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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку світової економіки, 

зокрема інтенсифікація науково-технічного прогресу, ускладнення споживчих 

потреб, розвиток економіки знань, непрогнозована змінність ринкового 

середовища вимагає нових підходів у прийнятті управлінських рішень, що 

мають враховувати перспективи формування нових ринків та ринкових ніш. 

Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків, інтенсифікація глобалізаційних 

процесів, розвиток процесу транснаціоналізації підприємницької діяльності 

призводять до глобалізації ринкового середовища суб’єктів господарювання. 

Підвищується інтенсивність конкуренції як на глобальному ринку, так і на 

локальних його секторах, що призводить до необхідності розвитку 

маркетингової компетенції підприємств. Економічна криза та нагальна 

необхідність кардинальних змін в економіці України, що зокрема передбачає 

управлінську та технологічну модернізацію переробних підприємств, розвиток 

постіндустріальних секторів економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, 

вимагає підвищення маркетингових компетенцій управлінців і запровадження 

проактивних стратегічних підходів у підприємництві. За таких умов формування 

стратегічної конкурентної позиції підприємств стає можливим, зокрема, шляхом 

впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління в діяльність підприємств, що відповідає вирішенню завдання 

підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на 

національному та міжнародному ринку за рахунок прискорення дифузії 

управлінських та ринкових інновацій, узгодження інтересів у партнерських 

відносинах, застосування проактивного ринкового управління.  

Водночас відсутність концепції стратегічного маркетингового управління 

в нових умовах, яка б розвивала існуючі погляди та відповідала світовим 

економічним процесам, створює складну наукову проблему, що уповільнює 
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розвиток систем управління підприємствами. Необхідний детальний розгляд 

системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління, що є 

сучасною концепцією стратегічного маркетингу, системної рефлексії суб’єктів 

підприємництва, формування систем прийняття рішень в умовах невизначеності, 

трансформацій та глобалізації як у науковому так і в практичному аспекті. У 

сучасній економічній літературі існує багато праць, що присвячені 

функціональному маркетингу, але недостатньо ґрунтовних теоретико-

методологічних розробок, які б розглядали стратегічний маркетинг як парадигму 

стратегічного управління підприємницькою діяльністю, базовий принцип 

посилення ринкових позицій господарюючих суб’єктів у глобалізованому 

ринковому середовищі. Фундаментальні проблеми розвитку стратегічного 

маркетингу та стратегічного управління висвітлені в працях зарубіжних вчених 

І. Ансоффа, Д. Аакера, П. Дойля, К. Келлера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, 

М. Мак-Дональда, Г. Мінцберга, М. Портера, Е. Райза, Дж. Траута. Серед 

вітчизняних авторів, які спеціалізуються на питаннях стратегічного маркетингу, 

слід виділити Н. Куденко, С. Салигу, А. Старостіну, Д. Райко. 

Функціональні прояви стратегічного маркетингу досліджувались у 

роботах А. Войчака, Ю. Дайновського, В. Заруби, О. Кендюхова, 

Є. Крикавського, О. Кузьміна, І. Лилик, А. Мазаракі, О. Мних, Л. Мороз, 

М. Окландера, В. Онищенка, А. Павленка, В. Пелішенка, П. Перерви, Т. Примак, 

Т. Решетілової, І. Решетнікової, Є. Ромата, О. Тєлєтова, А. Федорченка. Аспекти 

міжнародної маркетингової діяльності ґрунтовно розглянуті в роботах 

О. Каніщенко та Т. Циганкової. Проблеми рефлексивного управління в 

економіці досліджувалися Р. Лепою, В. Лепським, В. Лефевром, М. Мальчик, А. 

Пилипенком, Г. Щедровицьким. Особливості впровадження стратегічного 

маркетингу в діяльність підприємств у постсоціалістичних економічних 

системах висвітлюються в роботах Г. Багієва, Є. Голубкова, В. Кеворкова, 

І. Липсиця, О. Панкрухіна, Р. Фахутдинова, В. Шкардуна та інших.  

Залишаються недостатньо розкритими питання методології і практичного 

застосування системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
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управління (СРСМУ). Потребують поглибленого аналізу ґенеза і концептуальні 

засади формування системи стратегічного маркетингового управління на 

вітчизняних підприємствах. Важливим постає завдання формування системи 

СРСМУ, що інтегрує різноманітні стратегічні маркетингові рішення в єдиний 

механізм формування маркетингової стратегії, орієнтованої на посилення 

конкурентних позицій у глобалізованому ринковому середовищі.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних тем «Розвиток 

внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та 

протиріччя» (номер державної реєстрації 06БФ040-01), «Посилення 

конкурентоспроможності українських фінансових інститутів в умовах 

фінансової глобалізації» (номер державної реєстрації 11БФ040-01), 

«Формування конкурентних стратегій українських підприємств на міжнародних 

ринках товарів і послуг» (номер державної реєстрації 11БФ040-01), що 

розробляються на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка згідно з тематичним планом 

фундаментальних наукових досліджень університету, узгодженого з 

Міністерством освіти і науки України. Автором опрацьовані завдання відповідно 

розділу 5.2 «Застосування стратегічного маркетингу для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних компаній на світовому ринку», розділу 7, 

том 12 «Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління банком в 

умовах глобалізації ринкового середовища», підрозділу 2.1, том 12 «Теоретичні 

засади стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств».  

Мета i завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розробці теоретико-методологічних засад системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління в умовах трансформаційних 

економічних процесів та практичних рекомендацій щодо її впровадження в 

діяльність підприємств в Україні для активізації розвитку підприємництва і 

національної економіки. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 
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− визначити поняття «стратегічне управління» в системно-рефлексивній 

парадигмі; 

− розкрити методологічні принципи аналізу системно-рефлексивного 

маркетингу; 

− розробити сучасну теорію та методологічні засади системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління в умовах мінливого ринкового 

середовища; 

− запропонувати модель узгодження та управління інтересами суб’єктів 

ринкової взаємодії; 

− удосконалити категоріальний апарат стратегічного маркетингу, а саме 

визначення поняття стратегічного маркетингу в системно-рефлексивній 

парадигмі; 

− запропонувати типологізацію маркетингових стратегій у системно-

рефлексивному маркетингу;  

− визначити стратегічні підходи до формування стратегічного бачення 

підприємства з позиції рефлексивного маркетингового управлінця; 

− запропонувати систему управлінських рішень щодо визначення стратегій 

ринкового зростання в системно-рефлексивному стратегічному 

маркетинговому управлінні; 

− розробити класифікацію видів маркетингу залежно від фази доступу 

підприємства на зарубіжні ринки; 

− вдосконалити теоретико-методичні підходи до формування стратегій 

конкурентної поведінки на українському сегменті глобального ринку; 

− розробити інтегровану систему системно-рефлексивного маркетингу залежно 

від диверсифікованості базових ринків підприємства, типу базового ринку з 

точки зору масштабу, типології прийняття стратегічних рішень на 

підприємстві; 

− вдосконалити методику управління брендами на основі системно-

рефлексивного аналізу розходжень між позиціонуванням бренду та його 

позицією у свідомості цільових аудиторій; 
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− упорядкувати класифікацію стратегій диверсифікаційного зростання в 

системно-рефлексивному маркетингу по відношенню до базового ринку як 

об’єкта управління; 

− розробити модель формування маркетингової стратегії і практичні 

рекомендації щодо впровадження системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління в діяльність економічних суб’єктів України в 

умовах глобалізованого ринкового середовища.   

Об'єктом дослідження є ринкова діяльність підприємств в умовах 

трансформації ринкового середовища в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і механізм 

реалізації системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління в 

діяльності переробних підприємств України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові методи пізнання об'єктивної природи економічних явищ та 

процесів, які зумовлюють сучасні тенденції розвитку та використання 

стратегічного маркетингу в умовах глобалізованості ринкового середовища. 

Зокрема, методи аналізу і синтезу, наукових узагальнень, єдності історичного і 

логічного застосовано при дослідженні суті та етапів формування стратегічного 

маркетингу; методи системного підходу та системного аналізу – у процесі оцінки 

та аналізу реалізації системних функцій стратегічного маркетингу в контексті 

загальносвітових тенденцій розвитку управлінських систем, у вивченні 

концептуальних підходів до формування системи стратегічного маркетингу в 

Україні; економіко-статистичного аналізу – в аналізі тенденцій розвитку 

світових ринків і систем стратегічного маркетингового управління; контент-

аналізу – при дослідженні факторів ринкового середовища підприємницької 

діяльності; функціонально-структурного аналізу – при дослідженні 

управлінських систем у вітчизняному підприємництві; методи кількісного та 

якісного аналізу – для оцінки ефективності впровадження системно-

рефлексивного стратегічного маркетингового управління; економіко-

математичного моделювання – при формуванні моделей стратегічного 
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маркетингового управління підприємницькою діяльністю в умовах 

глобалізованого ринкового середовища. У дисертаційному дослідженні також 

застосовано комплекс специфічних методів маркетингових досліджень 

(вибіркове спостереження, метод Дельфи, експертне інтерв’ю, параметричний 

метод експертних оцінок). Теоретичною основою дисертаційного дослідження 

стали фундаментальні положення політичної економії, стратегічного управління 

та маркетингу, викладені у вітчизняних і зарубіжних наукових працях. 

Інформаційною базою дослідження слугували положення законодавчої бази 

України і постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, Міністерства економіки України, 

Торгово-промислової палати України, Української спілки промисловців та 

підприємців, Української асоціації маркетингу, міжнародних економічних 

організацій (СОТ, Світового економічного форуму, МВФ, Світового банку), а 

також дані поточної звітності українських та зарубіжних компаній, зібрані в 

процесі досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

вирішенні наукової і практичної проблеми визначення методологічних засад 

формування системно-рефлексивного маркетингу в Україні, розробці концепції 

системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління 

підприємницькою діяльністю в умовах трансформації ринкового середовища та 

розробці практичних рекомендацій. Найбільш суттєвими результатами, що 

характеризують наукову новизну дисертаційної роботи та особистий внесок 

автора, є такі: 

вперше: 

– розроблено концепцію системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління (СРСМУ), як системи прийняття маркетингових 

управлінських рішень суб’єктом управління, який є носієм рефлексивного 

інтересу, відносно об’єкта управління (підприємство, підприємницька 

діяльність, базовий ринок тощо), через механізми узгодження інтересів 

сукупності стейкхолдерів і розширення самого об’єкта управління, до якого 
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включаються контрагенти ринкових відносин (клієнти, споживачі, 

постачальники, конкуренти, контактні аудиторії тощо), що забезпечує основу 

для реалізації проактивної ринкової діяльності; 

– розроблено механізм СРСМУ як інтегрованої системи узгодження 

інтересів стейкхолдерів на трьох рівнях прийняття управлінських рішень: 

перший рівень – опредмечення інтересу управлінця по відношенню до об'єкта 

управління та актуалізація його серед сукупності інтересів, в результаті чого 

формується уявлення про об'єкт управління та напрям його перетворення 

(опредмечений інтерес); другий – узгодження економічних інтересів 

рефлексивного маркетингового управлінця з інтересами внутрішніх 

стейкхолдерів; третій – формування стратегії підприємства у процесі 

гармонізації інтересів зовнішніх стейкхолдерів, що дає змогу узгоджувати 

інтереси стейкхолдерів підприємства і розробляти маркетингову стратегію на 

основі узгодження стратегічних інтересів контрагентів ринкової взаємодії; 

удосконалено: 

– поняття стратегічного управління в системно-рефлексивній 

парадигмі, яке визначено як процес прийняття стратегічних управлінських 

рішень, спрямованих на перетворення об’єкта управління відповідно до 

стратегічного бачення управлінця щодо об’єкта для реалізації його інтересу, що 

на відміну від існуючих визначень розширює поняття об’єкта управління від 

окремого підприємства до базового ринку і забезпечує реалізацію системно-

рефлексивного управління; 

– модель формування маркетингової стратегії підприємства на засадах 

системно-рефлексивного маркетингу (СРМ) із виділенням трьох циклів 

прийняття управлінських рішень (трициклічна модель впровадження 

інтегрованої системи СРМ), що відповідають ієрархічним рівням управління 

підприємницькою діяльністю, а саме: великий цикл, в рамках якого формується 

стратегічне бачення внутрішніми стейкхолдерами напрямів діяльності 

підприємства; середній цикл, що є сферою управлінських рішень вищого та 

функціонального менеджменту і відповідає процесу формування бізнес-
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стратегії, основу якої становить інтегрована маркетингова стратегія; малий цикл, 

який включає тактичне та операційне планування, впровадження стратегічних 

рішень у підприємницьку діяльність та контроль її ефективності; визначена 

трициклічна модель дає можливість реалізувати програмний підхід у 

стратегічному управлінні підприємницькою діяльністю, який на відміну від 

проектного підходу підвищує гнучкість, проактивність і ефективність 

маркетингової стратегії; 

– механізм прийняття рішень щодо маркетингових стратегій 

підприємств у системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому 

управлінні на основі виділення їх ключових детермінант: типу базового ринку з 

урахуванням його інтегрованості в глобальне ринкове середовище (глобальний 

ринок, локальний сектор глобального ринку, глобальна ніша, локальний ринок), 

типу стратегічних намірів та бачення підприємства, специфіки системи 

управління підприємством, ресурсного потенціалу підприємства, конкурентної 

позиції, що дає можливість сформувати повну несуперечливу систему 

маркетингових стратегій; 

– систематизацію управлінських рішень щодо стратегічних 

альтернатив підприємства і стратегій зростання в системно-рефлексивному 

маркетингу та доведено, що стратегії диверсифікації слід відносити до 

корпоративної компетенції визначення базових ринків – у разі чистої 

диверсифікації, та до компетенції підрозділів – у випадку конгломеративної 

диверсифікації; інтегративні стратегії диференційовано відносяться до стратегій 

реалізації виходу на новий базовий ринок (і, у такому випадку, є похідними від 

стратегій диверсифікаційного зростання) та до стратегій підрозділу (як 

стратегічна альтернатива посилення позицій на існуючому базовому ринку), що 

на відміну від існуючих підходів дає суб’єкту управління обґрунтовані 

можливості для реалізації нішевого управління і формування «блакитних 

океанів»; 

– принципи аналізу системно-рефлексивного маркетингу як 

теоретичної основи СРСМУ, а саме: принцип множинності, відповідно до якого 
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знання та інформація інтерпретуються відносно смислових схем, що є 

специфічними для різних суб’єктів ринкових відносин, а управлінські цілі 

досягаються з урахуванням множинності уявлень, знань та інформації; принцип 

подвійності, який проявляється в тому, що управлінський вплив суб’єкта 

передбачає врахування як власного уявлення про об’єкт управління, так і 

уявлення про нього контрагента, а можливість досягнення мети в 

управлінському впливі безпосередньо залежить від релевантності 

комунікативних відносин між суб'єктами рефлексивного управління; 

– методику операцій з брендами, яка базується на системно-

рефлексивному аналізі розходжень між позиціонуванням бренду та його 

позицією у свідомості цільових аудиторій, що дає змогу ефективно 

використовувати бренд як інструмент впливу на інтереси і їх узгодження; 

дістали подальшого розвитку: 

– процедура формування стратегічного бачення розвитку 

підприємства з позиції рефлексивного маркетингового управлінця, який включає 

послідовне уточнення об’єкта управління (базових ринків) і намірів управлінця, 

формалізацію економічних інтересів суб’єкта управління у «великих амбіційних 

цілях», урахування у стратегічному баченні цінностей (етичних зобов’язань 

бізнесу), що відображають інтереси стейкхолдерів по відношенню до об'єкта 

управління; 

