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ВСТУП
Розвиток ринкових відносин в Ук�

раїні пред'являє нові вимоги до якісно�
го рівня управління, характеру вирішу�
ваних при цьому завдань, а також ме�
тодів їх рішення. Це повною мірою
відноситися до всіх самостійно госпо�
дарюючих суб'єктів. Підходити із ста�
рими мірками до нових явищ еко�
номічній діяльності цілком неприпусти�
мо. Необхідна нова концепція управлі�
ння, адекватним чином що відбиває
зміни в економіці. Такою новою кон�
цепцією виступає стратегічне управлі�
ння на основі використання досягнень
в області менеджменту і маркетингу.

Дослідженню проблеми вдоскона�
лення і підвищення ефективності управ�
ління металургійними підприємствами і
оцінки ефективності маркетингової
діяльності присвячені праці багатьох
вітчизняних та зарубіжних учених, се�
ред яких такі автори як Л. Балабанової,
М. Долішнього, А. Колота, В. Колпако�
ва, В. Корінєва, А. Кредісова, Д. Лук'я�
ненка, О. Мозкового, В. Оберемчука, І.
Ансофф, Б. Берман, Ф. Буккерель, П.
Діксон, Дж. Еванс, Ф. Котлер, Е. Попо�
ва, М. Портер, А. Дж. Стрікленд, А. Том�
псон, Р. Фатхутдінова і багато інших.

Проте, не дивлячись на наявні нау�
кові праці і публікації з даної проблеми
вітчизняних і зарубіжних авторів, їх
аналіз дозволяє стверджувати, що, зва�
жаючи на складність, багатогранність і
актуальність вирішення проблеми марке�
тингової діяльності як інструмента вдос�
коналення управління металургійними
підприємствами, далеко не всі аспекти
маркетингу в стратегічному управлінні
металургійними підприємствами дослід�
жені і розроблені в достатній мірі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою даного дослі�

дження є визначення ролі та функції мар�
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кетингу у формуванні стратегії управлі�
ння металургійними підприємствами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Суть вдосконалення стратегічного

управління полягає в тому, що на металур�
гійних підприємствах, з одного боку, існує
чітке, так зване "формальне", стратегічне
планування, з іншого боку—  структура
управління, системи і механізми взаємодії
її окремих ланок побудовані так, щоб за�
безпечити вироблення довгострокової
стратегії для перемоги в конкуренції і
створіння управлінського інструментарію
для перетворення цих стратегій на поточні
виробничо�господарські плани, що підля�
гають реалізації на практиці.

Не існує стратегії, єдиної для всіх
компаній, також як і не існує єдиного
універсального стратегічного управління
[8, с. 425]. Кожне металургійне підприє�
мство унікальне у своєму роді, тому і про�
цес вироблення і ухвалення управлінсь�
ких рішень для кожного з них унікаль�
ний, оскільки він залежить від його по�
зиції на ринку. І в той же час є деякі ос�
новоположні підходи, які дозволяють
говорити про узагальнені принципи ви�
роблення стратегії поведінки і здійснен�
ня стратегічного управління, націленого
на ефективну діяльність підприємства.

Підприємства опинилися перед вибо�
ром: або використовувати минулий досвід,
що орієнтований на внутрішні можливості
і дає ефективні результати в рамках сис�
теми управління, або орієнтуватися на
інновації і переходити до досвідчених си�
стем управління, які вимагають постійно�
го реагування на зміни в зовнішньому се�
редовищі, розуміння місії підприємства,
становища в зовнішньому середовищі по
відношенню до споживачів, партнерів,
конкурентів, суспільства, держави.

Керівники, що відчувають не�
обхідність змін, все частіше звертаються
до філософії маркетингу як концепції

відкритого управління підприємством,
інтегруючою в собі інтереси бізнесу, спо�
живача і суспільства. Сучасний розвиток
системи стратегічного і оперативного уп�
равління і прийняття рішень йде  шляхом
інтеграції з маркетингом і орієнтовано на
вивчення механізмів адаптації підприєм�
ства до змінних умов середовища.

Управління на основі маркетингу —
це аналіз, планування, втілювання в
життя і контроль за проведенням за�
ходів, розрахованих на встановлення,
зміцнення і підтримку вигідних обмінів
з цільовими покупцями ради досягнен�
ня певних завдань організації, таких, як
отримання прибутку, зростання обсягу
збуту, збільшення частки ринку і тому
подібне [4], що, зрештою, забезпечує
можливість адаптивної дії на вироблен�
ня і прийняття стратегічних рішень по
господарській діяльності підприємства.

