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1. Процес управління маркетингом
Маркетинг це є функція управління. Управління підприємством як
цілісного господарюючого суб’єкта включає в себе управління різними
аспектами його діяльності. Управління маркетингом – складний процес, який
охоплює функції, пов’язані з ринком, потребами клієнтів, доставкою товарів,
їх цінами, комунікацією зі споживачами товарів. Управління маркетингом
передбачає вивчення нужди і потреб покупців, розподіл ринку на сегменти,
виявлення найбільш перспективних з них, створення у відповідності до цих
сегментів окремих товарів та відповідної упаковки.
Компанія прагне розробити та реалізувати такий маркетинговий
комплекс. Що дозволить їй оптимальним чином досягти своїх глобальних
цілей на цільових ринках.
Управління маркетингом – це аналіз, планування, впровадження в
життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення,
укріплення та підтримання вигідних відносин з покупцями заради досягнення
певних цілей організації.
Кожна фірма зацікавлена в ефективному управлінні своєю
маркетинговою діяльністю, яка є досить широкою і різноманітною. Кожна
фірма працює в умовах складного маркетингового середовища , яке постійно
змінюється. Якщо вона хоче вижити на ринку, їй необхідно виробляти та
пропонувати товари чи послуги, які мають цінність для тієї чи іншої групи
споживачів. За допомогою обміну фірма відновлює свої доходи та ресурси,
необхідні для продовження її діяльності на ринку.
Фірма повинна бути впевнена, що її цілі і товарний асортимент
постійно зберігають актуальність для конкретного ринку. Більшість фірм
періодично переглядають свої цільові, стратегічні та тактичні установки.
Вони покладаються на маркетинг як на основний комплексний засіб
спостереження за ринком і пристосування до змін, що відбуваються на

ньому. Маркетинг – це не просто реклама і діяльність штату продавців. Це
комплексний процес пристосування до використання найбільш вигідних
ринкових можливостей, що відкриваються перед фірмою.
Управління маркетингом є процесом прийняття рішень стосовно
діяльності фірми на ринку. Він включає планування, організацію, реалізацію
на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на
встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими
споживачами з певною метою (одержання прибутку, зростання обсягів збуту,
розширення частки ринку тощо).
Управління маркетингом охоплює ряд етапів:
- маркетинговий аналіз;
- відбору цільових ринків;
- розробки комплексу маркетингу;
- впровадження в життя маркетингових заходів.
2. Аналіз ринкових можливостей
Управління маркетингом розпочинається з ґрунтовного аналізу
становища компанії. Спочатку аналізуються ринки компанії і маркетингове
середовище з метою виявлення привабливих можливостей та потенційних
загроз.
Кожна фірма повинна вміти виявити ринкові можливості, що
відкриваються перед нею . Жодна фірма не може бути впевнена, що завжди
реалізуватиме товари, які продає сьогодні та працюватиме на ринках, на яких
працює сьогодні. Більшість відомих компаній стверджують, що сьогодні
отримують найбільший прибуток від продажу тих товарів, яких декілька
років тому не виробляли взагалі або не продавали.
Фірмам на перший погляд може здатися, що їх можливості дуже
обмежені, але це лише від того, що вони в уяві не можуть побачити майбутнє
тієї справи, якою займаються і відчути її сильні сторони. Насправді перед
кожною фірмою є багато ринкових перспектив.
Пошуком нових ринкових можливостей фірма може займатися
постійно або час від часу. Відшукати нові ідеї можна слідкуючи за змінами
на ринку, читаючи пресу, відвідуючи спеціалізовані виставки, вивчаючи
товари конкурентів (збір ринкової інформації).
Одним із найпростіших прийомів вияву ринкових можливостей є
використання сітки розвитку товару та ринку (рис. 10.1).

Існуючі ринки
Нові ринки

Існуючі товари
Більш глибоке
проникнення на ринок
Розширення кордонів
ринку

Нові товари
Розробка товару
Диверсифікація

Рис. 10.1. Виявлення нових ринкових можливостей за допомогою сітки
розвитку товару та ринку

