МАРКЕТИНГ
Як основні напрямки удосконалення маркетингового менеджменту БМУ №1 «Укргазпромбуд»
можна виділити:
1. Створення адекватної ринку організаційної структури. Мова йде про створення відділу
маркетингу, але для початку ввести посаду маркетолога. Це дасть змогу постійно моніторити та
аналізувати маркетингову ситуацію на ринку, вчасно реагувати на зміни і відповідно вести ефективну
маркетингову політику.
2. Формування комплексної системи після продажного обслуговування (впровадження послуг
по здійсненню ремонту та реконструкції). Реалізація даного напрямку істотно підвищить
прибутковість підприємства.
3. Удосконалення методів стимулювання контрагентів (шляхом проведення конкурсів
постачальників та ін.)
5. Зменшення витрат на транспортування шляхом застосування сучасних логістичних схем і
раціонального розміщення складських приміщень БМУ №1 «Укргазпромбуд».
6. Інтенсифікація рекламної та інформаційної діяльності підприємства.
7. Оновлення обладнання та підвищення якості виконуваних робіт.
Підводячи підсумки проведеного аналізу можна зробити висновок, що маркетинговий
менеджмент у будівництві знаходиться на стадії становлення, що стосується окремого будівельного
підприємства, то комплексний аналіз системи маркетингового менеджменту показав такі її основні
проблеми: невідповідність існуючої маркетингової стратегії умовам зовнішнього середовища,
недостатня діяльність компанії в області реклами і стимулювання збуту, низький рівень самостійності
у здійсненні маркетингової діяльності, відсутність відділу маркетингу чи окремої посади з функціями
маркетолога.
Для покращення ситуації на підприємстві необхідно створити адекватну ринку організаційну
структуру, сформувати комплексну систему післяпродажного обслуговування, удосконалити методи
стимулювання контрагентів, використовувати сучасні логістичні схеми і раціональне розміщення
складських приміщень, проводити інтенсивну рекламну та інформаційну діяльність підприємства.
Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення економічної ефективності запропонованих
заходів.
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МАРКЕТИНГО-ОРІЄНТОВАНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Необхідність прийняття обґрунтованих рішень у сфері ціноутворення на підприємствах
обумовлена тим, що ціна, яка є одним із засобів досягнення цілей підприємства, впливає на обсяги
збуту, є основним орієнтиром для прийняття рішення щодо купівлі продукції, безпосередньо впливає
на рентабельність діяльності підприємства, слугує важливим параметром оцінки
конкурентоспроможності продукції. Дослідженням проблем управління якістю продукції займались
багато вчених, зокрема Балабанова Л.В., Бланк А.І., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г.,
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Голубков Є.П., Градов А.Г., Котлер Ф., Ламбен Ж., Ліпсіц І.В., Шинкаренко В.Г., Еванс Дж. та ін [18]. Достатнього висвітлення у роботах цих вчених отримали теоретичні аспекти ціноутворення,
методи визначення рівня цін на продукцію. Але маркетингові аспекти ціноутворення потребують
додаткового дослідження
Метою статті є розробка методичних засад і практичних рекомендацій з формування ціни
продукції в маркетинговому контексті.
Аналіз підходів до визначення сутності ринкової ціни та процесу ціноутворення свідчить про
різну спрямованість методологічних підходів до її формування у представників різних наукових шкіл.
Проведене авторами узагальнення підходів та рівень присутності маркетингової складової в процесі
ціноутворення представлено на рис. 1.
Врахування маркетингових аспектів у ціноутворенні
Орієнтація на витрати +
прибуток
Вартісна теорія
ціноутворення:
ціна на продукцію повинна
формуватися на основі
витрат виробників.
Представники: А.Сміт,
Д. Рікардо,
К. Маркс

Маркетингова
орієнтація

Нетрудова теорія вартості або теорія
маржиналізму - в основі її лежить
гранична корисність та гранична
продуктивність.
Представники: К. Менгер, Є. БемБаверк, У. Джевопс, Дж. Кларк

Поєднання витратних та ринкових підходів до формування вартості
теорія ціноутворення, що базується на урахуванні попиту та пропозиції; при
формуванні вартості товару та відповідно ринкової ціни слідує враховувати
виробництво та потреби.
Представники: А. Маршалл, Е. Чемберлен, Дж. Кейнс,
М. Туган-Барановський, М. Столяров, Р. Орженцький, В. Арнольд

