівняльний аналіз, статистичні і математичні методи оптимізації
складських і транспортних витрат.
Аналізу політики комунікації (ефективність промо-акцій, тестування
продукції, рекламні ідеї) належать такі методи, як хол-тест, опитування, пробні
покупки, таємні покупці.
Аналіз зручності для покупців (місце розташування, графік роботи,
транспортне сполучення) передбачає використання таких методів: опитування,
інтерв’ю, порівнянна торгівельних зон, фокус-групи.
Основним завданням яке стоїть перед підприємством на цьому етапі є
підбір певного методу з вище названих, який найбільше підходить ситуації. Для
цього виділяються відповідні критерії оцінки методу, які, особливо для малих
підприємств, повинні бути простими, доступними та зрозумілими.
Головний критерій при виборі методу аналізу безумовно відповідність цілі
аналізу. Тому, що важливий початковий етап кожного дослідження – це
визначення її мети. Мета – критерій, за допомогою якого потім можна
визначити, чи ефективною була робота, тобто чи ефективний був метод аналізу
можна визначити успіхом в досягненні поставленої мети.
Таким чином, можна відмітити перелік критеріїв, за допомогою яких
оцінюється метод аналізу маркетингової діяльності підприємств:


відповідність цілям аналізу;



відповідність ресурсним можливостям;
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рівень достовірності інформації;



витратність методу;



повнота інформації.

Для визначення набору методів маркетингового аналізу діяльності
підприємства

необхідно

спочатку

визначити

проблемні

напрямки

маркетингової діяльності, які здійснює (чи не здійснює) підприємство.
Наступним кроком є виділення набору методів маркетингового аналізу
діяльності, також оцінка обраного набору методів за критеріями, що зазначені
вище.
Наступним кроком є саме ж проведення аналізу маркетингової діяльності
підприємства та впровадження результатів аналізу в діяльність підприємства.
Багатоступенева методика проведення аналізу передбачає такі стадії [10, 11]:
1. Аналіз попиту і стратегії його розвитку.
2. Аналіз ринкового середовища (місткість, фаза життєвого циклу,
насиченість,

темпи

зростання,

стабільність

попиту,

структура

потреб

споживачів, мотиви здійснення покупки, процес купівлі, інтенсивність
конкуренції).
3. Стратегія проекту (можливості впливу на ринок, структури витрат
порівняно з конкурентами, цінова еластичність попиту на продукт проекту).
4. Маркетингова концепція (встановлення цілей маркетингу, розробка
маркетингової

стратегії,

визначення

комплексу

маркетингу,

розробка

маркетингових заходів і бюджету).
5. Формування маркетингового плану.
Для встановлення фокусу проекту слід визначити, на який ринок
спрямований проект (національний чи міжнародний) та чи не суперечить він
зовнішній та внутрішній державній політиці.
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УДК 004.774.6Блог:658.8(045)
Пневський В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО БЛОГУ ДЛЯ ПОБУДОВИ УСПІШНОЇ
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні розвиток інформаційно-комунікаційних технологій відбувається у
дуже динамічному темпі. Якщо десятиліття тому Інтернет сприймався не
стільки як сучасний засіб комунікації, майданчик для численних дискусій та
засіб для демонстрації своїх думок і поглядів, скільки як глобальне, насичене
інформаційне сховище, то сьогодні ми спостерігаємо, досягнення нового рівня
інформаційно-комунікативних технологій, що дозволяє отримати доступ до
безлічі ресурсів.
Ключові

слова:

інформація,

комунікації,

комунікаційна

політика,

корпоративний блог, PR.
Роль корпоративної комунікації в сучасному суспільстві невпинно зростає.
Найбільш ефективним середовищем її використання є Інтернет. Невід'ємною
частиною корпоративної інтернет-комунікації стають блоги, дослідження яких
має особливу значущість для сучасної комунікативної науки.
Метою статті є відображення ролі корпоративного блогу для побудови
успішної комунікаційної політики підприємства.
Теоретичні основи і методологічні підходи до розуміння процесу побудови
комунікаційної політики за допомогою корпоративного блогу дослідили у своїх
працях вітчизняні та закордонні науковці: Барна Н. В., Білоус В.С.,
Горошко Є.І., Калмиков А.А., Толкачов І. та ін. Однак питання відображення
ролі корпоративного блогу для побудови успішної комунікаційної політики
підприємства залишилось недостатньо розглянутим.
Останнім часом все більшого значення в маркетингу і комунікаціях
набуває новий інструмент — власний блог. Зараз в глобальній мережі цей вид
поширення інформації займає досить вагоме місце. Блог (від англ. blog від web
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log — інтернет-журнал подій, онлайн-щоденник) — це веб-сайт, основний зміст
якого постійно оновлювані записи, які розміщаються з уже існуючими.
Блог характеризується короткими записами тимчасової значущості у
зворотному хронологічному порядку. Він відрізняється від традиційного
щоденника своєї публічністю і наявністю читачів-співавторів. Людей, які
ведуть блог, називають блогерами, а сукупність всіх блогів заведено називати
блогосферою.
У словнику Мерріам-Вебстер і в роботі С. Наусона «блог» визначається як
веб-сторінка, що містить приватний щоденник з роздумами, відгуками,
коментарями й різними гіперпосиланнями автора.
Професори Каліфорнійського університету Б. А. Нарді та С. Херрінг
описують блоги як часто оновлювані веб-сторінки, в яких датовані записи
розташовуються у зворотному хронологічному порядку [6].
Б. А. Нарді відзначає також, що основним призначенням блогу є надання
користувачам інструменту для самопрезентації, пошуку співрозмовників і
однодумців, побудови мереж взаємодії.
Блог є середовищем для спілкування у мережі та для нього характерна
наявність коментарів або ж відгуків читачів.
Основна мета будь-якого блогу — передача інформації від автора до
читача. Однак, при правильному використанні, цей ресурс стає інструментом
політики, економіки та маркетингу. За оцінками різних фахівців, на сьогодні
кількість блогів сягає більш як 30 мільйонів і продовжує зростати [3, с. 166].
Відмінні риси блогів:
- висока соціалізація;
- швидкість поширення інформації;
- легкість публікації;
- широкі пошукові можливості;
- можливість прямого зв'язку з автором.
Більшість блогів володіє особистісним забарвленням, що безсумнівно
викликає у читачів довіру до автора.
134

Основною перевагою блогу перед звичним нам веб-сайтом є постійно
оновлюваний контент. З його допомогою нього людина реалізує себе як автор,
не чекаючи обов'язкової реакції читачів, вчиться формувати свою точку зору, а
також отримує можливість, не виходячи з блогосфери, знаходити безліч
корисної інформації.
Спочатку в глобальній мережі блог був онлайн-щоденником, в якому
користувач Інтернету ділився своїми думками і щоденними подіями з життя.
Але з часом цей інструмент перетворився в ефективну систему організації
інформації і комунікації [8].
Дослідники блогів дійшли згоди в тому, що зміст блогу є найважливішою
його характеристикою. Узагальнити зміст блогів складно, тому що вони
різнорідні, але була проведена спроба класифікувати їх за змістом. У
класифікації, наведеній Джиллом Волкером, зазначається, що блоги можуть
відрізнятися по медійності: фотоблоги, відеоблоги і аудіоблоги. Х. Наусон
розрізняє три основних види блогів: блог новин, блог з коментарями та
обговореннями та журнал.
На даний момент вже і корпорації в усьому світі використовують блог як
унікальний маркетинговий інструмент і канал зв'язку з клієнтами.
Розглядаючи роль блогів і їх функції в сучасному інформаційному
просторі, дослідники найчастіше виділяють їх комунікативну функцію: це
спілкування зі знайомими людьми і одночасно розширення кола спілкування, а
також можливість повідомити щось одного разу для багаторазового перегляду
такого повідомлення.
Корпоративний

блог

—

ефективний

інструмент

маркетингу.

Корпоративний блог успішно використовується як для внутрішньої роботи
компанії, так і для зовнішніх зв'язків з аудиторією глобальної мережі [2, c. 69].
Блог цілком успішно використовується компаніями для підвищення рівня
комунікації з інтернет-аудиторією. Внутрішній блог компанії — це доповнення,
а часто і альтернатива корпоративним зборам, нарадам, це досить простий і
невитратний спосіб дізнатися думку співробітників, виявити проблеми
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всередині колективу, підвищити якість взаємодії і згуртувати колектив,
налагодивши корпоративне спілкування в блогосфері, а для керівників —
знайти точки дотику зі своїми співробітниками і поліпшити якісні корпоративні
зв'язки. Розглядаючи корпоративний блог, необхідно відзначити, що головна
мета компанії — це налагодження комунікацій з клієнтом, зміцнення
колективної взаємодії та створення позитивного образу своєї організації.
Блоги є цінним доповненням до корпоративного сайту, тому, що в них
може бути представлена альтернативна точка зору на те чи інше питання, деякі
продукти можуть бути описані більш доступною мовою [4, с. 112]. Крім того,
завдяки веденню блогу, організація у найкоротші терміни може отримувати
інформацію від інших блогерів (потенційних і реальних клієнтів компанії) про
те, наскільки вдала та чи інша її продукція або новий маркетинговий хід.
Корпоративний блог — це також інструмент PR, з його допомогою потенційні
кандидати для співпраці з конкретною організацією можуть краще пізнати
життя компанії і «приміряти на себе» цю корпоративну культуру.
З упевненістю можна відзначити, що нині блог — це ще й інструмент піару
номер один в глобальній мережі. Це обумовлено двома основними причинами:
блог читають і йому вірять. Однак багато організацій виступають проти даного
виду комунікації з огляду на те, що побоюються публікацій негативної
інформації про компанії і витоку конфіденційних відомостей через блог. Хоча,
на думку дослідників блогосфери, не можна так однобічно розглядати даний
маркетинговий інструмент компанії [5].
Зараз спостерігається інтеграція двох популярних інтернет-форматів: блогу
і корпоративного сайту. Причому блог — це не тільки цінне доповнення сайту,
але і вже цілком самостійна одиниця корпоративної комунікації, тому, що в
ньому може бути представлена альтернативна, суб'єктивна точка зору, описана
більш звичною мовою, а найголовніше, тут присутній зворотний зв'язок з
аудиторією. Дослідники Е. Л. Ющук і А.В. Кузін вказують: «зворотний зв'язок і
діалог можуть забезпечити, крім блогу, і інші інструменти. А ось виступати
авторитетним і швидким неформальним «інформаційним шлюзом» між
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підприємством та блогосферою під силу, мабуть, тільки корпоративному
блогу». Тобто корпоративний блог в даній ситуації — це сполучна ланка між
організацією і громадською думкою, яке сприймається набагато легше,
зважаючи на свою форму і спосіб ведення [9].
Основна мета корпоративного блогу — завоювання довіри у читачів.
Вона досягається шляхом методичної та планомірної роботи організації та
дозволяє керувати інформацією в блогосфері. Можна піти простим шляхом
вирішення даного завдання — залучити інших блогерів. Однак цей метод має
сумнівну ефективність і вельми ризикований, адже блогери не люблять
відкритих маніпуляцій своєю думкою. Тому більш надійним способом є
створення тісних комунікативних зв'язків між компанією і блогерами [3, с. 167].
Компанії фокусують свої зусилля на тому, щоб сповістити підписників про
свій продукт або послугу, одночасно формуючи їх позитивний образ.
Найчастіше вони звертаються в спеціальні агентства, які займаються
розміщенням на сторінках дружніх їм блогів. Число таких компаній зростає з
кожним днем. Рекламна компанія здійснюється шляхом розміщення реклами в
популярних блогах з потрібною цільовою аудиторією, визначенням журналіста
в якості блогера на певний сайт, або ж створенням власного блогу компанії.
Першим кроком до створення власного блогу повинне бути внесення
інформації про себе, щоб виробити образ відкритої та цікавої компанії у очах
потенційних клієнтів. Коли читачі зацікавлені і можуть спілкуватися з
організацією на одному рівні — це і цікаво, і продуктивно. А інтерес до
спілкування викликає, як наслідок, і інтерес до компанії. Тому дуже часто для
ведення корпоративних блогів компанія наймає фахівців у сфері комунікації.
Для того, щоб корпоративний блог розвивався і функціонував як
повноцінний варіант комунікації з користувачами у Всесвітній мережі,
необхідно займатись його просуванням.
Як же зрозуміти, за якими критеріями судити, наскільки успішний
корпоративний блог? Щоб відповісти на це питання, необхідно враховувати
рейтинги блогу в блогосфері. Дані рейтинги складаються за двома напрямками:
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за авторитетністю і за числом підписників. Якщо з ростом читачів кількість
запитань до автора корпоративного блогу не зростає, то необхідно звернути
увагу на інший фактор — авторитетність блогу.
Важливо відзначити, що авторитетність блогера безпосередньо впливає на
зростання популярності самого блогу. Самі ж рейтингові системи, що
визначають популярність блогу, працюють на підрахунку кількості посилань на
досліджуваний блог і на популярність серед підписників, які залишають свої
коментарі до записів.
На початку 2000-х років, коли на Заході наявність блогу вже вважалася
нормою, в нашій країні слово «блог» було відомо лише у вузьких колах і не
користувалося особливою популярністю. Ця ситуація поступово змінювалася і
продовжує змінюватися. Головним чином, завдяки пресі, яка все частіше і
частіше згадує даний вид комунікації і часто вже сама використовує блоги у
своєму маркетингу [1, с. 78].
Однак в україномовному інтернеті використання блогів корпораціями —
все ще рідкісне явище, яке часто являє собою експеримент компанії. Це
відбувається через те, що існує ряд проблем, що перешкоджають повноцінному
і динамічному розвитку даної системи вітчизняних комунікативних зв'язків з
користувачами Інтернету. Досить часто керівництво компанії, приймаючи
рішення створити корпоративний блог як частину PR-кампанії своєї організації,
не замислюється про тематику, концепції і цільову аудиторії цього ресурсу.
Прес-служба, відповідальна за ведення блогу, дуже швидко втрачає інтерес до
нього, і блог згасає.
Крім

того,

співробітник

навряд

чи

буде

успішним

у

веденні

корпоративного блогу, якщо сам ніколи не вів особистий «щоденник». Також
зустрічається

проблема,

коли

блогер

не

усвідомлює

саму

функцію

корпоративного блогу і не розуміє реальних цілей ведення даної роботи, тому
не здатний працювати в системі.
Таким чином, цілком очевидно, що співробітник, який раніше не мав
справи з блогосферою, повинен буде витратити певний час на вивчення
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структури блогу, техніки його ведення, на отримання навичок інформаційного
аналізу, на те, щоб розвинути бажання писати, читати, відповідати на
коментарі, відстежувати тенденції розвитку ринку корпорації — тобто
зануритися у сферу корпоративної блогерської справи [9, 10].
Ще один фактор успішного ведення корпоративного блогу полягає в тому,
що блоги в більшості випадків читають не просто користувачі Інтернету, а такі
ж блогери, які знають опції ресурсу і мають можливість залишити коментар.
Таким чином, виникає проблема — занадто маленька цільова аудиторія. А її
необхідно збільшувати для успішного зміцнення комунікації в Інтернет-мережі.
Існує кілька способів розв'язання даної проблеми. Розглянемо їх.
Першочергово, для створення швидкого зворотного зв'язку з усіма
користувачами Інтернету проводиться чітко вивірена оптимізація офіційного
веб-сайту організації. Вона полягає у впровадженні додаткових сервісів блогу.
Для переважної більшості компаній блог служить доповненням до вже
наявного корпоративного сайту, тому багато організації успішно користуються
цією рекомендацією.
Також немало важливим є те, що активна пропаганда блогів серед
користувачів повинна бути підкріплена якісними практичними прикладами.
Тобто блоги повинні створюватися як джерело суб'єктивної інформації, що
допускає іншу точку зору, відмінну від офіційної. На цьому етапі багато
організацій роблять помилки, перетворюючи свій корпоративний блог в іншу
версію офіційного веб-сайту. Створення якісного корпоративного блогу сприяє
зростанню довіри клієнтів до блогів і до їх вмісту. Звідси випливає наступна
проблема - якість контенту корпоративних блогів. Для її вирішення різні
організації використовують різні методи [2, с. 179].
Наприклад, компанія Google у своєму україномовному представництві для
створення якісного контенту використовує роботи своїх іноземних колег,
переводячи їх статті національною мовою. А у зв'язку з великою кількістю
авторів і багатопрофільністю, тематика блогу завжди різноманітна, цікава і
супроводжується великою кількістю коментарів.
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Досить часто, якщо блоги ведуть самі співробітники компанії, вони мають
неформальний характер, до того ж, сам блог або його коментарі ведуться в
легкій гумористичній формі, що дає можливість швидко і без особливих зусиль
влитися в діалог і відчувати себе на рівних з авторами. А висока коментованість
записів корпоративного блогу демонструє його успішність і право на існування.
Основною функцією, яку виконує корпоративний блог, є інформування
клієнтів. Блог — це двосторонній канал комунікації, що вимагає щоденної
підтримки збоку компанії. З коментарів, якими супроводжується блог, завжди
можна отримати цінну для організації інформацію. У тому числі дізнатися
питання, що цікавлять потенційних і реальних клієнтів компанії. Також в
коментарях зустрічається і критика від читачів, відповіді на яку повинні бути
коректними і аргументованими.
У зв'язку з ризиком отримання критики, корпоративний блог в Україні не
має тієї популярності, яку він має на Заході. Організації просто бояться такого
зворотного зв'язку. Однак не варто забувати, що важлива тактовна відповідь на
коментар читача — це прояв уваги і чуйності до клієнтів з боку компанії.
Правильне ведення блогу — запорука успішної комунікації організації і
користувачів Інтернету. Відповідаючи особисто кожному читачеві, організація
демонструє, що цінною є будь-яка думка і що компанія готова до діалогу.
Також великою перевагою корпоративного блогу є той факт, що інформація,
яка публікується в блозі, буде отримана всіма зацікавленими особами
безпосередньо і без спотворень.
Корпоративний блог — ефективний інструмент маркетингу, з його
допомогою можна влаштовувати «випадкові витоки інформації» про нові
продукти або послуги. Іноді підприємства створюють так звані «бойові блоги»,
зовні не маючі зв'язку з підприємством і замасковані під блоги звичайних
людей, але створені за рішенням керівництва компанії.
На сьогодні очевидним є те, що з появою і розвитком такого явища, як
корпоративний блог, настала нова ера комунікацій між компаніями і
користувачами Мережі, яка характеризується свободою обміну думками з
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необмеженим числом інтернет-читачів. Розвиток блогерської справи може
привести до суттєвої трансформації ЗМІ і, звичайно, зв'язків з громадськістю.
Пасивний споживач стає співучасником інформаційного процесу, він особисто
може впливати на розвиток тієї чи іншої сторони роботи організації, робити
висновки і приймати рішення про подальшу співпрацю.
Завдяки блогам взаємини між організаціями і споживачами будуються на
довірі, відкритості і чесності. Жодне традиційне ЗМІ не дає такого результату.
Корпоративний блог надає велику допомогу маркетологам, PR-фахівцям,
журналістам і простим споживачам. Не варто недооцінювати цю, порівняно
нову, технологію зв'язку з громадськістю. За їх допомогою можна говорити про
уособлену людську сутність організації або торгової марки [11, 12].
Доки цей PR-інструмент лише освоюють українські компанії, що
працюють у сфері інформаційних технологій. Все частіше з'являються
корпоративні щоденники у різних видавництв, ЗМІ, представників сектора
послуг, особливо якщо мова йде про електронні ресурси.
Однак, на даний момент, майбутнє корпоративного блогінгу в Україні
залежить від керівників організацій, співробітників прес-служб, відділів зв'язку
з громадськістю та PR-служб, які повинні бути готові прийняти в свій
інструментарій новий засіб комунікації.
Таким чином, не можна не відзначити роль корпоративного блогу в
підвищенні фактору успішності засобів комунікації у зв'язці «компанія —
користувач». І якщо, згідно з даними досліджень, простежується тенденція до
уповільнення зростання блогосфери на сьогодні, то не можна не відзначити її
явну позитивну функцію зв'язку з громадськістю в сьогоднішньому світі
інформаційних технологій.
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Пневський В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ РИНКУ
В умовах ведення сучасного бізнесу, недостатньо створити якісний товар або
послугу. Світовий ринок послуг перенасичений, молодь стає все більш технічно
обізнаною, прагнучих відкрити свою справу у Всесвітній мережі. При цьому,
сучасний світ дуже швидко змінюється і маркетинг змінюється разом з ним.
Щоб домогтися довгострокового збільшення продажів і виділитися серед
конкурентів необхідно вибудувати чітку стратегію брендингу.
Ключові слова: бренд, цифрові технології, цифровий маркетинг, просування
бренду, позиціонування бренду.
У сучасних економічних умовах, які сформувались на ринку, добре відомі
маркетингові інструменти вже далеко не завжди приносять той результат, який
від них очікують. Ці інструменти морально застарівають та або цілком
перестають бути ефективними, або ж не демонструють тієї ефективності, з
якою вони функціонували раніше. Тому, щоб не залишитись позаду
конкурентів та не стати «виштовхнутими» з ринку більш діджиталізованими
брендами, компанії повинні проводити перманентний аналіз ринку на предмет
нових каналів та можливостей просування [2].
143

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, електронний бізнес
досягнув небувалого розквіту та продовжує дивувати темпами свого росту, з
кожним роком все більше витісняючи офлайн-продажі. Це зумовлюється тим,
що онлайн-продажі дозволяють істотно зменшити бюджет компанії на
існування та просування бренду, прискорити інтеграцію інновацій у бізнеспроцеси та задовольняти потреби споживачів у більш повному вигляді, до того
ж, за більш короткі проміжки часу. Подібна автоматизація та спрощення
процесу купівлі-продажу робить цей процес більш привабливим та практичним
для покупця.
Метою статті є дослідження процесу формування стратегії просування
бренду підприємства на сучасному високотехнологічному ринку.
Теоретичні основи і методологічні підходи до розуміння процесу побудови
стратегії просування бренду, ролі брендингу та його значення у механізмі
просування на ринку, аналіз функцій бренду дослідили у своїх працях
вітчизняні та зарубіжні маркетологи: Бойчук І.В. [1], Давидов В.В [3], Данько
Т.П. [4], Короткий Г.І. [5], Курманов Н.В. [6]. Однак питання процесу
управління брендом, побудови стратегії його просування та ефективність
різних видів брендингу за допомогою методів цифрового маркетингу
залишились недостатньо розглянутими.
Цифровий маркетинг, як складова класичних знань про маркетинг та його
галузь, була заснована відносно нещодавно, а саме у 1985 році. Саме тоді
компанія SoftAd Group стала засновником цього підходу, як комплексу заходів
направлених на залучення та утримання нових клієнтів за допомогою
інформаційних технологій. Сучасні науковці трактують поняття «цифровий
маркетинг» як практику використання всіх аспектів та елементів традиційного
маркетингу за допомогою глобальної мережі Інтернет. А свою популярність він
отримав, адже даний інструмент є унікальним та охоплює усе технологізоване
суспільство, будь то звичайний школяр або ж солідний бізнесмен.
Визначившись зі стратегією просування бренду на окремому ринку, перед
компанією постає цілий арсенал інструментів, які вона може використати для
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досягнення поточних цілей та перспективних тактичних та стратегічних
завдань. Серед основних інструментів цифрового маркетингу, їх переваг та
недоліків варто виділити:
Просування бренду компанії на високотехнологічному ринку можливо
лише за допомогою мережі Інтернет, що є досить складним і багатоетапним
процесом та охоплює наступні стадії:
1. Аналіз стану ринку для отримання маркетингової інформації стосовно
можливостей просування на ньому. Цей процес передбачає аналіз сайту
компанії, дослідження активності компанії у мережі, виявлення основних
джерел відвідуваності та ефективності поточних каналів просування.
2. Вибір маркетингових інструментів та аналіз цільової аудиторії. Важливо
визначити, хто саме буде споживачем даного товару/послуги і, відповідно, хто
стане об'єктом інтернет-маркетингу. Це допоможе знизити витрати і збільшити
прибуток компанії внаслідок орієнтації тільки на представників певного
сегменту аудиторії.
3. Визначення поточних цілей, які можливо досягнути за допомогою
відповідних інструментів. Подібні цілі повинні бути закріплені маркетинговим
планом та відповідати стратегії розвитку бренду.
4. Опрацювання тактичних цілей просування бренду, детальний пошук
майданчиків для проведення діяльності, планування рекламних кампаній з
урахуванням потреб конкретної цільової аудиторії, сезонності та бюджету.
5. Проведення робіт для досягнення цілей, передбачених для реалізації
тактичних та стратегічних завдань, визначення відповідальних за виконання та
строків досягнення цілей.
6. Контроль

за

ефективністю

реалізації

стратегії.

