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ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ 
КООПЕРАТИВНИМИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Вступ. Особливості використання маркетингового інструментарію в системі споживчої 
кооперації зумовлені як визначальними ознаками самої системи (система споживчої коо-
перації - це багатогалузева система, яка поєднує виробничі, заготівельні, торговельні та ін 
підприємства), так і особливими сегментами споживачів (пайовики споживчої кооперації, ви-
робники аграрної продукції, жителі сільської місцевості) Визначати і реалізовувати найпріо-
ритетніші напрями обслуговування таких груп споживачів, всебічно задовольняти їх потреби 
покликані кооперативні торговельні підприємства. Для успішного виконання цих завдань в 
умовах ринкової економіки кооперативним торговельним підприємствам важливо не тільки 
вдосконалювати свою внутрішньогосподарську діяльність, але й застосовувати сучасну філо-
софію управління, засновану на системному та ситуаційному підході. Саме такий підхід за-
безпечує маркетинг, який дозволяє визначати стратегію і тактику кооперативних торговель-
них підприємств, спрямованих на задоволення потреб ринку, орієнтацію на споживача, зміц-
нення позицій па ринку, підвищення на цих засадах привабливості кооперативної торгівлі 

Проблеми маркетингового планування повсякчас перебувають у дослідницькому ндлі 
закордонних і українських вчених [1,2, 5]. Чільна увага при цьому приділяється висвітленню 
основних аспектів плану маркетингу як розділу комплексного бізнес-плану розвитку підпри-
ємства. В сучасних умовах господарювання торговельних підприємств споживчої кооперації 
важливо також вміти розробляти комплекс тактичних маркетингових заходів, які дозволяють 
покращити їх становище в зайнятих сегментах ринку і освоювати нові, тобто мова йде про 
розуміння плану маркетингу не тільки в широкому, але і у вузькому смислі цього поняття. 

Переважна більшість кооперативних торговельних підприємств здійснюють свою мар-
кетингову діяльність без жодних планів, мотивуючи тим, що ринок змінюється дуже швидко, 
що немає фахівців і т.п. На наш погляд, проблема є глибшою і полягає у подоланні психо-
логічного бар'єру господарських чиновників та фахівців кооперативної торгівлі щодо нео-
бхідності використання процедури маркетингового планування та її ретельної розробки. 

Особливості кооперативних організацій. Навколишнє маркетингове середовище пос-
тійно впливає на функціонування кооперативних торговельних підприємств, а це потребує 
оперативного прийняття різноманітних маркетингових рішень. Саме для ефективної органі-
зації маркетингової діяльності кооперативних торговельних підприємств дуже важливо чітко 
розпланувати всі її етапи, тобто здійснювати планування маркетингу. Планування маркетин-
гової діяльності кооперативних торговельних підприємств дає змогу 

-чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства; 
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-правильно розподілити наявні ресурси; 
-якнайповніше урахувати потреби цільових споживачів, 
-оцінити сильні "а слабкі сторони підприємства; 
-розробити заходи для досягнення запланованою. 
На практиці план маркетингової діяльності рочробпясгься як складова частина страте 

гічного плану кооперативного торговельного підприємства. Кожне підприємство виходить: 
того, що його ресурси (земля, капітал, праця) обмежені, атому необхідно використовувати її 
якнайкраще. Головне завдання плану маркетингу - знаїїти і використати усі можливості, іц< 
дозволять зміцнити власні позиції на ринку і успішно нести конкурентну боротьбу. У прак 
тичному розмінні шіан маркетингу виконує такі функцї: пізнавальну, координаційну, мотв 
вацій, контрольну. 

Планування маркетингу у торговельних підприємствах споживчої кооперації передбачає: 
- систематичне і своєчасне виявлення потреб споживачів, щоб отримати відповіді і« 

запитання: що вони <очугь купувати?, скільки?, коли?, як'', де?; 
- постійне оцінювання ринку, змін його кон'юнктури; 
- систематичний аналіз конкурентів та їх ринкови< позицій, намірів конкурентів щодо 

ринку і споживачів для пошуку відповіді на запитання: Які сильні сторони конкурентів' 
Яких саме небезпек від них очікувати? Яку стратегію маркетингу стосовно цього застосу 
вати? 

- постійне дослідження сильних і слабких сторін торговельного підприємства, його мож 
ливості та небезпека в навколишньому серсдовищі. 

- оптимальне розміщення засобів та їх раціональна використання для реалізації марке 
тингових завдань. 