Метою такого управління на під�
приємстві є координування зусиль в об�
ласті маркетингу для підвищення ефек�
тивності як всієї маркетингової діяль�
ності, що проводиться як на підприємстві,
так і окремих маркетингових заходів.
Ефективність стратегічних і оперативних
управлінських рішень, що виробляються і
приймаються, безпосередньо залежатиме
від ефективності функціонування  зага�
лом системи маркетингу на підприємстві,
тобто від ефективності реальної марке�
тингової діяльності.

Завдання управління маркетингом
полягає в дії на рівень, час і характер
попиту, так, щоб це допомагало орган�
ізації в досягненні цілей, що стоять пе�
ред нею, а також в дії на вироблення і
прийняття управлінських рішень. Ка�
жучи іншими словами, управління мар�
кетингом — це  не лише управління по�
питом (потребами), але і можливість
впливу на стратегію, що приймається.

На рис. 1 представлена схема про�
цесу управління маркетингом на мета�
лургійному підприємстві, розроблена
на основі досліджень науковців.

Застосування маркетингу почи�
нається з визначення цілей і розробки
стратегій підприємства, які проводяться
на основі маркетингового аналізу ситу�
ації. Сфера охоплення маркетингу вклю�
чає підприємство, його найближче ото�
чення — ринок і макросередовище. Будь�
яка діяльність підприємства може пряму�
вати і координуватися маркетингом. Та�
кий підхід вимагає цілковитої інтеграції
маркетингу і менеджменту на підпри�
ємстві з метою вдосконалення і підви�
щення ефективності управління госпо�
дарською діяльністю підприємства.

Практичний аспект вживання марке�
тингу виглядає трохи інакше. Маркетинг
далеко не завжди існує на підприємстві в
інтегрованому вигляді, часто його
функції роз'єднані, не зв'язані в єдиний
комплекс. З формальної точки зору,
підприємство може приділяти маркетин�
гу мінімум уваги або взагалі не визнава�
ти його існування. Однак підприємство,
що взаємодіє з ринком, використовує  в
будь�якому разі методи і підходи марке�
тингу, отже, і ефективність їх застосу�
вання лежить в широких межах. Завдан�
ням контролю маркетингу  є  визначення
реальної  ефективності  використовува�
них методів і вибраного напряму засто�
сування маркетингових зусиль. Таким
чином, результати маркетингової діяль�
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ності і її оцінка, безсумнівно, впливати�
муть на підприємство і оперативних, і
стратегічних управлінських рішень.

Сферу маркетингу характеризується
швидким старінням ідей і концепцій під
впливом ринкової ситуації. Для під�
приємств же характерна деяка інер�
ційність: маркетингові стратегії, прийняті
вчора, застосовуються і сьогодні, часто не
виправдовуючи свого призначення. На�
приклад, вибір кращого постачальника на
основі минулого досвіду і співпраця з
ними  нині, не дивлячись на те, що на рин�
ку вже з'явився постачальник набагато
кращий.

Своєчасне коректування маркетинго�
вих стратегій забезпечує значну економію
засобів за рахунок скорочення невироб�
ничих витрат і підвищення віддачі ринку,
однак це не завжди може бути досягнуто
силами самого підприємства. Причиною
є "консерватизм" деяких представників
керівництва підприємства. Тому з'яв�
ляється потреба до звернення "на сторо�
ну" за відповідною підтримкою  [3,  с. 12].
Ревізія (аудит), що проводиться за допо�
могою стороннього консультування, при�
вносить нові ідеї, дозволяє по�новому по�
глянути на звичні обставини, відкрити нові
можливості. На практиці підприємства
активно використовують консультування
фактично для вирішення подвійного зав�

дання: не стільки навіть ревізії маркетин�
гу, як визначення ефективності існуючих
методів, скільки для вироблення нових
підходів і створіння комплексу�філософії
маркетингу в рамках стратегій підприєм�
ства. Але в будь�якому разі відбувається
визначення ефективності маркетингової
діяльності, що проводиться, і перед кері�
вництвом в цій ситуації виникає супутня
проблема — визначення ефективності
маркетингової політики самих консуль�
тантів.