– теоретичні підходи до класифікації та формування стратегій 

диверсифікаційного зростання підприємства в системно-рефлексивному 

маркетингу по відношенню до базового ринку як об’єкта управління; 

запропоновано виділяти: горизонтальну диверсифікацію (нова товарна 

пропозиція, що є комплементарною до існуючої, для тих самих груп 

споживачів); вертикальну диверсифікацію (розширення виробничих або 

збутових каналів для існуючої товарної пропозиції); концентричну 

диверсифікацію (диверсифікаційне зростання, за якого новий напрям діяльності 

орієнтований на товарну пропозицію, що спрямована на нові групи споживачів 

або нові збутові канали); чисту (і в граничному випадку – конгломеративну) 
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диверсифікацію (новий підрозділ підприємства виробляє продукцію, що 

абсолютно не пов'язана з продукцією, яка вже випускається або спрямована на 

принципово нові групи споживачів); 

– трактування поняття стратегічного маркетингу в системно-

рефлексивній парадигмі як теорії та практики прийняття рефлексивним 

суб’єктом управління стратегічних рішень щодо формування ринкових цілей і 

маркетингових стратегій, які є результатом узгодження і реалізації стратегічних 

інтересів контрагентів і партнерів ринкових відносин, за рахунок їх включення 

до об’єкта маркетингового управління; 

– класифікація видів маркетингу залежно від фази доступу 

підприємства на зарубіжні ринки; виділено експортний маркетинг, що полягає в 

реактивному підході, орієнтації на запити експортного ринку; мультифокальний 

маркетинг, який відображає прагнення підприємства пристосувати систему 

маркетингового управління під особливості ринкового середовища цільових 

ринків; міжнародний маркетинг, за якого об’єктом управління стає саме 

міжнародна економічна діяльність підприємства; мультинаціональний та 

глобальний маркетинг, які відрізняються масштабами цільового ринку, об’єктом 

управління стає відповідно мультинаціональна / глобальна діяльність 

підприємства та мультинаціональний / глобальний ринок підприємства; 

визначено, що той з підприємців, хто розглядає середовище власного цільового 

ринку як глобалізоване, отримає додаткову конкурентну перевагу у СРСМУ; 

– теоретико-методичні підходи до формування стратегій конкурентної 

поведінки підприємства на основі визначення семи їх типів на національному 

секторі глобального ринку, шляхом доповнення існуючої класифікації (стратегії: 

лідер ринку, «виклик лідеру», наслідувач лідера, експерт, стагнатор) стратегіями 

домінатора (граничний випадок стратегії лідера, який дозволяє перебирати на 

себе управління ринком, споживчою поведінкою) і загарбника (вихід на ринок 

підприємства, що має значні ресурси, але не має відповідної ринкової 

компетенції та реалізує стратегію «придбання» ринкової частки і компетенцій 

шляхом інвестиційної переваги, конкурентного депозиціонування, 
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демаркетингу, інтеграції), що дозволяє визначати проактивну стратегію 

конкурентної поведінки в умовах глобалізованого ринкового середовища. 

При цьому здобуто результати, які розкривають особистий внесок автора 

в розроблення досліджуваної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій і 

методичного забезпечення формування маркетингових стратегій вітчизняних 

підприємств. 

Окремі теоретичні положення та практичні результати дослідження були 

використані Торгово-промисловою палатою України в процесі формування 

пропозицій щодо вдосконалення політики розвитку промисловості в Україні, 

зокрема були використані результати наукових досліджень у сфері стратегічного 

маркетингового управління в умовах інтернаціоналізації діяльності (довідка 

№ 183/02.02 від 30 січня 2013 р.); концерном «НІКО» при розробці стратегії 

діяльності та при впровадженні механізмів просування бренду Mitsubishi в 

Україні (довідка № 1/1109 від 19 листопада 2009 р.); ТОВ «Панасонік Україна 

Лтд», представництвом Panasonic CIS Oy, при розробці стратегії діяльності 

Panasonic CIS та формуванні стратегії просування бренда Panasonic на 

український ринок (довідка № 19/05-08 від 19 травня 2008 р.); Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України в процесі розробки і обґрунтування експертних 

висновків стосовно нормативно-правових документів з питань забезпечення 

реалізації потенціалу членства України у СОТ та інтеграції вітчизняної 

економіки до спільного ринку ЄС, зокрема були використані наукові результати, 

представлені в аналітичних матеріалах «Методичні підходи до підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах інтенсифікації 

міжнародного співробітництва та глобалізаційних процесів» (довідка 

№ 372/0710 від 14 липня 2010 р.); інвестиційною компанією ТОВ «Адрем Інвест» 

під час розробки інвестиційних стратегій промислових підприємств (довідка 

№ 8/12-09 від 10 вересня 2012 р.); ТОВ «Суматра ЛТД» у процесі розробки 

стратегії впровадження на ринок України міжнародних брендів та формування 
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стратегії конкуренції із багатонаціональними компаніями в українському секторі 

глобального ринку (довідка № 4/0208 від 4 лютого 2008 р.); ТОВ «Аскрін 

Ресерч» у процесі розробки програми маркетингових досліджень промислових 

ринків (довідка № 14/11-10 від 1 жовтня 2011 р.); ТОВ «Керуюча компанія 

«ТЕРРА ФУД» при розробці маркетингової стратегії та окремих напрямів 

діяльності підприємства, а також при впровадженні механізмів просування 

брендів підприємства (довідка № 1/06-11 від 10 червня 2011 р.); ТОВ «Біо-Тест-

Лабораторія» при формуванні виробничої та ринкової стратегії підприємства 

(довідка-лист № 19 від 29 січня 2013 р.); у навчальному процесі при викладанні 

курсів «Стратегічне управління» та «Стратегічний маркетинг» для студентів 

вищого навчального закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» 

на програмі підготовки магістрів бізнес-адміністрування та на програмах 

підвищення кваліфікації «Розвиток вищого управлінського персоналу», 

«Розвиток управлінського персоналу», «Розвиток управлінського персоналу 

(управління в сфері маркетингу)» (довідка №9 від 23 січня 2013 р.); у 

навчальному процесі при викладанні курсів «Стратегічне управлення» та 

«Стратегічний маркетинг» для студентів економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 013/168 від 26 

лютого 2013 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною працею, всі результати якої отримані безпосередньо автором. 

Основні положення дисертації знайшли своє відображення у друкованих 

роботах. З наукових праць, виданих у співавторстві, використані лише ті 

положення, які є результатом індивідуальної роботи автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові 

результати і висновки дисертаційного дослідження обговорювались на 

методологічних семінарах кафедри міжнародної економіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та доповідались на 62 

наукових і науково-практичних конференціях, методологічних семінарах, 

«круглих столах» і професійних обговореннях, зокрема: 10th IASTEM 
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Inretnational Conference on Economics and Business Management (ICEBM) 

(Singapore, January 23, 2016), ХV міжнародній науково-практичній конференції 

«Маркетинг в Україні» (Київ, 17–18 грудня 2015 р.), International scientific and 

practical conference "A new view on the economy – the trend of innovate 

development" (Kiev, Budapest, Vienna, 25 July 2014), ІХ Міжнародній науковій 

конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» (Київ, 15-17 

листопада 2014 р.), Международной научно-практической интернет-

конференции «Современные направления теоретических и прикладных 

исследований ‘2013» (Одесса, 19–30 марта 2013 г.), ХІV Международной 

научно-практической конференции «Анализ развития рыночной экономики в 

эпоху кризисных трансформаций» (Москва, Россия; 25 мая 2013 г.) / ХV 

Международной научно-практической конференции «Концептуальное развитие 

экономических наук в ХХІ веке: теория и практика» (Москва, Россия; 25 июня 

2013 г.), VIII Международной конференции «Стратегия качества в 

промышленности и образовании» (Варна, Болгария, 8–15 июня 2012 г.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Формування сучасної теорії та 

практики маркетингу в умовах глобалізації» (Київ, 15–16 березня 2012 р.), XII 

Міжнародній науково-практичні конференції «Маркетинг в Україні» (Київ, 14–

15 грудня 2012 р.), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, (8–10 листопада 2012 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки 

та підприємництва» (Алушта, 3–5 травня 2012 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія та практика управління економічним 

розвитком» (Київ, 22–24 листопада 2012 р.), X Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми й перспективи розвитку економіки України» 

(Алушта, 2–4 жовтня 2011 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Рефлексивні процеси й управління в економіці» (Донецьк, 10–13 червня 2011 

р.). 

Публікації. Основні положення роботи опубліковано дисертантом 

самостійно i в спiвавторствi в 61 праці, у т. ч. у 2 одноосібних монографіях (18,6 
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др. арк. та 16,3 др. арк.), 2 монографіях у співавторстві, 3 підручниках, 2 

навчальних посібниках, 30 статтях у наукових фахових виданнях (із них 4 

публікації увійшли до міжнародних наукометричних баз), 7 статтях у наукових 

періодичних виданнях інших держав (7 публікацій увійшли до міжнародних 

наукометричних баз), 12 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій, 3 

публікаціях в інших виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць, що 

належить особисто дисертанту, становить 112,7 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 522 сторінки комп’ютерного тексту. У тексті 

розміщено 98 рисунків на 95 сторінках, 31 таблиця на 43 сторінках, 8 додатків 

на 54 сторінках, список використаних джерел містить 478 назв на 43 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНО-

РЕФЛЕКСИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

1.1. Генеза стратегічного управління як технології управління 

підприємницькою діяльністю 

 

 

Кризові та глобалізаційні процеси у світовій економіці і підприємництві, 

інтенсифікація конкуренції, інноваційна динаміка, посилення нестабільності 

зовнішнього середовища вимагають нових революційних підходів до управління 

і нових якостей управлінців. Усе це зумовило появу та розвиток стратегічного 

управління, покликаного забезпечити адаптацію діяльності підприємства до 

ринкових умов, ліквідацію розриву між стратегією підприємницької діяльності 

та ринковим середовищем, реалізацію стратегічних можливостей. Підприємці і 

вчені в Україні в останні роки стикаються з дефіцитом системних знань у сфері 

стратегічного управління. Як зазначає В. С. Катькало [280], ситуація зумовлена 

низкою причин. По-перше, у сучасному світі стратегічне управління як сфера 

досліджень і як навчальний курс – один з найбільш аналітично складних розділів 

менеджменту. В Україні лише починає формуватися прошарок фахівців, що 

засвоїли програми МВА курсів операційного менеджменту і розуміються на 

сутності концепцій стратегічного управління. По-друге, специфікою цієї 

міждисциплінарної галузі досліджень є плюралізм підходів (так, Г. Мінцберг 

виділяє 10 «шкіл стратегій» [354]), і повноцінне розуміння досягнень теорії 

стратегічного управління можливо шляхом ознайомлення з еволюцією цього 

поняття і різноманітністю концептуальних підходів до управління. 
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Під управлінням взагалі розуміється діяльність щодо об’єкта управління, 

що забезпечує реалізацію інтересів суб’єкта управління. Як будь-яка 

цілеспрямована діяльність, управління соціальними та економічними об’єктами 

з часом стало професійним. Спочатку воно виникло в таких сферах життя 

суспільства, як державна, релігійна, військова, і лише в XIX столітті з появою 

великих підприємств з тисячами робітників стало проникати в економіку. Ділове 

управління господарськими організаціями (комерційними і некомерційними), а 

також неінституціоналізованими самостійними видами діяльності, 

орієнтованими на ринок, отримало назву «менеджмент». 

Стратегічне управління є діяльністю з формування й впровадження 

реалізації стратегії. Стратегічне управління спрямоване на:  

− реалізацію стратегічних інтересів власників підприємства; 

− подолання кризового стану підприємства, викликаного розбіжністю її 

можливостей і вимог середовища та забезпечення життєздатності 

підприємства в будь-якій кризовій ситуації;  

− досягнення лідерського положення на ринку, у галузі, в ніші;  

− визначення перспектив та створення умов довгострокового розвитку з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх можливостей. 

В сучасному стратегічному управлінні необхідно розрізняти поняття 

фактичної та формальної власності; управління та керування. Формальна 

власність передбачає юридично оформлене право власності над певним 

об’єктом, фактична власність передбачає можливість розпорядження об’єктом 

задля реалізації власного інтересу (детальніше про це йдеться у Розділі 2). 

Управління це діяльність, пов’язана зі спрямуванням перетворення об’єкту 

управління, а керування передбачає безпосередній вплив на об’єкт управління. 

Для позначення суб’єкта управління використано поняття «управитель», 

оскільки необхідно розмежувати поняття «керівник» і «суб’єкт управління». 

Також часто вживаний термін «керуючий» не відповідає нормам сучасної 

української літературної мови. Найчастіше дієслово «керувати» означає 

спрямовувати чиїсь дії, бути на чолі когось або чогось. У більш широкому сенсі, 
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коли мова йде про спрямування складних систем, бізнес-процесів, відносин, 

вживатимемо дієслово «управляти». Таким чином, «керівник» – той, хто керує, 

очолює (наприклад, керівник підприємства), а «управитель» – той, хто управляє 

(управитель підприємницькою діяльністю). При цьому управитель 

підприємницькою діяльністю може як бути, так і не бути керівником 

підприємства. Розмежування зазначених понять дає, зокрема, можливість 

розширювати уявлення про об’єкт стратегічного управління від окремих 

процесів до підприємницької діяльності і ринку, що розвиває сучасний 

проактивний підхід до стратегічного управління. 

Розвитком сучасної концепції стратегічного управління є запропонований 

нами системно-рефлексивний підхід до управління підприємницькою 

діяльністю. Системно-рефлексивна концепція передбачає, по-перше, надання 

стратегічному управлінню нового розуміння суб’єктності. Таке поняття як 

«підприємство» («компанія», «організація») розглядається одночасно і як об’єкт 

управління, і як інструмент управителя (суб’єкта управління) в перетворенні 

інших об’єктів для реалізації власного інтересу. По-друге, основою формування 

управлінських рішень стає системна рефлексія управителя, вищий ранг якої дає 

управителю можливість отримувати фактичну власність над об’єктом 

управління. По-третє, основою управління стає концепція маркетингу, а саме 

задоволення власного інтересу управителя шляхом погодження та задоволення 

інтересів інших стейкхолдерів об’єкту управління. По-четверте, системно-

рефлексивний підхід передбачає гнучку форму організації діяльності (зокрема, 

підприємницької) як спільної діяльності сукупності суб’єктів – стейкхолдерів 

об’єкту управління. Концепція системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління є еволюційним етапом розвитку управлінських 

підходів в підприємництві. На рис. 1.1 показано запропоноване нами розуміння 

ролі маркетингу в управлінні підприємством. 
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Рис. 1.1. Розвиток функціональної ролі маркетингу в управлінні 

підприємством 

Джерело: власні розробки автора 

 

Основоположник концепції «стратегічного управління» І. Ансофф умовно 

виділяє в історії сучасного світового підприємництва три періоди [126]: епоха 

масового виробництва, епоха масового збуту, постіндустріальна епоха. В епоху 

масового виробництва (кінець ХІХ – початок XX ст.), за І. Ансоффом, основні 

завдання підприємницької діяльності полягали в розробці та удосконаленні 

механізму масового виробництва, який би зменшував витрати випуску 

переважно стандартної продукції. Тоді ж сформувався набір управлінських 

уявлень і підходів, який пізніше отримав назву виробничого підходу. Попит 

загалом перевищував пропозицію, підприємства мали гарантовані ринки збуту, 

випускали відносно постійний слабо диференційований асортимент продукції. 

