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Для виживання на ринку, розвитку бізнесу й досягнення стра-
тегічних цілей в умовах швидкоплинного ринкового середовища,
на тлі рецесійних явищ в економіці країни, компаніям необхідно
системно передбачати наслідки своїх рішень. Таким чином, ціл-
ком очевидною є необхідність прийняття вітчизняними виробни-
ками маркетингового підходу до управління процесом виробниц-
тва та реалізації продукції. Деякі вітчизняні компанії, адап-
туючись до бурхливого розвитку сучасної економіки, законодав-
чих змін і політичної нестабільності намагаються вийти з крити-
чної ситуації, і багато хто з них знаходиться в процесі змін.

Аналіз еволюції розвитку маркетингової концепції управління
дозволяє стверджувати, що відбувається активна інтеграція мар-
кетингових знань у всі сфери життєдіяльності людини. Маркети-
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нгове стратегічне управління як управління знаннями та органі-
заційними змінами інтенсивно розвивається. Ці зміни вимагають
пошуку адекватних засобів і методів організації підприємницької
діяльності, зорієнтованих на прискорення науково-технічного
прогресу, посилення акцентів на задоволенні кінцевого спожива-
ча, врахування зростаючої конкуренції та демонополізації і диве-
рсифікації всіх сфер економіки.

На нашу думку, передумовами залучення вітчизняним бізне-
сом методології і інструментарію маркетингу є:

• демократизація системи управління економікою, яка усуває
гранично жорстку регламентацію діяльності суб’єктів і об’єктів
управління, систему централізованого планування і адміністра-
тивного контролю;

• необхідність ефективного функціонування системи управ-
ління в умовах посилення конкурентної боротьби;

• недостатня ефективність системи державної підтримки під-
приємництва;

• недоцільність організації управління бізнесом виходячи, го-
ловним чином, з досвіду та інтуїції;

• мінливість політичної ситуації, нестабільність економічної
кон’юнктури;

• зміни в економіці, пов’язані з розширенням малого і серед-
нього бізнесу, з інноваціями, активним розвитком сфери послуг
і інформатизації, формуванням нових форм державного управ-
ління.

Отже, необхідним є впровадження низки заходів щодо гармо-
нізації відносин всіх учасників процесу взаємодії суб’єктів гос-
подарювання у сфері товарно-грошового обміну, які реалізову-
ють свої комерційні інтереси для найефективнішого задоволення
запитів споживачів і створення значущих для них цінностей при
врахуванні вимог ринку.

На нашу думку, активна роль маркетингу полягає в зниженні
асиметрії інформації про параметри зовнішнього ринкового сере-
довища, що спонукає агентів ринку ретельно вивчати величину і
структуру поточного і майбутнього ринкового попиту, можливі
об’єми виробництва конкурентів, кон’юнктуру ринку, тенденції
розвитку галузі і НТП, політичну і економічну ситуації, умови
конкуренції, а також формувати нові потреби на нові товари. Ма-
ркетинг забезпечує зниження асиметрії інформації, сповіщаючи
споживачів через маркетингові канали про якість товарів і послуг
їх відповідність до ціни, умови придбання і гарантії, репутацію
виробника і т.ін.
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Кризово-рецесійні явища в економіці країни на фоні ефекту
інформаційної асиметрії обумовлюють необхідність ефективних
маркетингових рішень у подоланні протиріч (пошуку компромі-
су) у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального
розміщення ресурсів, вимагають зміни у сутності маркетингової
діяльності вітчизняних підприємств і орієнтації бізнесу на нову
сучасну концепцію, засновану класиками маркетингу Ф. Котле-
ром і К. Л. Келлером — «холістичний маркетинг».

Отже, орієнтація бізнесу на концепцію холістичного маркети-
нгу дозволяє адекватно розкрити розуміння закономірних змін у
попиті та пропозиції, що відбуваються у процесі взаємодії кількі-
сних і якісних перетворень, та необхідності взаємного пристосу-
вання попиту та пропозиції через свідомі, цілеспрямовані дії
суб’єктів господарювання з виявлення, формування і задоволен-
ня споживчих потреб і сприяє зниженню асиметрії інформації
споживачів. Розвиток кінцевого споживчого попиту, який у по-
дальшому визначає особливості всього ринкового попиту, відбу-
вається у напрямку зростання купівельних можливостей спожи-
вачів, підвищення їхньої поінформованості й вибагливості та на
цій підставі — суттєвої диференціації й індивідуалізації спожив-
чих потреб.

Тому, на думку авторів, цільова функція холістичного марке-
тингу полягає у створенні соціального ефекту, який здобувається
через покращення економічних результатів діяльності окремих
підприємств і урізноманітнення споживчого вибору, що призво-
дить до покращення рівня і якості життя суспільства.
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