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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В.Л. Соболев
Розглянуто сутність ефектив ності маркетингов ої діял ьності та її
рол ь у систем і управління. На основі пров еденого теоретичного анал ізу
запропонов ано використання терм іна «маркетингова ефективність» як
показника компл ексної оцінки. Дов едено, що її визначення м ає здійснюватися
через анал із рівня в плив у маркетингов их інструм ентів на поведінку
споживачів .
Ключові слова: ефективність м аркетингової діял ьності, система
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В.Л. Соболев
11

Рассмотрены
сущность
эффективности
маркетинговой
деятел ьности и ее рол ь в системе управл ения. На основ е пров еденного
теоретического анализа предл ожено испол ьзование термина «маркетинговая
эффективность» как компл ексной оценки. Доказано, что ее определ ение
дол жно осуществляться через анал из степени влияния маркетингов ых
инструм ентов на поведение потребител ей.
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THE ESSENCE OF MARKETING EFFECTIVENESS IN SYSTEM
OF MANAGING MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
V. Sobolev
The problems of marketing control, one of the directions of which is the
evaluation of marketing effectiveness, are becoming more important regarding the
speed-up of changes in the world, new demands and changes in the position of the
consumer, increase of competitiveness. The aim of the research is to define the
essence, place, function and importance of marketing effectiveness of retail
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enterprises regarding its role in managing marketing activity. The actions and
reactions of the consumers under the influence of marketing measures are to be
assessed. The actions and reactions of the consumers under the influence of
marketing measures are to be assessed. The measures in retail trade are to be
directed towards the provision of permanent flow of clients, its gradual increase,
raising the frequency and volume of purchases. It is the background for the increase
of sales, improvement of economic indexes, and provision of operational stability.
Keywords: effectiveness of marketing activities, management system,
marketing effectiveness, assessment.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні
торговельні
підприємства
опинил ися
у
складних
умовах
господарювання, що пов’язано із поглибленням економічної й
політичної кризи, негативні наслідки яких уже відбилися на
результатах розвитку роздрібної торгівлі в Україні. За попередніми
статистичними даними Державної служби статистики України, оборот
роздрібної торгівлі у 2014 р. становив 903534,5 млн грн (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і мі ста Севастополя) [1], що на 8,6% менше, ніж у 2013 р. Таке
значне падіння обороту проти його росту у 2013 р. на 8,6% обумовлено
як складною ситуацією у східних регіонах України, так і тенденціями,
що мають мі сце у регіонах, які не нал ежать до зони АТО. У
Харківській області скорочення обороту роздрібної торгівлі у 2014 р.
становило 2,7%. Крім того, якщо протягом 2010–2012 рр. кількість
магаз инів у області збільшувалася, то у 2013 вона зменшилася на 78
об’єктів, тобто на 3,4. Наведені факти свідчать про погіршення
ситуації у роздрібній торгівлі, ускладнення умов господарювання
підприємств цієї сфери діяльності.
За цих обставин стратегічним завданням підприємств роздрібної
торгівлі є забезпечення стабільної діяльності та недопущення
зниження обсягів продажу, утримання своєї конкурентної позиції, що
зумовлює необхідність швидкого та адаптивного управління
підприємством та його маркетинговою діяльністю. Зогляду на
необхідність активізації маркетингової діяльності в сучасних умовах
господарювання та спрямування максимальних зусиль при цьому на
підвищення з адоволеності й збереження постійних покупців, а також
залучення нових виникає необхідність оцінювати ефек тивність
маркетингової діяльності підприємства, що дасть можливість
ухвалювати обґрунтовані маркетингові рішення, обирати найбільш
ефек тивні інструменти марк етингової діяльності.
Водночас активізація маркетингової діяльності потребує
значних зусиль та матеріальних витрат, а знайти їх в умовах
обмеженості вільних фінансов их ресурсів на підприємствах роздрібної
торгівлі вкрай складно. Тому необхідно знати, як правильно, із
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максимальною віддачею їх використати й досягти поставленої мети.
