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У сучасних ринкових умовах для прибуткової діяльності роздрібні
торговельні підприємства змушені ухвалювати маркетингові рішення, які
б відрізняли їх від підприємств-конкурентів, впроваджувати маркетингові
технології, які були б адаптовані до їхніх можливостей та специфіки
діяльності. Водночас, як показало проведене автором дослідження, низький рівень упровадження маркетингових технологій на підприємствах
роздрібної торгівлі України пов'язаний із відсутністю методичних підходів
до їхнього формування і впровадження. З огляду на це, метою статті
є розробка практичних рекомендацій щодо формування і впровадження
маркетингових технологій на підприємствах роздрібної торгівлі.
Вивчення праць науковців з даної проблематики та дослідження
діяльності торговельних підприємств дозволило сформувати алгоритм,
який описує послідовність дій та застосування певних інструментів, методів,
необхідних для розробки і впровадження маркетингових технологій.
Процес формування маркетингових технологій передбачає вибір
конкретних маркетингових технологій, дослідження умов та обмежень їх
застосування, оцінку ресурсних можливостей підприємства та адаптацію
маркетингових технологій до потреб і можливостей підприємства.
Під час підготовки до впровадження маркетингових технологій з метою
пошуку шляхів підвищення ефективності витрат на маркетингові технології
розглядається можливість їх оптимізації на основі інтегрування маркетингових технологій.
Для оцінювання результативності маркетингових технологій запропоновано систему показників, розроблену на основі концепції Balanced
Scorecard, яка включає кількісні і якісні показники та дає відповідь, чи досягнуто цільових параметрів процесу, що оцінюється.
Запропонована методика формування і впровадження маркетингових
технологій дозволить підприємствам у практичній діяльності зберегти
досягнуті ринкові позиції, зміцнити конкурентні переваги і забезпечити
стійкість. Разом із тим використання маркетингових технологій необхідно
поєднувати з ефективною системою контролю. Розробка і впровадження
систем контролю результативності маркетингових технологій також може
викликати значні труднощі у фахівців торговельних підприємств. Виходячи

з цього, запропонована "збалансована система показників" дозволить
уникнути проблем і стати підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень.
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