На

цій

стадії

здійснюється моніторинг реалізації стратегії просування бренду за допомогою
мережі Інтернет. У разі виникнення будь-яких помилок і труднощів вживають
заходів щодо їх усунення. Базою контролю служить попередньо сформована
система оцінки ефективності та моніторингу втілення стратегічного плану
просування бренду в Інтернеті [7, с. 166].
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Викликані технологіями зміни завжди несуть за собою нові виклики для
компаній, які проводять активну політику бренд управління. Будь-яка сучасна
компанія розуміє, що ігнорувати зміни, які приносять в їх життя цифрові
технології, або ж чинити їм опір, не можна. Для поліпшення бізнесу та
підвищення ефективності просування сучасного бренду, необхідно якомога
швидше адаптуватися до нових цифрових реалій, використовуючи численні
інновації, які породжені технологією. Слід чітко розуміти, що перевага
технологій полягає в тому, що вони здатні донести до споживачів, в тому числі
і до конкретної цільової аудиторії, навіть найпростіше повідомлення. А
головне, що для сучасного цифрового суспільства просування бренду з
використанням технологічних каналів виявиться більш ефективним, ніж при
використанні традиційних інструментів маркетингу.
Об'єктом дослідження було обрано сучасний високотехнологічний ринок
хостингових

послуг

та

безпосередньо

хостингову

компанію

ТОВ

«Гіперхостинг», яка на протязі більш ніж 10 років успішно розвиває свій бренд
«HyperHost», та надає комплекс хостингових та периферійних до них послуг.
Для успішного просування бренду компанії, необхідно досконало знати її
сильні сторони, які можуть виявити її вигідному світлі перед брендамиконкурентами. Дослідивши ринок хостингових послуг та проаналізувавши
місце бренду «HyperHost» на ньому, можна сказати, що компанія є одним із
лідерів на вітчизняному ринку хостингових послуг. Аналіз надійності показав,
що за останніх 30 днів сервери компанії не зазнали ні одного перебою в роботі
та були доступні на протязі 100% часу. Подібне значення дає змогу зробити
висновок про високу надійність «заліза» компанії та відмінну мережеву
інфраструктуру. За результатами цінової політики було виявлено, що компанія
притримується стратегії помірено низьких цін, відкриваючи можливість
більшого пізнання про свої послуги серед широкої аудиторії. Серед відгуків
незалежних користувачів, компанія займає чільне перше місце серед
конкурентів, відсоток позитивних відгуків про компанію складає 96.5%. Цей
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показник підсумовує те, що компанія має гарну репутацію та ринковий образ і
її політика просування, загалом, є ефективною.
Оскільки ринок хостингу – це новітній диджіталізований ринок, вся
діяльність у якому відбувається в Інтернет-середовищі, то територіальне
розміщення компанії носить лише формальний характер та позначається лише
на нормативно-правовому полі, у якому доходиться функціонувати компанії. У
територіальному аспекті, головну роль відіграє розміщення серверів компанії та
їх інфраструктурна пов’язаність з мережею.
Побудова стратегії просування бренду компанії, яка веде свою діяльність
на технологічному ринку – непросте завдання, що вимагає максимальної
віддачі і прийняття виважених рішень. Вибір оптимального способу просування
разом із завзятістю дозволить домогтися оптимального результату. Для початку
необхідно виробити проект просування бренду «HyperHost», він допоможе
досліджуваному бренду конкурувати з іншими компаніями, планомірно йти до
мети, зробити цей шлях зручним, уникнути купи проблем і непотрібних витрат.
Для початку потрібно визначити пріоритетні цілі, яких ми хочемо досягти
з допомогою проекту просування бренду «HyperHost». Вони будуть такими:
1. Трафік – збільшити кількість переходів на сайт.
2. Прибуток – надати послуги більшій кількості клієнтів.
3. PR – підвищити впізнаваність бренду.
4. Лояльність клієнтів – посилити довіру між брендом і покупцями.
5. Масштабування – запустити новий продукт, послугу, розширити ринок
збуту.
Стосовно цільової аудиторії, вона майже безмежна: від сайтів викладачів,
лікарів, юристів (для яких «HyperHost» пропонує готові рішення шаблонів
сайтів навіть на мінімальних хостингових планах) до великих корпоративних
клієнтів, яким для оренди пропонуються масштабні за ресурсами виділені
сервери та їх інфраструктури.
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Для виявлення найбільш пріоритетних каналів просування бренду
«HyperHost», було проведено аналіз вхідного трафіку на ресурс у розрізі 2
років. Результати аналізу представлені на рис. 1.

Рисунок 1 - Аналіз відвідуваності сайту компанії
З проведеного аналізу стає зрозуміло, що найбільша відвідуваність сайту
спостерігається з органічної видачі пошукових систем (синя лінія графіку).
Це означає, що сайт компанії гарно оптимізований під пошукову видачу та
входить у ТОП за запитами користувачів пошукових систем
Тому серед методів просування для «HyperHost» було обрано наступні:
1. SEO (пошукова оптимізація). Просування сайту в топ-10 пошукової
видачі допомагає не тільки підвищити продажі, але і зміцнити авторитет
компанії. Зростає відвідуваність ресурсу, а разом з нею і впізнаваність бренду.
Одна з головних переваг пошукового просування - довгострокові результати.
Перелік основних заходів, які повинні бути виконані для реалізації
пошукової оптимізації компанією «HyperHost»:
– побудова семантичного ядра;
– кластеризація запитів;
– написання SEO-текстів;
– побудова маси зовнішніх посилань з потрібними ключами на відповідні
сторінки;
– дослідження поведінкових факторів та пошук методів їх покращення.
2. Контекстна реклама. Цей інструмент дозволяє реалізувати просування
бренду максимально оперативно. Його перевага – спрямованість на конкретну
цільову аудиторію. У якості головного інструмента збільшення впізнаваності
контекст використовується рідко.
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Головним нововведенням у даному засобі буде пошук комерційних запитів
із найбільшою рентабельністю одного потенційного клієнта (ліда), створення
більш ефективних рекламних кампаній у Google Ads та Яндекс Діректі,
видалення нерентабельних/малорентабельних запитів з кампанії, пошук
суміжних високорентабельних ринків для побудови нових кампаній.
3. SMM (соціальні медіа). Просування компаній і брендів в соціальних
мережах дає змогу для просування як уже відомої марки, так і нового бренду.
Instagram, Facebook, Twitter – ідеальні майданчики для того, щоб створити
прихильність споживачів до певної компанії та сформувати необхідне уявлення
про неї. Представництва в соціальних мережах бажано мати для будь-якого
бізнесу.
Для компанії «HyperHost» було вирішено створити власний канал на
Youtube. Канал буде вестись у вигляді щоденника системного адміністратора.
У більшості своїй, системні адміністратори – дуже «закриті» у собі та зайняті
особи, про сутність їх роботи та методи їх розваг у вільний час майже нічого не
відомо, тим паче, на просторах Youtube. Канал з оглядами буденності
звичайних системних адміністраторів з їх незвичайними задачами неодмінно
знайде свою цільову аудиторію у сфері відеоблогів. Більш того, ця цільова
аудиторія, яка буде бачити відкритість компанії до клієнтів та відчувати себе у
руслі розвитку компанії, і є цільовою аудиторією, адже такі відео є
вузькопрофільними для перегляду. Опис нестандартних кейсів від клієнтів (без
розголошення особистої інформації та переходу на особистості) та пошук
вирішення таких кейсів стане стандартним форматом ведення каналу. А
репортажі з командного відпочинку членів компанії дозволить клієнтам відчути
себе ще більш долученим до життя «HyperHost».
4.PR-статті. Просування бренду в Інтернеті за допомогою статей,
розміщених на авторитетних сайтах – метод, який тільки набирає обертів.
Необхідний образ і впізнаваність при цьому формуються ненав'язливо.
Особливо вдалим вибором майданчика для реклами може стати популярний
блог.
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Даний етап може бути реалізований як комерційним шляхом (посилальне
просування на спеціалізованих майданчиках, таких як Sape, Mainlink,
Miralinks), так і некомерційним (гостьове розміщення статей на інформаційних
ресурсах та форумах).
5. Створення програми лояльності для клієнтів. Для збільшення життєвого
циклу послуг компанії, було вирішено запровадити програму лояльності для
клієнтів. Як заохочення клієнтів залишатись з компанією та як подяка за їх
відданість, за результатами кожного року, проведеного з компанією,
«HyperHost» буде нараховувати по 3% знижки на всі послуги. Таким чином,
клієнти, які користуються послугами компанії від самого її заснування (10
років), отримають одразу 30% знижки. Як доповнення до даної програми, 2
рази на рік – у день народження компанії та на Новий Рік, клієнтам, які з
компанією довше інших та клієнтам, які витратили найбільше на послуги
компанії, будуть надсилатись спеціально виготовлені брендовані речі.
6. Управління репутацією. Створення позитивного іміджу в інтернеті –
запорука успішного просування бренду. Цей метод базується на відстеженні
інформації про компанію на сторонніх сайтах, нівелювання негативу і
накопичення позитиву.
7. Екологізація діяльності. Як перспективний напрямок, для розвитку
бренда було запропоновано стати так званим еко-хостингом. Для цього
необхідно побудувати новий центр обробки даних, який буде живитись
енергією з відновлюваних джерел, таких як вітряні системи переробки енергії
та сонячні батареї. На сьогодні, рівень викидів вуглекислого газу від датацентрів становить близько 2%, що є еквівалентним рівню викидів у
авіакомпаній. Це зумовлює важливість даної проблеми та необхідність у
розвитку компанії у більш екологічному руслі. До того ж, це добре вплине на
образ компанії та бренду.
Пріоритетним напрямком є підключення компанії до так званого «Зеленого
тарифу». Тому стратегічною ціллю є пошук територій для побудови та
налаштування на них вітряних та сонячних електростанцій.
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Висновок. В умовах ведення сучасного бізнесу, недостатньо створити
якісний товар або послугу. Ринок хостингових послуг перенасичений, молодь
стає все більш технічно обізнаною, прагнучих відкрити свою справу у
Всесвітній мережі, свою хостингову компанію. При цьому, сучасний світ дуже
швидко змінюється і маркетинг змінюється разом з ним. Щоб домогтися
довгострокового збільшення продажів і виділитися серед

конкурентів

необхідно вибудувати чітку стратегію брендингу. Особливістю застосування
стратегії просування бренду в Інтернеті є те, що будь-який захід, будь-яка
рекламна кампанія, проведена у Всесвітній павутині, залишиться у ній
назавжди. З огляду на це, компаніям необхідно дуже добре розуміти та
відчувати ринок, якомога краще уникати можливих помилок.

Правильно

підібрана система способів просування бренду – запорука успішної діяльності
компанії.
Під брендом споживач розуміє не конкретний товар, а цілий напрям, яким
займається компанія. Клієнт готовий переплачувати за якісний бренд, тому що
він впевнений в його надійності і статусності у порівнянні з не відомими
торговими марками [9].
Основними ключовими напрямками в перспективному розвитку компанії
виділено наступні заходи, що включають інструменти цифрового маркетингу:
SEO (побудова семантичного ядра, кластеризація запитів, написання SEOтекстів, побудова маси зовнішніх посилань з потрібними ключами на відповідні
сторінки,

дослідження

поведінкових

факторів

та

пошук

методів

їх

покращення); контекстна реклама (пошук комерційних запитів із найбільшою
рентабельністю

одного

потенційного

клієнта

(ліда),

створення

більш

ефективних рекламних кампаній); SMM (активне ведення наявних мереж, вихід
на Youtube з власним блогом); PR-статті (комерційні та некомерційні статті);
створення програми лояльності для клієнтів; управління репутацією; створення
креативів та заохочення користувачів.
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УДК 658.012
Поліщук К.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті аналізуються основні методи управління корпоративною
репутацією підприємства. Розглядаються такі поняття, як зовнішня і
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внутрішня корпоративна репутація, а також стратегії побудови репутації.
Ключові

слова:

корпоративна

індивідуальність,

корпоративна

репутація

підприємства,

ідентичність,

зовнішня

корпоративна
корпоративна

репутація підприємства, внутрішня корпоративна репутація підприємства,
розробка корпоративної репутації підприємства.
Проблеми

управління

корпоративною

репутацією

підприємства

досліджується вже не одне десятиліття як в теоретичному аспекті, так і з
позиції конкретних форм реалізації.
Мета дослідження даної теми полягають в наступному:
1. Дати визначення таким поняттям, як: корпоративна репутація
підприємства, зовнішня корпоративна репутація підприємства, внутрішня
корпоративна

репутація

підприємства,

корпоративна

індивідуальність,

корпоративна ідентичність.
2. Визначити основні методи управління корпоративною репутацією
підприємства.
3. Проаналізувати основні етапи управління корпоративною репутацією
підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням корпоративної репутації
підприємства займалися як вітчизняні так й іноземні вчені, серед яких:
О. В. Кривда, С. М. Осипенко, О. А. Товма, І. О. Лебідь, Ф. Котлер, Д. Мерсер,
Ф. Роджерс, Л. Яккока, І. Васюков, І. В. Воробйова, Є. С. Іноземцева,
С. Н. Павлов, К. Пецольдт, Л. Поліщук, С. Д. Резнік, Т. А. Юдіна,
А. В. Яковлєв, Л. Петренко та ін. Разом із тим недостатньо приділено уваги
питанням управління репутацією як безперервного процесу в умовах
функціонування вітчизняних підприємств.
В умовах сучасної ринкової економіки функціонує велика кількість
економічних суб’єктів, певна частка яких представляється лідерами ринку,
інші, навпаки, не витримавши конкуренції розпадаються. Саме конкуренція
змушує організації боротися за право існування на ринку, утримувати і
завойовувати стійку репутацію і престиж [3].
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Створення позитивної корпоративної репутації підприємства, забезпечує
йому тривалу та результативну діяльність на ринку, є одним з ефективних
способів виділитися серед конкурентів, які надають подібні послуги.
Формування і подальше підтримання позитивної корпоративної репутації
підприємства на досягнутому рівні є завжди актуальним завданням.
Корпоративна репутація підприємства – це збірний образ, уявлення про
підприємство, яке відображає найбільш важливі для потенційних покупців
характеристики, що вигідно відрізняють його в середовищі конкурентів.
Виділяють такі елементи корпоративної репутації підприємства:
 відчутна корпоративна репутація підприємства (перше враження від
підприємства);
 невловима корпоративна репутація підприємства (відповідна реакція
покупця

на

обслуговування

та

ставлення

до

нього

співробітників

підприємства);
 внутрішня корпоративна репутація підприємства (атмосфера всередині
підприємства, ставлення співробітників до політики керівництва);
 зовнішня корпоративна репутація підприємства (вплив перших трьох
елементів плюс громадська думка про підприємство) [4, с.69].
Розробка позитивної корпоративної репутації підприємства являє собою
складний і довгий процес, який формується з створення фірмового стилю,
визначення соціально-значущої ролі компанії, її особливості та ідентичності.
Саме ці чинники часто стають вирішальними в ринковому середовищі,
забезпечуючи публічний рейтинг компанії і її фінансовий успіх.
Інтерес до питання корпоративної репутації підприємства пов’язаний, в
першу чергу, з потребою вирішення фактичних завдань в області управління та
комунікацій. Специфічність корпоративної репутації, як атрибута компанії
виражається в тому, що він існує незалежно від зусиль самого підприємства
(він є, навіть, в тому випадку, якщо компанія і не розробляє його навмисно,
іншими словами, формується стихійно, і в той же час така репутація здатна
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мати негативний відтінок) і, таким чином, необхідно постійно проводити її
аналіз і корекцію, які спрямовані на роботу над формуванням позитивної
репутації підприємства [7].
Наявність конкурентоспроможності підвищує позитивну корпоративну
репутацію підприємства на ринку, що відбувається, в основному, за рахунок
залучення покупців і партнерів, а також забезпечення більш легкого доступу до
ресурсів, до яких відносяться фінансові, інформаційні, людські, матеріальні та
ін. Особливості позитивної корпоративної репутації порівняно з негативною
зрозумілі, але позитивна популярність не виникає сама собою і не існує сама по
собі. Позитивна репутація вимагає націленої регулярної роботи, пов’язаної з
перетворенням цієї репутації підприємства в позитивну.
Для того, щоб залишатися конкурентоспроможним, підприємству слід
розуміти те, за якими параметрами його буде оцінювати цільова громадськість.
У зв’язку з цим ми пропонуємо звернути увагу на найбільш важливі критерії, за
якими люди формують своє уявлення про підприємство [5, с.295]:
 особистість керівника;
 історія підприємства;
 фінансове становище підприємства;
 соціальна відповідальність підприємства;
 ставлення до персоналу.
При цьому, важливо звернути увагу на доречність даної репутації в рамках
вже існуючих парадигм суспільної свідомості. Те, наскільки органічно вона
вписується в загальну картину уявлень цільових груп про світ, визначить
успішність побудови успішної комунікації з цими цільовими групами.
Крім того, що стратегія корпоративної репутації підприємства зобов’язана
підкорятися парадигмам суспільної свідомості цільових груп, вона також
повинна відповідати основній маркетинговій стратегії підприємства на ринку,
щоб не викликати дисонанс в образі. Чим краще у підприємства виходить
поєднувати зовнішній і внутрішній образ, тим з більшою довірою до нього
відносяться цільові групи [4]. Зокрема, чим зрозуміліше донесені основні
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положення маркетингової стратегії компанії до персоналу, тим ефективніше
персонал виконує свої обов’язки в її рамках і тим вище потенціал для зростання
кожного конкретного співробітника.
Важливо також пам’ятати про те, що на внутрішній і зовнішній образ
підприємства, а, відповідно, і на його ефективність впливає соціальнопсихологічний клімат, який склався в компанії. Співробітник, який не
задоволений якістю міжособистісних відносин, має меншу мотивацію до
виконання своїх зобов’язань [6].
В науковій літературі деякі автори виділяють декілька технологій
управління

корпоративною

репутацією

підприємства,

з

якими

можна

ознайомитись у таблиці 1.
Таблиця 1 - Види технологій управління корпоративною репутацією
підприємства
Назва стратегії
Стратегія
знають

Значення

«Всі В рамках даної стратегії фірмовий стиль повинен служити певним
нашу «якорем», який буде фіксувати всю інформацію про компанію та

організацію»

розповідати її цільовим групам на мові образів.

Стратегія «класний Дана технологія побудови корпоративної культури ґрунтується на
керівник»

створенні яскравого образу керівника, який буде уособлювати
компанію.

Стратегія
«персонал

Мається на увазі побудова корпоративної репутації компанії на
– збірному образі його персоналу. В даному випадку головне контакт

обличчя компанії»

персоналу з цільовими групами або клієнтами. Тут важливо
вибудувати систему навчання і підбору кадрів таким чином, щоб
кожен співробітник був особою, що втілює ідеї всієї організації на
гідному рівні. Цій технології зазвичай дотримуються великі мережі
фаст-фуду, одягу і різних персональних послуг.