Господарське життя розвивалася загалом повільно. У цих умовах панувала 

«контрольна модель» управління (або, як визначають деякі автори, 

«примітивний підхід»), яка зводилася до поточного регулювання виробництва, 
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збуту, постачання, запобігання їх збоїв. Рис. 1.2 репрезентує еволюційні етапи 

управління від контрольної моделі, до стратегічного управління. 

 

 

Рис. 1.2. Еволюційні етапи підходів до управління 

Джерело: [463, с. 15] 

 

Насичення основних споживчих ринків і перехід від стандартизованої 

продукції до диференційованої зумовили зміну епохи масового виробництва 

епохою масового збуту. Перехід до ринкової орієнтації вимагав іншого 

ставлення до завдань управління. Комплексна концепція маркетингу, що 

з’явилася в цей період, була покликана збалансувати суперечності між 

виробництвом і збутом.  

У другій половині XX ст. почався прискорений розвиток подій, які стали 

змінювати кордони, структуру і динаміку підприємництва. Світова економіка 

увійшла в постіндустріальну епоху, «епоху без закономірностей» [245]. 

Технічний прогрес, зміна структури споживання, зростання доходів споживачів, 

вплив корпорацій на інтереси споживачів докорінно змінили характер 
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споживчого попиту. Значну роль у підприємницькій діяльності стали відігравати 

засоби інформатизації. Доступ до інформації та уміння її аналізувати почали 

відігравати вирішальну роль в конкурентній боротьбі і досягненні 

довгострокового успіху. Особливістю цього періоду в сфері підприємницької 

діяльності є практична відсутність готових рішень в управлінні підприємствами, 

неможливість стереотипного тиражування навіть найбільш вдалих ідей [463, 

с. 14]. Розвиток підприємництва вимагав нових підходів до управління. 

Ненасиченість споживчих ринків епохи масового виробництва дозволяла 

підприємцям у межах «контрольної моделі» орієнтуватися виключно на поточні 

проблеми діяльності підприємств без «заглядання» в майбутнє. Однак цей підхід 

не втратив актуальності повністю. Нині він досить поширений у тих галузях і 

сферах діяльності, де існує монополізація (що особливо властиво для державних 

підприємств) або укорінилися «неринкові» методи роботи. 

Ідея про те, що прогнозування (як прообраз функції планування) є 

вихідним моментом будь-якого управління, стала впроваджуватися вже в епоху 

масового збуту. На великих підприємствах з’явилися штабні підрозділи, що 

регулярно займаються поточним плануванням діяльності. Формальне 

планування, пов’язане із заповненням планових форм і розрахунками 

нормативних показників, обмежувалося бюджетуванням – складанням 

періодичних фінансових кошторисів за статтями витрат на різні цілі. Пізніше 

фінансові плани поширилися і на інші виробничо-господарські функції 

(виробництво, збут, НДДКР тощо), а також на окремі структурні одиниці. Як 

зазначає В. Р. Веснін, бюджетний підхід обмежувався суворим дотриманням 

фінансового плану протягом періоду, однак унаслідок підвищення мінливості 

середовища в практику було введено гнучке планування, коли плани-кошториси 

упродовж періоду могли переглядатися. Таким чином здійснювалося реагування 

на зміни зовнішнього середовища. Розвитком цього підходу, зокрема, став 

відомий метод програмно-цільового планування. Принциповою особливістю 

фінансового підходу до управління є традиційні методологічні принципи – таке 

управління повернуто усередину підприємства і слугує перш за все 
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інструментом розподілу ресурсів фірми, а також раціональної організації, 

координації та контролю діяльності підрозділів. 

До середини XX століття планування у межах фірми було спрямоване в 

основному на складання щорічних фінансових кошторисів – бюджетів за 

статтями витрат на різні цілі за кожною господарською функцією та окремими 

підрозділами (так зване бюджетування). Крім того, воно займалося 

розрахунками різних показників, визначенням форм звітності та ін. Спеціальних 

служб планування не існувало. У 1950–60-ті рр. з’явилося довгострокове 

планування з горизонтом декілька років. Його основою стало розроблення 

прогнозів розвитку фірми, обсягу продажів і формування на їх основі 

перспективних цілей, що максимізують можливості її зростання, насамперед у 

фінансовій області, при цьому широко використовувалися дисконтування 

потоку платежів, екстраполяція обсягів збуту, формалізовані методи розподілу 

ресурсів. Подібна практика отримала назву «планування від досягнутого» [150, 

с. 47]. У 1950-х – на початку 1960-х років характерними умовами діяльності 

американських компаній були високі темпи зростання товарних ринків, досить 

суттєва передбачуваність тенденцій розвитку зовнішнього середовища. Ці 

чинники зумовили потребу розширення горизонту планування і створення умов 

для становлення довгострокового планування. Особливу увагу приділяли 

прогнозуванню продажу підприємств на декілька років наперед (найчастіше на 

3–5). На початку 1960-х рр. американські, а потім й європейські корпорації 

почали виробляти у себе нову функцію – планування, спрямоване не тільки 

всередину підприємства, але і на навколишнє його середовище. 

Традиційні довгострокові та середньострокові плани виходили з 

незмінності зовнішнього оточення фірми в плановому періоді й орієнтувалися 

на мобілізацію її потенціалу. З їх допомогою відбувалося визначення кроків, які 

слід зробити у кожний конкретний момент майбутнього для досягнення її цілей 

(отримання заданого обсягу продукції, прибутку тощо). Функція планування 

розвитку підприємства в зовнішньому середовищі набула форми 

довгострокового планування. Порівняно повільне наростання характеристик 
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мінливості зовнішнього середовища зумовило пріоритетне використання в 

плануванні та управлінні екстраполяційних і статистичних економіко-

математичних методів. 

Досвід застосування довгострокового планування, який ґрунтувався на 

екстраполяції, призвів до того, що у керівників складалося уявлення про повну 

передбачуваність майбутнього. Така хибна думка спонукала до розробки 

складних та детальних планів, які з часом відхилялися через суттєві розбіжності 

бачення з реальністю. Ця ситуація викликала відмову від наслідування подібним 

розрахункам і прийняття необґрунтованих рішень [425, с. 10]. 

1960–70-ті роки позначені різким посиленням нестійкості господарського 

життя, непередбачуваності шляхів розвитку фірми та середовища, 

невизначеності її майбутнього навіть у порівняно близькій перспективі. 

Наприкінці 1960-х років соціально-економічна ситуація в більшості промислово 

розвинутих країнах істотно змінилася, це було зумовлено нарощенням кризових 

явищ і посиленням міжнародної конкуренції. Як наслідок, прогнози на основі 

екстраполяції стали все більше відрізняються від реальних результатів. Цей 

процес також ускладнювався, оскільки типовою помилкою менеджерів було 

встановлення оптимістичних цілей, з якими не збігалися реальні умови 

господарювання. Таким чином, виявилося, що прийоми довгострокового 

планування не працюють за динамічно змінного зовнішнього середовища й 

інтенсивної конкуренції [425, с. 11]. 

Подальше підвищення мінливості середовища виявило серйозні недоліки 

довгострокового планування; зокрема, низьку адекватність комплексних 

моделей, пов’язану зі спробою перенесення минулих закономірностей та 

структурних характеристик на майбутнє без урахування нових чинників і 

змінних зовнішнього середовища. Виявлений недолік послужив поштовхом до 

розвитку нової методології – стратегічного планування, що є набором дій і 

рішень, які вживаються керівництвом і ведуть до реалізації стратегій, 

призначених для того, щоб сприяти досягненню цілей організацій [388]. В 

умовах середовища, яке динамічно розвивається, екстраполяція як основа 
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складання планів втратила сенс. Поступово великі фірми стали переходити до 

стратегічного планування як свого роду синтезу маркетингового і традиційного 

довгострокового планування [150, с. 48]. 

В стратегічному плануванні відбулася заміна екстраполяційних моделей 

на розгорнутий стратегічний аналіз, що пов’язує стратегічні альтернативи, 

стратегічні цілі та перспективи їх досягнення. Арсенал стратегічного планування 

доповнюється методами побудови сценаріїв, моделями аналізу портфельних 

інвестицій, методами планування на ситуаційної основі, технологіями 

експертних оцінок тощо. У корпораціях стали створюватися спеціальні 

підрозділи стратегічного планування. І. Ансофф зазначає: «Стратегічне 

планування як аналітичний процес визначення майбутнього становища фірми 

залежно від зовнішніх умов діяльності було розроблено фірмами, які прагнули 

повернути назад процес уповільнення зростання і моральне старіння техніки і 

технологій» [125]. Пильну увагу було зосереджено на аналізі потенціалу 

підприємства, виявленні його сильних і слабких сторін.  

Вважається, що нині в межах стратегічного планування слід вирішувати 

такі основні завдання:  

− забезпечення підготовки до дій з боку потенційних і реальних 

конкурентів;  

− створення умов для швидкого реагування на зміну кон’юнктури 

(стимулювання підприємницьких здібностей менеджерів; формування 

механізмів швидкого перерозподілу ресурсів, їх концентрації на 

пріоритетних напрямках; створення умов толерантності до ризику і 

невдач);  

− боротьба з бюрократизмом, що перешкоджає реалізації нових проектів;  

− підвищення активності менеджерів і фахівців в справі пошуку і 

виявлення нових комерційних і технологічних можливостей фірми;  

− постійне оновлення бачення майбутнього компанії, що випереджає 

наявні цілі і реалізовані стратегії [150, с. 49]. 
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Стратегічне планування – тривалий аналітичний процес розробки та 

застосування стратегії. За визначенням професора Гарвардської школи бізнесу 

П. Лоранжа, стратегічне планування – процес розробки стратегії по етапах з 

роз’ясненням ролі кожного члена організації і кожного її підрозділу [65]. За 

визначення Дж. Штейнера і Дж. Майнера стратегічне планування – діяльність з 

визначення цілей організації і еволюції цілей, ресурсів, необхідних для їхнього 

досягнення, і політики, спрямованої на придбання та використання цих ресурсів 

[104, с. 158]. 

Однак основним недоліком стратегічного планування залишалося 

перенесення в майбутнє суттєвих параметрів організації, що були зумовлені її 

минулим. С. А. Попов [388] зазначає, що стратегічне планування як формальний 

процес залежить від сформованих параметрів організації, а також від її ключових 

бізнес-процесів: від уже реалізованої стратегії, сучасного виробничого процесу, 

організаційної структури тощо. У стратегічному плануванні самі особливості 

планового процесу не дають можливості вийти за межі заданих параметрів. На 

практиці для переважної більшості конкретних бізнес-ситуацій ефективні 

стратегічні зміни вимагають проривного виходу за традиційні межі і сформовані 

уявлення про підприємство. 

Надмірно формальні методи планування не дозволили впоратися з 

наростанням з початку 1970-х рр. темпів змін і нестабільності у зовнішньому 

середовищі фірм. У результаті вже і стратегічні плани перестали відповідати 

потребам господарської практики. Планування стратегічних позицій фірми 

стало доповнюватися плануванням стратегічних завдань, розв’язання яких 

дозволяло активно реагувати на зміну зовнішньої ситуації. Крім того, для 

підвищення гнучкості в кінці 1970-х – на початку 80-х рр. більшість провідних 

компаній перейшли до розбудови своїх структур, позбавлення від зайвих ланок, 

створення тимчасових підрозділів підвищеної автономності, здатних повною 

мірою реалізовувати підприємницькі моделі поведінки (на строк реалізації 

стратегії за ними закріплювалися ресурси), скорочення управлінського апарату, 
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випрямлення каналів інформації, ослаблення регламентації господарських 

зв’язків.  

Уперше методи стратегічного управління було розроблено на початку 

1970-х рр. в США консультаційною фірмою «McKinsey» та реалізовано на 

практиці в 1972 р. у компаніях «General Electric», «IBM», «Coca-Cola», «Texas 

Instruments». На початку 1980-х рр. вони вже використовувалися значною 

часткою великих корпорацій. Класик стратегічного управління, Девід Аакер 

відзначає: «Стратегічне управління зумовлено припущенням, що цикл 

планування не є достатньо ефективним для того, щоб швидко реагувати на темп 

змін, які можуть відбуватися у зовнішньому середовищі підприємства. Щоб 

впоратися зі стратегічними несподіванками та динамічним розвитком загроз і 

можливостей, стратегічні рішення повинні прийматися швидко та без 

урахування циклу планування» [1, с. 12]. І. Ансофф зазначає, що на відміну від 

стратегічного планування, умовним девізом якого можна вважати «від минулого 

– через сучасне – до майбутнього», стратегічне управління характеризується 

гаслом розвитку підприємства «Від успішного майбутнього – до сьогодення – і 

назад» [126].  

Г. Мінцберг у роботі «Зліт і падіння стратегічного планування» таким 

чином систематизував еволюцію управлінських підходів (рис. 1.3). 

До 1990-х років більшість суб’єктів господарювання у всьому світі 

розпочали перехід від стратегічного планування до стратегічного управління. 

Стратегічне управління почало трактуватися не тільки як комплекс стратегічних 

управлінських рішень, що визначають напрямок довгострокового розвитку 

підприємства, але й конкретні дії щодо забезпечення його швидкої реакції на 

зміну зовнішнього середовища, що може викликати необхідність перегляду 

цілей, критеріїв контролю або стратегії загалом. І. Ансофф розглядає стратегічне 

управління як сукупність двох взаємодоповнювальних підсистем: аналізу і 

вибору стратегічної позиції та оперативного управління в реальному масштабі 

часу [126]. Таким чином, стратегічне управління, на відміну від стратегічного 
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планування, є дієвою, зорієнтованою системою, яка включає процес реалізації 

стратегії, а також оцінку і контроль її виконання [425, с. 13]. 

 

 

Рис. 1.3. Еволюція управлінських підходів до появи сучасного 

стратегічного управління за Г. Мінцбергом 

Джерело: [355, с. 126] 

Капітальне 

бюджетування

Проектне 

планування

Структури
Системи розв язання 

проблемПолітичні принципи 

та процедури (1860)

Функціональна 

структура (1910)

Запровадження (1900) 

(робочі норми і стандарти)

Планування 

персоналу
Фінансовий контроль

Планування 

виробничих 

потужностей

Планування прибутків

Планування 

інформаційних 

систем

Професійний 

розвиток 

менеджменту

Управління на основі 

цілей (МВО)

Довгострокове 

планування (1950)

Стратегічне планування 

(1955)
Системне 

планування

Інноваційна 

структура (1970)

Аналіз стратегічних 

питань
Управління стратегічним 

господарським портфелем (1970)

Управління новими венчурними 

підприємствами

Планування й складання програми 

та бюджету (1960)

Планування виробничого 

потенціалу Управління вилученням 

капіталовкладень (1955)

Стратегічний 

менеджмент (1974)

Бюджетування



 32 

Порівняння еволюційних етапів управління показано у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1  

Порівняння еволюційних етапів управління 

Параметри 

 

Припущення  

 

Швидкість 

змін  

Основа 

управління 

Процес 

управління 

Контрольна 

модель 

Дефіцит. Усе 

вироблене буде 

куплене 

Зміни не 

відбуваються 

Контроль 

процесів 

У реальний 

час 

Бюджетний 

підхід 

Минуле 

повторюється  

Повільніше за 

реакцію фірми  

Контроль 

відхилень 

Циклічний  

 

Довгострокове 

планування 

Тенденції 

зберігаються  

Порівняно з 

реакцією фірми  

Передбачення 

можливостей 

Циклічний 

Стратегічне 

планування 

 

Майбутнє 

частково 

передбачене 

Швидше за 

реакцію фірми  

Урахування 

розвитку ринку 

та зовнішнього 

середовища  

Поєднання: 

циклічно й в 

реальному 

часі  

Стратегічне 

управління 

Несиметричність 

інформації; 

керованість змін 

Можуть бути 

контрольовані 

Стратегія 

визначає бізнес-

процеси та 

функціональну 

структуру 

Поєднання: 

циклічно й в 

реальному 

часі 

Джерело: адаптовано автором за [355] 

 

В. І. Щелкунов зазначає, що стратегічне управління — це реалізація 

концепції, в якій поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний 

підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку; 

порівнювати їх з наявними можливостями підприємства та приводити їх у 

відповідність з останніми, розробляючи та реалізуючи систему стратегій [470, 

с. 7]. 