Важливим завданням при цьому є підвищення якості маркетингової
діяльності. Отже, виникає об'єктивна необхідність оцінювати
ефек тивність маркетингової діяльності для оптимального планування
маркетингових з аходів та організ ації їх проведення для досягнення
поставлених ціл ей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінюв ання
ефек тивності марк етингової діяльності у зв’язку зі своєю особливою
актуальністю привертають увагу вітчизняних та зарубіжних учених.
Наявні щодо цієї проблеми розробк и зарубіжних учених, таких як
Ф. Котлер, К.Л. Келлер, Дж. Ленсколд [2– 3] та ін. засновані, як
правило, на специфіці зарубіжної прак тики і не враховують
особливостей та умов нашої економічної системи. У наукових
публікаціях вітчизняних учених, зокрема Н.В. Герасимяк,
В.І. Савченко, Н.В. Струпинської, Н.І. Трішкіної [4–7], розглянуто
загальні підходи до оцінювання ефек тивності марк етингової
діяльності.
Науково-теоретичного уточнення
потребує суть
ефек тивності маркетингової діяльності та виз начення її з поз ицій
системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Мета статті – визначити сутність, місце, особливості та
значення маркетингової ефективності підприємства роздрібної торгівлі
в аспекті її ролі в системі управління маркетинговою діяльністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. У динамічних,
нестабільних умовах, які ускладнюються підвищенням рівня ризику та
невизначеності, роль управління діяльністю підприємства за всіма її
напрямами суттєво зростає. З огляду на особливу ак туальність
проблем ефективного використання маркетингу як ринковоорієнтованої концепції діяльності підприємства, від якої залежить
ринковий успіх товарів та послуг підприємства, управління
маркетинговою діяльністю є в ажливою та невід’ємною складовою
загальної системи менедж менту на підприємстві.
Загальна система управління підприємством спрямована на
вирішення довгострокових завдань його розвитку, серед яких
найважл ивішим є завдання підвищ ення ефективності як необхідної
умови стабільного розвитку та зростання доходів і прибутків. Для
цього необхідні взаємозв’язок та узгодженість усіх складових системи
управління підприємством. Романов А.Н. та і н. виділяють три
основних види (напрями) діяльності
на підприємстві: технічну
діяльність, управлінську діяльність щодо координації дій,
забезпечення впорядкованості та узгодженості виробничих процесів;
управлінську діяльність щодо організації дій підприємства на ринку
товарів і послуг, яку вони назвал и маркетинговою управлінською
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діяльністю [8]. Таким чином, маркетинг і менедж мент дві
різноспрямовані та рівноправні скл адові управління підприємством,
кожна з яких виконує специфічні функції та вирішує різні завдання,
спрямовані на досягнення єдиного кінцевого результату, при цьому в
широкому розумінні в процесі маркетингової діяльності зароджуються
ідеї, а менеджмент має забезпечити їх реалізацію.
Як і будь-який вид діяльності на підприємстві, маркетингова
потребує
управління.
Сутність
марк етингового
управління
підприємством Л.М. Курбацька розглядає як можливість організувати
його діяльність на принципах оптимального використання наявного
потенціалу та отримання найбільшого прибутку з урахув анням
задоволення потреб спожив ачів. Реалізувати його автор пропонує
через процес аналізу, розробки та втілення в життя засобів, які
розраховані на встановл ення, укріплення та підтримку вигідних
обмінів із покупцями для досягнення головної мети підприємств а [9].
Зі свого боку, слід констатувати, що управління маркетинговою
діяльністю підприємства має з абез печити, виходячи з основних
функцій управління, щонайкраще планування, організацію та контроль
маркетингової діяльності.
Особливу функ цію виконує контроль маркетингової діяльності,
що передбачає відстеження результатів реалізації маркетингових
інструментів та заходів, їх рівня та відповідності запланованим.