Сформовано автором на основі [5 с.296].
Управління корпоративною репутацією підприємства починається з
формулювання бачення бізнес-процесів компанії і, як наслідок, місії, яка
декларує соціально-значимий статус підприємства (рис.1.) [4, с.174].
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На другому етапі формується корпоративна індивідуальність – цінності,
норми поведінки, що розділяються в компанії і визначають сутність
корпоративної культури.
Корпоративна ідентичність – політика компанії, що виражається в
вироблених продуктах, послугах, які надаються, неформальних та формальних
комунікаціях,

внутрішніх

процесах.

Корпоративну

ідентичність

можна

розглядати і як систему комунікативних засобів – назв, символів, знаків,
логотипів, міфів, ритуалів, що відображають індивідуальність компанії.
Управління корпоративною репутацією підприємства і її моделювання
здійснюється спеціальними фахівцями та вимагають фундаментальних і
системних знань в області менеджменту і маркетингу [1].
У процесі управління корпоративною репутацією особливу увагу
приділяється моніторингу наступних параметрів:


корпоративна

репутація

підприємства

у

споживачів

(ступінь

популярності торгової марки, уявлення про заявлену місію підприємства,
фірмовий стиль підприємства, ціни на продукцію, якість, дизайн і інші
споживчі характеристики продукції);
Бачення,
корпоративна місія
Корпоративна
індивідуальність
Корпоративна
ідентичність
Корпоративна
репутація

Зворотній зв’язок

Рисунок 1 - Етапи формування корпоративної репутації
Сформовано автором на основі [4, с.174]
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 бізнес-імідж підприємства (оцінка рівня лояльності підприємства до
партнерів, рівень престижності компанії, уявлення партнерів про заявлену
місію та стратегію підприємства, інформаційна відкритість підприємства) [2];


корпоративна

репутація

підприємства

для

державних

структур

(значимість продукції підприємства для регіону, участь компанії в соціальних
програмах, законослухняність, кількість наданих робочих місць, відкритість
підприємства до неформальних контактів);
 соціальна корпоративна репутація підприємства (соціальні акції, що
проводяться

підприємством,

інформаційна

відкритість

підприємства,

дотримання компанією екологічних стандартів, уявлення громадськості про
заявлену підприємством місію);
 внутрішній імідж підприємства (рівень лояльності до персоналу, рівень
інформаційної відкритості керівництва, соціальні гарантії, що надаються,
можливість кар’єрного росту, фірмовий стиль компанії, рівень престижності
фірми) [4, с.67].
На нашу думку управління корпоративною репутацією підприємства
необхідно проводити у 6 етапів:
1. На першому етапі здійснюється аналіз зовнішнього середовища,
контактних аудиторій, внутрішнього середовища та визначення поточного
стану корпоративної репутації.
Даний етап дозволяє отримати необхідну базу для стратегічного
планування, яке проводиться на наступному етапі. Зовнішнє середовище
обумовлює умови, в яких може формуватися і розвиватися корпоративна
репутація підприємства.
Аналіз цільових контактних аудиторій полягає у тому, що значення
корпоративної репутації різне для різних груп суспільності, оскільки бажана
поведінка цих груп щодо організації може відрізнятися. В силу того, що кожна
з цільових контактних аудиторій має різні цілі, інтереси і очікування по
відношенню до підприємства, підприємство по-різному ними сприймається [2].
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Інформація про внутрішнє середовище промислового підприємства дає
можливість визначити внутрішні можливості, потенціал, на які підприємство
може розраховувати в конкурентній боротьбі для досягнення поставлених
цілей. Аналіз внутрішнього середовища дозволяє також краще усвідомити цілі і
завдання організації [4, с.173].
Завершальною стадією дослідницького етапу управління корпоративною
репутацією підприємства є оцінка існуючої репутації підприємства в
сприйнятті кожної цільової контактної аудиторії.
2. На другому етапі управління корпоративною репутацією підприємства
визначаються ключові складові елементи системи управління корпоративною
репутацією відповідно до етапу життєвого циклу, на якому знаходиться
підприємство. Важливо відзначити, що на різних етапах життєвого циклу
підприємства складові елементи корпоративної репутації будуть варіюватися.
3. На третьому етапі управління корпоративною репутацією здійснюється
стратегічне планування основних складових, здатних в майбутньому вплинути
на репутацію підприємства. Стратегічне планування засноване на даних,
отриманих на двох попередніх етапах і направлено на визначення і формування
такої споживчої цінності, яка задовольнить і викличе лояльне ставлення
представників

контактних

аудиторій.

Стратегічне

планування

дозволяє

сформувати уявлення про ефективність комунікаційної стратегії компанії в
цілому, виявляються сильні і слабкі сторони менеджменту, можливості
позиціонування. На даному етапі формується та коригується місія [7].
Далі з урахуванням поставлених цілей розробляється стратегія з
управління корпоративною репутацією підприємства, тобто визначається
комплекс рішень, за допомогою якого підприємство буде досягати поставлених
цілей. Розроблені варіанти даної стратегії оцінюються за такими критеріями, як:
відповідність вимогам суб’єктів взаємодії (наскільки стратегія зв’язана з їх
запитами), відповідність можливостям підприємства (наскільки стратегія
зв’язана

з

іншими

стратегіями

підприємства,

чи

дозволяє

потенціал

підприємства успішно реалізувати стратегію), прийнятність ризику (чи
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виправдовує позитивний результат ризик втрат при можливій невдачі).
Результат оцінки даної стратегії полягає у виявлені того, чи зможе дана
стратегія привести до поставлених цілей. При негативному висновку
розробляються інші варіанти стратегій.
4. Реалізація стратегії з управління корпоративною репутацією є четвертим
етапом. Реалізація – це процес перетворення стратегічних планів в безпосередні
заходи щодо досягнення стратегічних цілей. Реалізація даної стратегії включає
в себе розробку плану дій з докладним описом всіх заходів, які потрібно
виконати, щоб здійснити обрану стратегію. План доповнюється календарним
планом і документом, що фіксує розподіл обов’язків між виконавцями плану.
План є основою для розробки бюджету. Після схвалення керівництвом план
реалізації стратегії підлягає втіленню в життя. Цей етап передбачає
необхідність формування плану дій за такими ключовими напрямами:
коригування

/

розробка

корпоративної

індивідуальності

підприємства,

коригування, формування корпоративної ідентичності підприємства, розробка
заходів

щодо

коригування,

формуванню

репутації

продукту

(товару),

коригування, формування соціальної складової корпоративної репутації [7,
с.175].
5. На п’ятому етапі управління корпоративною репутацією підприємства
відбувається донесення інформації до цільових контактних аудиторій про
заходи, що дозволяють реалізувати стратегію. Цей етап може розглядатися як
інформаційно-комунікативна діяльність підприємства.
6. На завершальному, шостому етапі, проводиться контроль результатів,
досягнутих в роботі. Це пов’язано зі складнощами виявлення конкретних
наслідків даної діяльності і відсутністю чітких критеріїв, за якими результати
можна було б визначити з достатньою впевненістю і точністю. Навіть там, де
підсумки іноді носять цілком конкретний характер (наприклад, у відносинах з
пресою), оцінки бувають дуже приблизними.
Оцінка результатів управління корпоративною репутацією підприємства
покликана довести, якою мірою реалізовані цілі по відношенню до кожної
цільової контактної аудиторії, передбачені загальним планом програми [2, 8].
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Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити наступні
висновки:
1. В даний час корпоративна репутація підприємства грає одну з
вирішальних ролей у комерційному успіху.
2. Існують кілька незалежних стратегій побудови корпоративної репутації
підприємства, але нічого не заважає їх поєднувати для більшого успіху.
3. Для досягнення кращої функціональності організації важливо пам’ятати
про відповідність зовнішньої корпоративної репутації внутрішній. Такий підхід
створить найбільш цілісний образ і краще засвоїться аудиторією. А для того,
щоб побудований образ правильно зрозуміли, потрібно продумати максимум
його деталей. Це дозволить уникнути непорозумінь цільової аудиторії і
спростить подальші коригування бренду.
4. Запропоновані нами етапи управління корпоративною репутацією
підприємства дозволяють більш ефективно організувати процес управління
корпоративною репутацією підприємства, так як дозволяє адаптувати цей
процес до певних особливостей організації та її зовнішнього середовища. А
також

здійснити

невизначеності.

кваліфікований
Крім

того,

вибір

напрямку

запропонований

розвитку

підхід

до

в

умовах

управління

корпоративною репутацією вже на початковому етапі дає можливість
визначити значимі елементи управління за допомогою формування цільових
аудиторій. Все це дозволить скоротити часові і фінансові витрати на управління
корпоративною репутацією підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ І РИЗИКИ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ,
СПРИЧИНЕНІ ЕПІДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ COVID-19
У статті, за допомогою маркетингового аналізу та узагальнених відповідей і
заперечень рекламодавців щодо різноманітних рекламних пропозицій щодо
співпраці та презентацій, описаний сучасний стан речей і можливі наслідки
діяльності підприємств на ринку рекламних послуг України [6, c.84]. На їх
основі розроблені пропозиції щодо можливостей покращення фінансово162

господарського стану рекламно-медійних підприємств, як на всеукраїнському
так і регіональному рівнях.
Ключові слова: рекламний ринок, перспективи, ризики, маркетинговий аналіз,
рекламно-медійні підприємства, робота з запереченнями.
Спостерігаємо ситуацію на ринку, яка суттєво ускладнилася щодо
проведення маркетингових досліджень і самої діяльності підприємств, які
працюють на рекламному ринку України. Це викликано форс-мажорними
обставинами – Всесвітня епідемія коронавірусу COVID-19. Фактично, ринок
рекламних послуг обвалився до найбільшого мінімуму за часів Незалежної
України – особливо регіональної реклами, майже до нуля. Порівнювати
сьогоднішню ситуацію з показниками та рейтингами за минулі роки
некоректно. Тому, на нашу думку, доцільним є загальний моніторинг умов і
тенденцій на ринку рекламних послуг України та формування пропозицій щодо
виходу із даної ситуації.
Мета статті. Пошук і визначення основних напрямів діяльності рекламної
галузі України є спрямованим на її перспективу та розвиток, подолання втрат і
запобігання

виникненню

можливих

ризиків

спричинених

епідемією

коронавірусу COVID-19.
Посилання на дослідження та публікації. Опрацьовано наукові праці
видатних світових та українських рекламістів та проведено ознайомлення із
їхнім передовим досвідом у сфері рекламного бізнесу. Це – Россер Рівз, Білл та
Уільям Бернбахи, Клод Хопкінс, Раймонд Рубика, Девід Аббот, Девід Огілві,
Лео Бернетт, Фредерік Бегбедер, Джеймс Рендольф Адамс, Джері ДеллаФеміна, Ферфакс Коун, Романом Шухевич, Богдан Чайківський та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі, найбільша частка усіх
видів рекламних послуг України (TTL) належить online-рекламі, яка поступово
буде тільки зростати – online-шопінг, замовлення товарів та послуг, розваги,
перегляд відео тощо [1, c.927]. Також серед лідерів залишається реклама на
телебаченні, хоча і тимчасово вона втратила частину надходжень. Із основних
видів реклами (ATL) найбільше втратила зовнішня реклама – закриті торгові та
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виставкові центри, аеропорти, не працює громадський та залізничний
транспорт, скасовані всі розважальні заходи, закриті кінотеатри, зменшився
«трафік» приватного автотранспорту та пішоходів у людних місцях. Така
картина спостерігається не тільки з ринком рекламних послуг.
Під час карантину частина керівників підприємств, які призупинили свою
діяльність, у першу чергу, обмежують або скасовують всі витрати на рекламу,
інші намагаються оптимізувати чи перерозподілити рекламний бюджет, а деякі
рекламодавці під час епідемії розпочали активне озброєння необхідним
фаховим персоналом для ефективного просування своїх товарів чи послуг –
бренд-менеджери, маркетологи, PR-менеджери, SEO-менеджери, копірайтериконтекстники тощо.

Рисунок 1 – Види рекламної діяльності та їх частка на ринку
рекламних послуг України
Саме вони, у даній ситуації, відіграють ключову роль у співпраці з
цільовою аудиторією підприємства, перерозподілом основних інформаційних
каналів, створенням власних рекламних носіїв, на яких можливо заробляти
гроші. А головне проводити різноманітні маркетингові дослідження, так
необхідні для підприємства у даній ситуації, обираючи для співпраці найкращі
варіанти.
164

Діючі рекламні та інформаційні агенції теж шукають нові можливості
співпраці, поступово переходять на індивідуальне рекламно-інформаційне
обслуговування

клієнтів.

Пропонують

комплексні

рекламні

послуги

з

додатковими бонусами, знижками та можливостями [5, c.7]. Таким чином
розширюючи базу постійних клієнтів та обмежуючи можливість конкурентів,
отримати бодай частину рекламного бюджету. Штучно створюють залежність
інших «гравців» на ринку рекламних послуг, диктуючи їм свої умови.
Набирає обертів самодіяльність рекламодавців. Вона виникала поступово,
незалежно від кризи і була спричинена попередніми діями «рекламістів».
Значна кількість неякісних послуг та марно витрачені навіть незначні кошти,
накопичили у рекламодавців негативні враження щодо рекламних послуг і
реклами в цілому. Тому вони розпочали власну рекламну діяльність,
насамперед online-рекламу, створюючи сайти, сторінки у соціальних мережах,
Інтернет-магазини тощо. Епідемія тільки прискорила цей процес.
Також існують і інші напрями сучасної рекламної діяльності: участь у
тендерах та грантах, наприклад – закупівлі рекламних та інформаційних послуг
на «Prozorro» та інших online-платформах, майданчиках, порталах.
Стрімко відбувається постійне поглинання великим бізнесом середнього та
малого (холдинги (МХП), концерни тощо), зменшується зацікавленість
виробників у просуванні товару на внутрішньому ринку – все на експорт [7,
c.116]. Для цих потужностей створюються по всій Україні різноманітні
індустріальні парки та промислові зони. Розміщення та розподіл реклами для
регіональних представництв наразі вирішується тільки центральними офісами,
фактично однією особою. Бюджет один на всіх[4, c.282].
Також саме у цей період важливу роль відіграє технічне забезпечення
рекламістів. За останніх п’ять років технічний прогрес розвинувся шаленими
темпами, і ті, хто встиг до кризи забезпечити себе новітніми інформаційними
технологіями, за правом займають лідируючі позиції. Паралельно зростав
досвід користувачів різноманітних послуг і товарів та рівень сервісу. Клієнту
уже недостатньо просто придбати чи скористатися послугою, саме на основі
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досвіду

він

аналізує,

порівнює

із

іншими

пропозиціями,

обираючи

багатофункціональні та універсальні речі.
Найкраще у даних обставинах себе почувають Всеукраїнські рекламномедійні агенції, які розміщують рекламу на основних телеканалах, мають власні
сучасні інформаційні інтернет-ресурси, інші рейтингові носії та захищені
довгостроковими угодами на обслуговування ключових рекламодавців. Так
само продовжують існування усі дотаційні ЗМІ, на кшталт начебто
роздержавлених, або створених суто під вибори тощо. Можливо вони
обмежаться тільки незначними скороченнями персоналу, або зменшать
орендовану площу, чи тиражі, чи періодичність тощо. А для усіх інших
учасників рекламного ринку необхідно розпочинати активну конкурентну
боротьбу, насамперед, максимально зберегти клієнтську базу та зв’язки.
Постійно підтримувати діалог із споживачами. Тому наразі, як ніколи постає
питання щодо необхідності проведення ефективних маркетингових досліджень
на ринку рекламних послуг [2, c.350]. Необхідно власним прикладом почати з
самореклами, якщо агенція пропонуєте рекламуватися іншим а сама цього не
робить, то постає питання у споживача рекламних послуг – а навіщо це нам?
Розпочати можливо із поєднання одночасного проведення маркетингового
дослідження і рекламної компанії[3, c.285, 8].
По-перш, запропонувати рекламодавцям, які тимчасово припинили
співпрацю, додаткові послуги, наприклад, сприяння у продовженні діалогу із
споживачами, у вигляді спільного маркетингового дослідження – «перепис»
цільової аудиторії, із анкетуванням. Додатково можливо запропонувати
інтерв’юерам отримати миттєве заохочення при заповненні анкети, чи при
замовленні товару або послуги рекламодавця через медіа-ресурси рекламної
агенції. Для цього можливо спільно залучити вільні матеріальні ресурси
рекламодавців та рекламної агенції. Це можуть бути різноманітні подарунки і
бонуси – сертифікати на знижку товарів чи послуг, рекламно-сувенірна
продукція з реквізитами, зразки товарів, безкоштовна доставка, безкоштовні
привітання чи оголошення, передплата тощо.
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По-друге, максимально висвітлювати перебіг усіх подій як у власних, так і
у інших медіа-носіях – безкоштовно. Пропонуючи натомість їм виступити у
якості медіа-спонсора. Або розрахуватися з ними відповідною власною
рекламною площею на умовах взаємозаліку. Власноруч створена таким чином
подія, підкріплена спонсорським пакетом та медіа-планом, надалі пропонується
для залучення до участі інших рекламодавців.
По-третє, допомога рекламодавцям щодо активізації роботи їхніх медіаносіїв,

написання

дизайнерські

статей,

послуги,

розміщення

підготовка

постів

або

у

соціальних

перекваліфікація

мережах,
персоналу

рекламодавців для даної діяльності тощо.
Висновки. Отже, маркетинг є фундаментальною наукою, на зразок
операційної системи комп’ютера (ОС), а реклама та інші дисципліни є
прикладними науками, які не в змозі ефективно функціонувати без (ОС –
маркетинг). Нехтування цими поняттями призводять до неминучого краху
любої діяльності суб’єкта господарювання. Епідемічна ситуація сьогодення
тільки посилила правоту цього твердження. Виживуть і відновлять свою
діяльність після кризи підприємства, які зроблять висновки і перестануть
займатися самодіяльністю.
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МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ
В статті визначено поняття «збутова діяльність», розглянуто засади
маркетингу щодо управління збутом. Висвітлено функції та засоби збуту,
розглянута суть та місце збутової діяльності на підприємстві та у системі
маркетингу.
Ключові слова: маркетинг; управління; збут; продаж; прибуток; покупець.
Маркетингові засади управління збутовою діяльністю підприємства це
тема, яка ніколи не втратить своєї актуальності. Адже, наявність добре
розробленої маркетингової стратегії в системі збуту є запорукою нормального
функціонування підприємства [3]. Вивчення даної проблеми необхідне для
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того, щоб зрозуміти основні аспекти діяльності підприємства, що насамперед
пов’язані з його адаптацією до ринкових умов.
Вивчаючи проблематику збутової діяльності можна зауважити, що однією
з найголовніших цілей будь-якого підприємства є отримання прибутку. Тому
такий аспект як збутова діяльність стає ключовим, бо є завершальним етапом,
який підсумовує діяльність по плануванню, виробництву, пошуку партнерів і
доведенню кінцевої продукції до покупців. Саме тому, що доходи, а отже і
прибуток, фірми залежить від правильно налаштованого маркетингового
управління збутовою діяльністю, питання правильної організації збуту займає
одне з щільних місць при вивченні ефективності підприємства. Через це ця тема
є актуальною для усіх підприємств, які займаються продажем своєї продукції.
Бо на цьому етапі покупці визначають для себе варта продукція фірми того,
щоб він її придбав, або ні; чи несе вона цінність і чи може бути для нього
корисною [2].
Питання маркетингового управління збутової діяльності досліджували такі
зарубіжні й вітчизняні маркетологи й економісти: Л. Балабанова, Дж. Болт,
В. Бурцев, Ю. Вітт, А. Дейян, Є. Діхтель, П. Діксон, М. Залманова, А. Троадек,
Д. Костоглодов, Х. Хершген, Т. Панцирної, М. Прокопенко, В. Пурлік,
Д. Скотт, Б. Соловьйов, Дж. Еванс й ін. У вітчизняній економічній літературі
проблеми вдосконалення збутової діяльності через забезпечення цільової
орієнтації торговельних підприємств недостатньо висвітлені, а зарубіжний
досвід потребує ґрунтовної адаптації до сучасних умов господарювання в
Україні.
Надзвичайно мало уваги приділено проблемам формування конкурентних
переваг за рахунок розробки і реалізації стратегій в галузі збуту [7].
Метою статті є визначення маркетингових засад управління збутовою
діяльністю та розробка пропозиції по її удосконаленню.
Ефективність маркетингового управління збутової діяльності є тим
фактором який визначає виживання торговельних підприємств і їх розвиток на
сучасному етапі ринкової економіки через загострення конкуренції за ринки
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збуту, росту витрат, а також підвищення вимог споживачів стосовно якості
обслуговування. Саме тому набувають значущості питання про якість
функціонування системи збуту [1].
Збут є завершальною стадією всієї виробничо-комерційної діяльності
підприємств і виконує одну з найважливіших функцій, що забезпечує
торговельну орієнтацію підприємств, а саме функцію зворотного зв’язку. Тому
пошук механізму і засобів удосконалення збутової діяльності, що передусім
буде спрямована на збільшення обсягу збуту при повному задоволенні потреб
споживачів, є досить актуальним.
У

непостійному

ринковому

середовищі

одним

із

найважливіших

принципів, на яких повинно базуватись маркетингове управління збутової
діяльності, є принцип забезпечення його стратегічного спрямування, що
можливо при таких умовах, як посилення торговельної орієнтації підприємства,
систематичне виявлення ризиків і можливостей у зовнішньому середовищі;
забезпечення ефективної довгострокової взаємодії підприємства з покупцями і
бізнес-суб’єктами; встановлення і корегування стратегічних цілей; розробка
збутових стратегій підприємства [6].
Збутовою діяльністю є цілісний процес, що охоплює планування обсягу
реалізації товарів з урахуванням рівня прибутку, що намічається; пошук і вибір
найкращого

