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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА 

ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ 

 

Становлення і розвиток реформ в економіці України обумовлюють 

необхідність удосконалення механізму управління підприємствами, 

орієнтації системи менеджменту на ринкові умови господарювання, 

здатності швидко й гнучко реагувати на зміни в навколишньому 

середовищі та всередині підприємства. Це зумовлює тенденції щодо 

формування управління на маркетингових засадах, що, в свою чергу, 

спонукає керівників підприємств до використання відповідного 

інструментарію в управлінні. Але в багатьох керівників і спеціалістів 

будівельних підприємств розуміння маркетингу обмежується сукупністю 

засобів стимулювання збуту та реклами. 

Проте ринкові економічні трансформації вимагають розгляду всіх 

сфер діяльності підприємства через призму маркетингу. Внаслідок цього 

вся система управління діяльністю підприємства повинна мати 

маркетингову орієнтацію. Виникає необхідність розгляду і вирішення 

проблемних питань, розроблення стратегій переходу підприємств від 

застарілих форм і методів управління і господарювання до нових, науково- 

обґрунтованих ринкових методів, які передбачають маркетинговий підхід. 

Проблематиці формування та функціонування маркетингу в системі 

управління підприємством присвячено наукові праці багатьох учених. 

Зокрема, у зарубіжній літературі даний аспект вивчали Г. Багієв, П. 

Зав'ялов, Ф. Котлер, К. Макконелл, Е. Уткін та ін. Серед український 

вчених-економістів над вказаним питанням працювали П. Березівський, А. 

Вовчак, В. Збарський, В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, Г. 
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Черевко, М. Шульський, В. Юрчишин та інші. У їхніх працях досліджено 

та проаналізовано зміст економічної категорії маркетингового управління, 

а також теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на 

підприємстві. 

При цьому, маркетинг в системі управління підприємством 

практично не розглядається з погляду комплексного підходу та не 

враховує його специфіку в сучасних умовах. Отже, об'єктивна 

необхідність подальшого розвитку теоретичних основ управління 

маркетингом з урахуванням сучасних особливостей маркетингової 

діяльності в Україні обумовлює актуальність досліджуваної проблеми. 

В кризових умовах економіки та функціонування підприємств, що 

базуються на засадах маркетингу, велика увага повинна приділятися 

формуванню цілісної, науково обґрунтованої системи організації, 

формування та управління підприємством в сучасних умовах. Такою 

системою, на наш погляд, може стати маркетингове управління діяльністю 

підприємства, тобто створення та функціонування таких підприємств, які 

б найбільш задовольняли потреби та попит на ринку, могли гнучко та 

адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринковому 

становищі, підвищували прибутковість виробництва та діяльності 

підприємства в цілому, тощо. 

Процес реформування економіки України відбувається в умовах 

глибокої кризи більшості її галузей. З огляду на це, виникає нагальна 

потреба в ринковій переорієнтації підприємств. Реальним економічним 

інструментом організації їх діяльності з урахуванням вимог ринку стає 

комплексно-системне вирішення проблем організації, який охоплює всі 

стадії процесу: «виробництво - розподілення (обмін) – споживання» [ 3 ]. 

Маркетингова діяльність має всебічний та вичерпний характер і 

охоплює значно більше коло питань. Підприємства, які не використовують 

маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втратити власні 

позиції на ринку. Адже без його постійного та системного аналізу, 
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передусім покупців і конкурентів, підприємство не зможе вчасно 

реагувати на зміни та коливання попиту споживачів, їх смаки та 

вподобання, динаміку цін, а отже, не зможе розробляти ефективні товарні 

та цінові стратегії, спрямовані на конкретні сегменти споживачів і 

забезпечення певних конкурентних переваг. Також без використання 

маркетингових досліджень та заходів зі створення позитивного іміджу 

фірми та залучення нових клієнтів підприємство не матиме шансів на 

розвиток [ 1 ]. 

Сутність маркетингу в системі управління підприємством доцільно 

розглядати з позиції історичних етапів його становлення. 

1. Донауковий етап (4-3 тис. до н.е. - перша половина ХІХ ст.). У цей 

період виникли перші методи впливу на споживача, так звані прототипи 

інструментів маркетингу. Вказані процеси виникли внаслідок розпаду 

первіснообщинного ладу. 