Іншими словами, у процесі контрол ю маркетингової діяльності
проводиться оцінювання маркетингової діяльності, у результаті якого
виробляються коригувальні дії з урахуванням відповідності
досягнутого результату запл анованому, змін маркетингового
середовищ а, пріоритетів подальшого розвитку підприємства. Для
контролю маркетингової діяльності потрібна система оцінювання її
ефек тивності. У контексті вирішення проблемних аспек тів
методичного забез печення оцінюв ання ефективності марк етингової
діяльності слід уточнити категоріальний апарат.
Формування
ефективних
інструментів
вимірюв ання
ефек тивності маркетингової діяльності підприємств роздрібної
торгівлі зумовлює необхідні сть з’ясування
щонайменше трьох
аспектів:
 особливостей діяльності підприємств роздрібної торгівлі;
 специфіки торгового марк етингу;
 сутності категорій «ефек тивність маркетингової діяльності»
та «маркетингова ефективність».
Відповідно до Проекту Закону України «Про внутрішню
торгівлю» роздрібна торгівля – це діяльність із продажу товарів для
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кінцевого спожив ання в особистих цілях або для іншого, не
пов’язаного з продаж ем, використання незал ежно від форми
розрахунків. Вона є різновидом торговельної діяльності, яка пов’язана
із купівлею-продаж ем товарів, у тому числі власного виробництва, або
посередницькою діяльністю, у тому числі із надавання агентських,
комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до
кінцевого покупця [10]. Таким чином, особливостями роздрібної
торгівлі, що відрізняють її від інших сфер діяльності й зумовлюють
специфіку діяльності, у тому числі маркетингової, є такі аспекти:
 здійснення торгово-посередницької діяльності, звідси –
продається те, що виробляється;
 заключна
ланка
товаропросування,
що
зумовлює
безпосередню взаємоді ю із кінцевим споживачем;
 широкий і глибокий товарний асортимент, який у роздрібній
мережі може сягати десятків тисяч;
 територіальна
розпов сюдженість
та
концентрація
підприємств, що зумовлює специфіку конкурентної боротьби;
 різноформатність підприємств на ринку;
 висока гнучкість та адаптивність.
Слід звернути особливу увагу на безпосередню взаємодію
підприємств а роздрібної торгівлі із кінцевими покупцями в процесі
продажу товару, надання торговельної послуги. Маркетинговий підхід
має бути заснований на принципі клієнтоорієнтованості, що зумовлює
необхідність визначення ефек тивності впливу маркетингових
інструментів на поведінку споживачів, дослідження їх задоволеності,
переваг та уподобань. Потрібно також відзначити важливість
персоналу в процесі надання торговельної послуги, то від його
кваліфікації, професійних якостей, зовнішнього вигляду значною
мірою залеж атиме рівень обслуговування покупців, який впливатиме
на їх задоволеність, бажання здійснювати купівлі й надалі. Таким
чином, традиційний комплек с маркетингу «4Р» для підприємств
роздрібної торгівлі трансформується в конфігурацію «5Р», що
необхідно враховувати в процесі формування системи оцінювання
ефек тивності маркетингової діяльності.
З’ясувавши особливості діяльності підприємств роздрібної
торгівлі та специфіку торгового марк етингу, розглянемо сутність
категорії «ефективність маркетингової діяльності».
Питання ефек тивності діяльності господарюючих суб’єктів
завжди цікавили економі стів-практиків та науковців. Численні
дослідження бул и проведені в цьому напрямі, які характеризувалися
гострою дискусією щодо розуміння її сутності. Здебільшого єдність
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думок простежується в трактуванні ефектив ності з економічної точки
зору як відношення результату до витрат на марк етингову діяльність.