партнера

–

постачальника

(покупця);

проведення

торгів

включаючи встановлення ціни, відповідній якості товару і інтенсивності
попиту; виявлення і активне використання факторів, здатних прискорити збут
продукції і збільшити прибуток від реалізації [5].
Збутова політика підприємств базується на стратегіях у галузі збуту і
визначається як сукупність тактичних заходів щодо формування попиту,
встановлення взаємовідносин з покупцями, ціноутворення, транспортування,
товароруху, стимулювання збуту, сервісу і реклами, спрямованих на реалізацію
стратегій і досягнення цілей збутової діяльності підприємства. Збут у системі
маркетингу має велике значення, оскільки забезпечує зворотний зв'язок з
ринком, надає підприємству інформацію про динаміку та структуру попиту, про
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зміни у потребах і перевагах покупців. Розробка збутової політики є
невід'ємною частиною програми маркетингу підприємства.
Особливе значення при формуванні маркетингових засад управління
збутовою політикою підприємства має вибір методів взаємодії з покупцями та
їх удосконалення. При цьому необхідно визначити розмір та структуру витрат
на обслуговування покупців, на придбання необхідної техніки, навчання
персоналу тощо.
Для обгрунтування збутової політики необхідним є вибір оптимального
варіанта розрахунку витрат у розрізі основних напрямків реалізації збутової
політики підприємства [4].
Також важливе прийняття концепції маркетингу на підприємстві, яка в
свою чергу, змінює методи, за допомогою яких досягаються цілі виробництва і
збуту продукції. За рахунок інтеграції - функції маркетингу у системі
управління підприємством здійснюється більш глибоке і ефективне поєднання
збуту із дослідженням ринкової ситуації, плануванням асортименту продукції,
змінюється характер роботи, пов’язаної з реалізацією продукції.
Система маркетингових засад управління збутовою діяльністю повинна
відповідати головним напрямкам господарської діяльності підприємства,
забезпечувати такий зміст виробничої, збутової, складської, транспортної та
іншої діяльності, при якій вчасно реалізовується продукція споживачеві [2].
Маркетинговою

організаційною

структурою

управління

збутовою

діяльністю на підприємстві є сукупність усіх управлінських і виробничих
підрозділів, що в свою чергу організовують і здійснюють комплекс збутових
операцій з постачання готової продукції споживачам відповідно до їхніх вимог
[3].
Формування системи організації збутової діяльності необхідно проводити
з урахуванням системного підходу з метою створення цілісної моделі, яка б
уможливила економічний розвиток підприємства, створила передумови для
збільшення обсягів збуту і підвищення конкурентоспроможності продукції на
ринку [2].
171

Збутовий

потенціал

підприємства

визначається

як

сукупність

інформаційних, матеріальних, фінансових, управлінських і комунікативних
ресурсів і можливостей збуту, що забезпечують готовність і спроможність
підприємства виводити товар на ринок, реалізовувати його, постійно
вдосконалюючи технології збуту.
Збут слід розглядати як найважливіший інструмент діяльності, на якому
ґрунтується конкурентна перевага підприємства на ринку. В сучасних умовах
функціонування торговельних підприємств на ринку, що характеризуються
підвищеним рівнем ризику і невизначеністю, використання стратегічного
підходу до організації збутової діяльності є єдиною і необхідною передумовою
її вдосконалення, що забезпечить їм не тільки короткочасний комерційний
успіх, але й посилить стратегічне спрямування [1].
Важливим елементом дослідження маркетингового управління збутової
діяльності є не тільки розробка, а й здійснення стратегії через організацію
збутової діяльності. Будь-яка збутова діяльність проходить апробацію часом.
Зрештою, все замикається на ефективності організації збуту. Дослідження збуту
передбачає аналіз декількох складових. Такі показники як динаміка обсягу
продажів і клієнтської бази, структура продажів по регіонах і частка експорту
дає уявлення про збутову діяльність підприємства.
До основних елементів збутової діяльності підприємства відносяться
транспортування, зберігання продукції, її реалізація та сервісне обслуговування.
При цьому виділяють наступні функції збуту:
—

організація сегментації ринку;

—

планування реклами;

—

організація договірної роботи зі споживачами або посередниками;

—

планування відвантаження товарів клієнтам;

—

формування системи каналів збуту;

—

робота по організації прийому, зберігання, пакування, сортування

та відвантаження продукції клієнтам;
—

інформаційне, ресурсне і технічне забезпечення збуту продукції;
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—

організація політики стимулювання збуту;

—

формування зворотного зв'язку зі споживачами [7].

У збутової діяльності часто виникають проблеми, які можна поділити на
загальні та специфічні.
До загальних проблем відносять: недосконалість організаційної структури
підприємства, відсутність кооперативних відносин між підрозділами й
відсутність підприємницької свідомості у співробітників.
До специфічних відносять такі проблеми: невідповідність структури збуту
реальним вимогам ринку і критеріям стабільної діяльності, ізольованість
діяльності служби збуту, перекладення обов'язків інших служб на відділ збуту,
відсутність мотивації у співробітників служби збуту на вдосконалення і
розвиток своєї діяльності, відсутність технології роботи з клієнтами.
Система збуту, яка застосовується підприємством, належить до факторів
конкурентоспроможності продукції. Звідси слідує що підприємству необхідно
сформувати

правильну

збутову

стратегію.

Тому

важливим

елементом

дослідження збутової діяльності є не тільки розробка, а й здійснення стратегії
через організацію збутової діяльності.
Якщо

збутова

стратегія

реалізована,

і

прогнозований

результат

досягнутий - компанія досягла наміченої мети, значить вона ефективна. Якщо
цілі

не

досягнуті,

збутову

стратегію

необхідно

переглянути

або

вдосконалювати чи взагалі відмовитися. Важливо також розуміти, що однією з
визначальних факторів при організації та дослідженні збуту, є планування і
прогнозування тенденцій розвитку ринку. Організація збутової діяльності - це
постійний аналіз споживачів, пошук нових клієнтів і задоволення їх потреб,
вибір ринків, підвищення прибутковості продажів.
Підприємству,

яке

реалізує

продукцію,

в

першу

чергу

потрібно

раціонально розподілити її по каналах збуту. Для того, щоб залишатись лідером
на ринку серед конкурентів, підприємству потрібно планувати збут як нової
продукції, так і раніше випущеної. Аби така робота була результативною для
підприємства - відділ збуту повинен взаємодіяти з відділом маркетингу. Тому
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слід відзначити, що збутова діяльність - це в свою чергу обмін товарів або
послуг на гроші, або, іншими словами, реалізація товарів або послуг [7, 8].
Як зазначає основоположник наукового маркетингу Ф. Котлер, одним з
основних складових переваг є перевага на ринку. Головна його мета регулювання положення компанії на ринку для отримання його максимально
можливої частки. Якщо підприємство не вирішує це завдання, конкуренти його
витіснять з ринку і, зрештою, воно стане банкрутом.
Для аналізу ринку і визначення ринкових переваг в цьому аспекті
необхідно знати: місткість ринку, ємність окремих сегментів, тенденції зміни на
ринку, питома вага компанії на ринку взагалі і на окремих сегментах,
насиченість ринку товарами, сезонна структура продажів.
Аналіз внутрішнього середовища підприємства дає розуміння, за рахунок
яких внутрішніх чинників досягається конкурентна перевага, як організувати
збутову діяльність, що б цю перевагу збільшити. Ринкова частка, імідж,
структура збуту, експорт внутрішній ринок, частка найбільших фірмспоживачів в загальній структурі збуту, питома вага кожної асортиментної
групи, частка бартеру, товарний запас / обсяг продажів. Аналіз зовнішнього
середовища підприємства дає для організації управління діяльністю оточення і
загрози, які воно несе: основні конкуренти (хто за ними стоїть, їх ринкова
частка, товарно-фірмова структура ринку, виробничі потужності і коефіцієнт
використання, частка бартеру, чисельність персоналу, перспективи розвитку,
хто потенційний інвестор, система збуту продукції), стратегії конкурентів і їхні
цілі.
Таким чином, проаналізувавши важливі аспекти збуту, можна визначити,
як організувати збутову діяльність так, що б вона могла мати конкурентні
переваги і в яких видах товарів.
Проблема організації збутової діяльності вивчена добре, проте не всі
компанії добре її реалізують на практиці. У кожної є специфіка. Збутова
діяльність повинна бути поставлена так, що підприємство при мінімальних
затратах отримало максимальний прибуток. Тут немає чітких правил та
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рекомендацій, а значить, є простір для застосування різних методів роботи.
Проте, вивчивши основи теорії, в практичному житті комерсант зробить менше
помилок - кожна його помилка призводить до фінансових втрат. У результаті
можна зробити висновки:
 Сутність збутової діяльності полягає в забезпеченні прибуткової роботи
підприємства.
 Збутова діяльність є однією з основних для підприємства, оскільки
забезпечує грошові надходження.
 Ефективність організації збутової діяльності залежить від організації
взаємодії з іншими складовими підприємства - маркетингом, логістикою,
сервісними службами. Також, багато в чому вона залежить і від вибору
посередників при просуванні продукції до споживача [7, 9, 10].
Отже, збутова політика - це сукупність взаємозв'язаних елементів збутової
діяльності,

спрямованих

на

задоволення

потреб

споживачів

шляхом

оптимального використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення
на цій основі ефективності продажу. Тому маркетингові засади щодо
управління збутовою діяльністю підприємства досить таки впливають на
діяльність підприємства і отримання прибутку.
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УДК 339.1
Ресніцька Д.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БРЕНДУ ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
В дослідженні розглянуто особливості формування системи управління
розвитком бренду виробничого підприємства. Здійснено характеристику
процесу

реалізації

заходів

управління

розвитком

бренду

виробничого

підприємства. Проаналізовано типи учасників системи управління розвитком
бренду виробничого підприємства. Визначено напрями оцінювання системи
управління розвитком бренду виробничого підприємства.
Ключові

слова:

бренд,

бренд-менеджмент,

торговельно-посередницьке

підприємство, етапи формування концепції бренд-менеджменту.
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Система

управління

розвитком

бренду

виробничого

підприємства

забезпечує просування його товарів на різних стадіях життєвого циклу за
допомогою різних засобів маркетингової комунікації. Основна функція
реалізації

принципів

бренд-менеджменту

виробничого

підприємства

–

організація процесу взаємодії між виробником бренду і його споживачами.
В науковій літературі існує велика різноманітність дефініцій поняття
«бренд»,

що

зумовлено

багатоаспектністю

даного

поняття.

Класичні

визначення Д.Аакера [1], американської асоціації маркетингу акцентують на
символічній сутності бренду і його призначенні для ідентифікації товарів та
виробників через комунікаційні канали. Бренд як набір функціональних
параметрів якості тлумачиться у визначеннях Дж. Маріотта, В. Перція та інших
авторів. Психологічне сприйняття бренду підкреслюють у своїх працях
Д.М. Огілві, Ж.Н. Капферер, О.В.Зозульов. Бренд як інтелектуальний феномен
та важливий нематеріальний актив компанії розглядають М. Девіс [1-5].
Дослідження компанії МсKinsey показує, що успішна система управління
розвитком бренду виробничого підприємства включає в себе як мінімум чотири
важливі елементи, які пов’язані як з традиційними завданнями та цілями
підприємства, так і з бізнес-системою і ключовими важелями управління
брендом: актуальне і неординарне позиціонування бренду виробничого
підприємства для цільової аудиторії – пов’язане зі звичними формулюваннями
стратегії підприємства: «де конкурувати» і «як конкурувати»; чітко позначений
шлях до побудови актуального і неординарного позиціонування бренду
означає, що необхідно продумати і зафіксувати в планах, як найбільш
ефективно досягти поставленої мети позиціонування. Реалізація цих планів і є
власне управлінням брендом; наявність операційних і організаційних умов для
успішного виходу на ринок. Наприклад, відсутність товару в магазинах може
бути

обумовлено

погано

організованим

розподілом,

запізненням

з

сертифікацією і іншими причинами; концепція довгострокового бачення
бренду пов’язана ще з одним формулюванням стратегії підприємства – «коли
конкурувати». Необхідно запланувати, як буде розвиватися бренд на різних
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стадіях життєвого циклу товару, як він буде реагувати на зміни конкурентної
ситуації на ринку і на зрушення в перевагах покупців [2].
Існують різні форми просування товару, проте у будь-якому випадку для
реалізації комунікаційного процесу між виробником і споживачем необхідно:
налагодити

комунікації,

кодувати

повідомлення,

зробити

закодоване

повідомлення, передати повідомлення від джерела до одержувача, організувати
зворотний зв'язок і контроль ефективності комунікації (рис.1) [1].

Характеристика процесу реалізації комунікаційного процесу
між виробником і споживачем необхідно

Система управління розвитком бренду виробничого підприємства

Налагодити комунікації
В ролі джерела повідомлення виступає компанія – власник бренду,
що і є рекламодавцем
Кодувати повідомлення
В якості кодувальника може бути відділ бренд-менеджменту виробничого
підприємства або незалежне рекламне агентство – партнер,
що є його аутсорсером)
Зробити закодоване повідомлення
Кодування здійснюють фахівці з брендингу виробничого підприємства
або професіонали підприємства аутсорсера)
Передати повідомлення від джерела до одержувача
Задіються такі канали комунікації, як засоби масової інформації або
інші медіазасоби, наприклад Інтернет, транспорт, зовнішня реклама)
Організувати зворотний зв'язок і контроль ефективності
комунікації
Одержувач цього зворотного зв'язку виступає виробниче
підприємство – власник бренду, тобто рекламодавець

Рисунок 1 – Характеристика процесу реалізації заходів управління
розвитком бренду виробничого підприємства [1]
Стандартна схема управління розвитком бренду виробничого підприємства
зазвичай складається з таких учасників процесу, як [1]:
1) компанія виробник бренду;
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2) партнерська організація, що бере участь в управлінні брендом –
аутсорсер;
3) споживачі бренду.
Ф. Котлер визначає ряд функцій, які виконують всі учасники процесу
управління розвитком бренду виробничого підприємства. Причому той, хто
бере на себе основні функції, починає грати головну роль в системі комунікації
між виробником і споживачем, а інші учасники в цьому випадку виступають в
ролі помічників [2].
На нашу думку, головне, що в такій системі комунікації відділяється місце
та значення джерела інформації, оскільки саме з нього і починається процес.
Як вже відзначалося, в основним учасником, який приймає остаточні
рішення в процесі управління розвитком бренду виробничого підприємства є
виробниче підприємство або офіційний власник бренду, він же і рекламодавець.
Саме власник бренду – рекламодавець вкладає інвестиції в розвиток бренду і
отримує від цього прибуток, що складається з додаткової вартості, яку дає
товару бренд [3].
Найчастіше на ринку в системі управління розвитком бренду виробничого
підприємства з каналів руху товару складається ланцюжок учасників (рис.2) [4,
7].
Учасники системи управління розвитком бренду виробничого підприємства

Виробниче підприємство або офіційний власник бренду, він же і рекламодавець
Дистриб'ютори, оптові торговельні підприємства, що закуповують товари даного
бренду великими партіями з метою перепродажу частинами за вищою ціною
Роздрібні торговці, що доставляють бренд кінцевому споживачеві зі своєю націнкою
Дилери, тобто дрібнооптові компанії, працюючі на локальних ринках

Рисунок 2 – Учасники системи управління розвитком бренду
виробничого підприємства [4, 7]
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Отже, кожний учасник цього ланцюжка підвищує ціну бренду з метою
отримання прибутку. Величина такої надбавки визначається неписаними
законами ринку. Крім того, в комунікаційній системі управління розвитком
бренду виробничого підприємства часто зустрічаються різні види каналів
товароруху, що відрізняються від стандартного. В основному ця відмінність
визначається кількістю учасників.
Наприклад, виробниче підприємство може відмовитися від послуг
дистриб'юторів і дилерів і відкрити мережу своїх магазинів, тобто спілкуватися
із споживачем безпосередньо. Основним недоліком побудови такого короткого
каналу просування полягає в тому, що спеціалізовані (фірмові) магазини
зазвичай позбавлені асортиментної різноманітності. До того ж для виробничого
підприємства проблематично розвивати мережу фірмових магазинів в інших
регіонах, де нею нікому управляти.
У іншому варіанті ланцюжок товароруху складається з трьох учасників:
виробник, незалежний роздрібний торговець і споживачі. Проте у такому разі в
процесі

фігурують

великі

роздрібні

мережі,

які

претендують

на

дистриб'юторські знижки [4, 7].
Найпоширеніший же варіант побудови системи управління розвитком
бренду

виробничого

підприємства

–

канали

товароруху

за

участю

дистриб'юторів. Так або інакше, комунікаційна система управління розвитком
бренду виробничого підприємства має свої особливості.
Бренд за визначенням має вищу вартість, ніж звичайний товар, тому щоб
продати його дистриб'юторові, виробниче підприємство має переконати його в
тому, що споживачі будуть віддавати перевагу цьому бренду над товарами фірм
конкурентів. Найвагомішим аргументом в даному випадку може виступати
обіцянка виробничого підприємства провести рекламну кампанію бренду і,
відповідно, взяти усі витрати по просуванню бренду на себе [4, 7].
Дистриб'юторові також потрібно переконати дилера працювати з цим
брендом. Тут велике значення має репутація дистриб'ютора, а також його
система організації торгівлі: знижки, додаткові послуги та інше. Після
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придбання у дистриб’ютора партії товару в завдання дилера входить грамотний
його розподіл в роздрібній мережі.
Коли усі перераховані етапи взаємодії учасників системи управління
розвитком бренду виробничого підприємства проходять успішно і рекламна
кампанія створює вдалий образ бренду у свідомості споживачів, бренд
обов'язково продається.
Варіантів комунікаційної взаємодії і каналів товаруруху при управлінні
розвитком бренду виробничого підприємства – множина. Проте головний
чинник, що відмінний від варіантів взаємодії один від одного, – це місце
виникнення бренду. Таким місцем виступає той учасник процесу, який є
власником бренду. Власник або виробник бренду витрачається на створення
образу бренду і отримує в якості прибутку ту саму надбавку в ціні за цю
емоційну складову, тобто для нього важливо як можна сильніше і ефективніше
розкрутити бренд [5, 8].
На відміну від виробника інші учасники системи управління розвитком
бренду виробничого підприємства мають в прибутку додану вартість бренду,
обумовлену швидше обсягами продажу, ніж його іміджем. Оскільки образ
бренду збільшує початкову ціну товару до ціни виробника, що в кілька разів
перевищує його собівартість, кожен учасник системи управління розвитком
бренду виробничого підприємства все частіше приділяє увагу джерелу
прибутку. Тому, часто між ними виникає суперництво з приводу привласнення
найбільшої частки маржинального доходу, тобто різниці між ціною виробника і
відпускною споживчою ціною (роздрібною ціною). Причому, в цій боротьбі все
частіше перемагають роздрібні торговельні мережі [5, 8].
Взагалі спостерігається розвиток роздрібної торгівлі, розширення і
збільшення роздрібних мереж. Часто ці мережі об'єднуються для відстоювання
своїх інтересів і формування претензій до великих постачальників і виробничих
підприємств з приводу цінової політики, асортиментних рішень і тому подібне.
Умови роздрібної торгівлі грають значну роль в управлінні брендом і доведенні
його до споживачів, оскільки навіть саме ефективне медіа планування і
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найпривабливіший образ бренду не допоможуть продати товар, якщо він буде
відсутній в роздрібних торгових точках. Крім того, враховуючи чинник
конкуренції, бренд має не просто бути присутнім в точках роздрібної мережі, а
знаходитися там в необхідному обсязі та асортименті і вчасно доставлятися на
склади. Іншими словами, управляючи брендом виробничого підприємства,
організація повинна приділяти більшу увагу наявності товару в роздрібній
мережі відповідної якості, необхідної кількості та обсягу.
З метою формування ефективної системи управління розвитком бренду
виробничого підприємства, на нашу думку, необхідно постійно проводити
дослідженням торгової структури, яке допомагає аналізувати, регулювати і
контролювати ефективність розповсюдження (рис.3) [6, 7, 9].

Рисунок 3 – Напрями оцінювання системи управління розвитком
бренду виробничого підприємства [6, 7]
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Для оцінювання системи управління розвитком бренду виробничого
підприємства необхідно здійснювати аналіз первинної інформації. Таке
дослідження допомагає виробникові або власникові бренду оцінити займані
позиції

на

ринку,

ефективність

присутності

у

вибраному

сегменті,

конкурентоспроможність бренду і компанії в цілому, рівень реального і
потенційного відгуку торгівлі на виведений бренд і його результат.
Отже, система управління розвитком бренду виробничого підприємства
забезпечує просування його товарів на різних стадіях життєвого циклу за
допомогою різних засобів маркетингової комунікації. Існують різні форми
просування товару, проте у будь-якому випадку для реалізації комунікаційного
процесу між виробником і споживачем необхідно: налагодити комунікації,
кодувати

повідомлення,

зробити

закодоване

повідомлення,

передати

повідомлення від джерела до одержувача, організувати зворотний зв'язок і
контроль ефективності комунікації. Вважаємо, що розглянуті напрями
оцінювання системи управління розвитком бренду виробничого підприємства
допомагає скоротити трансакційні витрати шляхом виявлення їх джерел. Проте
для проведення такого оцінювання виробничому підприємству – власнику
бренду, необхідна буде професійна допомога, а також організаційне та
інформаційне забезпечення з усіх питань управління розвитком бренду
виробничого підприємства, починаючи від його створення і просування до
організації взаємин учасників каналів розподілу цього бренду.
Список використаних джерел:
1.

Аакер Д. Создание сильных брендов. М.: Издательский Дом

Гребенникова. 2003. 439 с
2.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основи маркетингу.

[2–е европ. изд.]: [пер. с англ.]. М.: Видавництво будинок «Вільямі», 1999. 780
с.
3.