В еволюційному розвитку концепції стратегічного управління можна 

виділити чотири етапи [280; 407, с. 7]. Перший з них у 1970-ті рр., коли концепція 

стратегічного управління набула закінченої форми й загального визнання. На 

другому етапі, у 1980-ті рр., основна увага стратегічного управління 

переключається на позиційні переваги. Третій етап (кінець 1980-х рр. та 1990-ті 

рр.) характеризується фокусуванням уваги стратегічного управління на проблемі 
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конкурентоспроможності, на джерелах конкурентних переваг, що відображають 

потребу в управлінні критичними процесами. Ресурсний підхід домінувати у цей 

період. На четвертому етапі розглядається стратегічне управління у 

постіндустріальній економіці; відбувається конвергенція стратегічного 

управління і стратегічного маркетингу, формується холістична парадигма 

стратегічного управління; поширюються ідеї стратегічного підприємництва. 

У контексті стратегічного управління розвивалися різні підходи до 

формування стратегій та стратегічних рішень. Одним з таких інструментальних 

підходів (тобто більшою мірою – на рівні інструментів, а не концептуального 

підходу до управління) став бенчмаркінг. Цей термін запроваджений у 1972 р. 

(США). Бенчмаркінг як традиція транспортування досвіду кращих компаній до 

власних систем управління спостерігався в Японії наприкінці 50-х років 

минулого століття у цілій низці малих фірм, потім вже в кінці 70-х років його 

стали використовувати й американські компанії. В. І. Щелкунов [470, с. 16] 

зазначає, що бенчмаркінг можна визначити як постійний процес порівняння 

продуктів (товарів), виробничих процесів, методів, форм та систем управління, 

інших характеристик організації загалом та її окремих частин (підсистем) з 

подібними елементами виробничо-управлінського типу інших організацій. Мета 

бенчмаркінгу будь-якого типу – підвищення конкурентоспроможності як 

окремого виду продукції, окремої підсистеми, так і всього підприємства загалом. 

Комплексність та постійні ускладнення стратегічного управління 

зумовили залучення в аналіз цього феномену представників різних наук 

(економіки, соціології, психології, політології), які зважали на логіку, типову для 

відповідних галузей знань. З огляду на це, виокремлюють чотири дихотомії, 

властиві теорії стратегічного управління: 

− між процесом формування і змістом стратегій; 

− між внутрішніми і зовнішніми (щодо меж фірми) джерелами 

конкурентних переваг; 
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− між плановим (цілі визначаються на основі прогнозів розвитку 

середовища) і програмним (первинним є бачення, середовище є 

керованим) підходом до управління; 

− між індивідуальною (стейкхолдери із різними інтересами) та 

колективною (підприємство з колективним інтересом) формою суб’єкта 

управління. 

Перша з дихотомій простежується вже в Гарвардському підручнику 

1965 р., однак під час досліджень стратегій у напрямку позитивної науки стали 

очевидними відмінності у поглядах вчених: одні віддавали перевагу 

дескриптивному аналізу того, як стратегії формулюються і реалізуються 

(стратегічний процес), інші – прагнули зрозуміти взаємозв’язок між 

стратегічним вибором фірми та її результатами (зміст стратегії). Зазначені 

методологічні розбіжності зумовили те, що у сучасній літературі зустрічаємо 

багато різних визначень стратегій [354].  

Сутність другої дихотомії полягає у з’ясуванні порівняльної важливості 

вмілого позиціонування фірми на ринку і наявності у неї унікальних ресурсів і 

організаційних здібностей, інакше кажучи, у зіставленні відмінностей між 

структурами галузей (ринків) та між окремими фірмами. Тривалий час ці логіки 

формування стратегій – «ззовні всередину» і «зсередини назовні» – були 

альтернативами. Визначну роль в обґрунтуванні пріоритету першої відіграла 

концепція конкурентних стратегій М. Портера [86], який поєднав дослідження 

стратегій з теорією галузевої організації (у трактуванні Мейсона-Бейна). Портер 

розмістив аналіз фірми (раніше – центр уваги дослідників) у галузевий контекст 

і запропонував структурний підхід до вивчення її конкурентної поведінки 

(позиціонування в галузі), сфокусувавши увагу на виявленні конкурентних 

переваг фірм. За Портером, фірма досягає конкурентної переваги, коли виконує 

такі стратегічно важливі види діяльності, як проектування, виробництво, 

маркетинг і дистрибуцію своїх продуктів з меншими витратами або кращою 

якістю, ніж її конкуренти. Проте відома статичність концепції конкурентних 

стратегій Портера і спрямованість на протиставлення зовнішніх і внутрішніх 
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аспектів конкурентних переваг обмежили 1980-ми роками її панування в теорії 

стратегічного управління, школах бізнесу і управлінському консалтингу.  

У 1990-ті рр. почала домінувати ресурсна концепція, яка виявилася 

найбільш адекватною для вивчення джерел і механізмів відмінних переваг фірм 

в кардинально змінених умовах конкуренції, перш за все у прискоренні 

оновлення продуктів, дезінтеграції традиційних галузей і конвергенції 

технологій і видів підприємницької діяльності.  

Виокремлюють такі періоди розвитку теорії стратегічного управління та 

основні концепції етапів (таблиця 1.2).  

 

Таблиця 1.2  

Етапи розвитку теорії стратегічного управління 

Період 

 

 

Етап І 

 

1960-ті – перша 

половина 1970-

х рр. 

Етап ІІ 

 

 

Кінець 1970-х –  

1980-ті рр.  

Етап ІІІ 

 

 

Кінець 1980-х 

– 1990-ті рр. 

Етап IV / 

Стратегічне 

підприємництво 

 

2000-ні рр. 

Етап V 

 

Зароджується 

у 2010-х рр. 

Рівень 

розвитку 

теорії 

Доаналітичний  Становлення 

нової наукової 

дисципліни  

Розвиток на 

власній основі: 

міждисципліна

рний 

ресурсний 

підхід   

Формування 

парадигми 

стратегій для 

постіндустріальн

ої економіки  

Формування 

системно-

рефлексивної 

парадигми 

управління 

Джерела 

конкурент

них 

переваг  

Внутрішні 

(сильні й 

слабкі сторони 

фірми)  

Зовнішні 

(структура 

галузі та 

іншого 

оточення 

фірми) 

Внутрішні 

(ресурси і 

здібності 

фірми)  

Синтез 

(взаємодоповнен

ня) внутрішніх і 

зовнішніх  

Внутрішні: 

знання, ранг 

рефлексії  

Основні 

концепції  

Стратегічне 

планування 

(перехідний 

етап) 

 

Концепція 

стратегічного 

управління  

 

• Ресурсний 

підхід  

• Ключові 

компетенції  

 

• Блакитні 

океани; 

Стратегічні 

інновації  

• Управління 

знаннями  

• Холістичне 

управління 

• Рефлексивне 

управління 

 

Джерело: адаптовано автором за [280, с. 7]  

 

У 1980-ті роки у стратегічному управлінні почали розглядати еволюційний 

підхід, сутність якого підходу полягає у визнанні факторів мінливого 
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навколишнього середовища основною рушійною силою розвитку та зміни 

організації, причому основним чинником є конкуренція за ресурси між самими 

організаціями. Встановлюється тісний взаємозв’язок між об’єктом і 

середовищем, де об’єкт перетворюється для виживання в умовах мінливого 

середовища, а середовище змінюється у зв’язку з перетворенням об’єктів [267]. 

Еволюційні моделі мають у своїй основі як частини, що відповідають моделям 

життєвого циклу, так і фазовим моделям і призначені для опису послідовностей 

розвитку та взаємодії елементів попередніх моделей в загальній моделі 

організаційного розвитку. Л. Грейнер [39] припустив, що кожна попередня фаза 

є джерелом для фази наступної і результатом фази попередньої. Ч. Хофер і 

Р. Чаран [48] виокремили істотну перевагу таких моделей у тому, що вони 

вказують на важливість, складність і критичність переходів між етапами 

розвитку підприємств. Але теоретики еволюційного підходу не дають відповіді 

на те, як повинні відбуватися такі переходи і що підприємства мають робити 

[124]. Для стратегічного управління важливі не аналогії з еволюційної теорії, а її 

основні принципи, які допомагають вирішувати проблеми підприємства, 

пояснювати його розвиток у часі. Розглядається принцип багатьох рівнів 

підприємства, за яким воно еволюціонує одночасно на декількох зовнішніх і 

внутрішніх рівнях, які перебувають в інтерактивному зв’язку [264]. Порядок на 

одному рівні часто зумовлює активність на інших рівнях. З усіх рівнів, як 

внутрішніх, так і зовнішніх, очевидно, що для підприємства, для його успіху 

суттєвими є не лише економічні, а й соціальні критерії ефективності. 

Враховувати їх обов’язково, якщо менеджери мають намір успішно працювати 

в умовах динаміки і щораз більшої складності самого підприємства і довкілля.  

У 1990-х роках увагу до ресурсного підходу привернула стаття 

К. Прахалада і Г. Хемела «Ключова компетенція корпорації», де на прикладах 

компаній-лідерів пояснено переваги концепції фірми як портфеля 

організаційних компетенцій (здібностей), а не як портфеля бізнес-одиниць. 

Ресурсна концепція ґрунтується на типових для теорії стратегічного управління 

базових припущеннях про неоднорідність фірм (в іншому випадку втрачає сенс 
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питання про їх конкурентні переваги) і відносної стійкості таких відмінностей, 

однак ці припущення тут доповнюються двома передумовами, запозиченими в 

економічній теорії: по-перше, відмінності між ресурсним багажем фірм 

породжують відмінності в їх господарських результатах, по-друге, фірми 

прагнуть максимізувати ці результати. Ресурсний підхід або підхід, що базується 

на компетенціях, вперше запропонований в теорії Ф. Найта [53], [52], яка 

пояснює, чому підприємець-власник може претендувати на залишковий дохід 

фірми. Фірма, за Найтом, є неподільним набором гетерогенних знань і 

компетенцій, що дозволяє більш уважним і обізнаним агентам отримувати 

переваги в ринкових ситуаціях та виражається у великих прибутках [62]. Ця ідея 

знайшла відображення й у запропонованому нами системно-рефлексивному 

маркетингу, що розглядається далі. 

Головна ідея ресурсної концепції полягає в тому, що притаманна 

підприємству особливість може бути стійкою завдяки його володінню 

унікальними здібностями і ресурсами, що визначають його конкурентні 

переваги. У межах галузі або стратегічної групи результати діяльності 

підприємства мають бути захищені чинниками, що ускладнюють для суперників 

копіювання його переваг. 

Принципова новизна ресурсної концепції полягає саме в визначенні умов, 

за яких підприємства мають конкурентну перевагу в стані економічної 

рівноваги. Тимчасові переваги підприємств було б легко пояснити на основі 

традиційної теорії галузей організації як феномен нерівноваги. Іншою 

відмінністю ресурсного підходу є пріоритет організаційних (підприємство – 

основна одиниця аналізу), а не галузевих причин (за М. Портером) відмінностей 

між підприємствами за показниками прибутку. До ресурсної концепції 

вважалося, що підприємства у межах галузі є однорідними з точки зору ресурсів 

та стратегій і що ресурси на ринку є високомобільними. Конкурентна перевага 

існує, коли підприємство реалізує унікальну стратегію створення вартості за 

рахунок використання власних організаційних ресурсів та компетенцій.  
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Сучасний ресурсний підхід [107; 106] стверджує, що підприємства – це не 

просто «пучки контрактів», а й сукупність унікальних ресурсів та компетенцій 

для власного використання. Як зазначає П. О. Лукша [325], в еволюційній 

традиції ресурсного підходу, фірма визначається середовищем, але не навпаки, 

тому фірма досягає успіху лише в тому випадку, коли вона накопичує чинники, 

що відповідають середовищу. Спираючись на досвід кращих компаній світу 

1980-х рр., К. Прахалад і Г. Хемел дійшли висновку, що справжні джерела 

конкурентних переваг полягають у здатності менеджменту консолідувати 

розосереджені з корпорації технології і виробничі навички в компетенції, що 

наділяють окремі підприємства потенціалом швидкої адаптації до ринкових 

умов, які постійно змінюються [43]. 

І. Б. Гурков зауважує, що ресурсний підхід тісно пов’язаний зі 

стейкхолдерською концепцією фірми (теорією зацікавлених сторін). У 

сучасному трактуванні стейкхолдери розглядаються не просто як групи і особи, 

яких стосується діяльність організації, але і як вкладники певного типу ресурсу, 

отже, її партнери [182]. Таким чином, відносини між організацією та її 

стейкхолдерами вибудовуються навколо ресурсного обміну, оскільки кожна 

сторона прагне створити власну ресурсну базу, яка найкращим чином 

відповідала б її цілям [281].  

Поступово змінюється трактування сутності стратегічного управління у 

ресурсній концепції. Раніше його сенс вбачався в оптимальному стикуванні 

фірми з її специфічним зовнішнім середовищем (на цю ідею спиралися типології 

конкурентних стратегій), інакше кажучи, концепція стратегій була реактивною. 

У ресурсному підході вона стала проактивною, оскільки тепер від фірми 

вимагається випереджальне створення і розвиток унікальних ресурсів і 

здібностей. Змістом успішних стратегій стало вважатися не придушення будь-

якою ціною суперника в ринковій конкуренції, а створення власних 

організаційних компетенцій, що важко копіюються іншими фірмами, як 

запоруки лідерства в підприємницькій діяльності. 
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На початку 1990-х років Г. Хемел та К. Прахалад запропонували 

концепцію розвитку «інтелектуальне лідерство», за якою успіх підприємства 

залежить від лідерства на майбутніх ринках, які слід уявляти та створювати на 

5–10 річну перспективу. Маркетингові зусилля не повинні обмежуватися 

задоволенням наявних запитів, а мають бути спрямовані на формування потреби 

(створення ринку), розробку і пропозицію такого продукту, що задовольнятиме 

сформовану потребу [42]. Г. Хемел і К. Прахалад встановили, що одні 

підприємства функціонують і розвиваються успішніше порівняно з іншими 

через те, що інакше уявляють собі основи й рушійні сили свого організаційного 

розвитку у принципі рівних умовах [43]. Основними умовами досягнення 

інтелектуального лідерства Г. Хемел і К. Прахалад вважають вміння 

використати потенційні можливості розвитку та нового використання продукту, 

а також «ключові компетенції» — знання і навички співробітників, які значно 

ширші за їхні посадові обов’язки. Відмовившись від традиційної термінології 

стратегічного планування, вони запровадили нові поняття «стратегічні наміри», 

що співзвучні цілям, та «стратегічна архітектура» — поява обрисів майбутньої 

галузі за ступенем її створення [407, с. 5].  