Дотримуючись економічного підходу, В.І. Савченко
пропонує
визначати пок азник, що характеризує ефективні сть марк етингової
діяльності, як прибуток на 1 грн маркетингових витрат [5]. На думку
Н.В. Герасимяк, ефективність маркетингової діяльності означає
співвідношення між результатом (ефектом) від марк етингових з аходів
та витратами, що з ними пов’язані [4]. У цьому випадку застосовується
термін «результат», що також має дискусійний характер. Поки ще не
простежується чіткої позиції авторів відносно коректності
словосполучень «результативність марк етингової діяльності» чи
«ефективність маркетингової діяльності».
Витратний метод аналізу ефективності марк етингової діяльності
розвивають С.Є. Єгорова та О.А. Волкова, які адаптували для цього
метод функціонально-вартісного аналізу. Наголошуючи на тому, що
маркетинг пов’язує ринок і підприємство та сприяє інтеграції
ринкових суб’єктів у системі виробництва та споживання, автори
виділяють внутрішню та зовнішню ефек тивність. На їх думку,
внутрішня, тобто економічна, ефективні сть є мірою оцінки
використання ресурсів організ ації й визначається як відношення
результатів діяльності (ефекту) до витрат, що зумовили цей ефект. У
той час як зовнішній стандарт, що відображає рівень відповідності
організації зовнішньому середовищу, а також адаптивну, стійку,
здатну до розвитку систему, вони в изначають як зовнішню
ефек тивність [11]. Застосування виключно витратного або
економічного підходу до оці нювання ефективності марк етингової
діяльності слід вважати помилковим, оскільки він однобічно
характеризує діяльність підприємства і може призвести до
неправильних висновків. Доцільним для розуміння сутності
ефек тивності
маркетингової
діяльності вважаємо підхід
Н.В. Струпинської, автор розглядає її як здатність системи
маркетингових заходів та програм, спрямованих на задоволення
потреб та інтересів суб’єктів ринку, забезпечувати результативність
функціонування підприємства на основі врахування взаємозалеж ності
програм та економічних і соціальних цілей маркетингу [6]. Його
перевага полягає у визнанні першоосновою результативності
функціонування підприємства не просто економічного ефекту від
маркетингової діяльності, а здатності реалізованих маркетингових
інструментів задовольняти потреби та інтереси суб’єктів ринку. Це є
абсолютно виправданим,
оскільки економічна ефек тивність
маркетингової діяльності прямо пропорційно зал ежить саме від
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задоволеності спож ивачів. Чим вона більша, тим більша кількість
споживачів купуватимуть товар чи послугу, частіше та в більшій
кількості, саме це є умовою зростання економічних пок азників.
Розглядаючи концептуальні підходи до розуміння сутності
поняття «ефективність маркетингової діяльності», відзначено суттєву
розбіжність та наявність декількох підходів. Власна авторська позиція
полягає в тому, що узагальненим комплек сним показ ником
ефек тивності маркетингової діяльності за всіма напрямами та
складовими цього процесу має бути «маркетингова ефективність», а
для характеристики результативності маркетингов их заходів з
економічної точки зору, як співвідношення витрат і прибутку,
пропонується використовувати поняття «економічна ефек тивність
маркетингової діяльності».
Ключовим питанням оцінювання ефек тивності маркетингової
діяльності є вибір критеріїв та показ ників. Він значною мірою
залежить від того, що буде оцінюватися та сприйматися як результат
маркетингової діяльності. Наприклад, Н.І. Трішкіна мету маркетингу
вбачає в підвищенні якості товарів і послуг, покращенні умов їх
придбання, що має привести до підвищення рівня та якості життя в
країні. За наведеного підходу оці нюватиметься повинен соці альний та
економічний ефект маркетингової діяльності. Автор пропонує
проводити оцінку за такими трьома напрямами: відповідність
результату кінцев им і проміжним цілям, відношення ефекту
(результату) від проведення марк етингової діяльності до всіх витрат,
що супроводжують цей процес; віддача витрат, пов’язаних з
маркетинговою діяльністю, що може оцінюватися як відносний ефек т,
результат, виражений в натуральній чи вартісній формах до витрат
усіх необхідних ресурсів [7]. В основу цього підходу покладено оцінку
результату маркетингової діяльності порівняно з витратами на її
здійснення, що, на мою думку, є неповним.