Зозульов О., Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному

суспільстві. Економіка України. 2008.-№3. С.4–11.
183

4.

Кендюхов О.В. Стратегія ефективного брендингу: монографія.

Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2009. 280 с.
5.

Ромат Є. Система бренд-маркетингових комунікацій. Товари і

ринки. 2016. № 1. С. 16–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_1_4
6.
брендами

Ковінько О. М., Ковальчук С. В., Шевченко Н. О. Управління
у

забезпеченні

конкурентоспроможності

підприємств.

Вісник

Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2018.
№892. с. 114-120. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ VNULPL
_2018_892_17.
7.

Koev S.R., Moroz I., Mushynska N., Kovin'ko O. Features of building a

managerial career based on entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship
Education.

2019.

Vol:

22

Issue:

1S.

URL:

https://www.abacademies.org/articles/features-of-building-a-managerial-careerbased-on-entrepreneurship-education-8050.html
8.

Танасійчук А.М., Середницька Л. П., Болкун І. М. Інноваційні

шляхи впровадження корпоративних зв’язків з громадськістю на підприємстві.
Ефективна

економіка.

2018.

№

12.

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6752
9.

Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М.,

Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ
«Меркьюрі-Поділля». 2019. 292 с.
УДК 658.8
Спєхова К.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ
ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ СOVID-19
Наведено аналіз ринку туристичних послуг України та світу за допомогою
статистичних методів, показано динаміку основних показників діяльності
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туристичної галузі у період вірусної інфекції та їх вплив на ефективність
розвитку

економіки

країни.

здійснено

аналіз

динаміки

міжнародних

туристичних надходжень протягом останніх років.
Ключові

слова:

туризм,

економічна

криза,

туристичний

продукт,

міжнародний туризм, туроператор, авіасполучення.
Постановка проблеми. Світові тенденції у сфері міжнародного туризму
дозволяють віднести туристичний бізнес до найперспективніших галузей
економіки.

Розвинута

туристична

інфраструктура

сприяє

покращенню

привабливості країни та її конкурентоспроможності у світі, прискорює процеси
її інтеграції у світову економіку, забезпечує перехід від аграрної та
індустріальної економіки до розвитку економіки на основі сфери послуг. Але на
тлі ситуації всесвітньої пандемії, тема підтримки та відродження сфери туризму
особливо актуальна.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженнями у галузі туризму
займалися й внесли вагомий внесок такі відомі вітчизняні та іноземні вчені, як:
В. І. Цибух, О. О. Любіцева, Т. Г. Сокол, М. П. Мальська, В. В. Худо,
В. М Пестушко, В. Ф. Кифяк, Н. В. Фаринюк, М. А. Наумова, Л. П. Дядечко,
Ю. Шмуда та ін. Але детальний розгляд перспектив розвитку туризму в
сучасних умовах національної економіки потребує подальших досліджень.
Мета дослідження - оцінка стану та тенденції розвитку туристичного
комплексу в контексті всесвітньої пандемії та ізоляції.
Виклад основного матеріалу. У структурі доходів в розвинених країнах
внутрішній туризм дає 80-90%, а в середньому в світі - понад 72% прибутку. В
галузі туризму працює більш ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник. В
економіці окремої країни туризм виконує ряд важливих функцій:


він є джерелом валютних надходжень для країн і засобом для

забезпечення зайнятості;


розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП країни;



сприяє

диверсифікації

економіки,

обслуговують сферу туризму;
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створюючи

галузі,

які



із зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи

населення і підвищується рівень добробуту нації;


забезпечує вихід країни на світову арену.

Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна
розвивати і в період економічних криз. Подібна ситуація відбувається сьогодні
на тлі всесвітньої пандемії вірусної інфекції COVID -19.
Розпочатий в Китаї в кінці грудня минулого року спалах пневмонії,
викликаний раніше невідомим типом вірусу, за кілька місяців набув офіційно
визнані масштаби пандемії, поширившись далеко за межі Піднебесної і
торкнувшись близько сотні країн. І якщо займає близько двадцяти відсотків
світової економіки Китай пішов на рішучі заходи, зупинивши мало не половину
свого виробництва і ізолювавши цілі райони та домігся спаду захворювання, то
Європу продовжує лихоманити. Епіцентром захворювання в Європі виявилась
західна Європа.
Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі.
Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у
туристичній галузі. Найбільш відчутним він став для авіаційного та
туристичного бізнесу, втрати яких в усьому світі обчислюються десятками
мільярдів доларів.
Варто відзначити, що вітчизняні авіакомпанії зіграли на випередження і за
прикладом європейських авіаперевізників за кілька днів до прийняття владою
рішення про припинення авіасполучення з Італією закрили авіасполучення з
іншими країнами. За підрахунками авторитетної Міжнародної асоціації
повітряного транспорту (IATA), через небезпечного короновіруса з Китаю
авіаперевізники по всьому світу втратять у 2020 році від 63 до 113 мільярдів
доларів [4].
Поширення небезпечного захворювання стало найбільшим ударом по
глобальній індустрії туризму починаючи з 2001 року, коли спад був викликаний
терактами в США, війною в Іраку і спалахом атипової пневмонії. За оцінками
Всесвітньої асоціації ділових подорожей, масштаби втрат можуть становити до
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47 мільярдів доларів щомісяця. Особливо постраждають туристичні галузі
Піднебесної і країн, залежних від туристів з Китаю, а саме: Гонконгу, Макао,
Таїланду, Камбоджі і Філіппін. Саме ці країни переважають у складеному
Euromonitor International рейтингу Top 100 City Destinations 2019 (табл.1)
У рейтингу переважають азіатські напрямки - їх там понад 40. На першому
місці розташувався Гонконг. Бангкок посів другу сходинку, за ним - Макао та
Сінгапур. Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, китайські
туристи щорічно витрачали близько 260 мільярдів доларів на подорожі (в два
рази більше, ніж витрачають туристи з США), а самі китайці є самою
мандрівною нацією в світі [8].
Таблиця 1 – Найпопулярніші міста серед туристів у 2019 році
Кількість туристів

Країна

2019 р. (млн.осіб)

Гонконг (Китай)

26,7

Бангкок

25,8

Макао (Китай)

20,6

Сінгапур

19,8

Лондон

19,6

Париж

19,1

Дубай

16,3

Делі

15,2

Стамбул

14,7

Куала-Лумпур

14,1

Від туристичної діяльності країни мають чималу вигоду. Сума коштів, що
вони залишають під час подорожі до Європи перевищує 500 млрд. дол. Дохід
країн Азійського регіону складає 440 млрд. дол у 2018 р., Пд. та Пн. Америки 330 млрд. дол (рис. 1).
За даними Євростату, в цілому за рік жителі ЄС витратили приблизно 467
мільярдів євро на туристичні поїздки. 82% витрат припали на поїздки до
Європи (78% всередині ЄС). При цьому майже половина відпочиваючих - 44% вважають за краще подорожувати в межах своєї країни.
187

Туристична привабливість країн стрімко падає вниз в результаті вірусної
інфекції COVID-19. Зараз понад 500 мільйонів китайців знаходяться на
«внутрішньому карантині», отже, не покидають країну. Кордони держав закриті
для виїзду та в'їзду туристів. Карантинні заходи забороняють пересування не те
що мандрівних, а навіть внутрішніх туристів, що залишаються вдома.
Відповідно, ці гроші будуть недоотримані туристичним бізнесом і економіками
туристичних країн [2].

Рисунок 1 – Надходження до бюджету з туристичної сфери (млрд. дол)
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки
для китайців. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку
на 44 %. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11%
ВВП.
У Європейському регіоні найбільш постраждали від коронавірусу такі
туристичні центри як Франція, Італія, Іспанія, Великобританія та інші. Спершу
«червоною зоною» італійський уряд оголосив північно італійські регіони, до
яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу
брак туристів відчули саме ці міста. Протягом 2018 року Італію відвідали 61,6
млн. туристів зі всього світу. Кожного року ця кількість зростаю в середньому
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на 4 %. Туристи залишили у Італії 49,3 млрд дол. Ситуація, яку ми
спостерігаємо зараз, невтішна для економіки Італії.
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій
кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне
сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в
Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо
відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну [7].
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним
морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське
судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині
ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки
для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Серед уражених вірусом опинилась також Німеччина. Купол та тераса на
даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих
розпоряджень. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай
щороку відвідують понад два мільйони людей. Обмежене пересування по самій
Німеччині та в'їзд через кордон. Цей негативний тренд неминуче торкнувся і
України [1].
Згідно з доповіддю Світового економічного форуму в галузі туризму за
останні два роки Україна піднялася на 10 позицій в Індексі конкурентоздатності
у сфері подорожей і туризму і посіла там 78 сходинку. Зокрема, по мірі
стабілізації та відновлення країни Україна різко покращила ділове середовище
(зі 124 на 103 місце), безпеку (зі 127 на 107 місце), міжнародну відкритість (зі
78 на 55 місце) та загальну інфраструктуру (зі 79 на 73 місце) [3].
Разом з туристичною привабливістю країни збільшується кількість
суб'єктів господарювання та конкуренції на внутрішньому туристичному ринку
(рис.2).
Отже, з рисунку 2, видно, що кількість фізичних та юридичних осіб у
туристичному бізнесі збільшується. Це свідчить про значну зацікавленість
суспільства у подорожах за кордон, довіру туроператорам та рентабельність
їхнього функціонування.
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Українська

асоціація

туристичних

агенцій

провела

рейтингове

дослідження туроператорів, що мають власні чартерні програми за найбільш
масовими напрямками. Туристи перш за все при виборі туроператора звертають
увагу на надійність та ціну.

Рисунок 2 - Суб'єкти туристичної діяльності України
Згідно цим та іншим критеріям, лідери туристичного бізнесу представлені
у таблиці 2.
Таблиця 2 – Рейтинг туроператорів України
Туроператор
TEZ TOUR

Затримка
рейсів

Частота
поселення в
готелі

Оцінка

Підтвердження

гіда

бронювання

Ціна

В
середньому

4,35

4,77

4,38

4,34

3,68

4,34

3,99

4,53

3,95

4,09

3,40

4,01

TUI

3,91

4,33

3,91

3,97

3,68

3,97

Coral Travel

3,95

4,50

3,90

3,99

3,39

3,95

Kompas

3,73

4,09

3,69

3,58

3,28

3,7

Anex Tour

3,31

4,31

3,09

3,94

3,34

3,5

TPG

3,01

3,15

3,26

3,00

3,26

3,16

Join Up!

1,86

3,57

2,95

3,48

3,72

3,07

Pegas
Touristik
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Таблиця свідчить про те, що трійка лідерів з минулого сезону залишилася
без змін, TEZ TOUR знову утримує лідерство по всіх позиціях, крім гарантії
кращої ціни, але відрив від другого місця Pegas Touristik в результаті незначний. Join UP !, на відміну від агентського рейтингу, займає останню
сходинку, так і не оговтавшись від репутаційних втрат літнього сезону 2018 р.
Правда за критерієм «гарантія кращої ціни» український туроператор Join UP !
опинився на першому місці [5].
Аналізуючи туристичний ринок України до початку вірусної кризи,
доцільно здійснити оцінку як кількості суб’єктів туристичної діяльності так і
показників їх роботи (табл. 3).
Таблиця 3 – Кількість

і вартість реалізованих туроператорами

туристичних путівок
Кількість реалізованих туристичних путівок, (од)

2017
1 048 075

2018
1 304 256

Вартість реалізованих туристичних путівок,
(тис.грн)

18 234 911

26 784 541

Як повідомляє Державна статистика України, країна реалізувала у 2018
році 1 304 256 туристичних путівок, що становить 26 784 541 тис. грн. Це на 50
% більше ніж у 2017 році. Для переважної більшості туристів (85%) основною
метою подорожі була організація дозвілля та відпочинку. Детальніше динаміку
грошових доходів країни від туристичного бізнесу зображено на рисунку 2.
Аналізуючи

наведені

дані,

можна

спостерігати

спад

туристичної

активності в Україні з початком військових дій та економічної кризи у 2014 р.
Кількість туристів зменшилась вдвічі, що неабияк позначилось і на бюджеті
країни. Проте вже з 2016 року показники починають збільшуватися та
відновлювати свої позиції. Що ж до витрат самих українці, то за 2018 рік, за
даними НБУ, українці витратили на закордонні подорожі 7,8 млрд дол. Це
значно менше, ніж європейці. Основну частину грошей вони залишили в
країнах ЄС. Витрати громадян України в країнах Європи склали 5,264 млрд дол
(+ 12,9% в порівнянні з 2017 роком - ред.) [2].
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Рисунок 2 – Кількість іноземних туристів та надходження до бюджету
України
Україна має великі можливості у розвитку туристичної галузі та
інфраструктури, що може привести до зростання кількості туристів, наповнить
бюджет, створить нові робочі місця та сприятиме економічному зростанню. В
Таблиці 4 представлено основні фактори, які впливають на розвиток туризму та
туристичний ринок України [3, 10].
Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії України є створення
конкурентоспроможного туристичного продукту, який максимально зміг би
задовольнити потреби споживачів, та на основі якого можна б забезпечити
комплексний розвиток територій та їхніх соціально-економічних інтересів.
«Подорожі вже стали однією з основних потреб людини. Люди від цього
не відмовляться», - впевнений професор Мюнхенського університету Юрген
Шмуда (Jürgen Schmude). Він вивчає економіку туризму і переконаний: щоб
туристи через епідемію COVID-19 повністю відмовилися від поїздок, «має ще
багато чого статися» [4].
У будь-якому разі, зросте число туристів, що бронюють подорожі в самий
останній момент. Кількість гарячих путівок буде приваблювати суспільство
найкращими пропозиціями. Буде попит навіть на Італію.
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Таблиця 4 - Фактори що впливають на розвиток туризму в Україні
Позитивні фактори

Негативні фактори

Велика кількість туристичних ресурсів

Нераціональне

використання

природних

туристичних ресурсів
Зміцнення позицій України на світовому Відсутність
туристичному ринку.

чіткої

стратегії

розвитку

індустрії туризму

Сприяння розвитку індустрії пріоритетної Низька якість соціальної складової туризму в
туристичної діяльності.

структурі зайнятості.

Позиціонування України на міжнародному Недостатньо

розвинена

інфраструктура,

рівні як демократичної європейської країни.

система транспортного обслуговування

Наявність кваліфікованої робочої сили.

Відсутність комплексної стратегії розвитку
туризму.

Наявність великої кількості туристичних Неефективний

менеджмент

атракцій для інвестування.

преференціювання територій.

Розвиток комунікацій

Недостатня

представленість

та

країни

в

міжнародних туристичних заходах.
Сучасні технології обслуговування

Недостатнє фінансування об’єктів культурної
спадщини.

Позитивна

екологічна

ситуація

більшої Пошкодження,

частини

знищення

занедбання

туристичних

чи

навіть

об’єктів

та

країни, що може в майбутньому стати культурної спадщини України.
поштовхом до розвитку зеленого туризму.
Міжрегіональна співпраця та представлення Значна «тінізація» туристичного ринку.
бренду
Наявність транскордонного співробітництва.

Недостатні

інвестиційні

впливання,

як

іноземних так і внутрішніх інвесторів.
Велика історична, культурна та архітектурна Високі податкові ставки
спадщина України

Ця країна традиційно входить то в п'ятірку, то в трійку найпопулярніших в
туристичних напрямків, однак її північна частина стала найбільшим осередком
епідемії COVID-19 в Європі. Але це зовсім не означає, що туристи тепер
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викреслюють всю Італію. У Ломбардію вони зараз не поїдуть, але, скажімо, до
Сицилії це вже не відноситься.
Наприклад після аварії на атомній електростанції в японській Фукусімі
багато європейців не захотіли летіти в Корею, хоча це дуже далеко від місця
катастрофи. А після спалаху лихоманки Ебола в Центральній Африці багато хто
не полетів до Африки. Однак в таких випадках туристи не відмовлялися від
подорожей взагалі, а просто гнучко змінювали напрямок. Наразі туроператори
та авіакомпанії дають змогу поміняти або перенести тур на пізніше або навіть
поміняти країну. Тим більше, що туріндустрія напевно буде пропонувати значні
знижки. Говорячи про ціну, то існує «червона лінія», за якою багато туристів
готові знехтувати потенційним ризиком.
Висновки. Отже, туристичний бізнес є найбільш прибутковим сектором
економіки багатьох країн. Спалах коронавірусу COVID-19 ставить перед
туристичним сектором серйозну проблему. На тлі введення обмежень на
поїздки,

варто

підкреслити

важливість

міжнародного

діалогу

та

співробітництва, що є можливістю показати, як солідарність може вийти за
межі кордону. Важливими є фінансова та політична підтримка заходів щодо
відновлення, спрямованих на туристичний сектор у найбільш постраждалих
країнах. Найголовнішим завданням є забезпечення безпеки громадян під час
подорожей, що наразі залишається пріоритетом для усього світу.
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УДК 658.8:001.8
Тімофійшена Д.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА
МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ ТА РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ЇЇ
ПІДВИЩЕННЯ
Конкуренція як рушійна сила змушує виробників товарів постійно шукати
виграшні позиції для підвищення інтересу потенційних та наявних клієнтів,
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тому вони постійно працюють над якістю товару, сервісу, а також над
зниженням ціни.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

стратегічний

маркетинг,

конкурентна перевага, лояльний споживач, ціноутворення.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У процесі конкурентної боротьби всі учасники
мають однакові цілі – отримати максимальний прибуток шляхом мінімальних
витрат та завоювання переваг споживачів. В конкурентній боротьбі перемагає
той, хто захопив стійкий сегмент ринку і отримав певні конкурентні переваги.
Але у свою чергу завоювання переваг – це тільки початок, оскільки на багато
важче втриматися на ринку, зберігаючи свої початкові позиції.
Метою даної статті є розробка напрямів і аналізі різних підходів стосовно
підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах маркетингу.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням і розробкою
методології управління конкурентними перевагами різних об'єктів присвячені
роботи як закордонних вчених-економістів – М.Портера 1, Ф. Котлера,
А. Томпсона, І. Ансоффа, Г. Асселя, так і вітчизняних дослідників –
В.Герасимчука, А. Воронкової, Ю. Ярошенка. І.Решетникової.
Компаніям варто піклуватися про ефективні способи пошуків інформації
про конкурентів. Однак, якщо конкурентів в галузі занадто багато, то для
зменшення
пріоритетних

трудомісткості
конкурентів.

завдання
Аналіз

збору
різних

інформації
сторін

варто

виділити

конкурентів

дозволяє

визначити з якими з них конкурентна боротьба можлива, а з якими
неперспективна, а також надають інформацію для визначення ефективних
стратегій діяльності фірми.
Конкурентна перевага – це ефективне використання майнових, робочих та
інтелектуальних ресурсів підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку та
конкурентоспроможності продукції, що створює для підприємства певну
прерогативу над своїми пріоритетними конкурентами.
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На різних ринках диктують

свій специфічний підхід до вивчення

конкуренції в галузі. Реалізація цього підходу можлива шляхом розроблення
маркетингової стратегії з урахуванням результатів конкурентного аналізу.
Стратегія

розвитку

будь-якої

конкурентоспроможністю

включає

системи

в

комплекс

тому

числі

управління

управлінських

рішень.

Запропонований підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств на
основі системи маркетингових засобів позначає орієнтири критерії розвитку,
показує допустимі і неприпустимі відхилення, потенціал і ефективність
управління в процесі конкурентної боротьби.
Стратегічний маркетинг – це довгостроковий маркетинговий процес, який
представляє собою постійний аналіз потреб споживачів, створення стійкої
конкурентної переваги компанії, підтримка ринкової позиції, визначення і
формування перспективних бізнес-напрямків і забезпечення їхньої ефективної
взаємодії.

Внаслідок

конкурентоспроможності

активного

інтересу

до

проблем

підвищення

з’явилася велика кількість праць, спрямованих на

вирішення цієї проблеми.
Найскладнішим є оцінка рівня конкурентоспроможності, тобто за умови
дотримання певних вимог на підприємстві (ідентичність фаз життєвого циклу,
ідентичність характеру, що задовольняє потреби, і т.д.) рівень конкурентної
переваги може бути оцінений як відношення рівня рентабельності виробництва
цієї фірми порівняно з аналогічним показником фірми-лідера, обчисленого на
певну перспективу 3.
Для ефективного маркетингу важливим є комплексне застосування
окремих його складових елементів, підпорядкованих єдиній цілі, яку компанія
ставить перед собою 5. Складність впровадження інструментів маркетингу на
підприємствах пов'язана з декількома факторами, насамперед, потребою у
значних витратах на маркетингову діяльність: дослідження ринку (попит,
пропозиція),

створення

бренду,

розповсюдження

рекламної

інформації,

впровадження нових послуг, навчання персоналу тощо 6. Якщо підприємство
орієнтовано на високі прибутки, то усі вище зазначені методи необхідні для
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досягнення цієї мети. Проте, в умовах ринкової економіки для досягнення
балансу інтересів виробника та споживача не зважаючи на те, яку форму
власності має підприємство чи цілі, то маркетингові інструменти також вкрай
необхідно використовувати. Крім того, реалізація маркетингової діяльності дає
змогу вирішувати довгострокові стратегічні завдання, розробляти нові послуги
та

адаптуватися

до

соціально-економічних

умов

ринку.