Професор Т. М. Циганкова зауважує, що важливою ідеєю концепції 

«інтелектуального лідерства» є доведення того, що конкурентоспроможність 

створюється в масштабі всієї компанії, усім її колективом, на відміну від 

постулату М. Портера, що конкурентоспроможність фірми залежить від 

«вирішальної ланки» в ланцюгу створення споживчих цінностей [455]. 

Недоліками цієї концепції є: 

− орієнтація на майбутнє, що становить загрозу для існування 

підприємства в разі глобальних економічних та політичних кризових 

явищ; 

− обмеженість у застосуванні в середньому та малому підприємництві 

(орієнтованість на лідерство); 

− краща пристосованість підходу до підприємств технологічних галузей.  
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На початку 2000-х років У. Чан Ким і Рене Моборн опублікували ідею 

стратегій «блакитних океанів». Професор стратегії і міжнародного 

менеджменту, Чан Ким, визначає стратегію «блакитних океанів» як новий 

підхід, що пояснює засоби створення нових індустрій, нових можливостей для 

розвитку та нових ринків. Основа цієї стратегії – теорія реконструкції. На відміну 

від структуралістського підходу, за якого аналізується середовище та 

формується конкурентне позиціонування, у реконструкції аналізуються 

альтернативні індустрії. На думку авторів стратегії «блакитних океанів»: «тільки 

таким шляхом можна змінити ринкову структуру і створити умови, в яких 

правила звичної конкурентної боротьби втрачають свою актуальність» [456]. В 

стратегії «блакитних океанів» значна роль приділяється аналізу минулого. Ця 

стратегія і виникла як результат цього аналізу: «Аналізуючи дані, дослідники 

знайшли деяку послідовність стратегічного мислення, яке передувало створенню 

нового ринку або індустрії. Це і було названо стратегією блакитного океану» 

[461]. Стратегія «блакитного океану» – це постійний рух з «червоних океанів» 

(традиційних ринків) до «блакитних». Щоб уникнути конкурентної боротьби, 

слід мати фокус (фірма має бути кращою в чомусь), мати відмінність від 

конкурентів та девіз (що відображає фокус та відмінність).  

Певного розвитку управлінські підходи також отримали із розвитком 

динамічних теорій олігополій (1970-ті роки), що значною мірою базуються на 

теорії ігор. Взаємодія середовища і фірми в аналізі олігополії з позицій теорії 

ігор завжди є стратегічною, але при цьому зводиться до певної дії та її наслідків. 

Взаємодії окремих фірм і результати окремих виборів далі підсумовуються. 

Однак стосунки між фірмою та середовищем можуть бути значно складнішими: 

певні дії можуть одночасно впливати на різні групи агентів (тобто немає 

«незалежності ігор»). Крім того, мають значення популяційні ефекти, тому іноді 

потрібний аналіз не окремих суб’єктів, а їх популяцій. 

Класична концепція стратегічного управління, що досить добре себе 

зарекомендувала в 70–80-ті роки ХХ століття, виявилася менш ефективною в 

нових умовах соціально-економічного розвитку, які складаються під час 
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переходу до постіндустріальних суспільних відносин під впливом процесів 

глобалізації та гіперконкуренції, зміни приросту й якості структурної будови 

капіталу організацій, глибоких метаморфоз, що відбуваються у змісті 

підприємницької діяльності. Водночас, нові умови організації і розвитку 

підприємницької діяльності лише визначили виникнення кризи в класичній 

теорії стратегічного управління, в той час як його безпосередньою причиною 

стала вже застаріла на думку низки дослідників тектоцентрична парадигма 

управління, на яку спирається ця теорія. Центральною ланкою тектоцентричної 

парадигми є визнання потреби збереження та розвитку організації як самостійної 

сутності, а не як гнучкої форми спільної діяльності людей. З позицій системного 

підходу сенс будь-якої підприємства визначається не тільки зовнішньою і 

внутрішньою будовою, а ще й тим, як і чим воно себе проявляє в системі, в яку 

воно включено як елемент. На підставі цього можна зробити висновок, що 

стратегія розвитку підприємства має дотримуватися русла стратегій розвитку 

підприємницької діяльності, в якому підприємство виступає як організаційна 

форма, а також, що розвиток підприємства має базуватися на понятті його 

можливостей розвитку функціональної корисності. Ці положення знайшли 

відображення у системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому 

управлінні. 

Слід зазначити, що холістичні ідеї давно відомі на Заході. Їх джерелом 

традиційно вважається східна філософія. Першим західним проповідником 

цілісного мислення потрібно назвати Й. В. Гете, який розробив власний 

науковий метод Anschaung, що є цікавою методикою цілісного мислення. 

Наступною помітною віхою в історії холістичної парадигми є роботи німецького 

психолога М. Вертгеймера, який на початку XX століття провів експерименти, 

що доводять: наше сприйняття не збирає світ з окремих шматочків, а сприймає 

його цілісно, єдиним способом, і лише потім у справу вступає логіка, яка 

аналітично розбиває все на частини і заново збирає світ. 

Холістична концепція формування ділових стратегій, яка розглядає світ як 

результат творчої еволюції, що спрямовується нематеріальними чинниками 
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цілісності, запропонована В. С. Єфремовим. Центральним моментом концепції є 

поняття бізнес-системи, як глобальної системної функції конкретного 

підприємства (рис. 1.4).  

 

 

Рис. 1.4. Загальний вигляд бізнес-системи за В. С. Єфремовим  

Джерело: [260, с. 4] 

 

Холістичний підхід до організації – важлива установка сучасного 

організаційного розвитку. На думку більшості фахівців, традиційний, 

«лінійний» погляд на організаційний розвиток має поступитися місцем новому, 

холістичному погляду, подібно до того, як це відбувається в медицині. Подібно 

до холістичної медицини, що займається не лікуванням хвороб, а загальним 

оздоровленням організму, включаючи розумову та душевну діяльність, сучасний 

організаційний розвиток концентрується не на вирішенні специфічних проблем 

організації, а на її «здоров’ї» загалом [374, c. 6].  

Вивчення зарубіжного й вітчизняного досвіду розвитку підприємств, як 

зазначає В. С. Єфремов, свідчить, що на кінець ХХ ст.: 

– як у підприємств, які вибудовують своє функціонування відповідно до 

певної стратегії, так і в підприємств, що не мають стратегії, шанси вижити 

практично однакові; 
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– у хаотично мінливому організаційному середовищі парадигма 

стратегічного управління сама по собі не є панацеєю і не гарантує успішного 

організаційного розвитку, хоча і додає управлінню організацією певної 

доцільності; 

– успіх супроводжує ті підприємства, чиї стратегії спрямовані на активне 

використання їх внутрішнього потенціалу для зміни зовнішнього середовища, а 

не простого пристосування до нього [260, с. 4]. 

Наші дослідження (їх результати наведені у Розділі 2 та Розділі 3) також 

свідчать, що більш успішними стають підприємства, що реалізують проактивні 

стратегії по відношенню до ринкового середовища.  

Серед нових тенденцій у розвитку науки і практики управління, що 

з’явилися напередодні XXI ст., особливо цікавим виявляється підхід, який 

отримав назву «підприємницьке управління». Ще у 80-ті роки, коли великі 

закордонні фірми усвідомили, що умовою їх виживання і збереження виступає 

гнучкість, помітно посилилася тенденція до децентралізації управління 

всередині компанії, створення підприємницьких підрозділів, «центрів 

прибутку», поширення дивізіональних структур. Крім традиційного 

підприємництва (антрепренерства), у ці роки виникло так зване внутрішнє 

підприємництво (інтрапренерство).  

Потреба в підприємницькому управлінні зумовлена перш за все 

чинниками зовнішнього оточення, а саме прискоренням технологічного 

розвитку і інформатизацією суспільства, скороченням життєвих циклів товарів 

та збільшенням їх різноманітності, підвищенням вимогливості покупців тощо. 

Оскільки нестабільність, невизначеність, непередбачуваність зовнішнього 

середовища, а також темпи змін ринкового середовища будуть зростати, 

організаціям слід адаптуватися не лише до сучасних умов, але й забезпечити таку 

здатність на тривалий період. Застосовуючи ситуаційний підхід до управління, 

заснований на врахуванні ситуаційних чинників, вплив на які дозволяє 

ефективно досягти мети, компанія забезпечує відповідність між зовнішнім і 

внутрішнім середовищем підприємства на короткий період. Підприємства, що 
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використовують стратегічний підхід до управління, прогнозують майбутні зміни 

в ринковому середовищі і прагнуть підготувати підприємство до них заздалегідь, 

забезпечуючи його ефективну роботу на більш тривалий термін. Отже, 

підприємницьке управління орієнтує підприємство на кращу адаптацію до 

безперервних змін ринкового середовища. 

В основу концепції підприємницького управління покладено більш 

широке розуміння підприємництва. За твердженням П. Друкера, 

«підприємливість – швидше тип поведінки, ніж особистісна характеристика» 

[28]. Підприємництво стало розглядатися як спосіб мислення, стиль поведінки, 

образ дій. Головне, що відрізняє підприємницьку організацію, це пошук нових 

можливостей, які існують не лише в зовнішньому оточенні, але й у 

внутрішньому середовищі організації, наприклад передача підлеглим 

повноважень і залучення їх до процесу прийняття рішень, формування 

підприємницького менталітету та поведінки. Підприємницькі організації є більш 

гнучкими і рухливими: правила, організаційні структури, ресурси, стратегії, 

системи постійно змінюються, оскільки служать для підтримки всього 

підприємницького процесу, спрямованого на досягнення цілей організації. В 

одному випадку це отримання прибутку, в іншому – реалізація нових ідей, 

інновацій, у третьому – розвиток організації, у четвертому – примноження 

багатства суспільства тощо. Самоадаптація відрізняє підприємницьку 

організацію від організацій іншого типу і дозволяє їй ефективно функціонувати 

протягом тривалого часу. Це можливо лише за умови, що підприємницьке 

мислення стає основою управління організацією, а підприємництво – 

філософією управління, яку можна висловити словами «менше менеджменту, 

більше підприємництва». Незважаючи на те що у підприємництві багато 

непередбаченого, несподіваного і незвичного, підприємницьке управління 

передбачає систематичну цілеспрямовану діяльність по реалізації функцій 

планування, організації, координації, стимулювання, контролю та аналізу. У 

концепції підприємницького управління організація розглядається як спільнота 

підприємців, що вимагає фундаментальних змін у мисленні всіх працівників, і 
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особливо менеджерів. У підприємницькій організації формується новий тип 

менеджера – менеджер-підприємець замість менеджера-адміністратора [414].  

Таким чином, головне, що відрізняє підприємницьку організацію, – це 

формування підприємницької філософії, яка пронизує всю систему управління, 

зокрема і систему управління людськими ресурсами. Дух творчості, постійний 

пошук нових можливостей, колективне самонавчання, партнерство і довіра 

спонукає працівників до самореалізації, новаторства і співробітництва у межах 

власної організації. Особливістю інтрапренерства є орієнтація на 

демократичний, а не на примусовий механізм управління, на інтеграцію 

підприємницьких ініціатив з планами корпоративних стратегій [270, с. 17]. 

Д. В. Райко вказує, що підприємницька модель управління є основою 

стратегічного підприємництва: запровадження нового стилю керівництва та 

організаційної форми, яка передбачає створення на підприємствах незалежних 

господарських одиниць, радикальна децентралізація повноважень і 

відповідальності та одночасно високий рівень згуртованості підприємства [395, 

с. 82]. 

Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління – це новий 

етап усвідомлення сутності стратегічного управління; форма управління з 

системною рефлексією, що передбачає визначення стратегічного бачення 

об’єкта управління та концентрацію діяльності на відповідному перетворенні 

об’єкта управління шляхом усвідомлення власних стратегічних інтересів 

суб’єкта управління, намірів і дій контрагентів ринкових відносин та створення 

умов для системної реалізації власних інтересів і інтересів контрагентів 

засобами ринкового обміну.  

Еволюція підходів до управління і до стратегічного управління, зокрема, 

позначилися і на визначенні стратегічного управління. Стратегічне управління 

як самостійна наукова дисципліна з’явилося у другій половині 1960-х рр.., хоча 

перші роботи з військової стратегії з’являються ще до 4 століття до н.е. [71, 

с. 18]. Міждисциплінарні дискусії призвели до появи різних поглядів на сутність 

стратегічного управління. Так науковці-практики зі США А. А. Томпсон, А. Дж. 
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Стрікленд у своїх перших роботах та низка українських та російських 

дослідників вважають стратегічне управління видом діяльності [431, с. 565], 

[283, с. 26], [463, с. 372], [439, с. 189–190]. У пізніших роботах А. А. Томпсон, 

А. Дж. Стрікленд [432, с. 50] визначають стратегічне управління як сукупність 

процесів. Тієї ж думки дотримуються в своїх роботах М. Портер [392], І. Ансофф 

[125], Ф. Котлер [301], Ж.-Ж. Ламбен [313], Г. Мінцберг [351], Д. Хассі [451], 

С. Серто, П. Пітер [18], М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва [343, с. 7]. П. Друкер 

та деякі автори пострадянського простору виділяють стратегічне управління як 

підсистему менеджменту [247], [146, с. 369], [418, с. 379]. Інші автори вважають, 

що стратегічне управління – сукупність управлінських рішень і дій, зокрема, це 

М. Стал та Д. Грігзбі [71, с. 4], Р. Л. Дафт [184, с. 810], А. П. Міщенко [356, 

с. 321], З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький [160, с. 17], М. М. Смірнов [413, с. 7]. 

О. С. Віханський [153], Г. Л. Багієв [134, с. 668], А. С. Большаков [141, с. 14] 

вказують, що стратегічне управління є особливим підходом до управління, а 

А. Г. Семенов [409, с. 8] П. Забєлін, Н. Мойсеєва [263] – концепцією та 

технологією управління. На думку В. В. Глухова, це спосіб мислення [169, с. 56]. 

Погодимося з тим, що стратегічне управління слід розглядати як 

концептуальний підхід до управління, що має суттєві особливості і є 

еволюційним етапом розвитку підходів до управління взагалі і управління у 

підприємництві зокрема. Що стосується предмету стратегічного управління, то 

у цьому питання також є різні думки. У перших публікаціях (1960-ті роки) 

І. Ансофф [125] визначав стратегічне управління як діяльність, що пов’язана з 

постановкою цілей і завдань підприємства та підтриманням таких 

взаємовідносин між підприємством й оточенням, які дають змогу досягти цілей 

підприємства, відповідають його внутрішнім можливостям і забезпечують його 

пристосованість до зовнішніх умов. Пізніше І. Ансофф ввів поняття 

стратегічного вибору [126]. За І. Ансоффом, стратегічне управління – процес 

прийняття і виконання стратегічних рішень, центральною ланкою котрого є 

стратегічний вибір, що базується на зіставленні власного ресурсного потенціалу 

підприємства з можливостями і загрозами зовнішнього середовища, в якому діє. 
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Стратегічне управління складається зі взаємопов’язаних процесів: 

формулювання стратегій; розвитку ділових здібностей підприємства; управління 

впровадженнями стратегій. 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд визначали стратегічне управління як 

діяльність зі стратегічного менеджменту, пов’язану з постановкою цілей та 

завдань підприємства та підтримкою низки взаємовідносин між підприємством і 

оточенням, які дозволяють йому досягти своїх цілей, відповідають його 

внутрішнім можливостям та дозволяють залишитися сприйнятливим до 

зовнішніх вимог [431, с. 565]. У новішому виданні «Стратегічного 

менеджменту» вони уточнюють, що стратегічне управління є комплексним 

процесом, і його п’ять завдань розділяються концептуально, але вирішуються 

комплексно. Формування стратегічного бачення компанії, цілей, стратегії і 

методів реалізації ніколи не завершується. Оцінка діяльності, виявлення змін у 

зовнішньому середовищі та внесення коректувань – обов’язкові складові 

стратегічного менеджменту [432, с. 50]. 