2. Етап початку становлення та розвитку концепцій маркетингу 

(друга половина ХІХ ст. - перша половина ХХ ст.). Однією з основних 

ознак другого етапу формування маркетингового менеджменту вважається 

введення терміну «маркетинг» в офіційну ділову лексику. Під поняттям 

«маркетинг» тут розуміють підпорядковане знання виробництва, тобто 

основне значення мали вимоги щодо масового виробництва, а не 

задоволення потреб покупців. Спершу маркетинг трактували як одну з 

головних функцій управління [ 4 ]. 

3. Етап формування маркетингового управління (з початку 50-х рр. 

ХХ ст. і до сьогодні). Маркетингове управління може функціонувати лише 

за умови, якщо управління підприємством здійснено на основі принципів 

маркетингу, тобто в центрі організації повинен бути споживач, і 

відповідно система маркетингу та менеджменту повинні об’єднувати усі 

зусилля, щоб максимально задовольнити потреби споживачів [ 3 ]. 

Маркетингове управління підприємством – це можливість 

організувати його діяльність на принципах оптимального використання 
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наявного потенціалу та отримання найбільшого прибутку з урахуванням 

задоволення потреб споживачів. Аналіз можливостей підприємства дає 

змогу отримати достовірну інформацію щодо стану активів і пасивів 

виробництва, здійснювати аналіз зовнішнього маркетингового 

середовища. 

Системний підхід до організації маркетингу є необхідною умовою 

для успішної діяльності підприємства на ринку. Він характеризує 

підприємство, яке застосовує методологію маркетингу, як відкриту 

складну систему, орієнтовану на ринок та зовнішнє середовище. 

Маркетингове управління діяльністю підприємства – це процес 

аналізу, розробки та втілення в життя засобів, які розраховані на 

встановлення, укріплення та підтримку вигідних обмінів з покупцями для 

досягнення головної мети підприємства – отримання прибутку, росту 

обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо. 

Система маркетингу знаходиться в постійній взаємодії з зовнішнім 

середовищем. Фактори зовнішнього середовища можна розділити на ті, які 

піддаються впливу зі сторони керівництва і служби маркетингу, і фактори, 

які не піддаються управлінському впливу. В умовах ринку забезпечення 

успішного функціонування системи маркетингу в різних організаційно- 

правових господарських структурах повинно враховувати всі фактори 

впливу на підприємства мікро- та макросередовища. 

Для розкриття змісту маркетингу в системі управління, виділимо 

його основні завдання та функції (рис. 1). 

Отже, в системі управління підприємством саме маркетинг виконує 

супроводжуючу місію, починаючи з організаційно-підготовчої і, 

закінчуючи контрольною функцією. 

Формування маркетингу в системі управління підприємством 

передбачає наявність знань із основ потреб ринку, процесів виробництва, 

фінансово-господарських операцій, соціально-економічних принципів 

управління підприємством тощо. 
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Рис. 1. Зміст маркетингу в системі управління підприємством 

 

 
 

Пошук і обґрунтування основних чинників, що впливають на 

систему управління підприємством та напрямів формування комплексної 

системи управління на основі маркетингу на підприємстві – є 

пріоритетним завданням кожного управлінця. 

Реалізація концепції маркетингового менеджменту в умовах 

конкретного підприємства можлива за допомогою практичного 

впровадження і застосування комплексної системи управління на основі 

маркетингу (КСУП) [ 2 ]. 
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Комплексна система управління підприємством на основі 

маркетингу являє собою складну систему елементів (структурний аспект) і 

дій (функціональний аспект), за допомогою яких забезпечується 

збалансованість системи управління і її загальної ефективності. Структура 

КСУП є багаторівневою (рис. 2): 

 

Рис. 2. Рекомендована комплексна система управління 

підприємством 

 
1- й рівень - місія підприємства; 

2- й рівень - цілі підприємства; 

3- й рівень - приватні системи управління на підприємстві; 

4- й рівень - підсистеми приватних систем управління. 

Місія підприємства дає уявлення про його призначення, 

необхідність і корисність для суспільства загалом і його співробітників 

зокрема. Центральним моментом місії є визначення головної мети 
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підприємства з урахуванням інтересів, очікувань і цінностей споживачів в 

стратегічній перспективі. У цьому випадку місія не повинна залежати від 

поточного стану підприємства, форм і методів роботи, оскільки загалом 

вона виражає спрямованість в майбутнє, показуючи, на що буде 

зосереджено зусилля і які цінності будуть, при цьому, пріоритетними. 

В свою чергу, КСУП є місією підприємства, що об'єднує такі 

масштабні цілі, як управління маркетинговими дослідженнями, управління 

організаційно-технологічною діяльністю, управління персоналом і 

економічним потенціалом підприємства. 