Забезпечення

конкурентних переваг підприємства має ґрунтуватися не лише на реагуванні на
постійних змін зовнішнього середовища, а й на запобіганні їм шляхом зміни
власної поведінки. Це можна зробити, ввівши у виробництво нову продукцію та
подальше технічне та технологічне вдосконалення продукту. Однак завдання
маркетингу полягає не лише в реалізації вже вироблених послуг, але
доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з
урахуванням можливостей розширеного виробництва для створення нових
послуг. Тому основна увага повинна бути зосереджена на вивченні інтересів
суб’єктів ринку, насамперед споживачів та виробників послуг, та визначено
проблеми, що виникають у процесі управління підприємством.
Конкуренція йде тільки на користь, але в той самий момент, коли

у

людини є величезна кількість вибору, це її може просто паралізувати і збити з
пантелику. Вибір підвищує очікування і змушує людину звинувачувати себе в
тому, що вона погано обирає і з цієї причини змушує відкласти покупку на
певний час. Тому підприємству слід попрацювати над рядом питань і варто
розпочати із лояльності споживачів 4.
На сьогодні лояльність є важливим інструментом у боротьбі з
конкурентами за прихильність споживача.
Довіра – дуже важливий фактор для покупки та відношення покупця до
товару чи послуги.
Лояльний споживач – це споживач, який схвально ставиться до товарів,
послуг, сервісу, товарних знаків, логотипів, персоналу тощо. В більшості
випадків

продавці намагаються просто продати товар чи послугу і мало

приділяють увагу, чи це взагалі потрібно клієнтові, чи влаштовує його ціновий
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рівень 2. Тому, варто уважно вислухати побажання клієнта аби підібрати саме
те, що йому дійсно потрібно.
Дуже важливо задовольняти споживача не тільки своїми товарами, але й
подарувати емоції, приємні враження та відчуття, оскільки саме завдяки
останньому можна отримати справді відданих клієнтів. ЛОЯЛЬНИЙ СПОЖИВАЧ У
свою чергу буде здійснювати регулярно повторні покупки, буде купувати
широкий спектр продукції даної компанії і цим самим привертати увагу інших
покупців.
На етапі маркетингових досліджень вирішуються стратегічні питання
ціноутворення. Оскільки ціна одна із складових маркетингових інструментів,
то вона виконує вкрай важливу функцію, яка полягає в отриманні доходу від
продажу3.
На процес ціноутворення впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники і
складається з наступних етапів [7]:
1. постановка цілей і стратегії ціноутворення;
2. вибір методу ціноутворення;
3. розробка цінової стратегії;
4. аналіз цін конкурентів;
5. виявлення зовнішніх факторів підприємства, що впливають на ціни.
Витрати на виробництво є головним фактором, що впливає на
ціноутворення, оскільки вони визначають мінімальний рівень цін, нижче якого
підприємство не може опускатися. Також важливим фактором ціноутворення
служить реакція покупця на ціну, що проявляється в ціновій еластичності
попиту. Немаловажну роль у ціноутворенні грає пропозиція на даному сегменті
ринку.
Отже, у свою чергу не варто орієнтуватись лише на привабливі ціни,
адже ваші конкуренти можуть їх так само знизити. Маркетологи багатьох
компаній переміщують гроші з видобування бренду в просування товарів з
орієнтацією на ціну, пропонують розіграші та купони, таким чином націлюючи
покупців на вигідні умови купівлі, але тим самим відволікаючи від свого
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бренду. Можна у всьому звинувачувати маркетологів, проте саме генеральний
директор має брати на себе ініціативу щодо ліквідації будь-яких дій, що
послаблюють бренд. Із верхівки кожної компанії повинно надходити гучне
нагадування, що без чіткої диференціації, прив’язаної до бренда, єдине, чим
можна мотивувати покупців  ціна. Якщо підприємство буде ігнорувати свою
унікальність і буде намагатись бути всім для всіх, то дуже швидко зруйнує те,
що робить його відмінним від інших.
В умовах ринку сучасні маркетологи повинні точно визначити точку
диференціації своїх товарів та послуг інакше вони стануть звичайними
заповнювачами категорії. А це лише за крок до перетворення на товари
широкого

вжитку.

Закордонні

дослідження

показали,

що

вершиною

диференціації – є людина-бренд. Це людина найчастіше є засновником компанії
та уособлює 100% диференціації для компанії. Хоча це визначення представляє
найвищий рівень диференціації, крихкість брендів, які переважно спираються
на одну людину є ласим шматком для жовтої преси, оскільки будь-яка раптова
зміна у сприйнятті громадськістю цієї людини-бренда має безпосередній вплив
на капітал бренду і на його прибутковість.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У

статті

досліджено

фактори

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства. Проаналізовано маркетингове середовище підприємства та
проведено порівняння традиційного та маркетингового підходів. Підкреслено
важливість

маркетингової

концепції

стратегічного

управління

конкурентоспроможністю підприємства.
Ключові слова: маркетингова концепція, маркетингова діяльність, маркетинг,
маркетингове середовище, конкурентоспроможність.
Актуальним питанням для різної діяльності підприємств різних країн є
планування і організація маркетингової досліджень. Одною з причин збиткової
діяльності

підприємств

являється

неналежна

увага

до

маркетингових

досліджень. Як наслідок цього, підприємства діють в умовах обмеженої
інформації про ринок і його окремих сегментів.
У сучасному світі неможливо уявити успішне підприємство, яке б
розвивалось без застосування маркетингових концепцій. Не дарма маркетинг
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називають «філософією бізнесу», оскільки філософія є наукою про знання, так і
маркетингові знання є найважливішим інструментом у розвитку сучасного
підприємства.
Функції маркетингу та усі його аспекти є дуже важливими у розвитку не
тільки об’єктів господарювання, але й економіки в цілому. Усі стратегічні
рішення приймаються тільки за допомогою основ маркетингу та консультацій
фахівців у цій сфері.
Маркетинг - це комплексна система організації виробництва і збуту
продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і
отримання прибутку на основі досліджень і прогнозування ринку, розробки
стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм. У
цих програмах закладені підходи щодо покращення товару і його асортименту,
вивченню покупців, конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової
політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і реклами, оптимізації
каналів русі товару і організації збуту, організації технічного сервісу і
розширення асортименту сервісних послуг. [1, с. 220; 2, с. 360]
У основі терміну «маркетинг» лежить слово «market», що означає «ринок».
Тому часто під маркетингом розуміють філософію управління, господарювання
в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництва на задоволення потреб
конкретних споживачів. Маркетингова діяльність повинна забезпечити:
 надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і
динаміку конкретного попиту, смаки і переваги покупців, тобто інформацію
про зовнішні умови функціонування фірми;
 створення такого товару, набору товарів (асортименту), який більш
повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;
 - необхідна дія на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації. [3, с. 83]
Маркетингова діяльність тільки тоді стає актуальною для підприємств тієї
або іншої країни (регіону), коли ринок виробника на цій території починає
перетворюватися на ринок споживача, тобто коли пропозиція по цьому товару
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починає перевищувати попит і на ринку свою волю починає диктувати
покупець. Усі свої проблеми на ринку споживача виробник може вирішувати
тільки за допомогою активного використання маркетингових методів і
прийомів. [4; 5, с. 65] Проте ефективне застосування інструментів маркетингу
припускає наявність на підприємствах певних служб (відділів, бюро), основним
функціональним обов’язком яких була б організація маркетингової діяльності.
Маркетингова служба (відділ або бюро) підприємства повинні займатися
рішенням наступних завдань.
На ефективну діяльність підприємства значно впливає підвищення якості
продукції, в наслідок чого збільшуються обсяги продажу, та чітка діяльність
управлінського

фактору.

З

другим

чинником

тісно

стикається

наука

«маркетинг». Саме маркетинг по праву справедливо розглядати як інструмент
підвищення ефективності підприємства.
Отже,

маркетинг

значно

впливає

на

підвищення

ефективності

підприємства. Ціль підприємства – отримувати прибуток. У свою чергу,
формувати цей прибуток можуть тільки споживачі продукції, які її купують.
Для того, аби вплинути на споживачів продукції, підприємство використовує
маркетингову політику. Основними фактори впливу безпосередньо на
споживача, які реалізує підприємство у сучасності є: конкурентоспроможна
ціна продукції, доступні та ефективні засоби збуту продукції та ефективні
комунікації.
У сучасній літературі існує безліч визначень терміну «маркетинг», але не
стільки важливо знати усі визначення, скільки важливо розуміти, що усі вони
відбивають єдину суть маркетингової діяльності: для отримання прибутку
кампанія повинна ефективно, на конкурентоздатному рівні продавати свої
товари або послуги кінцевому покупцеві. У сучасній практиці виділяють 6
основних функцій і завдань відділу маркетингу на підприємстві. Але важливо
не знати усі функції, а правильно використати це знання з практики. Тому ми
не просто розберемо кожну функцію служби маркетингу, а по кожному
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розглянутому завданню визначимо основну мету для маркетингу, по якій
можна оцінювати ефективність роботи усього відділу.
Головне завдання і мета усієї маркетингової діяльності: переконати
покупця заплатити більше за товар компанії. Цінність товару для кінцевого
покупця визначається за допомогою оцінки «сприйманої цінності продукту» і
формується на основі уявлення про властивості і користь товару. Висока
сприймана цінність продукту - результат ефективного брендингу і правильної
рекламної кампанії. Виразити цю функцію маркетингу у вигляді конкретної
мети можна через рентабельність одиниці продукції (чи рентабельність
продажів), зростання загального об’єму продажів і зростання прибутку.
Оскільки маркетолог управляє рекламним бюджетом, який витрачатися на
підвищення сприйманої цінності товару, то мета по прибутку зазвичай
встановлюється за вирахуванням рекламних витрат. [6, с. 220; 7, с. 85]
Аналітична функція маркетингу в компанії виражається в необхідності
проведення постійного моніторингу ринку, у відстежуванні ключових ринкових
тенденцій, в пошуку нових вільних ринкових ніш і ринків збуту. Завдання
служби маркетингу в цьому напрямі мають бути зосереджені на побудові
регулярного збору первинної інформації про динаміку ринку, конкурентів і
ключові драйвери ринку. Чим краще компанія розуміє ринок, тим швидше вона
може правильно увійти до нових ніш, своєчасно відреагувати на агресивні дії
конкурентів, закрити бізнес в певних сегментах. Відстежувати ефективність
роботи в цьому напрямі можна через встановлення цілей для відділу
маркетингу по зростанню продажів, що випереджають темпи зростання
ключових ринків, на яких працює підприємство.
Робота із споживачами - пріоритетний напрям будь-якої служби
маркетингу. Маркетолог повинен говорити із споживачами на одній мові,
розуміти їх потреби, цінності, модель здійснення купівлі, причини відмови від
купівлі і сприйняття ключових брендів в галузі. Знаючи цю інформацію, дуже
легко провести сегментацію ринку, визначити цільову аудиторію компанії,
розробити ефективне рекламне повідомлення і показати його в потрібних
204

каналах комунікації. У завдання «робота із споживачами» входить робота з
поточною споживчою базою з метою збільшення частоти і об’єму покупок (що
проявляється через лояльність до компанії). Встановивши мету по зростанню
клієнтів (чи споживчої бази) і підвищенню лояльності до компанії, ви зможете
завжди простежити якість роботи вашого відділу маркетингу в цьому напрямі.
Відділ маркетингу бере участь в стратегічному плануванні компанії.
Завдяки знанню ринку, конкурентів і особливостей споживання, служба
маркетингу може розробити оптимальну стратегію зростання продажів,
підвищення конкурентоспроможності продукту, визначити ключові ринки
збуту і запропонувати ефективну стратегію просування товару компанії. На
основі

затвердженої

стратегії

народжується

план

тактичних

заходів,

розписаний на рік.
Управління широтою асортименту, встановлення цін на товари і контроль
рентабельності

кожного

SKU

компанії

-

основні

завдання

товарної

(виробничою) функції маркетингу на підприємстві. Служба маркетингу
регулярно відстежує попит на кожен продукт, веде проектну роботу по
введенню на ринок нових продуктів, визначає локомотивні товари компанії і
пропонує зняти неліквідний асортимент. Ефективне управління асортиментом
дозволяє значимо понизити витрати компанії на зберігання товару, підвищує
рентабельність продажів і забезпечує стабільне зростання продажів кожної
товарної групи в портфелі організації тактичних заходів, розписаний на рік.
Організаційна, управлінська і контрольна функція - невід’ємні завдання
будь-якої маркетингової діяльності. Відділ маркетингу постійно курирує безліч
проектів по розробці нових продуктів, по просуванню товару, по дослідженню
нових ринків; оцінює ефективність проведених маркетингових програм,
відстежує динаміку індикаторів здоров'я бренду і підводить аналіз свій роботи
на щорічній основі.
Досягнення поставлених підприємством цілей залежить не лише від
ресурсних можливостей підприємства, але і від стану конкуренції між
підприємствами, від тенденцій і подій, що мають місце в маркетинговому
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середовищі взагалі. Маркетингове середовище підприємства - сукупність
активних суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства і впливають на
розробку

комплексу

маркетингу

і

реалізацію

маркетингових

заходів.

Маркетингове середовище має якості мінливості, невизначеності, накладення
обмежень і глибоко зачіпає діяльність підприємства.
Будь-які економічні процеси і явища аналізуються і прогнозуються на
основі моделювання і порівняння. Порівняння традиційного і маркетингового
підходів у функціональному розрізі діяльності підприємства можна зробити на
основі аналізу по основних об’єктах, приведених в таблиці 1.
Таблиця 1 – Порівняння традиційного та маркетингового підходів [8, с.
235; 9, с. 86]
Діяльність підприємства

Об’єкт

Маркетинговий підхід

Традиційний підхід

Постійно вивчається і прогнозується його Сприймається таким, який він є
Ринок

розвиток на основі аналізу факторів
зовнішнього середовища
Активний

Клієнтура

пошук

нових

клієнтів

з Формується спонтанно

використанням інструментів маркетингу
Активно вивчаються, на основі чого Не проявляється цікавість до

Конкуренти

прогнозується їх подальша поведінка

конкурентів, за винятком цін на
товари

Формуються ефективні мережі, згідно з Збут через центральний офіс і
Збутові мережі

обраними

стратегіями

маркетингу. штатну службу збуту

Систематичний пошук нових
Форма

оплати Згідно з ціновою політикою в рамках Стійкі ціни, повні передплати,

замовлень

обраної стратегії розвитку

бартер

клієнтами
Оплата

праці Пов’язана з реальними об’ємами збуту, Стійкі оклади та невеликі премії

співробітників,
пов’заних

показникам збереження та розширення
зі клієнтури

збутом
Взаємозв’язок
вироблення

Активне

прогнозування

об’єму Головна ціли – виготовити та

та виготовлення з розрахунком аналізу збуту

збуту
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продати якнайбільше

Маркетингове середовище несе в собі і можливості, і небезпеки для будьякого підприємства. Для реалізації можливостей і відвертання негативних
наслідків

підприємство

використовуючи
інформацію.

повинне

маркетингові

Мікросередовище

стежити

дослідження

за
і

підприємства

змінами
поточну

-

середовища,
маркетингову

чинники,

що

мають

безпосереднє відношення до підприємства і визначають його можливість по
обслуговуванню

клієнтури.

Макросередовище

підприємства

-

чинники

соціального характеру (демографічні, економічні, технічні, політичні і
соціокультурні), що роблять вплив на мікросередовище підприємства і
підприємства, що впливають на маркетингові рішення.
Маркетингове

середовище

складається

з

макромаркетингового

і

мікромаркетингового середовища, зовнішнього і внутрішнього середовища, у
рамках якого функціонує підприємство. Залежно від можливості контролювати
стосунки, що виникають усередині підприємства і з економічними суб'єктами,
спрямовані

на

реалізацію

функцій

маркетингу,

виділяють

внутрішнє

(контрольовану, регульовану) і зовнішнє (неконтрольовану, нерегульовану)
середовище. Незалежно від форми власності, кожне підприємство має
організаційну структуру, що складається з елементів. До них відноситься, в
основному, саме виробництво, служби і відділи, що враховують рух
матеріальних, фінансових потоків - відділ маркетингу, відділ збуту продукції,
відділ матеріально-технічного постачання, бухгалтерію, фінансовий відділ,
відділ логістики, відділ технічного контролю, планово-економічний відділ, саме
вище керівництво, і так далі. На підприємствах, що виробляють товари
виробничий - технічного призначення, окрім цього є присутніми такі елементи
як: конструкторський відділ, відділ технолога, механіка і так далі. Ці структурні
елементи підприємства складають внутрішню - контрольовану і регульоване
середовище.
Таким

чином,

маркетингова

концепція

стратегічного

управління

конкурентоспроможністю підприємства є сукупністю цільових і принципових
засад управління діяльністю суб’єктів підприємництва, орієнтованих на
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виробництво і реалізацію продукції, робіт і послуг в залежності від
характеристик споживчого попиту і стану ринкової кон’юнктури.
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Шаповалова Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕКЛАМНОГО
ТА ПІАР-АГЕНТСТВА
В статті визначено поняття піар-агенства, рекламного агентства, прямих
продажів, а також можливі засоби рекламування в інтернеті. Висвітлено
проблеми постановки конкретної роботи в продажах, також їх основні етапи.
Розглянуті методи удосконалення продуктів та основні моменти підвищення
конверсії продажу продуктів для клієнтів.
Ключові слова: маркетинг, прямі продажі, рекламне агентство, піар, В2В,
конверсія.
На сьогоднішній день дуже розвинені як малий так і великий бізнес. Але
на відміну від великих підприємств, що мають розвинену організаційну
структуру, яка включає в себе відділ маркетингу, маленькі організації та
підприємства рекламою займаються самі.
Такі підприємства, як правило мають невеликий штат персоналу на чолі з
директором, який приймає рішення. А отже, потребує допомоги в рекламі від
інших спеціалістів, які займаються даною сферою більшу частину свого часу. І
саме тому, такі компанії, нерідко користуються послугами рекламних та піарагенств. На сьогоднішній день, дуже важливо підтримувати такі маленькі
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підприємства, так як вони також значною мірою забезпечують економіку
країни. Тому, наразі, важливо зрозуміти як працюють дані організації та чому
вони важливі як для бізнесу так і для країни.
Метою статті є визначення основних напрямів діяльності з PR піарагенства та напрямів вдосконалення його діяльності, аналіз специфіки та
мотивації розвитку пропонованих продуктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Піар-, або рекламні агенства –
це підприємства, які мають штат маркетологів, які спеціалізуються на різних
видах реклами та пропонують свої послуги для будь яких інших компаній.
Агентства, що займаються маркетингом, проводять аналіз зовнішнього
середовища, в яку входять ринки, джерела постачання і багато іншого. Це
дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіху або створюють
перешкоди цьому. У результаті аналізу формується банк даних для прийняття
обґрунтованих маркетингових рішень; аналіз споживачів, як актуальних, так і
потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналіз
необхідний, щоб зрозуміти, які саме послуги необхідні для того чи іншого
покупця-компанії, щоб вони були ефективними та дієвими для неї, а також
приносили прибуток рекламному агентству[1].
Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його
потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його
виявлених потреб [4, 9]. Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна
розділити на «ринок продавця», де підприємство реалізує власну продукцію, і
«ринок покупця», на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти.
Таким чином, маркетинг в головній мірі вигідний і продавцям і покупцям
товару [3, с 105].
Діяльність рекламного агентства може залежати від того, наскільки воно
інтенсивно впроваджує рекламну кампанію для себе чи своїх проектів [5, 10].
Своя рекламна кампанія, яка полягає у рекламуванні себе через різні засоби
рекламування (радіо, СЕО, контекст, банери та інші) або застосувати прямий
продаж, в даному випадку В2В (бізнес для бізнесу). Дана стратегія
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рекламування вважається чи не найдоцільнішою і тому майже кожна компанія,
яка пропонує послуги, має своїх торгових агентів які напряму пропонують свій
товар.
Перш за все, ніж пропонувати свій товар, необхідно встановити чи
доцільно взагалі пропонувати свої послуги, чи буде в цьому зацікавлена інша
сторона, незалежно від того, яка форма присутня в продажі – В2В чи В2С.
Зв'язок і ділове спілкування з дійсними і потенційними партнерами найважливіша частина маркетингу [7]. Очевидно, що тип маркетингу визначає і
спосіб менеджменту. Управління маркетингом, за визначенням Ф. Котлера - це
аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів,
розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з
цільовими покупцями, заради досягнення певних завдань організації, таких, як
отримання прибутку, зростання обсягу збуту, підйом частки ринку і т.п. [2].
Для більш детального аналізу форми прямого продажу рекламного
агентства візьмемо як приклад ТОВ «РІА Медіа» [11].
RIA Media - являє собою найбільшу регіональну медіа-групу України.
Підприємство видає лідируючі газети, транслює власні і ретранслює
національні

FM-станції,

представляє

провідні

інтернет-портали.

