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Представлено результати досліджень щодо доцільності формування холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства. Проаналізовано
сутність холістичного маркетингу. Запропоновано ключові характеристики формування концепції холістичного маркетингу з метою застосування у маркетинговій
діяльності підприємств готельного господарства.
К лючо в і сло ва: холістичний маркетинг, інтегративний підхід, цілісний механізм маркетингової діяльності, маркетинг взаємовідносин, внутрішній маркетинг,
інтегрований маркетинг, соціально-відповідальний маркетинг.
Бойко М., Супрунова Е. Холистический маркетинг на предприятиях
гостиничного хозяйства. Представлены результаты исследований относительно
целесообразности реализации холистического маркетинга на предприятиях гостиничного хозяйства. Проанализирована сущность холистического маркетинга.
Предложены ключевые характеристики формирования концепции холистического
маркетинга с целью применения в маркетинговой деятельности предприятий
гостиничного хозяйства.
К люч е вы е сло ва : холистический маркетинг, интегративный подход, целостный механизм маркетинговой деятельности, маркетинг взаимоотношений, внутренний маркетинг, интегрированный маркетинг, социально-ответственный маркетинг.

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація в Україні
характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби.
Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності процеси у зовнішньому середовищі підприємств, діяльність яких
важлива для розвитку економіки. У цьому контексті перспективними
щодо прибутковості та динамічності розвитку є підприємства готельного господарства, діяльність яких має значний потенціал для підвищення конкурентоспроможності національного туризму.
Господарювання вітчизняних підприємств готельного господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що здебільшого обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю
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створення запасів специфічного продукту – готельної послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при
невисокій еластичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом
процесу управління. Ситуація ускладнюється нестабільністю зовнішнього
середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються на підприємствах. Слід зазначити, що дослідження тенденцій функціонування підприємств готельного господарства свідчать не тільки про невисокий
коефіцієнт завантаженості номерного фонду підприємств готельного господарства України (рис. 1), а й про спад їхньої ділової активності [1].
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Рис. 1. Середньорічний коефіцієнт завантаження підприємств
готельного господарства України у 2009–2011 рр.

Зокрема індекс підприємницької впевненості у готельному бізнесі,
який характеризує економічну діяльність підприємств та дозволяє отримувати інформацію про зміни економічних показників, протягом 2009–
2011 рр. зменшився на 5 % [2]. Встановлено, що ця тенденція обумов56
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лена не тільки загостренням конкуренції, нестабільністю споживчого
попиту на готельні послуги та ціновою політикою, коливанням кон'юнктури ринку готельних послуг, а й обмеженістю застосування маркетингового інструментарію підприємствами готельного господарства.
Позитивні очікування щодо активізації господарської діяльності
підприємств готельного господарства пов’язувались із проведенням
в Україні фінальної частини Євро-2012. Державне агентство туризму
і курортів прогнозувало, що Україну в цей період відвідає від 800 тисяч
до 1.4 млн туристів [3]. Створення позитивних умов для пожвавлення готельного бізнесу обумовлює застосування нових концепцій маркетингу,
які спроможні: по-перше, запропонувати інноваційний прикладний інструментарій маркетингу; по-друге, спрямувати наукові дослідження та
прикладні рекомендації у площину сервісної орієнтації маркетингової
діяльності підприємств готельного господарства; по-третє, забезпечити
застосування інтегративного підходу у вирішенні маркетингових завдань.
Найбільш повно відповідає наведеним вище аспектам холістичний маркетинг. Відомий маркетолог Ф. Котлер визначив його як динамічну концепцію, засновану на інтерактивному взаємозв’язку між
суб’єктами ринку. Вчений довів, що саме холістичний маркетинг інтегрує вивчення, створення і реалізацію споживчої цінності продуктів та
послуг з метою побудови тривалих, взаємовигідних відносин між учасниками ринку [4, с. 22]. Про актуальність застосування холістичного маркетингу свідчать результати господарської діяльності лідерів бізнесу –
готельних мереж Global Hyatt, Marriott International, Hilton Hotels, Accor
Group. Встановлено, що застосування інструментів холістичного маркетингу допомогло їм зберегти обсяги ринкових часток навіть у несприятливих економічних умовах. У ході аналізу маркетингової діяльності
названих готельних мереж було визначено, що застосування інструментарію холістичного маркетингу дозволило створити дієвий механізм управління маркетинговою діяльністю підприємства, який обумовив
підвищення споживчого попиту, розширення асортименту додаткових
послуг, збільшення клієнтської бази та зростання кількості лояльних споживачів [5]. Отже, актуальним як у теоретичному, так і у прикладному
аспектах є дослідження концепції холістичного маркетингу з метою її
застосування на вітчизняних підприємствах готельного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку теорії та методології холістичного маркетингу у своїх працях висвітлювали
вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, зокрема: А. Бондаренко [6],
Є. Голубков [7; 8], О. Єранкін [9], Ф. Котлер, К. Келлер [10], Ж.-Ж. Ламбен [11], І. Лилик [12], І. Семеняк [13], Р. Уфімцев [14] та ін. Однак недостатньо дослідженими залишаються концептуальні методологічні засади
застосування холістичного маркетингу в готельному бізнесі, що ускладнює розробку маркетингового інструментарію для підприємств готельного господарства.
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Метою дослідження є розроблення базових засад застосування холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства. Для
досягнення цієї мети вирішені наукові завдання щодо теоретичного
осмислення холістичного маркетингу як інноваційної маркетингової
концепції та визначення особливостей застосування холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства.
Результати дослідження. Аналіз сучасних наукових праць, присвячених розвитку холістичного маркетингу [7; 11; 15; 16] дозволив
систематизувати визначальні зміни у ринковому середовищі, які вплинули на формування цієї концепції (рис. 2).
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Рис. 2. Визначальні чинники формування холістичного маркетингу