Важливу роль в організації КСУП відіграє система управління 

маркетинговими дослідженнями, яка формує інформаційну базу 

управління, дозволяє здійснювати діагностику системи управління, 

створює передумови для прийняття оптимальних управлінських рішень, 

дозволяє визначити ефективність їх реалізації і ефективність системи 

управління підприємства загалом. 

Діагностика системи управління підприємством повинна 

охоплювати основні сфери: організацію управління, маркетинг, 

дослідження і розробки, технологію, персонал, організаційну культуру і 

імідж. 

При оцінці персоналу необхідно проаналізувати його якісний і 

кількісний склад, виявити тенденції плинності кадрів і міру їх 

умотивованості. 

Організаційна культура відображає норми поведінки, ділову етику, 

стиль керівництва, філософію керівництва. При аналізі організаційної 

культури необхідно оцінити міру розробленості управлінської філософії 

на підприємстві, відношення співробітників до історії розвитку, традицій, 

що склалися на підприємстві, стиль ділового спілкування, рівень культури 

поведінки, а також з'ясувати наявність розроблених стандартів поведінки і 

формальних правил і процедур менеджменту. Оцінка іміджу підприємства 

здійснюється за допомогою експертних оцінок. Використання 
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запропонованої методики дозволить оцінити існуючий потенціал 

підприємства, його конкурентну позицію і обґрунтувати вибір стратегії 

підприємства. 

Для досягнення ефективності управління пріоритетне значення має 

формування організаційної структури управління підприємством в процесі 

її проектування (для підприємств, що знову створюються) і 

перепроектування (для діючих підприємств). 

Так, як це процес складний, трудомісткий, багатоплановий, багато в 

чому діалектичний, то його ефективність буде залежати від міри 

дотримання вимог до організаційних структур управління, обліку впливу 

на їх функціонування соціально-економічних, виробничо-технічних, 

організаційно-управлінських, зовнішньоекономічних чинників, а також 

вибору найбільш прийнятного методу визначення чисельності і структури 

адміністративно-управлінського апарату. 

Впровадження і реалізація комплексної системи управління 

підприємствами на основі маркетингу дозволить забезпечити 

маркетингову орієнтацію управлінської діяльності незалежно від величини 

і потужності підприємств, буде сприяти підвищенню внутрішньої і 

зовнішньої ефективності підприємств, що нарівні з використанням 

стратегічного підходу до управління забезпечить зміцнення їх ринкових 

позицій і отримання довготривалих конкурентних переваг. 

Однак для забезпечення стабільної стійкості підприємства в умовах 

мінливого ринкового середовища недостатньо застосування КСУП. 

Важливим етапом на шляху вдосконалювання управління є корінна 

зміна всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових 

досліджень ринку, системи збуту, споживчих характеристик товарів, і 

конкурентоспроможності, реклами, економічного аналізу витрат, 

прибутків, цін і інших показників, проведення мотиваційного аналізу 

повинно здійснюватися планування маркетингової стратегії. Ця стратегія у 

вигляді сформованих цілей, поставлених задач, визначеної послідовності 
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дій знаходить конкретне виконання в програмі маркетингу. 

Отже, на даному етапі розвитку ринкових відносин жодне 

підприємство не може нормально функціонувати без застосування 

маркетингу для визначення свого положення на ринку, аналізу своїх 

можливостей, вивчення ринкового середовища, визначення стратегії 

розвитку тощо. Тому, маркетингова діяльність є загальновизнаною 

ознакою сучасного успішного управління підприємством. 

Можемо зробити наступні висновки: 

- маркетингове управління діяльністю підприємства сприяє процесу 

аналізу, розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на 

встановлення, укріплення та підтримку взаємовигідних відносин з 

покупцями; забезпечує можливість організації діяльності підприємства на 

принципах оптимального використання наявного потенціалу та отримання 

найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб споживачів. 

Маркетинг в системі управління підприємством виконує супроводжуючу 

місію, починаючи з організаційно-підготовчої, і, закінчуючи контрольною 

функцією; 

- впровадження комплексної системи управління підприємствами на 

основі маркетингу дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію 

управлінської діяльності незалежно від величини і потужності 

підприємств, сприяє підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності 

підприємств, що нарівні з використанням стратегічного підходу до 

управління забезпечить зміцнення їх ринкових позицій і отримання 

довготривалих конкурентних переваг. 
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