Згідно

досліджень TNS-Ukraine, компанія надає максимальне охоплення найякіснішої
аудиторії в Вінниці, Тернополі, Хмельницькому та Житомирі.
Прикладом прямих продаж В2В є проект РІА – ТОП20 або ж 20.ua. Це
національна бізнес довідка, яка розміщує в собі всі компанії України, надає про
них інформацію, а також має на меті рекламування даних компаній у себе на
сайті.
Проаналізуємо, чому даний сайт є перспективним для потенційних
компаній, які потребують реклами? По-перше, реклама на даному сайті
комплексна, тобто вона включає в себе максимальне інформування у себе на
додаткових сайтах, соціальних мережах. Сам сайт ділить на декілька категорій,
які в свою чергу діляться на під категорії. Компанії знаходяться в категорії за
критеріями свого рейтингу та кількістю відгуків. Пропозиція, яку пропонують
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менеджери, полягає в тому, щоб штучно підняти компанію на сайті, та
максимально оповістити про неї відвідувачів сайту. Охоплення порталу за
місяць більше мільйона, і це дозволяє залучити максимальну кількість
потенційних клієнтів до рекламованої компанії.
По–друге, досить доступна по цінам та підлаштована від вимоги клієнтів.
На вибір, вони пропонують три варіанта, різної ціни, і різних можливостей. Це
дозволяє просуватись як розвиненому бізнесу так і початківцям спробувати
залучити нових клієнтів.
По-третє. Сама реклама на сайті є неявною. Так як зараз дуже розвинені
контекст, який дуже сильно виділяється та кидається в очі з назвою «Реклама»,
все більше відштовхує потенційних покупців. Сайт, в свою чергу підіймається
на лідируючі позиції гул, завдяки своєму наповненню, своєму контексту. Тим
самим, привертає увагу нових відвідувачів.
Реклама застосовується у декількох випадках [8, 9]:
- Залучення нових клієнтів;
- Підтримання іміджу;
- Інформування про себе.
Пропозиція, яку пропонує ТОП20 є універсальною, так як вона може
повністю задовольнити потреби клієнтів. Реклама сама по собі, може залучити
нових клієнтів.
Одною із складових, що входять в пакет є плашка «ТОП20 перевірено»,
що може слугувати для компанії підтриманням іміджу. Відвідувачів сайту дана
плашка привертає увагу, а також потенційні клієнти думають, що дійсно
компанія хороша і їй можна довіряти.
Для нових компаній буде досить вигідно взяти пропозицію, яка може
дозволити анонси в соціальних мережах, показ у віджеті 20minut.ua,
застосувати банери, інформаційні статті. Це значно швидше прискорить
впізнаваність компанії, яка тільки недавно відкрилась у місті. Головне
розуміти, що чим швидше компанія застосує рекламу, тим більше буде шансів
залучити клієнтів та починати розвиток.
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Головною фішкою даної пропозиції є дзвінки. Цільові дзвінки, які надає
компанія, як гарантію за свою рекламу. Тобто, це щось схоже на таргетинг,
який часто застосовують компанії задля економії коштів на рекламу. Таргетинг
полягає в тому, щоб максимально налаштувати рекламу в тому діапазоні
цільової аудиторії, яка дійсно може бути потенційними клієнтами, а сплата
стягується в тому випадку, коли «клієнти» натиснуть на дану рекламу []. Проте,
для того щоб максимально налаштувати таргетинг, необхідно також витратити
досить коштів, як правило оптимальне налаштування коштує в межах 200
доларів на місяць. Гарантій, що людина націлено натисне на посилання – немає.
Хоча дана реклама буде показуватись тільки тим, хто цікавився подібним
продуктом, як у компанії-замовника.
Дзвінки – більш гарантовані та оптимізовані. Їх робота полягає в тому, що
на сторінці компанії, ставиться підмінний номер, який переадресовує клієнта на
компанію замовника реклами. Тобто, потенційний клієнт та менеджер
замовника перші 6 секунд чує, про те, що дзвінок надходить від ТОП20. Це дає
можливість компанії відслідкувати якість даної реклами.
Плата за дзвінок стягується в тому випадку, коли, після його
прослуховування, маємо розуміння, що це був цільовий дзвінок. Є певні
критерії , які це виявляють. Наприклад, якщо це стоматологія, то у дзвінку має
бути чути, що клієнт цікавиться послугою та хоче записатись на прийом. Також
такий дзвінок має бути більш ніж 25 секунд. У випадку, якщо у дзвінку чути,
що запитують де розміщується компанія, торгові агенти, скарги – це не є
цільовим дзвінком, за нього плата не стягується.
Даний проект займається активним пошуком клієнтів. В основному, це
команда так званих продавців, завдання якої - активно шукати нових клієнтів.
Рішення завдання відбувається наступним чином: створюються бази даних,
готуються комерційні пропозиції. Відбуваються дзвінки до потенційних
клієнтів, а також розсилка комерційних пропозицій, інформації про компанії і
так далі.
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Даний сайт, повністю відповідає основним принципам управління
маркетингом (рис. 1).
З даних принципів, можна визначити основні етапи, які застосовуються у
прямих продажах ТОП20. Виділяють основні п’ять етапів:
1. Встановлення контакту – необхідний для того, щоб (в даному випадку)
менеджеру,

було

легко

продати

свій

продукт.

Необхідно,

показати

потенційному клієнту, те, що менеджер – це людина, якій можна довіряти та
відкритись. Коли менеджер чи продавець налагоджує зв’язок з покупцем, то він
може більш ніж легко виявити його потребу.
Основні принципи управління маркетингом
Адаптивність
Орієнтація на споживача
Скерованість на перспективу
Захист споживачів
Системність
Комплексність
Свобода клієнтів та виробника
Обмеження потенційного збитку
Задоволення базових потреб
Економічна ефективність
Інновації
Навчання та інформування споживача
Вплив на споживача

Рисунок 1 – Основні принципи управління маркетингу[6, c.106].
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2. Виявлення потреби. Для того, щоб правильно продати свій продукт,
необхідно зрозуміти, чи дійсно потрібно воно для потенційної (в даному
випадку) компанії, якій пропонують послуги. Для успішності компанії, яка
планує довгострокову свою роботу, необхідно не просто продати продукт та
забути про своїх споживачів, але й досягти певного іміджу на ринку. Не
можливо просто продати, аби отримати кошти. Компанії, які знаходяться на
ринку, мають бути задоволені послугою та захотіти ще раз придбати, бо це
може закрити деякі проблеми. Виявивши потребу, можна також зробити
додаткові продажі своїх продуктів.
3. Презентація. Безпосередньо, саме цей етап продажу залежить від
попереднього.

Найголовніше

в

презентації

продукту

закрити

потребу

покупця/споживача. Наприклад, купуючи ноутбук у Вас є певні вимоги:
потужний процесор та велика діагональ монітора. Але це ж не єдині
характеристики ноутбуків, також враховується: ємність батареї, відео карта,
наявність дисковода та інше. А тепер уявіть, що прийшовши в магазин,
консультант починає Вам повністю перераховувати всі характеристики. Для
простішого продажу, йому необхідно в першу чергу сказати про процесор та
діагональ монітора. Тим самим він закриває вашу потребу, а все інше для вас
йде як додаткове.
4. Робота з запереченнями. Часто буває, що клієнт не дивлячись на те, що
Ви налагодили контакт, виявили потребу і в своїй презентації закрили навіть її,
він може відказуватись від пропозиції. Варто зауважити – бувають явні та
неявні заперечення.
Явні заперечення – це розгорнуті відповіді, де вказується конкретна
відмова з поясненням. Наприклад: якщо дорого, то в порівнянні з чим, або коли
людина вказує чому для неї це дорого. В нашому випадку, вона має сказати, що
не може використати наші послуги, не дивлячись на те, що вони можуть
привести їй клієнтів, адже їй дешевше налагодити контекстну рекламу, і вона
цілком її задовольнить.
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Неявні

заперечення – людина не говорить конкретно, що саме її не

влаштовує і чому відмовляється від послуг. Прикладами таких відмов є:
скиньте на пошту, не цікаво та інше.
5. Закриття угоди. Тут є тільки два фінали: успішна та провалена. Тут вже
є вирішальним, як саме ви налагодили контакт, виявили потребу чи закрили її,
та як саме ви відпрацювали заперечення.
Це все є основними принципами роботи в прямих продажі, не дивлячись
на те, який саме продукт ви пропонуєте.
Проблемою даного проекту, є те, що він розвинений тільки у невеличкій
частині центра України. Тобто, декілька місць. Коли полягатиме питання в
розвитку сайту на інші міста, то виникне проблема у впізнаваності сайту та
взагалі роботи менеджерів. Адже, завдяки тому, що дана довідка досить
розповсюджена у таких містах як: Тернопіль, Хмельницький, Житомир та
особливо Вінниця – проблема з, навіть початковим етапом, не виникає, бо
багато хто навіть користується сайтом. В той час, коли на інші міста навіть
немає хорошого трафіку відвідуваності. І саме тому, проблема виникне навіть
на початку продажу, так як люди, досить часто отримують різні дзвінки
менеджерів, які продають рекламу. Чим краща буде впізнаваність проекту,
сайту – тим краще буде продаватись сам продукт.
Рішенням даної проблеми може слугувати більше використання контексту
на порталі в інших містах, тобто потребуватимуться більш якісні написані
невеликі тексти, які будуть підіймати сайт у пошуку. Також ефективним буде
смс розсилка, вайбер-розсилка, та повідомлення на пошту, якщо така мається.
Висновки. Отже, підводячи підсумки даного дослідження, можемо сказати,
що робота всіх підприємств залежить від їх реклами. Але, так як не всі можуть
дозволити собі маркетолога з причин фінансів, маленької структури, тоді вони
використовують послуги рекламного агентства, для правильного налагодження
реклами, та залучення нових клієнтів. Реклама використовується для різних
цілей. Одними з таких є залучення клієнтів, підтримання іміджу та
інформування про себе в період застою чи на початку роботи підприємства.
216

Проект ТОП20 від Ріа Медіа є прикладом неявної реклами, яка на сьогоднішній
день досить актуальна. Пропозиція даного проекту «Пакетне розміщення» є
чудовим прикладом комплексної реклами, яку можуть застосувати всі види
підприємств та компаній з різними цілями рекламування. Головне на цілення
пропозиції звісно є залучення клієнтів у вигляді цільових дзвінків. Перевагою
як сайту так і пропозиції є повна прозорість. Менеджери надають всю
необхідну інформацію (статистика, договори, акти виконаних робіт та ін.) для
того, щоб в першу чергу підтримувати свою репутацію компанії, якій можна
довіряти.
Однак для вирішення проблеми з розвитком на інші міста, було б корисно
більше розвивати контекст свого порталу, робити розсилки, які могли б
повідомити потенційних покупців про те, що вони знаходяться на порталі.
Привернути їх увагу та зацікавити.
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Шкварко А.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИХОДУ НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕЧКИ
У статті досліджено структуру виробництва та споживання гречки,
динаміку експортно-імпортних операцій за групою товарів 1008 (гречка, просо
та насіння канаркової трави; iншi зерновi культури) в Україні та за її межами.
Визначено потенційні можливості вітчизняного вирощування гречки в умовах
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міжнародної бізнес-діяльності. Проаналізовано чинники зменшення зернової
культури на національному ринку та перспективи введення культури
споживання гречки в інших країнах.
Ключові слова: експорт, імпорт, сільське господарство, квоти, зовнішня
торгівля, споживання, аграрна продукція.
В даний час зростають потреби населення в продуктах повсякденного
вжитку першої необхідності, які характеризуються екологічною чистотою і
вмістом поживних речовин. Одним з таких продуктів в Україні є гречана крупа.
Світовий ринок гречки вкрай неоднорідний і сегментований, про що свідчать
невеликі обсяги виробництва, торгівлі цим зерном та крупою, а також
переважно локальне їх споживання. Гречана крупа споживається у країнах, де її
виробляють, або там, де існують традиції її споживання населенням, тобто
країни пострадянського простору. Це свідчить про низьку активність торгівлі
гречкою між країнами. Враховуючи стійку конкурентоспроможність товару
«1008 – гречка» українського виробництва та перспективу його виходу на
міжнародний ринок, можна стверджувати про актуальність даної теми.
Дослідженню аспектів формування та розвитку ринку гречки та інших
зернових в Україні, присвячені праці таких вітчизняних науковців і практиків:
К.М.

Чурилова,

Я.В.

Пришляк,

О.Г.

Маслак,

М.В.

Л.М.

Кошова,

М.В. Присяжнюк, І.М. Кулинич, М.П. Денисенко, А.В. Рарок, Г.Є. Маєнева,
В.П. Дерев’янського, О.М. Ковінько та інших [1-10].
Метою статті є дослідження виробництва та споживання гречки в Україні
та світі, та визначення основних перспектив пошуку нових ринків збуту
української гречки.
Методологічним підґрунтям дослідження є системний підхід до оцінки
експортної діяльності аграрних підприємств, які займаються вирощуванням та
торгівлею українською гречкою. При вивчені економічних показників
вітчизняного

ринку застосовано аналітичний та економіко-математичний

методи.
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Гречка є традиційним продуктом харчування для пересічного українця і
вважається «королевою круп» серед інших зернових. Зараз вона поступається
за рентабельністю таким культурам як пшениця, кукурудза і соняшник.
Основними

виробниками

є

сільськогосподарські

підприємства

(59%)

господарства населення (23%), фермерські господарства (18%) а також
переробники і бджолярі, які вирощують гречку для підтримки власного
бджільництва (рис.1).

Рисунок 1 – Структура виробництва гречки в Україні (%) [1]
Гречка вважається нектароносною культурою. Така комбінація двох
галузей (вирощування гречки та виробництво меду) є вдалою. Фактично робота
бджіл на таких посівах вигідна тим, що багато сільськогосподарських і диких
нектароносів до липня (коли квітне гречка) вже відцвітають – гречка
виявляється єдиним джерелом нектару [5].
В структурі світового вирощування гречки перше місце посідає Китай
(2,498 млн. дол.), на другому місці знаходяться Сполучені Штати Америки
(1,645 млн. дол.), на третьому місці - Німеччина (1,486 млн дол.). Далі йдуть
такі країни як Японія, Корея, Нідерланди, Китай, Франція та Італія [4].
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Загальна площа посіву гречки в Україні в 2019 році знизилася майже на
10%. Згідно з офіційною статистикою, в 2019 році в Україні було засіяно 54
тис. га під гречку, у 2018 році - 108, 2017 році - 186, а в 2016 році - 220.
Розглянувши табл. 1 можна побачити, що відбувся спад виробництва
гречки починаючи з 2017 року на 23 % порівняно з 2018, та на 32 % порівняно з
2019 р. Також з аналізу структури виробництва та споживання української
гречки випливає висновок, що Україна самотужки не повністю забезпечує себе
даним продуктом (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка виробництва та споживання гречки в Україні за
період 2015-2019 рр. (тис. т)
Роки

Показник

Відхилення

Відхилення

2018\2017

2019\2018

2015

2016

2017

2018

2019

+\-

%

+\-

%

Обсяг виробництва

130

160

166

127

85,5

-39

-23

-41,5

-32

Обсяг споживання

155

150

163

180

155

+17

+10

-25

-13

19

-7

-2

41

81

-

-

-

-

Самозабезпечення %
(виробництво/споживання)

Особливо протягом 2018 та 2019 років спостерігається значний дефіцит
української гречки. Отже, Україні слід зосередити увагу на забезпеченні
національного ринку гречкою, щоб мати можливість просуватись на закордонні
ринки [1].
Найбільшими агрохолдингами в Україні, в товарній спеціалізації продукту
«1008» є “Мрія” та “Агротон”. В Україні гречку вирощують практично в усіх
областях, але основними регіонами виробництва є Полісся та Лісостеп. Згідно
даним Держстатистики України, значну частку у виробництві гречки в 2019 р.
займали такі регіони, як Житомирська (27 %), Хмельницька (18 %), Вінницька
(10 %), Сумська (10 %), Тернопільська (9 %), Харківська (9 %), Київська (7 %)
та інші області (рис.2).
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Від грудня 2017 року вартість гречки в Україні знижувалась - в середньому
1 кг крупи кожен місяць зменшувалась на 2,7%, а от вже в серпні 2019 року
вона зросла на 3,2%. У жовтні середні споживчі ціни на гречку підвищилися на
27,5% або на 5,73 грн – до 26,53 грн за 1 кг у порівнянні з вереснем. До того ж,
на ціну вплинула мала кількість посівних площ та зібраного урожаю крупи [7].
Неконтрольований імпорт за демпінговими цінами призвів до того, що за
останній рік закупівельні оптові ціни на українському ринку значно знизились і
нині становлять від 6,3 до 7 тис. грн/т. Тим часом виробники підрахували: за
врожайності 1,1 т/га та рентабельності 10%, зерно має коштувати не менш як 10
тис. грн/т. А відповідно крупа - 17-18/кг. Така вартість гречаної культури є
доступною для споживача і водночас ефективною для виробника.

Рисунок 2 – Структура виробництва гречки за регіонами України
Посівні площі під гречкою постійно зменшуються. Тим часом зі
скороченням

посівів

занепадає

і

селекція,

у

виведенні

нових

високопродуктивних сортів мало хто зацікавлений, а врожайність минулого
століття вже не задовольняє. Аграрні холдинги навіть не беруться за
вирощування

круп’яних,

зокрема

і
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гречки.

Вони

не

зрівняються

з

масштабністю, а головне - прибутковістю кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку.
А головною причиною того, що аграрії відмовляються вирощувати гречку, є
дешева імпортна крупа [3]. Розглянемо детальніше обсяги імпорту гречаної
культури в Україну (табл. 2).
Аналізуючи дані статистичного проекту «Trade Map» (табл. 3), можна
сказати, що основними постачальниками гречаної культури в Україні стали
Казахстан (1 497 тис. дол.), Російська Федерація (893 тис. дол.) та Перу (261
тис. дол.).
Таблиця 2 – Основні країни-експортери гречаної крупи в Україну (тис.
дол.)
Відхилення

Обсяг імпорту

Країни

2017\2018

2015

2016

2017

2018

+\-

%

0

109

902

1 497

+595

65

Росія

2 458

772

3 735

893

-2,842

76

Перу

3

8

70

261

+191

73

Білорусь

22

25

43

47

+4

9

Болівія

3

12

29

31

+2

7

США

7

12

34

8

-26

76

Італія

9

17

15

7

-9

53

Литва

0

1 298

198

3

-195

98

Казахстан

Тобто, левову частку серед імпорту складає гречка з Казахстану та Росії. У
більшості випадків імпортована культура не відповідає нормам ДСТУ.
У світі гречка вважається малопоширеною зерновою культурою. Згідно з
даними «Trade Map» експорт української гречки в країни світу показує
негативну динаміку: якщо у 2017 році він становив 14 596 тис. дол., то вже у
2018 році – 9 119 тис. дол. що на 37 % менше. Основними партнерами
залишаються ринки Німеччини (23,4%), Польщі (11,4 %) та Нідерландів (9,8%).
Всього в 2017- 2018 рр. Україна поставляла гречку власного виробництва на
ринки 20 країн (табл.3) [8].
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Протягом 2015-2017 рр. 30% гречки, яку імпортував Європейський союз,
була українського виробництва. Натомість зараз Україна різко втрачає своє
звання “гречкосія”. Зважаючи на всі фактори, майбутнє виробництва та
продажу гречки в Україні є невизначеним. За таких умов Україна з експортера
гречки поступово перетворюється на імпортера [8].
Виходячи з вищезазначених факторів, можна зробити висновок, що саме
дана ситуація на вітчизняному ринку гречки дає поштовх для пошуку
вітчизняними виробниками нових ринків збуту.
Таблиця 3 – Країни-імпортери українського товару «1008 – гречка»
(тис. дол.)
Частка в
Країни

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

експорті
%

Німеччина

1,535

1,920

1,443

2,133

23,4

Польща

781

884

1,660

1,036

11,4

Нідерланди

601

1,022

876

894

9,8

Велика Британія

744

1,224

1,096

732

8

Південна Африка

1,327

1,471

1,365

611

6,7

Бельгія

1,075

1,290

912

605

6.6

Ізраїль

205

115

316

464

5,1

Туреччина

1,036

136

309

384

4,2

Угорщина

389

621

448

380

4.2

Іспанія

627

814

991

202

2,2

Латвія

116

3

0

199

2,2

Болгарія

123

243

414

170

1,9

Греція

143

107

161

168

1,8

Італія

547

1415

1027

163

1,8

Чехія

407

330

278

138

1,5

В’єтнам

26

177

58

131

1,4

Швейцарія

333

562

160

126

1,4

Інші

3,443

4,302

3,082

583

6,4

Світ

13,458

16,636

14,596

9,119

100
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Також основними факторами, що спонукають нарощування динаміки
вітчизняного експорту зернової культури, є:
- висока якість української гречки та відповідність європейським
стандартам;
- конкурентна ціна;
- вигідне географічне розташування для транспортування.
Розглянемо ринки, які найбільше купують гречку та очолюють список
світових лідерів-імпортерів (табл. 4).
Таблиця 4 – Лідери-імпортери гречки у світі
Частка в

2018 р.

Частка у світовому

(тис. дол.)

експорті %

США

111,239

12,4

0,1

Німеччина

99,555

11,1

23,4

Нідерланди

53,132

5,9

9,8

Бельгія

42,403

4,7

6,6

Іспанія

41,329

4,6

2,2

Японія

40,680

4,5

0

Франція

37,744

4,2

0,4

Канада

36,097

4

0,2

Італія

35,191

3,9

1,8

Індонезія

27,331

3

0,1

Великобританія

26,620

3

8

Країни

українському
експорті %

Отже потенційними ринками для України є Японія, США, Канада,
Індонезія, Іспанія та Франція. Щодо азіатських країн – то варто враховувати
конкуренцію з боку Китаю та Індії. Перш за все, для України зараз важливо
збільшити поставки до європейських країн, адже американський ринок для нас
є певним чином заблокованим через основного лідера-постачальника – Перу,
що експортує велику кількість гречки в Америку та Канаду. Дана зернова
культура Перу відрізняється своїм широким асортиментом. Країна робить
225

акцент на корисних властивостях гречаної крупи, що включає в себе магній,
залізо, вітаміни групи В і харчові волокна і є гарною заміною пшениці в раціоні
безглютенових дієт. Гречка в Перу – важливий елемент здорового харчування
(подібно до «киноа), тож вона з легкістю постачає цей товар у різні країни.
Перу експортує гречку і на ринок Іспанії та Франції, проте в цьому випадку
Україна має переваги дешевшого транспортування, через значну територіальну
близькість.
В України є всі шанси вийти на провідне місце в постачанні гречаної
крупи на іспанський ринок. Європейські країни схожі за смаковими
вподобаннями, традиціями, менталітетом, релігійними течіями.