Американські вчені М. Стал та Д. Грігзбі дають таке визначення 

стратегічного управління: це низка управлінських рішень щодо підприємства 

відносно його оточення, які визначають внутрішні процеси та забезпечують 

довготривалу та ефективну діяльність підприємства [71, с. 4]. Один з провідних 

фахівців у галузі управління професор Д. Аакер зазначає, що стратегічне ринкове 

управління або стратегічне управління керується припущенням, що цикл 

планування не в змозі відповідати швидким змінам, які можуть відбуватися в 

зовнішньому середовищі фірми. Щоб впоратися зі стратегічними 

несподіванками та загрозам і можливостями, що швидко розвиваються, 

стратегічні рішення слід приймати швидко и поза межами циклу планування [1, 

с. 12]. Професор А. П. Міщенко пропонує визначення стратегічного управління 

як набору рішень і дій щодо формулювання і впровадження стратегії, покликаної 

забезпечити компанії найкращий конкурентний стан в зовнішньому середовищі 

і досягнення поставлених цілей [356, с. 321]. Це визначення відповідає 

еволюційному підходу і суперечить проактивній парадигмі стратегічного 
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управління. Відомий російський професор О. С. Віханський вважає, що 

стратегічне управління – це таке управління організацією, що спирається на 

людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на 

запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що 

відповідають виклику з боку оточення і що дозволяють досягти конкурентних 

переваг, що у сукупності дає можливість організації вижити в довгостроковій 

перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [153]. Вітчизняна дослідниця Г. І. 

Кіндрацька визначає стратегічне управління як діяльність, яка забезпечує 

створення та підтримання стратегічної відповідності між цілями організації, її 

потенціалом і можливостями у зовнішньому середовищі [283, с. 26]. На думку 

українських вчених В. О. Василенка та Т. І. Ткаченко, стратегічне управління – 

це підсистема менеджменту комерційної організації, що здійснює весь комплекс 

конкретних робіт професійної діяльності зі стратегічного аналізу, розвитку, 

реалізації і контролю стратегії організації [146, с. 369]. І. Ф. Комарницький та 

З. І. Галушка розглядають стратегічне управління, з одного боку, як сукупність 

дій і рішень у процесі розв’язання стратегічних проблем підприємства; з іншого 

– як сукупність управлінських рішень і дій щодо формування та реалізації 

стратегії, прийняття рішень з виробничо-збутової діяльності підприємства, 

вибору ринкового сегмента та використання ресурсів з метою забезпечення 

успішної діяльності у мінливому оточенні [160, с. 17]. Українські автори М. М. 

Мартиненко та І. А. Ігнатьєва зауважують, що стратегічне управління можна 

розглядати як сукупність специфічних процесів прийняття управлінських 

рішень щодо формування мети та визначення цілей організації, вибору стратегії 

її діяльності та використання ресурсів у ринковому середовищі, що 

забезпечують реалізацію цих стратегій [343, с. 7]. Схоже визначення подає 

провідний маркетолог-практик Росії В. Д. Шкардун, який визначає стратегічне 

управління як діяльність, що пов’язана з постановкою цілей і завдань організації 

і з підтримкою низки взаємин між організацією і оточенням, які дозволяють їй 

досягти своїх цілей, відповідають її внутрішнім можливостям і забезпечують 

сприйнятливість до зовнішніх вимог [463, с. 372]. Колектив російських авторів у 



 49 

праці «Міжнародний маркетинг» під редакцією Г. Л. Багієва зазначає, що 

стратегічний менеджмент – це управління оновленням / зростанням організації 

на основі стратегічного планування, мета якого – динамічна конкурентна 

взаємодія маркетингового мікросередовища організації з її мезосередовищем, 

що досягається за рахунок конкурентоздатного придбання і використання 

відмінних ресурсів [134, с. 668]. Цим організація визначається як відкрита 

система. С. М. Баранцева розуміє під стратегічним управлінням прибутком 

підприємства процес стратегічних змін, спрямованих на переорієнтування 

чинної стратегії управління прибутком торговельного підприємства з 

урахуванням взаємозалежності його внутрішніх можливостей і умов 

зовнішнього середовища [137, с. 8]. Це визначення, як і багато інших, є 

реактивним і не відображає проактивну сутність сучасної парадигми 

стратегічного управління щодо зовнішнього середовища. На думку А. Г. 

Семенова, стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються 

цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість 

встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями 

(потенціалом) організації та приводити у відповідність шляхом розробки та 

реалізації системи стратегій («стратегічного набору») [409, с. 8]. 

1973 року П. Друкер [247] висловив думку про те, що стратегічне 

управління – специфічна й визначна структура будь-якого і кожного 

підприємства, мета існування якої полягає у створенні споживачів. При цьому 

П. Друкер відводить маркетингу активну роль в управлінні з орієнтацією на 

споживача. Це визначення стало прогресивним для свого часу через поєднання 

із маркетинговим підходом. Водночас, воно звужує поняття стратегічного 

управління. Також маркетинг стає ключовою особливістю у визначенні 

стратегічного управління, за думкою Ф. Котлера та Ж.-Ж. Ламбена «Стратегічне 

управління є процесом розробки формальної стратегії, що сприяє використанню 

підприємством можливостей зовнішнього середовища у своїх інтересах за 

рахунок встановлення та збереження стратегічної відповідності між цілями і 

можливостями підприємства та динамічними можливостями ринку» [297]. 
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Ф. Котлер визначає, що маркетинг сприяє у розробці стратегічного плану, який, 

у свою чергу, визначає роль маркетингу на підприємстві. Стратегічне 

планування фактично ототожнюється Ф. Котлером з маркетинговим 

плануванням. Однією з функцій маркетингу визначається бути джерелом 

інформації для розробки стратегічного плану. Ж.-Ж. Ламбен (1993 р., [313]) 

визначає стратегічне управління як процес управління з метою здійснення місії 

підприємства шляхом управління взаємодією підприємства з його оточенням і 

вказує, що маркетинговий підхід – головна умова, що визначає економічний та 

соціальний вибір підприємства.  

На думку М. Портера (1980-ті рр., [392]), предметом стратегічного 

управління є процес створення і надання цінностей, який визначається 

концепціями ланцюжка і системи цінностей. Але М. Портер розглядає 

стратегічне управління в контексті конкурентного середовища. Натомість один 

з класиків стратегічного управління, що систематизував значну кількість шкіл 

стратегічного підходу до управління, Г. Мінцберг зі співавторами Дж. Куінном 

та С. Гошалом [351] під стратегічним управлінням розуміють процес поєднання 

окремих складових формального стратегічного аналізу. За Г. Мінцбергом, 

реальна стратегія призначена для об’єднання внутрішніх рішень і зовнішніх 

подій в єдиний процес для створення нового, широкого розуміння необхідних 

дій. Це визначення виявляє пізнавальний підхід у сутності стратегічного 

управління. К. Боумен [142, с. 171] визначив стратегічне управління як 

діяльність пов’язану з постановкою цілей і задач організації, з підтримкою 

взаємовідносин між організацією і оточенням, які дають можливість їй досягти 

своїх цілей, відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють залишатись 

сприйнятливою до зовнішніх вимог. На думку Д. Хассі [451], стратегічне 

управління – процес управління довгостроковими цілями, стратегією 

підприємства та її здійсненням. Колектив вчених з Росії, зокрема А. Г. Поршнєв, 

З. П. Румянцева, Н. А. Саломін [438, с.139] зазначають, що стратегічне 

управління – процес, який визначає послідовність дій організації щодо 

розроблення та реалізації стратегії. 
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Визначення Д. Хассі, К. Боумена, А. Г. Поршнєва та інших є доволі 

процесним та не відображають сутності стратегічного управління як 

концептуального підходу до управління; його відмінності від стратегічного 

планування і не враховують можливості впливу на зовнішнє середовище та 

маркетингового підходу, зокрема у погодженні впливових інтересів. 

С. Серто, П. Пітер [18] вказують, що стратегічне управління – тривалий, 

послідовний, взаємопов’язаний процес, спрямований на підтримку діяльності 

підприємства відповідно до його оточення. За визначенням російських фахівців 

П. Забєліна та Н. Мойсеєвої [263] стратегічне управління – технологія 

управління в умовах підвищеної нестабільності чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища і їх невизначеності в часі. М. Володькіна [157] 

визначає стратегічне управління як багатоплановий поведінковий процес, 

спрямований на розроблення і реалізацію стратегії підприємства з урахуванням 

змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Іншій фахівець з Росії, 

М. Смірнов [413, с. 7] вказує, що стратегічне управління можна визначити як 

сукупність основних рішень, покликаних забезпечити відповідність фірми 

середовищу її розвитку (і, відповідно, життєздатність підприємства у досить 

тривалій перспективі). Усі ці визначення стратегічного управління відповідають 

екологічній моделі управління, що передбачає реактивну поведінку, 

пристосування до змін зовнішнього середовища та не дають змогу розглядати 

саме середовище як об’єкт управління. 

За Е. А. Уткіним [439, с. 189–190], стратегічне управління – діяльність, яка 

полягає у виборі сфери та системи дій щодо досягнення довгострокових цілей 

організації в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюються. Згідно з 

визначенням російського науковця В. Глухова [169, с. 56], стратегічне 

управління – програмний спосіб мислення і управління, який забезпечує 

узгодження цілей, можливостей підприємства й інтересів власників і 

працівників. Це визначення є доволі прогресивним і відповідає маркетинговій 

парадигмі. Р. Л. Дафт фактично зводить стратегічне управління до набору 

рішень і дій «щодо формулювання і впровадження стратегії, покликаної 
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забезпечити компанії найкраще конкурентне положення у зовнішньому 

середовищі і досягнення встановлених цілей» [184, с. 810]. 

О. С. Віханський та А. Л. Наумов [152, с. 21] акцентують увагу на 

внутрішньому потенціалі організації, споживчих запитах та врахуванні 

зовнішнього оточення в процесі управління: «стратегічне управління можна 

визначити як управління організацією, яке спирається на людський потенціал як 

основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко 

реагує і здійснює своєчасні зміни в організації, які відповідають виклику з боку 

оточення і дозволяють домагатися конкурентних переваг, що у сукупності 

дозволяє організації вижинати і досягати своїх цілей у довгостроковій 

перспективі». 

Якщо узагальнити визначення стратегічного управління, запропоновані 

різними авторами, отримаємо більше десяти різних концептуальних підходів 

(таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.3  

Предмет стратегічного управління 

№ Предмет стратегічного 

управління 

Автори 

1 Формування бачення, цілей та 

задач щодо об’єкта управління 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [431, с. 565], 

Д. Хассі [451], К. Боумен [142, с. 171], М. М. 

Мартиненко, І. А. Ігнатьєва [345, с. 7], В. Д. Шкардун 

[463, с. 372], А. Г. Семенов [409, с. 8] 

2 Підтримка взаємовідносин із 

зовнішнім оточення; 

приведення діяльності 

відповідно до зовнішнього 

оточення 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [431, с. 565], 

М. Стал та Д. Грігзбі [71, с. 4], Д. А. Аакер [1, p. 12], 

І. Ансофф [125], Ф. Котлер [301], Ж.-Ж. Ламбен 

[313], Г. Мінцберг, Дж. Куінн, С. Гошал [351], 

С. Серто, П. Пітер [18], К. Боумен [142, с. 171], Р. Л. 

Дафт [184, с. 810], П. Забєлін, Н. Мойсеєва [263], 

О. С. Віханський [153], Г. І. Кіндрацька [283, с. 26], 

З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький [160, с. 17], М. М. 

Мартиненко, І. А. Ігнатьєва [343, с. 7], В. Д. Шкардун 

[463, с. 372], Г. Л. Багієв [134, с. 668], М. Володькіна 

[157], Е. А. Уткін [439, с. 189–190], М. М. Смірнов 

[413, с. 7], А. С. Большаков [141, с. 14] 
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Продовження таблиці 1.3 

№ Предмет стратегічного 

управління 

Автори 

3 Приведення діяльності 

відповідно до внутрішнього 

потенціалу (можливостей) 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [431, с. 565], 

К. Боумен [142, с. 171], Г. І. Кіндрацька [283, с. 26], 

В. Д. Шкардун [463, с. 372], А. Г. Семенов [409, с. 8], 

І. Ансофф [125], М. М. Тренєв [436, с. 271], А. С. 

Большаков [141, с. 14] 

4 Формування стратегії А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [431, с. 565], 

Ф. Котлер [301], Г. Мінцберг, Дж. Куінн, С. Гошал 

[351], Д. Хассі [451], Р. Л. Дафт [184, с. 810], А. П. 

Міщенко [356, с. 321], З. І. Галушка, І. Ф. 

Комарницький [160, с. 17], М. М. Мартиненко, І. А. 

Ігнатьєва [343, с. 7], А. Г. Семенов [409, с. 8], 

І. Ансофф [125], М. Володькіна [157] 

 5 Оцінка діяльності та 

коригування 

А. А. Томпсон та А. Д . Стрікленд [431, с. 50] 

6 Забезпечення довготривалої та 

ефективної діяльності; 

досягнення цілей 

М. Стал та Д. Грігзбі [71, с. 4], Ж.-Ж. Ламбен [313], 

К. Боумен [142, с. 171], Р. Л. Дафт [184, с. 810], А. П. 

Міщенко [356, с. 321], О. С. Віханський [153], З. І. 

Галушка, І. Ф. Комарницький [160, с. 17], Е. А. Уткін 

[439, с. 189–190], М. М. Смірнов [413, с. 7] 

7 Орієнтація на людський 

потенціал як основу успіху 

О. С. Віханський [153] 

8 Орієнтація на споживача О. С. Віханський [153], П. Друкер [247] 

9 Розв’язання проблем 

підприємства 

З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький [160, с. 17] 

10 Створення і надання цінностей М. Портер [392] 

11 Стратегічний аналіз Г. Мінцберг, Дж. Куінн, С. Гошал [351] 

12 Визначення соціально-

організованої системи 

В. С. Соловйов [418, с. 379] 

13 Узгодження цілей 

підприємства, можливостей та 

інтересів власників і персоналу 

В. В. Глухов [169, с. 56] 

14 Розвиток ділових здатностей 

(компетенцій) 

І. Ансофф [125, с. 414] 

Джерело: власні розробки автора 

 

Підходи різних дослідників до визначення сутності стратегічного 

управління здебільшого процесні, стратегічне управління визначається як 

послідовність «формування бачення та цілей – формування стратегії – 

забезпечення довготривалої та ефективної діяльності з досягнення цілей». Такий 

підхід ототожнює значною мірою стратегічне управління зі стратегічним 

плануванням і не відображає суттєвої відмінності стратегічного управління як 
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парадигми управління, в основі якої покладено не екстраполяцію минулого при 

плануванні майбутнього, а програмування майбутнього за рахунок проактивної 

позиції суб’єкта управління по відношенню до ринкового середовища.  

