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Залучення маркетингового інструментарію до всіх сфер економічного 

життя обумовлює практичний інтерес до алгоритмізації планування 

діяльності за різними напрямками маркетингу в промисловості. 

Пріоритетне значення поміж подібних алгоритмів планування доцільно 

відвести розробці діяльності з проведення маркетингових досліджень. 

Для забезпечення ефективності застосування маркетингових 

інструментів необхідним є дотримання таких вимог: 

− проведення регулярних маркетингових досліджень з метою 

з’ясування: поточного рівня попиту; потреб і вимог споживачів; впливу 

маркетингових інструментів на рівень попиту; 

− обґрунтоване формування комплексу маркетингових інструментів, 

який забезпечував би оптимальний вплив на формування (зростання) 

попиту на продукцію підприємства; 

− комплексне застосування маркетингових інструментів формування 

попиту (обґрунтоване визначення кількісного і якісного складу 

маркетингових інструментів та тривалості (періодичності) їх 

впровадження); 

− встановлення зворотного зав’язку між виробником, посередниками 

і споживачами; 
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− передбачення можливості зміни пріоритетів споживачів і, 

відповідно, коригування застосування маркетингового інструментарію 

стимулювання купівельної активності [1, с. 189]. 

Важливим етапом дослідження є прогнозування ринку, що враховує 

тенденції розвитку світового ринку в майбутньому. 
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Рис. 1. Прогноз розвитку світового ринку світлотехніки, млн. євро до 

2020 р. [2, с. 257] 

 

З огляду на наведені цифри, можна констатувати, що в довгостроковій 

перспективі прогнозується зростання світового ринку світлотехніки. Отже, 

ринок світлотехнічної продукції є перспективним для капіталовкладень, 

надає вітчизняним підприємствам можливості, за умови успішної 

інноваційної діяльності, для розширення ринку збуту. 
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