Якщо враховувати,
що стратегічна мета діяльності
торговельного підприємства – це отримання прибутку та забезпечення
розвитку підприємства, а в умов ах криз и – стабільність діяльності, то
мета маркетингової діяльності полягає у створенні умов для цього. Ці
умови мають забезпечити продажі, тому досягнення стратегічної мети
перш за в се з алежить від кількості, частоти та обсягу трансакцій на
підприємстві, а вони, у свою чергу, виз начаються потоком покупців
та здійснених ними купівель. Зважаючи на те, що особливістю
конкуренції у сфері роздрібної торгівлі є пропонування
підприємств ами майже однакового асортименту товарів і практично
однотипних послуг, пов’язаних із організацією торговельного
обслуговування спож ивачів, переваги будуть у тих підприємств
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роздрібної торгівлі, які матимуть стабільний та значний потік
покупців, більшість із яких будуть лояльними до підприємства та
віддаватимуть йому перевагу, як місцю здійснення купівлі. Отже, мета
маркетингової діяльності, під час якої мають планомірно
здійснюв атись маркетингові заходи у межах маркетингового плану,
передбачає залучення покупців до підприємства та стимул ювання їх до
здійснення купівлі. Таким чином, оцінюв ати ефек тивність
маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі необхідно з
огляду на рівень впливу на покупців використаних маркетингових
інструментів та отриманих на ці й основі результатів продажу, а також
задоволеність як необхідну умову повернення клієнта та його
рекомендацій відносно підприємства.
Таким чином, маркетингова діяльність має вирішити
найголовнішу пробл ему сучасного бізнесу у будь-якій сфері –
забезпечити продажі. Фахівці з маркетингу відзначають: « Проблема
продажів – це проблема номер один сучасного підприємництва» [12].
Отже, маркетингова діяльність на торгов ельному підприємстві може
вважатися ефективною з а умов збільшення кількості, частоти, обсягів
продажів. Виходячи із цього, система управління маркетинговою
діяльністю торговельного підприємства (рис.), основними етапами якої
є планування, організація, реаліз ація, контроль марк етингових з аходів
спрямована на виявлення, вивчення, задоволення потреб покупців;
стимул ювання відвідування, купівлі, що через маркетингові аспекти
взаємодії має з абезпечити відповідність пропоз иції торгов ельної
послуги очікуванням споживачів, формування їх довіри до
підприємств а; підвищення його конкурентоспроможності, посил ення
переваг та покращення іміджу. За цих умов стає можл ивим постійний
та зростаючий потік покупців, висока частота відвідування
підприємств а, збільшення обсягів купівлі, що, у свою чергу,
забезпечить продажі та як наслідок – доходи й прибуток торговельного
підприємств а.
Відповідно до поданої інтерпретації маркетингової взаємодії
підприємств а роздрібної торгівлі із покупцями, ефек тивність
маркетингової діяльності, визначена в процесі контролю, визначає
здатність і якість вирішення пробл ем спожив ачів, задоволення їх
потреб. Її результатом є рівень задоволеності і лояльності покупців.
Чим більше задоволених і лояльних покупців, постійно зацікавл ених у
товарах та послугах підприємства торгівлі, тим більша кількість
трансакцій буде зді йснюватися, забез печуючи при цьому зростання
доходів і доходів і прибутку підприємства, сприяючи стабільності його
діяльності та обумовлюючи перспективи розвитку.
