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ОПТИМАЛЬНІ ВИТРАТИ ЧАСУ НА МАРКЕТИНГ 
 

Маркетингове мислення все більш проникає в різні сфери діяльності 
сучасного підприємства і становиться домінуючим під час прийняття 
управлінських рішень в області розробки нової продукції, визначення 
структури виробництва, оптимізації витрат і досягнення високої якості 
товарів та послуг. Щоб одержати конкурентні переваги на конкретному 
ринку або його сегменті, підприємство повинне визначити умови 
досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією 
товарів, правильно оцінюючи діяльність фірм-конкурентів і характер 
ринкових відносин. У зв’язку з розвитком ринку в Україні відбувається 
формування умов для цілеспрямованої і комплексної маркетингової 
діяльності. 

У кожного бізнесмена й підприємця багато обов’язків. Вони повинні 
не тільки керувати бізнесом, але й торгувати цим бізнесом. 

Але скільки ж треба витрачати часу на маркетинг? 
Ви повинні витрачати як мінімум половину свого часу на маркетинг! 

По суті, є два обов’язки підприємця, на які він повинен витрачати час: 
1. Час на діяльність, пов’язану зі збільшенням виторгу. 
2. Розробка маркетингового плану бізнесу. 
«Ваш час – цінна річ, тому не варто даремно витрачати його на 

завдання, які міг би зробити кожний» [1, 274]. Половина часу повинна йти 
на отримання доходу. Це може включати обслуговуванння клієнтів, 
виробництво товарів. Інша половина часу повинна бути витрачена на 
маркетинг, для росту вашого бізнесу. Це включає в себе написання прес-
релізів, створення електронного журналу, рекламу, побудова 
маркетингових відносин або Інтернет маркетинг. Тобто, будь-яка 
діяльність, яка допоможе збільшити число ваших клієнтів. 

Але як же бути з «іншими» операціями, що стосуються бізнесу? 
Такими як оплата рахунків, виписування рахунків, виконання замовлень, 
бухгалтерією та іншими адміністративними завданнями? 

«Знайдіть спосіб доручити ці «інші» завдання іншим працівникам. 
Тоді ви зможете сфокусувати час на двох ваших головних обов’язках.» [2, 
798]. Найміть людей, які будуть робити адміністративну роботу за вас. 
Найміть бухгалтера, юриста, партнерів з нерухомості, веб розробників і 
всіх інших, хто б потрібен був для «інших» завдань. Вам не треба мати 
офіс, щоб розмістити всіх цих людей. Просто платите їм за їхні певні 
послуги, коли вони вам необхідні. Не думайте, що ви не можете дозволити 
найняти цих людей. Якщо ви їх не наймете, то ви витратите на це свій час, 
яке коштує набагато дорожче, ніж послуги юристів, бухгалтерів, 
помічників, агентів. Заплативши за їхню допомогу, у вас з’являється час, 



для того, щоб виконати два головні завдання і збільшити свій бізнес. 
Озирніться! Ви все робите самі? Ви витрачаєте час на діяльність, яку 

могли б зробити інші? Якщо так, то перебудуйте свій бізнес. І створіть 
таку структуру, щоб у вас був час для продумування маркетингової 
діяльності та збільшення виручки. 
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