Таким чином, план маркетингу, що базується на глибоких маркетингових дослідженнях 
допоможе кооперативному торговельному підприємству розкрити власні можливості, адап 
туватися на ринку, і ідчувати себе впевненіше в динамічному і жорсткому серсдовищі сучао 
ного торговельного оізнесу. Важливо, щоб керівництво і фахівці торговельної сфери спожив 
чої кооперації усвідомили необхідність реального плаьування маркетингової діяльності дд 
того, щоб передбачити зміни навколишнього маркетингового середовища і оперативно реа 
гувати на них, бути готовими до непередбачуваних обставин та, зрештою, мати кращу узгод 
женість у роботі. 

В основі ефектнішого планування маркетингу лежні ь декілька принципів, які рекоменду 
сться дотримуватися кооперативним торговельним підприємствам 

1) план маркетингу кооперативного торговельного підприємства по можливості новина 
бути досить гнучким і при необхідності легко адап гув» ися до змін ринку; 

2) плануванням повинен займатися насамперед той персонал, який потім буде втілюваг 
в життя розроблені плани; 

•' 3) план маркетингу кооперативного торговельного підприємства повинен бути погоджв 
ний з іншими планами підприємства і забезпечувати досягнення головної мсти підприємства 

4) план маркетингу кооперативного торговельного підприємства не повинен обмежуват 
підприємницькі ініціативи. 

Водночас потрібно врахувати, що складаючи план маркетингу кооперативного торговелі 
ного підприємства не можна передбачити усі різноманітні обставини і події, що можуї 
виникнути. Тому контроль за реалізацією маркетингових заходів повинен стати обов'язко 
вим аспектом робота кооперативного торговельного підприємства. Вибір форми маркетинго 
вого контролю доцільного узгоджувати з оцінкою результатів реалізації плану маркетинг 
кооперативного торговельного підприємства. 

Висновок. Такиш чином, ефективне планування маркетингу кооперативними торговеді 
ними підприємствами дозволить чіткіше оцінювати ринкову ситуацію іа її можливі наслідкі 
вживати заходи щодо контролю ситуації, проводити своєчасну корекцію стратегії і іактик 
кооперативного тор -овельного підприємства 
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ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТІ 

Вступ. Планування діяльності кооперативних підприємств в умовах ринкової економіки 
стає необхідною складовою для приведення їх роботи до вимог ринку Використання при 
цьому маркетингу забезпечує основу для прийняття правильних управлінських рішень і зни-
жує ризик, сприяє пошуку більш ефективних напрямів дій при існуванні досить обмежених 
фінансових можливостей у підприємствах споживчої кооперації. 

Особливої актуатьності за цих умов набуває використання сучасних можливостей гло-
бальної мережі й інтернет-технолопй, які активно входять у різні сфери економіки. Незва-
жаючи на швидкі темпи розвитку Інтернету, його використання в діяльності кооперативних 
підприємств залишається низьким. Не всі підприємства споживчої кооперації мають вихід у 
мережу і електронні поштові скриньки, тим паче власні веб-сторінки. 

Аналіз останніх публікацій Виходячи з маркетингового підходу, саме продавці повинні 
володіти інформацією про вподобання покупців, про чинники, ідо впливають на попит міс-
цевого населення, економічні та демографічні фактори, що формують товарооборот (кіль-
кість та структуру населення, розмір доходів, значимі дня села події, іцо можуть збільшити 
продаж товарів магазином), про наявність і характер конкурентів [ І|. 

На відміну від існуючої системи планування, при розробці гшапу на основі маркетингу 
існує припущення про те, що майбутнє неодмінно мас екстраполюватися з минулих тенденцій 
розвитку. Але основою планування повинен виступати аналіз перспектив розвитку коопера-
тивних підприємств із визначеними допущеннями про зміни на ринку товарів [2]. Ігнору-
вання маркетингових підходів у плануванні діяльності призводить до збільшення незадово-
леного попиту населення, вграти ринкових позицій, зменшення товарообороту і, як резуль-
тат, погіршення фінансових показників. 

Не маючи змоги проводити маркетингові дослідження споживачів, кооперативні підпри-
ємства у процесі планування повинні орієнтуватись на поетапну реалізацію можливостей 
використання глобальної мережі при плануванні власної маркетингової діяльності. 

Марксгингові підходи для кооперативних організацій. Підвищення ефективності управ-
ління господарськими процесами в споживчій кооперації передбачає зміцнення її конкурент-
них позицій на ринку і реалізацію якісної соціальної політики на селі, яка згідно зі „Страте-
гією розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр,)" вказує на задоволення потреб 
не тільки своїх пайовиків, а й сільського населення, що проживає в зоні обслуговування сис-
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