Значно менше дослідників додає до визначення стратегічного управління 

такі його функції як: 

− приведення діяльності відповідно до внутрішнього потенціалу 

(внутрішніх можливостей); 

− підтримка взаємовідносин із зовнішнім оточення; приведення 

діяльності відповідно до зовнішнього оточення. 

Перший варіант (орієнтація на внутрішні можливості) відповідає 

ресурсному підходу. Водночас обидві вказані функції обмежують як об’єкт 

стратегічного управління, так і діяльність у межах реактивного підходу. 

Сучасний погляд на стратегічне управління полягає у розширенні 

уявлення про об’єкт управління і наданні нового змісту стратегічному 

управлінню (системно-рефлексивне управління). Зокрема, як внутрішній 

потенціал та компетенції, так і зовнішнє оточення і ринок взагалі розглядається 

як можливі об’єкти стратегічного управління. Таким чином, стратегічне 

управління визначається як концептуальний підхід до управління, що полягає у 

формуванні та реалізації стратегічних інтересів суб’єкта управління шляхом 

перетворення об’єкта управління у стратегічній перспективі, що відповідає 

інтересам. При цьому у випадку застосування стратегічного підходу в 

підприємництві об’єктом управління може бути підприємство, його компетенції, 

знання, ресурси, зовнішнє оточення підприємства, ринок загалом. Реалізація 

інтересів суб’єкта управління в ринкових відносинах має розглядатися у 

контексті колективних інтересів (внутрішні стейкхолдери та персонал 

підприємства), контр-інтересів (конкуренти), ланцюга інтересів (постачальники, 

посередники, інші категорії партнерів), інтересів покупців та споживачів. 

Враховуючи означене, стратегічне управління має тісний зв’язок із ринковим 

або маркетинговим управлінням. 
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1.2. Сутність системно-рефлексивного стратегічного управління і 

маркетингу 

 

 

Розвиток стратегічного управління в сучасних умовах все більше полягає 

у наданні нового розуміння ролі маркетингу в управлінні діяльністю 

підприємств. В економічній літературі є різні точки зору на природу маркетингу 

та його роль у сучасній економіці. Позиції авторів можуть принципово відмінні 

з питань, пов’язаних із можливістю застосування маркетингового підходу до 

організації підприємницької та іншої діяльності на різних рівнях управління. 

Крім того, простежуються неузгодженість термінів і відмінності у поглядах з 

питань, маркетингу та маркетингового управління. Фахівці одностайні в тому, 

що сферою маркетингу є питання, пов’язані з організацією діяльності суб’єкта 

ринкової економіки, ділові відносини якого зорієнтовані на задоволення 

інтересів наявних і потенційних клієнтів. Це спрощене трактування концепції 

маркетингу, яке не охоплює всю значущість і роль маркетингу в сучасному 

суспільстві. Тому важливо більш точно визначити місце і функції маркетингу в 

сучасній економіці, а також те, як еволюціонує роль і важливість маркетингу в 

процесі економічного розвитку.  

Сьогодні маркетингова діяльність вийшла за межі окремого підприємства. 

Це явище розширення маркетингового простору пов’язане з потребою сучасної 

економіки інтегрувати окремі ринки в єдине ціле, створити таке господарське 

середовище, яке б якнайкраще сприяло задоволенню потреб населення і 

зростанню його добробуту в короткостроковому і довгостроковому періоді.  

У сучасній економіці концепція маркетингу зазнає суттєвих змін, 

пов’язаних з розвитком і ускладненням самої економічної системи. По-перше, 

це стосується розширення меж використання маркетингового підходу та появи в 

маркетинговій концепції понять мікро- і макромаркетингу. По-друге, зміни 

відбуваються в традиційній галузі застосування маркетингових принципів – в 

організації діяльності на рівні окремого суб’єкта ринкової економіки. Тут 
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суттєво зростає роль стратегічного маркетингу, переплітаються завдання 

операційного та стратегічного маркетингу, з’являються поряд з традиційними 

інструментами комплексу маркетингових комунікацій нові, пов’язані із 

запропонованим рівнем сервісу і новою політикою відносин з клієнтом. 

Еволюція визначень свідчить про неоднозначне розуміння маркетингу як 

економічної категорії і про те, що все ще триває процес його усвідомлення. 

Підґрунтям теорій маркетингу стала модель маркетинг-міксу або комплексу 

маркетингу. Основою комплексу маркетингу стало комбіноване та 

координоване використання різних інструментів маркетингу, до яких належать 

товар (Product), ціна (Price), просування (Promotion), рух та розподілення товарів 

(Place). 

Незадоволеність сучасною моделлю маркетингу спонукає зарубіжних 

дослідників знаходити нові шляхи його розвитку. Зокрема, можна говорити про 

такі основні напрями розвитку маркетингу:  

− розширення моделі «4P»;  

− стратегічний маркетинг;  

− маркетинг взаємодії;  

− холістичний маркетинг; 

− латеральний маркетинг. 

Деякі фахівці розширюють комплекс маркетингу до 6, 7 і більше 

елементів, додаючи до зазначених вище персонал (People), спосіб дії (Policy). 

Цікавою є спроба доповнити маркетинг-мікс проектуванням в часі і в просторі 

результатів маркетингових досліджень (Projection). Слід зазначити, що теорія 

маркетинг-міксу тривалий час була достатньо ефективною, хоча й спрямована 

переважно на здійснення одиничної угоди купівлі-продажу. 

Криза управлінських підходів початку ХХІ сторіччя (зокрема, Г. Мінцберг 

[355]) зумовила новий етап еволюції управлінських підходів, що 

характеризується новими фокусами об’єктів управління (ринкові ніші, «блакитні 

океани» тощо), проактивністю підходів до ринкового середовища, циклічним 

характером, орієнтацією на знання (knowledge-based economy). У цей період 
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маркетинговий підхід до управління підприємницькою діяльністю набуває 

нового змісту, відбувається конвергенція стратегічного маркетингу та 

стратегічного управління. За останні десятиріччя маркетинг запроваджений в 

стратегічну та оперативну діяльність більшості компаній світу. Маркетинг 

вийшов за межі підприємницької діяльності, з’явився політичний маркетинг, 

маркетинг країн та територій, персональний маркетинг тощо. Фактично 

маркетинг увійшов у різні сфери життя. Формально маркетинг запроваджений у 

діяльність значної частки підприємств і в Україні, але він найчастіше 

розглядається як певний набір інструментів дослідження ринку та просування 

товарів. Вульгаризація ролі маркетингу в системі управління підприємницькою 

діяльністю знижує його ефективність, послабляє позиції підприємства в умовах 

глобалізованого ринкового середовища та інтенсифікації конкуренції.  

Стратегічний маркетинг передбачає систематичний та безперервний 

аналіз ринку (у першу чергу – інтересів зовнішніх стейкхолдерів), розробку та 

виробництво продукту (або надання послуги), що дозволяє підприємству 

обслуговувати обрані цільові ринкові сегменти більш ефективно, ніж 

конкуренти. За рахунок цього підприємство забезпечує стійку конкурентну 

перевагу власним товарам та брендам, зокрема й на міжнародному ринку. 

Стратегічний маркетинг стає невід’ємною складовою ефективного розвитку та 

органічної взаємодії підприємства з глобальним ринковим середовищем.  

Як зазначає Д. В. Райко у монографії «Стратегічне управління розвитком 

маркетингової діяльності», теорія маркетингу та стратегічного управління 

перебуває в стадії розвитку, тому актуальним є визначення теоретичних засад 

взаємозв’язку між стратегічним управління і маркетингом  [398, с. 86]. Вивчення 

джерел з питань взаємозв’язку понять маркетингу і стратегічного управління 

(рис. 1.5) дозволяє виокремити щонайменше п’ять концептуальних підходів до 

розуміння сутності маркетингу та ролі маркетингу в процесі розроблення і 

реалізації стратегії підприємства. Аналіз наукових робіт засвідчив, що ця 

проблема недостатньо досліджена як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. 

І. А. Аренков, Г. Л. Багієв зазначають, що в економічній літературі є різні 
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трактування сутності та змісту поняття «маркетинг», проте всі економісти 

одностайні в одному, що «маркетинг» – явище так чи інакше пов’язане з ринком, 

ринковими процесами, ринковою діяльністю [128]. 

 

 

Рис. 1.5. Зв’язок понять маркетингу та стратегічного управління 

Джерело: власні розробки автора 

 

Виділятимемо маркетинг як функцію в підприємницькій діяльності, набір 

інструментів дослідження ринку та впливу на поведінку клієнтів і партнерів; 

стратегічний маркетинг як функцію забезпечення збільшення пожиттєвої 

вартості клієнтів через управління їх поведінкою за допомогою стратегічних 

інструментів таких як бренд, програми лояльності; стратегічне маркетингове 

управління як технологію стратегічного управління підприємством на засадах 

стратегічного маркетингу. Зазначимо, що стратегічний маркетинг може існувати 

як окрема функціональна підсистема на підприємстві, в якому стратегічне 

управління розглядається як базова управлінська технологія (на рис. 1.5 такий 

зв’язок показаний пунктиром). Також підприємство, що обрало базову 

конкурентну стратегію лідерства або фокусування за рахунок оптимізації витрат, 

може розглядати маркетинг як тактичну, а не стратегічного-орієнтовану 

функцію, застосовуючи маркетингові інструменти для підтримки базової 

стратегії. Таким чином, існують численні варіанти як для теоретичного 

обґрунтування поняття маркетинг, так і для практичного його застосування. 

Стратегічне маркетингове 

управління

Управління маркетингом

(як функцією)

Стратегічне управлінняСтратегічний маркетинг

Маркетинг
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Так, перша група дослідників [432; 313; 350; 377; 386] розглядає роль 

маркетингу як функції або набору «інструментів» стратегічного управління у 

вирішенні завдання забезпечення довгострокового успіху. Зміст цієї наукової 

позиції зводиться до твердження про існування функціональної інтеграції 

маркетингу до стратегічного управління. Як функція управління маркетинг 

розглядається в якості засобу реалізації ринкової політики підприємства, або як 

інструментарій підприємництва.  

Предметом стратегічного маркетингового управління фахівці вважають: 

− аналіз інтересів споживачів; 

− методи та процес задоволення інтересів споживачів; 

− формування ринкової стратегії; 

− розробка товарів для ефективного обслуговування сегментів; 

− досягнення конкурентної переваги; 

− формування маркетинг-мікс; 

− забезпечення здатності до розвитку та досягнення довгострокових 

цілей. 

Специфіка функції маркетингу, на думку цих учених, полягає в 

спрямованості на підприємство та здійснення процесу обміну між 

підприємством і його споживачами. Ці дослідники розглядають маркетинг як 

функцію управління і не розглядають його як основу стратегічного управління.  

Згідно з другою точкою зору [408; 442; 177; 245] між концепціями 

маркетингу та стратегічного управління відбувається конвергенція. 

Прихильники цієї наукової позиції переконують у неминучості «єднання 

маркетингу і стратегії» і постійному перетворенні маркетингу на стратегію, 

причому деякі автори включають до завдань маркетингу розробку стратегії 

розвитку підприємства. Зокрема, Д. В. Райко стверджує, що: «Маркетинг 

відіграє ключову роль у деяких областях стратегічного планування. По-перше, 

він визначає концепцію, що орієнтує стратегію підприємства на вирішення 

потреб найважливіших споживачів. По-друге, маркетинг надає вихідні дані для 

виявлення привабливих можливостей ринку й оцінки потенціалу підприємства. 
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Нарешті, <…> маркетинг допомагає розробляти стратегії виконання задач» [398, 

с. 88]. 

Орієнтація маркетингу на «вирішення» потреб «найважливіших» 

споживачів формально збігається з традиційним поглядом на концепцію 

маркетингу, але не відповідає сучасному «стейкхолдерівському» розумінню 

маркетингової орієнтації. Так, один з провідних українських фахівців у сфері 

міжнародного маркетингу, Т. М. Циганкова представляє сучасну маркетингову 

парадигму як «стратегічну бізнесову концепцію, націлену на досягнення 

довгострокового та безперервного задоволення потреб трьох основних груп 

стейкхолдерів: споживачів, персоналу, акціонерів (власників)» [454, с. 66–67], 

але навіть у цьому визначенні не враховано інші внутрішні стейкхолдери та 

зовнішні стейкхолдери підприємства на що, зокрема, вказує О. Л. Каніщенко у 

своїй монографії [275]. 

Також постає питання щодо інструментального підходу у визначенні ролі 

маркетингу. Водночас можна погодитися із висновком Д. В. Райко стосовно 

того, що маркетинг є методологічною основою стратегічного управління, що 

вимагає системного підходу. Далі, на підставі аналізу, що базується на роботах 

Я. Корнаї [293] та Г. Б. Клейнера [284], Д. В. Райко стверджує, що стратегічне 

маркетингове управління може розглядатися як підсистема у складі системи 

стратегічного управління. 

Третя група авторів розглядають маркетинг як філософію управління, що 

передбачає системний підхід до розв’язання проблем адаптації підприємства до 

зовнішніх змін, адекватності стратегії підприємства інтересам споживачів. Це, 

зокрема, П. Друкер, П. Дойль, А. О. Старостіна, Т. М. Циганкова, О. Л. 

Каніщенко, В. Д. Шкардун, Р. С. Дяків, Д. В. Мінаєв, С. В. П’ятенко. 

За словами П. Друкера, «маркетинг – основа основ всієї підприємницької 

діяльності. Його не можна розглядати як певну функцію, виконувану певним 

відділом нарівні з виробництвом і управлінням персоналом. Безумовно, 

маркетинг передбачає вирішення певних завдань і виконання комплексу заходів. 

Проте маркетинг перш за все – домінуюча стратегія, ідеологія, якій покликані 
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слідувати всі структури підприємства. Маркетинг – сукупна діяльність, яка 

оцінюється за кінцевими результатами, тобто з точки зору споживачів» [247, 

с. 73]. З цією позицією погоджується і В. Д. Шкардун: «Маркетингова орієнтація 

діяльності підприємства по суті означає установку на досягнення мети 

діяльності ринковими, маркетинговими методами. Це скоріше характеристика 

стилю мислення менеджерів, корпоративної культури, системи норм і цінностей, 

на базі яких формуються цілі та стратегії» [463, с. 22]. 

Р. С. Дяків та Д. В. Мінаєв розглядають маркетинг як технологію 

управління з позицій маркетингової ідеології. Якщо Р. С. Дяків обмежується 

спрямуванням дій підприємства на здійснення обміну, що задовольняє 

контрагентів, то Д. В. Мінаєв каже про інтеграцію філософії маркетингу у 

підприємницьку діяльність. Р. С. Дяків [256, с. 349] вказує, що маркетингове 

управління – процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування 

і розвитку ідей, продуктів і послуг, спрямований на здійснення обміну, який 

задовольняє як окремих осіб, так і фірму. Д. В. Мінаєв розуміє під 

маркетинговим управлінням управління підприємством з позицій маркетингової 

ідеології, що передбачає не тільки реалізацію інструментів функціонального 

маркетингу (на рівні цілепокладання – стратегічного маркетингу, на рівні 

реалізації – оперативного комплексу маркетингу), але й інтеграцію 

маркетингової філософії в корпоративну культуру підприємства [351, с. 422]. 