Визначення ефективності маркетин�
гу має наступну специфічну особливість:
дуже часто керівник підприємства апрі�
орі вважає, що маркетинговий комплекс
визначається лише ринком і наявністю
засобів. Якщо вже формувати маркетинг,
то за "повною програмою", щоб забезпе�
чував і дослідження ринку, і рекламу, і
ціноутворення, і управління збутом, і всі
контрольні функції відразу. Реально на
маркетинговий комплекс впливають на�
ступні чинники:

— практика попередньої діяльності;
— кон'юнктура ринку;
— ресурси підприємства;
— світогляд вищого керівництва;
— цілі і стратегії підприємства;
— кадри.
Але і маркетинг  загалом може

впливати і часто впливає на останні чо�

тири параметри: ресурси підприємства,
світогляд вищого керівництва, цілі і
стратегії підприємства, кадри.

Вплив різних чинниківне завжди по�
годжено, частіше навпаки. Якщо цілі і
стратегії підприємства відповідають реа�
ліям ринку (або, принаймні, повинні відпо�
відати), то практика попередньої діяль�
ності, під час якої функції маркетингу ви�
конувалися іншими підрозділами певним
чином, накладає ряд обмежень. Так само
як і керівник підприємства уявляє, яким
"має" бути маркетинг, і готовий форму�
вати його саме в "належному" вигляді.

Оцінка ефективності маркетинго�
вої діяльності і розробка маркетинго�
вих стратегій вирішує наступний ряд
завдань  [7]:

— побудова організаційної струк�
тури маркетингу, визначення необхід�
них функцій, налагоджування взає�
модії з підрозділами підприємства;

— контроль вживаних методів і
підходів, аналіз практики вживання
маркетингових інструментів, визначен�
ня результативності маркетингу;

— розробка і коректування марке�
тингових стратегій;

— підвищення загальної ефектив�
ності управління через обгрунтування
і аналіз ухвалюваних управлінських
рішень.

З погляду ефективності управління
підприємством, організаційна структура
маркетингової служби може бути будь�
якою,  при умові що  вона забезпечує ком�
плексне виконання основних функцій.
Для маркетингу в цілому характерний та�
кож розподіл його функцій на: збут, за�
купівлю, управління підприємством. Для
більшості українських підприємств, що
виділяють в своїй структурі підрозділ
маркетингу, характерні два основні види
інтеграції маркетингу на підприємстві:
маркетинг як функція управління, і мар�
кетинг як функція обслуговування. Два
можливі варіанти побудови таких струк�
тур представлено на схемах (рис. 2,  3).

Сам по собі розподіл повноважень
нічого не говорить про якість органі�
зації, хоча перша схема відкриває ве�
ликі можливості для використання
маркетингової інформації і реалізації
маркетингової концепції і інтеграції з
менеджментом, чим друга. Не випадко�
во, в першій схемі виділений відділ мар�
кетингових досліджень, а в другій —
відділ інформаційного забезпечення.

У першому випадку дослідження
проводяться для задоволення потреб
підприємства і ініціюються маркетин�
гом, а в другому — за замовленням
підрозділів. Однак особливі "перекоси"
у виконанні функцій для кожної схеми
можуть змінити ситуацію до зворотної.

Характерною "хворобою" першої
системи є бюрократизм. Центральне уп�
равління, яке її зазвичай супроводить,
зводить взаємодію підрозділів до обміну
звітами, що мають все меншу інформац�
ійну цінність. Маркетингові стратегії не
переглядаються. Встановлюється якийсь
мінімум дійсно суттєвої інформації, якою
забезпечує функціональні підприємства.
У останньому відділ маркетингових дос�
ліджень перетворюється навіть не на об�
слуговуючий підрозділ, а на його іміта�
цію, оскільки інші підрозділи не можуть
замовити йому інформацію, не порушив�
ши традиції в практиці, що склалася [10].Рис. 1. Схема процесу управлінням маркетингом на металургійному

підприємстві
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Для другої структури характерні
чуйність і нескоординованість до�
сліджень, спонтанність рішень. Групові
інтереси маркетингової служби не дозво�
ляють їй залишатися "на других ролях",
тому ухилу у формалізм не відбувається,
однак функція управління, яку маркетинг
намагається узяти на себе, не підтвер�
джується рештою підрозділів. Для обох
структур маркетингу ефективність визна�
чається якістю виконання основних
функцій і організацією взаємодії на
підприємстві.