Аналізуючи визначальні чинники формування холістичного маркетингу, потрібно зазначити, що він є наслідком впливу процесу глобалізації та домінування інформаційної епохи. Саме ці фактори визначають
формування маркетингових орієнтирів. Таким чином, можна говорити
про об’єктивні обставини для розвитку класичної парадигми маркетингу.
Представник Лондонської школи бізнесу в науковій праці "Маркетинг
як стратегія" переконливо довів, що саме холістичний маркетинг є основою маркетингової діяльності підприємства для формування споживчої
цінності продуктів та послуг із метою задоволення потреб споживачів
і відповідно максимізації прибутку. При цьому перевагою холістичного
маркетингу є те, що він базується на інтегративному підході [17, с. 25].
Таким чином, можна визначити холістичний маркетинг як маркетингову концепцію, спрямовану на створення цілісного маркетингового механізму, складові якого покликані задовольняти потреби споживачів,
встановлювати і підтримувати довготривалі, партнерські та взаємови58
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гідні відносини між економічними суб’єктами ринку. Можна припустити, що концепція холістичного маркетингу в готельному господарстві
повинна інтегрувати маркетинг взаємовідносин, внутрішній, інтегрований і соціально відповідальний маркетинг (рис. 3).
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Рис. 3. Структура холістичного маркетингу
на підприємствах готельного господарства

Використання інструментів холістичного маркетингу дозволить
сформувати на підприємстві цілісний механізм маркетингової діяльності для узгодженої взаємодії його структурних підрозділів. За результатами аналізу наукових праць [6; 7; 9–14; 18] визначено, що сутність
холістичного маркетингу як цілісної концепції формують такі управлінські процеси (рис. 4):
• планування, розроблення та впровадження маркетингових програм на основі інтегрованого підходу;
• підтримання тривалих відносин між економічними суб’єктами
власності;
• інтегроване використання засобів маркетингових комунікацій;
• визначення складових та формування споживчої цінності продуктів (послуг).
ХОЛІСТИЧНИЙ
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Планування, розроблення та впровадження маркетингових програм
на основі інтеграції концепцій маркетингу

Рис. 4. Піраміда формування концепції "холістичний маркетинг"
на основі інтегрованого підходу
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Теоретичне осмислення сутності холістичного маркетингу дозволило дійти висновку, що дослідники здійснюють спроби інтегрувати
концепції маркетингу насамперед для максимізації задоволення потреб
споживача і досягнення мети господарської діяльності. Це надало можливість визначити ключові характеристики концепції холістичного маркетингу для застосування на підприємствах готельного господарства
(таблиця).
Холістичний маркетинг у готельному господарстві
Класична теорія
холістичного маркетингу [9, c. 215]

Холістичний маркетинг
на підприємствах
готельного господарства

Основа концепції холістичного маркетингу
планування,
розроблення та впровадження
маркетингових програм,
процесів і заходів
з урахуванням їх взаємозалежності

інтеграція концепцій маркетингу
в єдину модель
для задоволення потреб споживача

Компоненти холістичного маркетингу
маркетинг взаємовідносин,
інтегрований маркетинг,
соціально відповідальний маркетинг

маркетинг взаємовідносин,
інтегрований маркетинг,
внутрішній маркетинг,
соціально відповідальний маркетинг

Структура холістичного маркетингу
відображає взаємодію
між споживачами,
підприємством і партнерами

відображає взаємодію
між суб’єктами ринку готельних послуг
і внутрішніми структурами підприємства

Холістичний маркетинг спрямований на:
мікрорівень

мікро-, мезо-, макрорівнень

Цілісність процесу забезпечується
- вивченням цінностей (взаємозв’язок між
когнітивним простором споживачів, про- - взаємодією структурних підрозділів підстором компетенції підприємства, ресур- приємства для превентивного визначення
сним простором партнерів);
потреб споживачів;
- створенням цінності (управління визна- - інтеграцією маркетингових функцій для
ченими просторами);
забезпечення зворотних зв’язків зі спо- наданням цінності (менеджмент взаємо- живачами та формування стратегії взаєвідносин зі споживачами, внутрішніх ре- модії з ними
сурсів, партнерських відносин)
Ефективність маркетингової діяльності досягається за рахунок
управління ланцюгом створення цінності,
який забезпечує високий рівень
якості продукції, сервісу
та швидкості обслуговування
60