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Рис. Маркетингова еф ективність у системі управління маркетинговою
діял ьністю торговел ьного підприємства
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Рівень ефективності маркетингової діяльності відповідно до
поданої на рисунку схеми залеж ить від її планування та організації,
реалізації маркетингов их заходів. Оцінювання марк етингової
ефек тивності здійснюється на етапі контролю і призначене для
відстеження дієвості, поточної результативності маркетингових
інструментів та кінцевої ефек тивності маркетингової діяльності у
цілому. Знання рівня ефективності маркетингової діяльності, її
відповідності запл анованим показник ам є передумовою для прийняття
нових або коригуючих маркетингових рішень. Саме з а таких умов
підприємство роздрібної торгівлі буде здатним до адаптації, достатньо
ринково- та клієнтоорієнтованим, а значить – ефективним і
стабільним.
Акцентування уваги на споживачах, їх задовол еності під час
оцінювання ефективності маркетингової діяльності обумовлене тим,
що такі економічні показники, як товарооборот, прибуток,
рентабельність, можуть формуватися не лише під впливом
маркетингової діяльності, вони визначаються й іншими чинниками та
функціями. А власне поведінка споживачів, як реакція на маркетингові
заходи, є тим і ндикатором, що здатен відобразити ефек тивність
маркетингової діяльності. Безумовно, рівень ці єї ефективності
відображають заз начені вище економічні показ ники, тому оцінка
ефек тивності маркетингової діяльності торговельного підприємства
має здійснюватися на основі інтегрованої системи показників, яка
поєднувал а б оцінювання впливу на спожив ацьку поведінку всіх
етапів, рівнів маркетингової діяльності, ел ементів компл ексу
маркетингу (який у сфері роздрібної торгівлі має конфігурацію «5Р»),
що потребує розробки належного науково-методичного забез печення.
Висновки. У сучасних умовах усе більшої актуальності
набувають питання оцінювання ефективності
марк етингової
діяльності, при цьому важливим є правильне розуміння зазначеного
аспекту. Прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових
запитів і зміни поз ицій споживачів, зростання конкуренції
зумовлюють зростання маркетингової діяльності підприємств
роздрібної торгівлі, що вимагає оцінювання її ефективності для
подальшого її коригування або прийняття нових маркетингових
рішень.
Доведено, що ефективність маркетингової діяльності необхідно
оцінювати через призму з адоволеності споживачів, тим самим оцінці
мають підлягати їх реакції та дії під впливом маркетингових заходів. У
сфері роздрібної торгівлі метою марк етингової діяльності підприємств
має бути забезпечення постійного потоку покупців, його поступове
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збільшення, стимул ювання частоти та обсягів купівель. Саме на цій
основі підприємство матиме можл ивість нарощувати обсяги продажу,
підвищувати економічні пок азник и своєї діяльності. Ураховуючи,
структурну складні сть та багатоаспектні сть маркетингової діяльності,
визначено, що як комплексну оцінку слід використовувати термін
«маркетингова ефективність», а як часткову, що характеризує
економічну віддачу маркетингової діяльності – «економічну
ефек тивність маркетингової діяльності».
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УДК 339.138–027.21:159.922
ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБОК КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
В МАРКЕТИНГОВІЙ ТЕОРІЇ
О.Ю. Устьян
Обґрунтовано необхідність зал учення психол огічних підходів у
маркетингов у теорію і практику. Розглянуто шляхи та форм и застосування
досягнень когнітивної психол огії в маркетинговій теорії. Також
проаналізов ано основні маркетингов і концепції, заснов ані на розробках цієї
гал узі психол огії. За резул ьтатами дослідження сформул ьовано в иснов ки
стосов но цінності зазначених теорій та перспектив їх подал ьшого
дослідження.
Ключові слова: когнітивна психологія, когнітивний маркетинг,
інтрам аркетинг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТОК КОГНИТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ТЕОРИИ
А.Ю. Устьян
12

Обоснов ана необходимость прим енения психол огических подходов в
маркетингов ой теории и практике. Изучены основные маркетингов ые
концепции, основ анные на разработках когнитивной психол огии, осуществл ен
их сравнител ьный анализ. По резул ьтатам иссл едования сформ улиров аны
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