Найважливішою функцією марке�
тингу є забезпечення достовірною інфор�
мацією, яка дійсно потрібна для ефектив�
ного управління підприємством, для ви�
роблення і прийняття кінцевих стратегій,
що реалізовуються, а також для своєчас�
ного коректування управлінських рішень
і  стратегій в процесі їх реалізації, що за�
безпечує адаптивність до змін середови�
ща, що відбуваються. Залежно від конк�
ретного бізнесу важливою інформацією
може бути наступна:

— про якість продукції. Розрізня�
ють якість "виробнича" — реальна
якість продукції — і якість, що сприй�
мається споживачами. "Виробнича"
якість продукції оцінюється на
підставі інформації про якість аналог�
ічних товарів, що випускаються конку�
рентами. Знання галузевих норм дає
орієнтири, що дозволяють виявити
конкурентні переваги в сфері якості і
використовувати їх в рекламній ком�
панії. Якщо в сфері якості спостері�
гається відставання, це служить при�
водом для уважного дослідження ви�
робничого процесу і використовуваної

технології. Інформація про якість кон�
курентної продукції може бути одер�
жана дослідженням товарів конку�
рентів і опитуванням експертів�техно�
логів. Доручати функцію відстежуван�
ня якості виробництву, як правило, не�
доцільно, оскільки негативна інформа�
ція буде по можливості умовчуватися.
Сприймана якість визначається досві�
дом споживачів, інколи експертів.
Знання, що сприймана якість вище "ви�
робничого", дозволяє застосувати
підвищену націнку, відповідно,
збільшити норму прибутку. Якщо
сприймана якість виявляється нижчою
реального, це служить приводом для
перегляду стратегій: модернізація,
зміна вживаної технології, можливе
зняття продукції з виробництва, або
дія на споживачів за допомогою цільо�
вої рекламної кампанії;

— про споживачів. Першочергови�
ми питаннями є: хто споживач, які його
потреби задовольняє товар і наскільки
повно. Знання споживача дозволяє
цілеспрямовано працювати з ринком,
визначає напрям рекламної діяльності,
знижує витрати на збут за рахунок
ліквідації невиробничих витрат (на
практиці близько 25% підприємств ма�
ють помилкове уявлення про те хто є
споживачем їх продукції або послуг [6].
Інформація про споживачів може бути
отримана з аналізу статистики продажів
підприємства. Знання про те, які потре�
би задовольняє товар, дозволяє точні�
ше визначити поле конкуренції. Конку�
рентною може опинитися не лише ана�
логічна продукція, але і абсолютно інша,
задовольняюча ті ж потреби. Визначив�

ши поле конкуренції, можна точніше
прогнозувати збут, впливати на думку
покупців при особистому продажі або
через рекламу. Знання, в якій мірі товар
задовольняє потреби споживачів, доз�
воляє прогнозувати появу на ринку кон�
курентних продуктів, позначає перспек�
тивні напрями вдосконалення продукції
підприємства. Інформація про міру за�
доволення потреб може бути одержана
шляхом опитування кінцевих спожи�
вачів;

— про ринок постачальників. Знан�
ня ринку постачальників дозволяє ви�
бирати оптимальну якість, ціни, умови
постачання продукції. Традиційно,
функція опрацьовування ринку поста�
чальників належить закупівлі, однак є
прямий сенс дублювати її в маркетин�
гу [9]:

— по�перше, у маркетингу, як пра�
вило, більше ресурсів і досвіду для отри�
мання інформації, що дозволяє збирати
повніші відомості і  мати ширший вибір;

— по�друге, в закупівлі існує тен�
денція до мінімізації власних зусиль по
опрацьовуванню постачальників. Виб�
равши один варіант постачання, закуп�
івля неохоче від нього відмовляється;

— по�третє, закупівля, як правило,
не враховує вплив макросередовища на
постачальника. Маркетинг має більше
шансів спрогнозувати, як зміна місцевій
політичній ситуації або екологічних ви�
мог вплине на безперебійність постачань;

— по�четверте, маркетинг, у
відмінності від закупівлі, не може мати
матеріальної зацікавленості в конкрет�
ному постачальнику, його інформація
має контрольний характер, а також
знижує ймовірність зловживань.

Інформація про постачальників
може бути отримана опитуванням ви�
робників, опрацьовуванням публікацій
і галузевих довідників;

— про конкурентів. Постійний мо�
ніторинг конкурентів, їх частка ринку,
методів охоплення, дозволяє швидко
реагувати на зміну їх тактики. Прогре�
сивні методи можуть бути скопійовані
підприємством, уразливі сторони вико�
ристані. Відхід конкурентів з будь�яко�
го  ринку може бути негайно викорис�
таний підприємством для просування
власної продукції. Якнайповніша і які�
сніша інформація може бути отримана
через торгових агентів підприємства, а
також самостійним опитуванням мар�
кетологами потенційних покупців, ана�
лізом рекламних публікацій і прайс�
листів конкурентів [1, с. 15].