системного підходу
для забезпечення високого рівня
якості послуг, сервісу та взаємодії
зі споживачами та партнерами
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Отже, для формування холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства необхідно враховувати показники розвитку ринку готельних послуг, конкурентного середовища, потреб споживачів
та взаємодії з партнерами (рис. 5).
Показники
розвитку ринку
готельних послуг

Показники
конкурентного
середовища
Показники
потреб
споживачів

Показники
взаємодії
з партнерами

-

інвестиційна привабливість;
завантаженість підприємств;
одноразова місткість підприємств;
рентабельність господарської діяльності підприємств;
якість та рівень надання послуг;
ціна послуг;
ємність ринку готельних послуг

- інтенсивність конкуренції в окремих сегментах ринку;
- частка ринку, що належить готельним мережам;
- портфель інноваційних методів для здійснення
маркетингової діяльності
-

інформованість споживачів;
моніторинг інтересів споживачів;
обсяг пропонованих додаткових послуг;
коефіцієнт розширення клієнтської бази;
коефіцієнт лояльності клієнтів

-

портфель договорів
ритмічність поставок;
коефіцієнт якості поставок;
частка інвестицій кожного з партнерів у загальному обсязі спільних інвестицій

Рис. 5. Передумови формування холістичного маркетингу
на підприємствах готельного господарства

Наведені передумови динамічні, тому для врахування складових
холістичного маркетингу доцільно формувати портфель показників, який
відображає стан і перспективи споживчого попиту на готельні послуги.
Висновки. Резюмуючи викладене, слід зазначити, що глобалізація ринку готельних послуг обумовлює не тільки єдине мегасередовище здійснення виробничо-господарських, фінансових та управлінських
операцій, а й високу конкуренцію. Тому нові імпульси і нову якість розвитку господарська діяльність підприємств готельного господарства
може отримати завдяки застосуванню концепцій маркетингу, які дозволять покращити економічні взаємовідносини на ринку готельних
послуг, досягти узгодженості економічних інтересів, сформувати комунікаційно-інформаційний простір для процесу виробництва, просування і реалізації готельних послуг.
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Boyko M., Suprunova E. Holistic marketing in hotel industry enterprises. In this
article general trends of Ukrainian hotel services market are defined according to the
results of analytical and factual material. It is suggested that application of new marketing
concepts is actual for the revitalization of domestic hotel business. It is proved that
concepts should ensure application of an integrated approach for solving marketing
problems.
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It has been found that modern marketing paradigm is based on the contradictions of
social and economic life of society. It has been determined that the dual role of marketing
is regarded both through a prism of customer satisfaction, and as a tool for consumption
maximizing. From these scientific positions the relevance of holistic marketing concept
application in operation of hotel industry enterprises has been substantiated. Debatability
of holistic marketing theory, problems with interaction of marketing concepts as
components of holistic marketing, lack of elaboration of holistic marketing formation of
methodological approaches determine the aim and priority tasks of this article.
According to the results of theoretical analysis were selected directions that reflect
potential for formation and application of holistic marketing concept in hotel industry enterprises. Methodological principles of holistic marketing development have been defined.
Key holistic marketing tools have been identified and systematized for efficient
impact on the market of hotel services and for coordinated solving of economic, administrative and social problems. It has been found that holistic marketing allows using
internal, integrated, socially responsible and relationships marketing technologies. The
possibility of creating innovative marketing management mechanism for regulation interaction system between all actors of the hotel services market has been proved. Key features of holistic marketing concept have been identified. It has been proved that the use of
holistic marketing in hotel enterprises will contribute to holistic achievement of strategic
goals and marketing objectives.
Ke y word s: holistic marketing, integrative approach, holistic mechanism of marketing activities, relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, performance marketing.
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УДК 336.717.063:334.72
ОСТАПЕНКО Наталія, аспірант Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського

ОЦІНЮВАННЯ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДТРИМКИ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА0
Розглянуто основні види трансакційних витрат, що виникають під час взаємодії економічних агентів у процесі підтримки малого підприємництва, визначено та
класифіковано основні види цих витрат, запропоновано методику їх вимірювання, а
також обліку впливу на загальну результативність заходів із підтримки малого
підприємництва.
К лючо в і сло ва: трансакційні витрати, підтримка, мале підприємництво, оцінювання.
Остапенко Н. Оценка трансакционных издержек поддержки малого предпринимательства. Рассмотрены основные виды трансакционных издержек, возникающих во время взаимодействия экономических агентов в процессе поддержки
малого предпринимательства, определены и классифицированы основные виды этих
издержек, предложена методика их измерения, а также учета влияния на общую
результативность мероприятий по поддержке малого предпринимательства.
К люч е вы е сло ва : трансакционные издержки, поддержка, малое предпринимательство, оценка.

Постановка проблеми. Останнім часом все більшої актуальності
набувають питання ефективного управління розвитком малого підпри0
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