Більш глибоке проникнення на ринок, тобто збільшення продажу тій же
цільовій групі покупців без внесення змін у сам товар. Іншими словами
фірма буде продовжувати працювати з тими ж товарами на тих же ринках.
Основними підходами при цьому будуть:
1.зниження ціни;
2.збільшення витрат на рекламу;
3.продаж через більшу кількість магазинів;
4.покращення викладки товару;
5.покращення обслуговування покупців.
Розширення кордонів ринку – це пошук для існуючого товару нових
ринків. При цьому фірма може освоювати:
1.демографічні ринки;
2.ринки організацій;
3.географічні ринки.
Розробка товару, тобто фірма пропонуватиме клієнтам на існуючих
ринках нові товари. Варіанти можливої модифікації товару:
1.нова розфасовка;
2.нові складники;
3.нова упаковка.
Крім того фірма може запропонувати один або два нових товари.
Диверсифікація – це пропозиція нових товарів на нових ринках. Фірма
може відкрити в себе або купити виробництва, які не пов’язані з її нинішнім
асортиментом та ринками (виявити нові галузі виробництва, які принесуть
прибутки).
Кожну ринкову можливість необхідно оцінити з точки зору її
відповідності цілям фірми та наявним ресурсам.
3. Планування маркетингу: розділи плану маркетингу, розробка
бюджету маркетингу
Стратегічний план фірми визначає якими виробництвами вона буде
займатися і викладає завдання цих виробництв. На основі стратегічного
плану для кожного виробництва розробляється деталізований план, тобто
план маркетингу. Це може бути план виробництва, план випуску товару чи
товарної марки, план ринкової діяльності.
План маркетингу включає в себе такі розділи:
1. Зведення контрольних показників – це зведення
основних цілей і рекомендацій, які будуть розкриті в плані. Це
зведення допомагає керівництву швидко зрозуміти основну
направленість плану.
2. Поточна
маркетингова
ситуація
–
подається
характеристика цільового ринку та положення фірми на цьому
ринку. Ринок описують з точки зору його величини, основних
сегментів, потреб клієнтів та специфічних факторів середовища,

дають огляд основних товарів, перераховують конкурентів і
вказують канали розподілу.
3. Небезпеки та можливості – охарактеризовано всі
небезпеки та можливості, які можуть виникнути перед товаром в
майбутньому. Небезпека – це ускладнення, яке може виникнути в
зв’язку з несприятливою тенденцією чи конкретною подією, яке
може привести до підриву життя товару чи його знищення при
відсутності маркетингових зусиль. Маркетингова можливість –
зміна маркетингової ситуації, яка носить сприятливий характер для
фірми та її товарів.
4. Завдання і проблеми. Вивчивши небезпеки і можливості,
пов’язані з товаром, можна поставити завдання і визначити коло
проблем. Завдання формулюють у вигляді цілей, які фірма прагне
досягнути за період дії плану.
5. Стратегія маркетингу. В цьому розділі викладають
широкий маркетинговий підхід до вирішення поставлених завдань.
Стратегія маркетингу – раціональна логічна побудова, керуючись
якою фірма розраховує вирішити свої маркетингові завдання. Вона
включає в себе конкретні стратегії:
по цільових ринках (сегменти ринку); по комплексу
маркетингу;
по рівню затрат на маркетинг (бюджет маркетингу).
6. Програма дій. Цей розділ перетворює стратегію
маркетингу в конкретну програму дій, яка відповідає на питання: що
буде зроблено; коли, ким це буде зроблено; скільки це буде
коштувати?
7. Бюджети – це прогноз прибутків і витрат. Розрізняють такі
основні способи розробки бюджету маркетингу:
планування на основі показників цільового прибутку;
планування на основі оптимізації прибутку.
8. Порядок контролю. Останній розділ плану, де
викладається порядок контролю за виконанням всього наміченого.
4.Маркетинговий контроль та його види
При виконанні плану маркетингу можуть виникати багато
несподіванок, тому слід вести контроль за ходом виконання. Системи
маркетингового контролю потрібні для того, щоб бути впевненими у
ефективності та ефектності діяльності фірми.
Можна виділити такі форми маркетингового контролю:
1. Контроль за виконанням річних планів – співставлення
поточних показників з контрольними цифрами річного плану і при
необхідності прийняття рішень щодо виправлення ситуації. Основні
засоби такого контролю:
аналіз можливостей збуту – порівняння фактичного
збуту з плановими показниками;

аналіз долі ринку – якщо доля ринку зростає, то
конкурентне положення фірми укріплюється, якщо доля ринку
зменшується – фірма поступається конкурентам;
аналіз співвідношень між затратами на маркетинг і
збутом;
спостереження за відношенням клієнтів (книга скарг,
пропозицій, опитування клієнтів).
2. Контроль прибутковості - визначення фактичної
рентабельності різних товарів, територій, сегментів ринку і торгових
каналів.
3. Стратегічний
контроль
–
регулярна
перевірка
відповідності вихідних стратегічних установок фірми до наявних
ринкових можливостей. Ревізія маркетингу – комплексне системне
і регулярне дослідження маркетингового середовища фірми, її
завдань, стратегій і оперативної діяльності з метою вияву проблем,
що виникнули та нових можливостей, а також розроблення
рекомендацій по вдосконаленню маркетингової діяльності фірми.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1.
Назвіть основні етапи організація служби
маркетингу на підприємстві.
2.
Які існують вимоги до побудови організаційних
структур служб маркетингу?
3.
Перелічите види організаційних структур
управління маркетингом, назвіть їх особливості.
4.
У чому полягає місце маркетингової програми в
плануванні підприємства?
5.
Розкрийте структуру маркетингової програми
по товару.
6.
В чому різниця стратегічного та оперативного
планування маркетингу?
7.
В чому полягає зміст стратегічного контролю і
ревізії маркетингу?
8.
Розкрийте зміст контролю маркетингової
діяльності, його основні види і задачі.