— Про асортимент. Знання про
зв'язок в асортименті і товарах�індика�
торах, і замінниках дозволяє одержу�
вати підвищений прибуток за рахунок
встановлення диференціальних цін.
Виявлення зв'язку в асортименті
здійснюється через інтерв'ю з покупця�
ми і аналіз статистичної інформації
підприємства про продажі. Товари�
індикатори виявляються опитуванням
покупців;

— про ціни. Моніторинг цін конку�
рентів сприяє проведенню під�
приємством ефективної цінової політи�
ки, забезпечує можливість швидкого
реагування на зміну ринковій ситуації.
Відсутність інформації про ціни конку�
рентів або її надходження із затримкою
приводить до втрат: при підвищенні цін

Рис. 2. Маркетинг як функція управління
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Рис. 3. Маркетинг як функція обслуговування
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конкурентами — до недоотримання
прибутку, оскільки відпускні ціни
підприємства також могли бути
збільшені при зниженні — до падіння
збуту за рахунок "перемикання" части�
ни покупців на конкурентів. Найбільш
точна інформація про ціни може бути
одержана через інтерв'ю конкурентів з
позиції покупця, розміщення замов�
лень ("помилкова закупівля") [2];

— про собівартість продукції. Як і
у випадку з "виробничою" якістю, знан�
ня галузевих норм собівартості про�
дукції дозволяє контролювати вироб�
ництво. Якщо собівартість продукції
підприємства завищена—  дослід�
жується виробничий процес. Інформа�
ція про собівартість продукції конку�
рентів, як правило, "закрита". Со�
бівартість оцінюють за непрямими да�
ними: середній націнці конкурентів до
відпускних цін (середня націнка може
бути визначена для деяких товарів, що
реалізовуються і конкурентами, і
підприємством), чисельності персона�
лу, рівня заробітних плат, вартості
оренди приміщень і експлуатації облад�
нання, вартості матеріалів;

— про "справедливу" ціну. Для но�
вих товарів, що не мають близьких ана�
логів, корисно знати ціну, яку готові
платити споживачі. Ціна визначається
через інтерв'ю з потенційними покуп�
цями. Встановлення цін без урахуван�
ня "справедливої" ціни веде до недоот�
римання прибутку або за рахунок за�
ниження цін, або за рахунок недостат�
нього збуту;

— про канали розподілу. Знання
практичної ефективності різних ка�
налів розподілу, у тому числі і невжи�
ваних підприємством, дозволяє опера�
тивно реагувати на зміну ситуації, мати
альтернативу. Перекриття одного з ка�
налів внаслідок експансії конкурентів,
зміна в законодавстві і так далі не па�
ралізує підприємство. Найбільш суттє�
вою є інформація про пропускну спро�
можність каналів, практику кредиту�
вання, що склалася, рівня націнок. В
деяких випадках вивчення розподілу
відкриває перед підприємством нові
можливості [10]. Наприклад, високий
рівень націнок в галузевій оптовій
торгівлі може стимулювати створіння
підприємством�виробником власних
торговельних відокремлень.

Визначення параметрів каналів
розподілу може бути проведене через
інтерв'ю із закупівельними службами
каналів з позиції постачальника, і
інтерв'ю із збутовими службами з по�
зиції покупця;

— про платіжний попит. У сучас�
них українських умовах платоспро�
можний попит схильний до значних
коливань. В той же час купівельні тра�
диції ще не сформувалися. Оригіналь�
них товарів на ринку мало, "вірність"
певній марці у покупців низька. Харак�
тер закупівель продукції навіть про�
фесійними агентами має випадковий
характер. У таких умовах відкладений
через відсутність засобів попит може
накопичуватися в регіоні, а потім — під
час вступу засобів — стрибкоподібно
"розряджатися". Закупівля при цьому
проводиться у постачальників, що своє�
часно прислали пропозицію. Відстежу�
вання платоспроможного попиту доз�
воляє прогнозувати його зміну, забез�

печувати своєчасне представлення про�
позицій і постачання товару. Інформа�
ція про платоспроможний попит може
бути одержана від потенційних по�
купців за допомогою торговельних
агентів, з публікацій в пресі про роз�
поділ крупних замовлень, відстежуван�
ням технологічних ланцюжків;

