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Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством

Проблеми, пов’язані з ефективним управлінням маркетинговою діяльністю
вкрай актуальні та потребують впровадження та використання інноваційних
технологій, що спроможні підвищити ефективність реалізації таких функцій
управління як планування, організація, контроль, координація та регулювання.
Технологією, що покликана вирішити вище означені проблеми, підвищити
ефективність інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень в
області маркетингу, підвищити адаптивність та гнучкість системи управління
маркетинговою діяльністю підприємства, забезпечити розвиток   конкурентних
переваг підприємства є маркетинговий контролінг [1].

Метою роботи є розробка рекомендацій щодо маркетингової діяльності
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» за допомогою інструментів
маркетингового контролінгу.

SNW-аналіз маркетингової діяльності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
показав,  що сильними сторонами маркетингової діяльності є 85 %  визначених
експертами  критеріїв, а слабкими сторонами тільки 15 %. Результати PEST-
аналізу показали, що найбільший вплив на діяльність компанії мають
економічні фактори. Після проведення SWOT-аналізу стало зрозуміло, що
найбільш перспективними стратегіями для ХБФ є: проникнення на нові
міжнародні ринки, стратегії розвитку продукту та стратегії вертикальної
інтеграції. В ході аналізу ефективності комплексу маркетингу встановлено, що
підприємству необхідно переглянути свій асортиментний портфель, так як з
необхідних 20 % товарів на стадії зрілості та насичення знаходиться тільки 5 %,
на стадії впровадження та на стадії спаду знаходиться 53 % та 42 % відповідно.
Цінова політика підприємства свідчить про те, що ПАТ «ХБФ» необхідний
перегляд цін на продукцію для збільшення прибутку на міжнародних ринках.

В роботі запропоновано заходи щодо удосконалення маркетингової
діяльності підприємства: 1) зроблені пропозиції щодо оптимізації структури
продукції, в результаті якої кількість товарів на стадії спаду знизиться на 18 %,
а  кількість товарів на стадії росту збільшиться на 16 %; 2) рекомендовано
підвищити ціни на окремі товарні позиції, що експортуються, це дозволить
збільшити виручку від реалізації продукції на 9,3 % та рентабельність продажу
на 2,4 %; 3) рекомендовано заходи щодо ліквідації вузьких місць збуту.
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