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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг акцентує увагу на тих або інших особливостях підприємства як суб’єкта та
об’єкта виробничої та комерційної діяльності, забезпечує здатність враховувати зміни
зовнішнього і внутрішнього середовища та приймати оптимальні рішення стосовно розвитку
підприємства, і розглядається як один з головних управлінських інструментів. Відкритість
підприємства до зовнішнього середовища забезпечується маркетинговою діяльністю, яка
являє собою взаємодію партнерів підприємства, споживачів продукції і громадськості у
цілому. Таким чином, взаємодія внутрішнього середовища із зовнішнім можлива тільки за
рахунок реалізації маркетингової концепції управління підприємством [3].

Застосування маркетингу на підприємстві має основну мету – отримання
максимального прибутку за рахунок задоволення попиту споживачів, а також з допомогою
маркетингу як інструменту є можливість розширювати ринки збуту за рахунок проведення
ефективної збутової політики, надавати якісно нових характеристик вже існуючому товару та
підвищувати його конкурентоспроможність для більш повного задоволення потреб
споживачів, а також надавати супутні послуги, щоб виділитись з-посеред конкурентів.

Перед сучасним маркетингом як ринковим ресурсом управління поставлені такі
завдання [2]: ретельно і всебічно вивчати ринок, досліджувати попит на ньому,
пристосовувати виробництво до вимог ринку, випускати товари, що  не тільки відповідають
запитам споживачів, але і формують нові тренди в галузі. Для ефективної діяльності
підприємства необхідно здійснити аналіз ринку, обрати конкурентоспроможну продукцію
через вивчення попиту споживачів, тобто підприємство має не лише зрозуміти потреби та
інтереси споживача в новому продукті, а й зуміти визначити реакцію на нього. Щоб
поєднати ці компоненти, необхідно мати стійку інформаційну базу, а результатом буде
виведення новинки на ринок та отримання позитивної реакції, що стане основою
майбутнього успіху підприємства [1].

Кінцевим елементом в комплексі маркетингу є контроль за маркетинговою діяльністю,
головною метою якого є підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому.
Контроль повинен бути присутній почергово на всіх етапах прийняття рішень щодо
маркетингової програми підприємства, адже з його допомогою можливе своєчасне виявлення
прогалин, недоробок, упущених моментів, а також виявлення можливостей, сильних і
слабких сторін підприємства. Функції управління комплексом маркетингу є найбільш здатні
до модифікації та модернізації в порівнянні з усіма іншими, тому що їх розвиток
відбувається завдяки тісній взаємодій зовнішнього і внутрішнього середовища, тобто
обумовлюється впливом об’єктивних вимог [2]. Плани підприємства, розроблені
керівниками, є інструментами планомірної зміни діяльності в складному та невизначеному
зовнішньому середовищі. При цьому дуже важливо, аби керівництво усвідомлювало, що
його основна роль являє собою організацію процесів ухвалення рішень на основі принципів
маркетингу.
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