Маркетингова орієнтація процесу ціноутворення в умовах ринкової
економіки України
сутність маркетингової орієнтації процесу ціноутворення полягає в
першочерговому забезпеченні потреб та вимог споживачів.
А. Гальчинського, П. Єщенка, О. Гоша, А. Гриценка, Г. Климка,
А. Колота, В. Кириленка та інші

Рис. 1. Визначення ступеня маркетингової орієнтації у процесі ціноутворення
Більшість сучасних підходів зводиться до такого: ринкова ціна відображає складні економічні
зв’язки між середніми суспільними умовами виробництва товару та можливостями його споживання.
Як сигнал нормального зворотного зв’язку між виробництвом та споживанням в процесі відтворення
продукту ціна має встановлювати відповідність кількості та якості, споживчої корисності із
платоспроможним попитом та впливати на масштаби виробництва та рівень якості продукції за умов
з урахуванням тенденцій розвитку ринку товару.
Ціна і ринок – дві важливі економічні категорії, обумовлені товарним виробництвом.
Механізмі цін та ціноутворення відображено у законі вартості в умовах ринкових відносин. Ринкове
ціноутворення відбувається за такою схемою: ринковий процес формування цін відбувається не на
підприємстві, а у сфері торгівлі, тобто на ринку з урахуванням впливу конкурентних сил,
кон’юнктури ринку. Реальні процеси ціноутворення в Україні іноді не підтверджують це теоретичне
положення, оскільки витрати на виробництво товару не завжди пов’язані із середніми необхідними
витратами ресурсів до появи товарів на ринку і визнання їх покупцями.
На доцільність використання ринкової ціни як ефективного економічного засобу в процесі
маркетингової діяльності підприємства вказують в своїх наукових працях багато вітчизняних та
зарубіжних науковців. На думку більшості економістів, сутність маркетингової орієнтації процесу
ціноутворення полягає в першочерговому забезпеченні потреб та вимог споживачів. При цьому ціна в
процесі реалізації продукції повинна створювати підприємству умови для одержання необхідної
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величин прибутку з позиції його підприємницької діяльності на конкурентному ринку.
Формування ціни на стандартизовані товари ринків чистої конкуренції досліджені більшою
мірою, ніж ціноутворення на диференційовані товари та послуги. Водночас товари легкої
промисловості та послуги споживчого або виробничого призначення переважно випускаються
невеликими партіями, надаються за індивідуальними специфікаціями та вимогами і тому значною
мірою відрізняються від аналогічних товарів або послуг конкурентів. Ринкові методи формування
ціни на диференційовані товари представлені на рис. 2.
Сучасні ринкові методи формування ціни диференційовані товари

Конкуренті методи

Параметричний метод
Враховує споживчі якості
продукції і кон'юнктуру
ринку

Ціна визначається на рівні
конкуренттів з
урахуванням прихильності
споживачів, образа товару
та ін.

Конкурсні методи

Тендерний метод
Виробники приймають
участь в конкурсі,
виграє той, чия ціна
влаштовує споживача

Аукціони
Організація конкурсу серед
покупців, товар реалізується за найвищою
можливою ціною

Рис. 2. Маркетингово-орієнтоване ціноутворення на диференційовану продукцію
В умовах ринку споживач готовий заплатити за товар стільки, скільки, на його думку, він
коштує, або відповідно до того, яку користь цей товар принесе. Ціна не може бути вищою за
економічну цінність або корисність товару для покупця. Тому при формуванні цінової політики
необхідно приділити особливу увагу вивченню корисності товару для споживача і способам
підвищення корисності товару.
Дослідження в сфері ціноутворення та розробка маркетингових підходів є надзвичайно
важливими та необхідними для застосування на вітчизняних підприємствах. Подальші дослідження
будуть спрямовані на розроблення нових маркетингово-орієнтованих методик ціноутворення для
диференційованої продукції вітчизняних підприємств. Доцільно розглянути можливі стратегії
ціноутворення та оптимального їх вибору для розвитку вітчизняних підприємств легкої
промисловості та сфери послуг.
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