Іспанія з її

населенням 46,6 млн. осіб споживає 4,6 % від загальної кількості виробленої в
світі гречки. Не останню роль у формуванні цього тренда зіграла популяризація
здорового харчування в країнах Європи. В Іспанії немає великої традиції
вирощування гречки через клімат, лише в регіоні Ла-Гарротша дощове літо
дозволяє цим займатись. Не слід забувати, що в Іспанії баланс торгівлі
зерновими в цілому є негативним, враховуючи, що національне виробництво не
покриває внутрішні потреби споживання людиною або потреби зростаючої
галузі виробництва кормів для споживання тварин. Необхідність постачання
національного ринку означає, що багато іспанських компаній виявляють
інтерес до міжнародних ринків, щоб заповнити виробничий дефіцит імпортом
зернових [6].
Вихід української гречки на ринки європейських країн слід починати із
популяризації культури споживання цієї крупи. Хоча європейці надають
перевагу рису та макаронним виробам – це не означає, що гречку вони їсти не
хочуть. Успішна маркетингова стратегія, що передбачає просування гречки не
лише в супемаркети, але й у ресторани, кулінарні шоу та телепередачі,
забезпечить європейський инок необхідним попитом. Наприклад, мережа
ресторанів здорової їжі Salateira в Барселоні або Cafe Racer Kiev в Мадриді вже
вдало поєднують середземноморську та українську кухні. Стратегія вигідної
цінової політики також збільшить попит серед споживачів.
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Отже, культура вирощування гречки недооцінюється та вимагає значних
зусиль та ресурсів для нарощування потенціалу. Головними імпортерами
української гречки є Німеччина, Польща, Нідерланди, Англія та інші. Для
України важливо розвивати експорт гречки в інші країни, щоб залишатися
конкурентоспроможною на світовому ринку та вирівняти торгівельний баланс.
Перспективними для нашої країни є такі ринки як: Іспанія, Франція, Канада,
Індонезія. Обмеживши імпорт даної культури – слід збільшити її виробництво
задля забезпечення національного ринку та попиту за межами країни.
Мінагрополітики та сільгоспвиробникам також необхідно об’єднати зусилля
для пошуку шляхів підвищення рентабельності виробництва гречки.
Список використаних джерел:
1.

Державна

служба

статистики

України.

2020.

URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Ковінько О. Міжнародні ринки аграрної продукції. Зовнішня торгівля:
економіка,

фінанси,

право.

2016.

С.

65–76.

URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_2_8
3. Маслак О. Український ринок гречки. Агробізнес сьогодні. 2017. URL:
http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/2640-ukrainskyi-rynokhrechky.html
4. Офіційний сайт статистики Європи. URL: http://ec.europa.eu/eurostat
5. Пришляк Я. Українці – більше не нація гречкосіїв. Vezha.2018.URL:
https://vezha.net.ua/business/ukrayinci-bilshe-ne-naciya-grechkosiyiv-sergijgromovij/
6.

Стратегічне

промисловості.

Bull

значення
Importer.

імпорту
2017.

гречки
URL:

в

іспанській

харчовій

https://bullimporter.com/valor-

estrategico-importacion-trigo-sarraceno/
7. Чурилова К. Ціни на гречку в Україні за місяць зросли майже на третину
2019.Zaxid.Net.URL:https://zaxid.net/tsini_na_grechku_v_ukrayini_za_misyats_zros
li_mayzhe_na_tretinu_n1493184
227

8.Trade.Map.2020.URL:https://www.trademap.org/(X(1)S(4yqudu20sldv3nim
4dzyoq45))/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c1008%7c%
7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
9. Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K.
(2019),

Strategy

of

Internationalization

by

Ukrainian

Meat

Producers’

Implementation. European Journal of Sustainable Development. Italy. 2020. Vol 9,
No 1. P. 233-263. URL: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986.
10. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М.,
Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ
«Меркьюрі-Поділля». 2019. 292 с.
УДК 658.8.03:338.48(045)
Штодько Т.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
У статті наведено загальну характеристику туризму та маркетингового
туризму. Визначено особливості маркетингового туристичного продукту.
Розглянуто фактори, підходи, стратегії ціноутворення туризму. Зазначено
основні цілі маркетингової стратегії ціноутворення у галузі туризму.
Ключові слова: маркетинг, туризм, ціна, цінова політика, ціноутворення,
стратегія, механізм.
Постановка проблеми. Становлення та розвиток ринку туризму в Україні в
останні роки супроводжується падінням споживання туристичної продукції,
загостренням інфляційних процесів із відповідним зростанням цін для
туристичних послуг.
В умовах ринкової економіки туристична галузь наділена певним
специфіку, обумовлену самою природою туристичних продуктів та послуг,
особливостями їх виробництва, формування та реалізації.
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Загалом, визначає особливу поведінку споживачів туристичних послуг.
Проблема ефективного ціноутворення є актуальною і одна з найскладніших
туристичних заходів підприємства.
Актуальність реалізації ефективного ціноутворення зумовлено тим, що
ціна багато в чому визначає рівень попиту і, як наслідок, обсяг продажів
туристичного продукту, що сприяє діяльності підприємства на ринку.
Питання

ціноутворення

та

методики

її

оцінки

на

туристичних

підприємствах досліджувалися як українськими, так і зарубіжними вченими,
зокрема: Л. Дядечко, О. Кальченко, О. Любіцева, М. Мальська, Т. Ткаченко,
І. Школа, Н. Верхоглядова, С. Дайновська, В. Корінєв, Л. Мельник, Т. Павлюк,
Л. Балабанова, С. Дугіна, А. Длігач, С. Гаркавенко, Д. Олійник, В. Пінішко,
Л. Шкварчук.
Незважаючи на велику кількість досліджень, доступних сьогодні, процес
ціноутворення потребує значного уточнення. Це пов’язано з необхідністю
глибшого переосмислення підходів щодо ціноутворення на продукт сучасного
туристичного підприємства.
Метою статті є визначення понять туризму та маркетингового туризму.
Визначення маркетингового туристичного продукту. Розгляд факторів, підходів
та стратегій ціноутворення. Визначення цілей маркетингової стратегії
ціноутворення у галузі туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм, є однією із провідних
галузей світової економіки, має значний вплив на формування ВВП, створення
додаткових робочих місць, забезпечення зайнятості населення та активізація
зовнішньої торгівлі балансу. Важливість туризму як джерело валюти постійно
зростає, є інструментом для розширення міжнародних контактів, вирівнювання
регіонального розвитку [6].
Як вид підприємницької діяльності, туризм є досить прибутковою та
привабливою сферою бізнесу, що має високі можливості для залучення
іноземних інвестицій [6].
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"Маркетинг в туризмі – це діяльність з планування та розробки
туристських товарів і послуг, продажу, просуванню, стимулювання на них
попиту та ціноутворення" [1].
Маркетинг зароджується ще до здійснення продажу і націлює на розробку
і виробництво турпродукту, що гарно використовується попитом, його
просування і продаж для отримання прибутку туристичною фірмою.
У сфері туризму, особливості використання маркетингу відзначаються
привабливістю туристичного продукту, що має особливості, такі як [2]:
- взаємодія комплексу послуг та товарів, які відзначаються взаєминами між
різними компонентами;
- попит на туристичні послуги, що певним чином залежить від політичних
і соціальних умов;
- споживач зазвичай не бачить туристичний продукт до моменту
споживання, а власне споживання відбувається на місці виробництва
туристичної послуги;
- туристичний продукт є зусиллям багатьох підприємств, кожне з яких має
свої методи роботи, специфічні потреби й різні комерційні цілі;
- неможливо досягнути високої якості туристичних послуг навіть з
найменших недоліків, оскільки обслуговування туристів якраз і складається з
дрібниць і найменших деталей;
- на якість туристичних послуг впливають зовнішні чинники форсмажорного характеру (кліматичні умови, погода, політика в галузі туризму,
міжнародні події тощо).
Ці особливості туристичного продукту справляють істотний вплив на
формування маркетингової стратегії туристичного підприємства.
У ринковій економіці ціна є першорядним економічним параметром
діяльності туристичних підприємств, крім того, часто ціна формується під
впливом ринкових факторів незалежно від підприємства, і в більшості випадків
- для туриста.
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Ціноутворення

як

процес

характеризує

рівень

окремих

суб’єктів

господарювання, що є власниками того продукту, на який формується
відповідний рівень цін.
Державні органи лише регулюють цей процес, розробляючи відповідну
державну цінову політику, застосовуючи ті чи інші форми і методи такого
цінового регулювання (навіть встановлення в деяких випадках державного
фіксованого рівня цін теж виступає як одна із форм такого регулювання цін на
продукт, який державі не належить) [7].
Поняття «ціноутворення» характеризує у повному значенні лише процес,
притаманний конкретним суб’єктам господарювання.
На рівні державних органів управління такий процес більш коректно
визначати як «цінове регулювання» або «регулювання цін».
Відповідно, як важливу характеристику процесу ціноутворення слід
визначити таку, що він здійснюється під економічним регулюванням з боку
державних органів управління (в межах їхніх повноважень) [7].
Серед найважливіших зовнішніх факторів ціноутворення в туризмі
включають:
- співвідношення попиту та пропозиції на туризм;
- рівень та динаміка конкурентних цін;
- державне регулювання ціноутворення в туризмі;
- споживачі туристичних послуг.
Крім того, на ціну туристичного продукту впливає ціла кількість факторів:
- категорія послуги;
- форма обслуговування (група або індивідуальний);
- ринкові умови туристичних послуг;
- сезонність надання послуги;
- використовуваний транспортний засіб;
- ефективність реклами та інші.
Механізм ціноутворення - це комплекс заходів, які включають ціни,
знижки, умови оплати за товари та послуги, управління цінами на основі потреб
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та можливостей споживачів для забезпечення прибутку туроператора або
турагента.
Існує три підходи до ціноутворення туристичного продукту [3]:
1) ціноутворення компонентів туристичного продукту (собівартості). В
основному, вартість турпродукту включає вартість сировини, поточної витрати
на виробництво, продаж та організацію споживання послуг.
2) розрахунок цін за етапами просування туристичного продукту на ринок.
Дана ціна складається із вартості, непрямих податків на певні види послуг,
надбавки туроператора і турагента.
3) ціноутворення на основі стратегії розвитку туризму підприємства.
Цінові стратегії повинні відповідати цілям розвитку фірми.
Виходячи із стратегії туристичної діяльності, ціноутворення може бути
різним за рахунок [8]:
- зниження цін нижче ніж у конкурентів;
- прослідковувати ринкову ціну, орієнтуючись на ціни конкурентів;
- для встановлення і збереження престижної ціни, ніж у конкурентів;
- збільшення обсягу реалізації турпослуг за рахунок нижчих цін;
- встановлення ціни для стабільності цін, збільшення прибутку;
- забезпечення стійкості ринку збуту туристичних послуг.
Для

досягнення

поставлених

цілей

з

найменшими

витратами

й

найбільшою ефективністю необхідно вибирати найбільш ефективну цінову
стратегію та її розробку.
Ціноутворення в сфері туризму повинно постійно забезпечувати:
1) висока цінова еластичність у різних сегментах туристичного ринку;
2) встановлення часового розриву між моментом встановлення ціни та
купівлею-продажем туристичної продукції;
3) встановлення роздрібних цін, оскільки вони призначені для споживання
безпосередньо;
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4) неможливість заощадити туристичні послуги, внаслідок чого роздрібні
торговці не діляться з виробниками ризику, пов'язаного з формуванням
нереалізованих запасів;
5) високий ступінь впливу конкурентів на одних і тих же туристичних
послугах є два рівні цін - внутрішня та зовнішня торгівля, такі як тарифи на
транспорт, готельне обслуговування, туристичні послуги;
6) встановлення сезонної диференціації цін і тарифів (оскільки попит на
туристичні послуги має яскраво виражений сезонний характер);
7) механізм витрат на туристичну послугу (ціна не повинна викликати у
покупців негативних емоцій або пов'язана зі статусом клієнта);
8) орієнтація не на середнього споживача, а на певні типові групи;
9) значний ступінь державного регулювання у галузі транспорту, що часто
включає елементи контролю цін;
10) визначення ціни одного туристичного дозволу, що залежить від виду
туру;
11) туристичні організації повинні постійно застосовувати знижки на
вартість туристичного продукту.
Важливими цілями маркетингової стратегії ціноутворення у галузі туризму
є [9]:
1. Максимізація прибутку.
2. Утримання позицій на ринку. В умовах високої насиченості ринку
туристичними послугами може виникнути ситуація, коли бізнес буде
зацікавлений у продажу своїх послуги за будь-яку ціну, щоб залишитися на
ринку.
3. Лідерство в якості продуктів. Такі цілі зазвичай ставлять для новинок.
Ціни створені для залучення споживачів та їх надання достатньої прибутковості
для фірми.
4. Лідерство на туристичного ринку. Поліпшення якості означає зростання
цін. І якщо споживачі визнають ціну турпродукту відповідно до його якості,
підприємство може очолити лідерство у конкуренції [4, 9, 10].
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Висновки. Таким чином, основна особливість туристичних послуг - їхня
індивідуальна мету, розроблена для задоволення конкретних потреб, бажання
споживачів, орієнтуючись на ціни туристичного продукту на певного
споживача.
Туристичний маркетинг є важливою складовою бізнесу туристичного
підприємства, орієнтація підприємства на потреби та потреби клієнтів, які
користуються туристичними послугами. За допомогою маркетингу компанія
успішно реалізує свою концепцію, визначає свої ринкові можливості, вибирає
цільовий ринок і формує свою маркетингову стратегію [5, 6].
Ціна

є

важливим

засобом

підвищення

конкурентоспроможності

туристичної пропозиції. Однак це слід розглядати не ізольовано, а в поєднанні з
іншими елементами маркетингового поєднання.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто методи та критерії оцінювання конкурентного
потенціалу підприємства. Оцінено синхронність позитивних та негативних
сторін конкуренції, досліджено основні підходи до оцінки конкурентного
потенціалу організацій. Побудова багатокутник конкурентоспроможності.
Запропоновано методики оцінки конкурентоспроможності організації на
основі принципу кількісної оцінки, реалізованої за допомогою інтегрального
коефіцієнта конкурентоспроможності.
Ключові

слова:

потенціал,

конкуренція,

конкурентоспроможність,

конкурентний потенціал, багатокутник конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування підприємств неможливо
без урахування діяльності конкурентів, які визначаться складовими єдиного
ланцюга - економіки. Існування підприємств в обставинах конкурентної
боротьби є неминучим чинником, який встановлює право на роботу будь-якого
суб’єкта господарювання.
Конкурентна

боротьба

санкціонує

виділення

з

маси

організацій

непорушних лідерів, здатних виготовляти і здійснювати справді якісні і
життєво важливі для нинішнього життя товари і послуг, які стануть затребувані
населенням.
Саме тому важливо розуміти сильні і слабкі сторони конкурентів і,
відштовхуючись від цього, знаходити аргументовані рішення на користь
покращення конкурентоспроможності окремої організації.
Конкуренція синхронно має позитивні і негативні сторони:
1) вона сприяє формуванню НТП, незмінно змушуючи товаровиробника
використовувати інноваційні технології, розумно застосовувати ресурси. В
результаті її дії витісняються економічно непродуктивні виробництва, неякісні
товари;
2) веде до диференціації доходів і створює умови для їх неефективного
розподілу;
3) її результатом може бути перевиробництво товарів і недозавантаження
потужностей в періоди виробничих спадів.
Контроль за конкурентами, при компетентному підході та стрімких і
точних методах з боку менеджменту організації, дозволить задовольнити
характерні вимоги споживача раніше і краще один інші.
Лише виявивши слабкі і сильні сторони конкурентів, можна точно дати
оцінку їх потенціалу, цілей і стратегій, що санкціонує в майбутньому
стратегічно вірно сконцентрувати увагу на тому курсі, де конкурент слабкіший.
І це буде надійним шляхом до розширення своїх особистих переваг в
конкурентній боротьбі.
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Конкурентоспроможність - складне і багатогранне поняття, містить в собі
такі складові діяльності підприємства, як товар (послугу) та його найважливіші
характеристики: якість, актуальність, технологія виробництва, доступність для
кінцевих споживачів.
Багатогранність даного поняття обумовлено співпадінням вироблених
організацією товарів і послуг запитам ринку і конкретно споживачів не тільки
за

такими

чинниками,

як

якість,

технічні,

економічні

та

естетичні

характеристики, але і з огляду на суттєвості комерційних характеристик і
обставин реалізації, таких, як ціна, терміни поставки, канали збуту, реклама,
сервіс.
Успішність підприємства обумовлюється здатністю запропонувати товари
і послуги, що найбільш відповідають потребам ринку і споживачів. Внаслідок
цього дуже істотно приділяти пильний інтерес такому значному аспекту
підприємства, як конкурентоспроможність.
Мета статті полягає у розкритті сутності методів та критеріїв оцінювання
конкурентного потенціалу підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі значна
увага приділяється теоретичним питанням визначення сутності конкурентного
потенціалу та основним етапам його формуванню. Дані аспекти висвітлювалися
такими
І.З.

науковцями

Должанський,

як:
Т.О.

Л.В.

Балабанова,

Загорна,

В.В.

О.І.

Гончар,

Коновал,

Р.С.

О.І.

Драч,

Квасницька,

Н.С. Краснокутська, В.М. Нижник, І.І. Поліщук, О.О. Удалих та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка будь-якої галузі
створює певні складності в оцінці конкурентоспроможності організацій. В
даний час сформувалися два основних підходи до оцінці конкурентного
потенціалу організацій, що надають певні послуги або продають певні товари.
Одні

дослідники

використовувати

для

(П.Л.
цього

Яєчників,
коефіцієнт

X.М.

Гумба)

пропонують

конкурентоспроможності,

який

визначається кількістю і об'ємом виграних тендерів по відношенню до
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загальної кількості конкурентних випадків (тендерів, в яких бере участь
організація) [4, с. 40].
Необхідно зазначити те, що найвищий показник конкурентоспроможності
в даному випадку може мати підприємство, яке взяло участь в одному тендері і
виграло його.
Таким чином, незважаючи на простоту і зручність використання, даний
підхід має істотний недолік і у зв'язку з цим обмежений характер застосування.
Другий підхід до визначення комплексного показника конкурентоспроможності
організації пропонує Г-.Н. Лапін. Так, Г-.Н.Лапін пропонує в якості чинників,
що

впливають

на

показник

конкурентоспроможності

організації

використовувати такі, як фінансовий стан підприємства (забезпеченість
власними оборотними засобами), прибуток, кваліфікацію робітників основного
виробництва, продуктивність праці, рівень собівартості [3].
У той же час більшість дослідників сходяться на думці, що конкурентний
потенціал організації визначається її здатністю отримувати замовлення в
умовах конкурентної боротьби з іншими учасниками ринку.
Виходить,

що

організація

для

того,

щоб

об'єктивно

оцінити

конкурентоспроможність виробленої нею продукції, повинна, в першу чергу,
використовувати ті самі критерії, якими оперує споживач-замовник.
Отже, необхідно визначити перелік параметрів, істотних з точки зору
покупців продукції.
Можна констатувати, що загальноприйнятої стандартної методики оцінки
та управління конкурентоспроможністю організації нині не існує. Все це
зумовлює важливість і актуальність розробки методологічних аспектів,
створення методики, що дозволяє розраховувати конкурентоспроможність
організацій з метою пропозиції заходів щодо її підвищення, прийняття
раціональних управлінських рішень щодо виходу на ринок, вибору партнерів,
залучення

засобів

тощо.

Оцінка

можливостей

підприємства

побудувати багатокутник конкурентоспроможності (рис.1).
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дозволяє

Рисунок 1 – Багатокутник конкурентоспроможності [6]
По кожній осі для відображення рівня значень кожного з досліджуваних
чинників (в багатокутнику оцінка проводилася тільки по 8 чинниках)
використовується певний масштаб вимірів (дуже часто у вигляді бальних
оцінок).

Зображуючи

на

одному

рисунку

багатокутник

конкурентоспроможності для різних підприємств, легко провести аналіз рівня
їх конкурентоспроможності за різними чинниками.
Недоліком такого підходу є відсутність прогнозної інформації щодо того,
якою мірою різні організації-конкурент спроможні поліпшити свою діяльність.
Результати

дослідження

всіх

аспектів

діяльності

конкурентів

використовуються для визначення, з ким із них можна конкурувати і з ким не
варто вплутуватися в конкурентну боротьбу, служать цілям вибору ефективних
стратегій ринкової діяльності [1, с.16].
До критеріїв оцінки конкурентоспроможності підприємства відносяться
на рівні:
- оперативному
методами

оцінки

-

якого

показник
є

конкурентоспроможності

евристичний

(експертний),

продукції,

кваліметричний,

комплексний (інтегральний);
- тактичному - комплексний показник стану підприємства, до методів
оцінки

якого

відносяться

методики

господарської діяльності підприємства;
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комплексних

оцінок

фінансово-

- стратегічному - зростання вартості підприємства, до методів оцінки
якого відносяться порівняльний, витратний, дохідний, опціонний [5, 7].
В якості базової концепції, що дозволяє найбільш повно врахувати
забезпечують конкурентоспроможність підприємства чинники, використана
концепція, заснована на теорії ефективної конкуренції шляхом раціонального
використання ресурсів.
В основу запропонованої методики оцінки конкурентоспроможності
організації покладено принцип однозначною кількісної оцінки, реалізований за
допомогою інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності.
Алгоритм оцінки та управління конкурентоспроможністю організації,
включає 4 етапи:
І етап – на основі вивчення фірмової структури ринку визначається 3-5
найближчих конкурентів за основними видами виконуваних робіт.
ІІ етап – здійснюється відповідно до запропонованого набором вихідної
інформації (основі виробничі фонди, матеріальні, трудові, фінансові ресурси),
необхідної для розрахунку фінансово-економічних показників, із зазначенням
джерел її отримання.
ІІІ етап включає пропозицію використовувати в якості бази порівняння
умовну еталонну організацію, показники якої є найкращими серед усіх
аналізованих організацій.
IV етап формує єдину думку – управлінське маркетингове рішення щодо
застосування концепції конкурентоспроможності [2].
Висновки. Запропонована методика дозволяє не тільки оцінювати
конкурентоспроможність організації, але і виявляти слабкі сторони в діяльності
і приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо її підвищення на основі
цілеспрямованого впливу на показники, які призводять до зниження
конкурентоспроможності.
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