— про частку ринку підприємства.
Знання власної частки ринку, долі кон�
курентів і динаміки їх змін дозволяє
підприємству своєчасно коректувати
стратегії. Інформація про долі ринку
може бути одержана з аналізу статис�
тичної інформації підприємства,
зіставлення її з довідковою галузевою
інформацією, опитуванням споживачів
[5];

— про репутацію (іміджі) під�
приємства. Знання репутації під�
приємства, динаміки її зміни дозволяє
контролювати якість взаємодії
підприємства з ринком і непрямо —
оптимальність внутрішніх технологій.
Погіршення репутації є приводом для
розгляду маркетингових стратегій і
організаційної структури підприєм�
ства. Необхідна інформація може бути
одержана опитуванням покупців.

У кожному конкретному випадку
список джерел інформації може бути
доповнений або скорочений залежно
від цілей і стратегій підприємства, його
продукції, розподілу функцій. Тому
підприємству необхідна практична ме�
тодика визначення ефективності мар�
кетингової діяльності, аби керівництву
підприємства можна було покластися
на одержану інформацію (яка відпові�
дним чином оброблена) при виробленні
і прийнятті яких�небудь рішень, особ�
ливо вирішень стратегічного характеру.
При слабкій ефективності маркетинго�
вої діяльності підприємство може  не
лише недоотримати економічної і іншої
вигоди, але і нести суттєві втрати. У
цьому і виявляється роль маркетингу як
сучасного інструменту вдосконалення
стратегічного управління промисловим
підприємством.

Необхідно відмітити, що здійс�
нення заходів, що стосуються основних
напрямів комплексу маркетингу, не�
можливе без складання плану і
здійснення контролю за його виконан�
ням.

Маркетинговий план є основою
діяльності компанії в сфері забезпечен�
ня прибутковості її роботи. Отже, не�
можливо планувати маркетингову
діяльність ізольовано від планування
інших функцій ділової активності. Тому
процес планування маркетингу має
бути часткою системи підприємства
загалом. Процес планування маркетин�
гу, як і будь�який процес прийняття
рішення, носить ітеративний характер
і може вимагати повернутися до почат�
кових етапів планування.

Як правило, маркетинговий план
розробляється в два етапи: спочатку як
стратегічний план, пізніше як план ре�
алізації цих стратегій.

Такий план може розроблятися в
продуктовому, регіональному розрізах,
може бути орієнтований на окремі гру�
пи споживачі. Єдина мета плану марке�
тингу розгортається в сукупності зав�
дань наперед помилковою (проваль�
ною), будуть втрачені вкладені засоби,
час і потенційна вигода [3].

ВИСНОВКИ
В даний час швидкість змін зовніш�

нього середовища металургійних
підприємств значно зросла. Цьому
сприяли: поява нових інформаційних
технологій, глобалізація економічних
процесів, пріоритетна орієнтація діяль�
ності суб'єктів господарювання на
стратегічні перспективи розвитку і
інше. Визначальним моментом ефек�
тивного управління в таких умовах буде
вміння керівництва підприємства до
своєчасної адаптації для прийняття
рішення в умовах швидко змінної рин�
кової обстановки. Інструментом тако�
го реагування є маркетинговий підхід
до управління виробничо�комерційною
діяльністю підприємства, що успішно
використовуваний в практиці розвине�
них країнах. Таким чином, для керів�
ництва постає проблема оцінки ефек�
тивності своєї маркетингової програ�
ми. Грамотний керівник розуміє, що
будь�який захід щодо вкладення коштів
(інвестицій) має ризик втрати цих
коштів. Тому керівництво підприємства
прагне вкладати кошти в конкретні
проекти і часто не розуміє, що вкладен�
ня в маркетинг підприємства — це та�
кож реальний, а не абстрактний проект.
Ці вкладення також повинні прорахо�
вуватися і у результаті приносити ви�
году підприємству, нехай навіть не зав�
жди відчутну (наприклад, нематері�
альні активи, імідж і ін.). Отже, стосов�
но маркетингової діяльності необхідно
прораховувати оптимальні вкладення з
урахуванням упущених вигод і ризків
як поточних, так і майбутніх (потенц�
ійних). У цьому і полягає суть умілого і
професійного формування і управлін�
ня маркетинговою діяльністю на мета�
лургійному підприємстві.
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