В. Д. Шкардун розглядає маркетингове управління як вищий порядок 

управління, що інтегрує підприємство в ринок. Маркетинговий підхід до 

управління передбачає безпосереднє використання маркетингової (ринкової) 

інформації і відповідних процедур вироблення рішень. Тому якщо розглядати 

ринок як систему більш високого рівня щодо підприємства, то маркетингова 

орієнтація діяльності підприємства, зокрема прагнення до задоволення запитів 

споживача, по суті, підвищує інтеграцію підприємства в цю систему. У цьому 

випадку не лише збільшується коефіцієнт корисного використання ресурсів 

підприємства, але й створюється ситуація, за якої напрямок розвитку потенціалу 

підприємства збігається з тенденціями розвитку ринку [463, с. 13]. 
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Сприйняття маркетингу як філософії управління зумовило появу нового 

терміна «маркетинговий менеджмент», який у вітчизняній науковій літературі 

має різні інтерпретації і найчастіше трактується як управління маркетингом [173; 

174]. Розрізнятимемо маркетингове управління (управління на засадах 

маркетингу) та управління маркетингом (маркетинговий менеджмент, 

управління маркетинговою активністю від досліджень та розробки 

маркетингової стратегії до реалізації програм просування тощо). 

На думку четвертої групи науковців, маркетингове управління – складова 

корпоративної системи управління (зокрема Ф. Котлер, І. М. Синяєва, В. П 

Пелішенко, М. І. Бєлявцев, В. Н. Воробйов, С. В. Мочерний, В. Н. Федосеєв). 

Так, Ф. Котлер зі співавторами [298, с. 271] вказує, що маркетингове управління 

є аналізом, плануванням, реалізацією і контролем над програмами, покликаними 

цілеспрямовано створювати, будувати і підтримувати взаємовигідні обмінні 

операції з покупцями цільового ринку заради досягнення стратегічних цілей 

компанії. І. М. Синяєва [410, с. 23] розглядає управління маркетингом як 

складову частину корпоративної системи управління, спрямовану на досягнення 

погодженості внутрішніх можливостей з вимогами зовнішнього середовища для 

отримання бажаного результату, а В. П. Пелішенко [379, с. 16], погоджуючись із 

предметом маркетингового управління, розглядає його як важливішу 

функціональну частину загальної системи управління підприємством.  

Деякі дослідники (зокрема М. І. Бєлявцев, В. Н. Воробйов, С. В. Мочерний, 

В. Н. Федосеєв, Ю. В. Ніколенко) зауважують, що маркетингове управління – це 

процес координації всіх дій, пов’язаних з ринковою діяльністю, фактично 

багатоаспектна технологія управління. Поєднуючи роль маркетингу як філософії 

підприємницької діяльності і як складові корпоративного управління, українські 

автори М. І. Бєлявцев, В. Н. Воробйов вважають, що маркетингове управління – 

це цілеспрямована координація і формування всіх заходів підприємства, 

пов’язаних з ринковою діяльністю ні рівні підприємства, на рівні ринку і 

суспільства загалом, і котрі базуються на принципах маркетингу [138, с. 16]. 

С. В. Мочерний розглядає маркетингове управління як управління всіма 
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функціями (загальними і частковими), всіма структурними підрозділами на 

основі маркетингу [250, с. 250]. В. Н. Федосеєв, змінюючи об’єктну форму, 

вказує: «управління маркетингом – це цілеспрямована діяльність фірми щодо 

регулювання своєї позиції на ринку через планування, організацію, облік, 

контроль виконання і кожної фази позиційно-діяльної поведінки фірми з 

урахуванням впливу закономірностей розвитку ринкового простору, 

конкурентного середовища для досягнення прибутковості та ефективності 

суб’єкту на ринку» [445, с. 22].  

Н. М. Гуржій зазначає, що управління маркетингом – це системне 

управління елементами маркетингової діяльності з дотриманням принципів 

соціально – етичного маркетингу, яке спрямоване на своєчасну адаптацію 

діяльності підприємства до умов маркетингового середовища, що змінюються, 

на задоволення запитів споживачів і забезпечення на цій основі довгострокового 

комерційного успіху [181, с. 8]. На думку Ю. В. Ніколенка, маркетингове 

управління – довгострокове (перспективне) планування і прогнозування, що 

спирається на дослідження ринку, товару і покупців; використання комплексних 

методів формування попиту і стимулювання збуту; орієнтація на товари 

«ринкових новинок», які задовольняють вимоги потенційних покупців [367, 

с. 532]. Зважаючи на застарілість підходів довгострокового планування, це 

визначення також потребує уточнення. Дж. Лінч вказує, що якщо стратегічне 

управління забезпечує цільові межі, які поєднують діяльність організації, то 

ефективний маркетинг, у свою чергу, «забезпечує зовні орієнтоване 

проникнення, що висвітлює цю стратегію» [66]. А. С. Панчук акцентує 

комерційну спрямованість маркетингового управління, базуючи власне 

визначення на понятті стратегічного управління комерційною діяльністю 

підприємства, як комплексному процесі стратегічного планування, організації і 

здійснення стратегічних змін у сфері комерційної діяльності, а також контролю 

за досягненням стратегічних цілей, реалізацією стратегій комерційної діяльності 

та їх координацією. [376, с. 6]. Недоліком цього визначення, як і інших визначень 

маркетингового управління як складової корпоративної системи управління, 
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полягає в суттєвому зниженні ефективності маркетингу, так як застосування 

однієї концепції управління як складової в системі реалізації іншої (у даному 

визначенні – комерційної) концепції, призводить до її спотворення та значного 

обмеження. 

Відомий фахівець із стратегічного планування Г. Дей ще 1992 року, 

висунув тезу про те, що внесок маркетингу в процес розроблення корпоративної 

стратегії зменшився, оскільки маркетинг у межах стратегічного менеджменту 

сприймається як вузька оперативна функція [25]. З іншого боку, М. Морріс і 

Л. Пітт сподіваються, що «маркетинг стає стратегією, а стратегія стає своєрідним 

підходом до переконання споживача за межами компанії» [65]. 

Можливо виділити й п’ятий підхід у встановленні взаємозв’язку понять. 

Так, стратегічне управління вважають основою маркетингу вітчизняні фахівці 

С. Я. Салига, Л. І. Кирилова, І. А. Каланджи: «Концепція стратегічного 

маркетингу <…> може розглядатися як концепція маркетингу, що базується на 

принципах стратегічного управління, спрямована на досягнення стратегічних 

цілей підприємства на базі альтернативного вибору стратегій, виходячи з 

урахування довгострокових конкурентних переваг підприємства в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища» [407, с. 14], однак далі у своєму 

визначенні автори повертаються до розгляду стратегічного маркетингу як 

інструменту функціонування підприємства. 

О. В. Дикий таким чином узагальнює погляди на маркетинг: «По-перше, 

маркетинг розглядається як управлінська філософія, як ділова культура 

підприємства, що забезпечує ринкову орієнтацію організації і створення умов, 

сприятливих для підприємництва й інновацій. По-друге, – як набір стратегічних 

рішень, пов’язаних із сегментуванням ринків, позиціонуванням і вибором 

конкурентних стратегій. По-третє, – як комплекс маркетингових інструментів, 

які класифіковано на стандартизовані та індивідуальні і такі, що 

використовуються у процесі управління товарною політикою, ціноутворенням, 

розподілом і маркетинговими комунікаціями. Базовими елементами нової 

маркетингової парадигми виступають довгострокові відносини між покупцем і 
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продавцем; орієнтація на досягнення конкурентної переваги; організація 

інновацій; розвиток партнерських відносин зі споживачами, постачальниками і 

продавцями» [187].  

Визначення поняття «маркетинг» можуть бути об’єднані в три основні 

групи: докласичні, класичні і сучасні (неокласичні). У докласичному розумінні 

маркетинг визначається як підприємницька діяльність, метою якої є просування 

товарів і послуг від виробника до покупця або споживача. Широкий діапазон 

маркетингу був офіційно визнаний Американською асоціацією маркетингу 

(АМА) в 1985 році, коли традиційне (докласичне) визначення маркетингу, 

схвалене нею в 1960 році, було замінено наступним класичним визначенням: 

«Маркетинг – процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування 

і реалізація ідей, товарів і послуг за допомоги обміну, який задовольняє цілі 

окремих осіб і організацій» [394, с. 9].  

Професор О. П. Панкрухін, в рамках досліджень Гільдії маркетологів Росії 

проаналізував подальшу зміну визначення маркетингу (неокласичний період) 

Американською маркетинговою асоціацією та Гільдією маркетологів Росії. 

− «Маркетинг – це функція організації і набір процесів створення, 

інформування та доставляння цінності споживачам, а також управління 

відносинами зі споживачами таким чином, щоб принести вигоду 

організації і всім, хто з нею пов’язаний» (Американська маркетингова 

асоціація, початок 2000-х років). 

− «Маркетинг – це діяльність, сукупність інститутів і процесів, що 

забезпечують створення, інформування, доставляння та обмін 

пропозицій, які мають цінність для споживачів, клієнтів, партнерів і 

суспільства загалом» (Американська маркетингова асоціація, жовтень 

2007 р.). 

− «Маркетинг – це філософія бізнесу, заснована на систематичному 

вивченні ринку (поведінки споживачів, каналів збуту, конкуренції) з 

метою розроблення та реалізації ефективних стратегій, спрямованих на 

прогнозування та задоволення потреб фірм, домогосподарств і 
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фізичних осіб, установ, громадських об’єднань» (Гільдія маркетологів 

Росії, визначення 2003 р.). 

− «Маркетинг – це система управління розробкою і просуванням товарів 

і послуг, що мають цінність для споживача, виробника і суспільства в 

цілому на основі комплексного аналізу ринку» (Гільдія маркетологів 

Росії, 2010 р.) [165]. 

З розвитком стратегічної маркетингової концепції, роль маркетингу в 

управлінні дедалі збільшується. Як вказує доктор економічних наук С. В. 

П’ятенко, стратегічний маркетинг є певним способом мислення [397]. Але такі 

провідні вчені, як Ж.-Ж. Ламбен та Р. А. Фатхутдінов все ще акцентують на 

функціональній сутності стратегічного маркетингу. На думку одного з найбільш 

авторитетних представників європейської маркетингової школи професора Ж.-

Ж. Ламбена, стратегічний маркетинг передбачає систематичний та безперервний 

аналіз потреб та запитів основних груп споживачів, а також розроблення та 

виробництво товару (надання послуги), що дозволить підприємству 

обслуговувати обрані групи або сегменти більш ефективно, ніж конкуренти. 

Досягаючи ці цілі, компанія забезпечує собі стійку конкурентну перевагу [312, 

с. 35]. На думку російського академіка Р. А. Фатхутдінова, стратегічний 

маркетинг є комплексом заходів з формування ринкової стратегії підприємства 

на основі стратегічної сегментації ринку, а також портфеля нововведень та 

інновацій, прогнозування стратегій підвищення якості товарів, 

ресурсозбереження і комплексного розвитку виробництва, націлених на 

зберігання або досягнення конкурентних переваг фірми і стабільне отримання 

достатнього прибутку [443, с. 192]. 

У колективній праці «Міжнародний маркетинг» за редакцією Г. Л. Багієва 

подано такі тлумачення стратегічного маркетингу: 

1. Систематичний і постійний аналіз потреб і вимог ключових груп 

споживачів, а також розроблення концепцій ефективних товарів або послуг, що 

дозволяють компанії обслуговувати вибрані групи покупців краще, ніж 
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конкуренти, і що тим самим забезпечують продуценту стійку конкурентну 

перевагу.  

2. Аналіз потреб фізичних осіб або організацій. 

3. Уточнення лінії фірми, визначення цілей, розроблення стратегії 

розвитку і забезпечення збалансованої структури товарного портфеля. 

4. Процес розроблення стратегічного маркетинг-міксу, основних напрямів 

стратегічної політики фірми в області товару, цін, комунікацій, розподілу і збуту 

з урахуванням чинників постійно змінного маркетингового середовища [134, 

с. 668]. 

Український вчений О. В. Ткаченко визначає стратегічний маркетинг як 

організацію різноманітних процесів як усередині підприємства, так і поза ним, 

спрямованих на виявлення, прогнозування та задоволення потреб людей та 

забезпечення на основі цього стійкого положення підприємства, і здатності його 

до функціонування, розвитку та досягнення довгострокових цілей [428]. 

Усі ці визначення суперечать сутності маркетингу як управлінської 

концепції. З огляду на це, розуміння маркетингу і, зокрема, стратегічного 

маркетингу як функціональної підсистеми в іншій управлінській парадигмі 

значно знижує ефективність його застосування. 

Д. В. Райко підкреслює, що стратегічний маркетинг і стратегічне 

управління є двоєдиним, а не альтернативними поняттями, тобто вони «існують 

в тісному взаємозв’язку, проте маркетинг в даному взаємозв’язку є первинним 

елементом» [398, с. 59]. 

Будемо розглядати стратегічне маркетингове управління як стратегічну 

управлінську діяльність на засадах маркетингу. Також розумітимемо, що 

стратегічне маркетингове управління є розвитком парадигми стратегічного 

управління. 

Оскільки в Україні маркетинг все ще найчастіше сприймається як окрема 

функція, важливим завданням для науковців в сфері управління стає формування 

у бізнес-середовищі розуміння стратегічного маркетингового підходу. Аналіз 

поточних пріоритетів маркетингової функції (таблиця А.0.1 і таблиця А.0.2) 
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вказує, що в останні роки збільшується стратегічна важливість маркетингу як 

функції («пошук і реалізація нових можливостей»). У таблицях представлено 

порівняння вибіркових даних з чотирьох хвиль і продемонстровано динаміку 

зміни показників. Опитування проводилося компанією «Міжнародна 

маркетингова група» з вересня 2008 року (6 хвиль, періодичність – раз на півроку 

або раз на рік) з метою з’ясування ролі та місця відділу маркетингу в компаніях, 

його функцій, критеріїв оцінки ефективності роботи, планів розвитку. 

Респонденти: керівники відділу маркетингу великих і середніх підприємств 

різних сфер діяльності, директори середніх і невеликих підприємств. Метод 

дослідження: електронне опитування. Середня кількість опитаних в одній хвилі: 

201 респондент. 

Привертає увагу те, що підприємці ставлять перед відділами маркетингу 

ділові цілі (частка ринку, обсяг продажів, прибуток) і при цьому не забезпечують 

маркетинг достатніми повноваженнями та ресурсами для визначення подібних 

завдань, до того ж роль маркетингу в підприємницькій діяльності обмежується 

функціонально. Наявність відділу маркетингу ще не засвідчує, що компанія 

маркетингова. Маркетинг може бути ефективним лише за умов впровадження 

його як управлінської діяльності на усіх ланках управління. Стратегічний 

маркетинг, як основа стратегічного маркетингового управління, стає сукупністю 

принципів стратегічного управління. Взаємопроникнення, що відбувається між 

стратегічним управлінням і стратегічним маркетингом, значною мірою 

зумовлене інтернаціоналізацією підприємництва. Різноманіття цільових ринків, 

необхідність шукати шляхи до привернення уваги клієнтів і споживачів із 

невідомими інтересами підприємцю, який вийшов на зарубіжний ринок, 

підвищують важливість маркетингу в прийнятті управлінських рішень. 

Таким чином, існує принципова різниця у поглядах науковців на 

розуміння сутності маркетингу і тієї ролі, яку відіграє маркетинг в 

підприємницькій діяльності. Необхідно розглядати маркетинг в контексті 

розвитку управлінських технологій і формування сучасної концепції 

стратегічного управління. 
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Стратегічне маркетингове управління є сучасним етапом розвитку 

парадигми стратегічного управління і стає ключовою ланкою формування та 

збереження конкурентоспроможності підприємства. Суттєві зміни ринкового 

середовища, що зумовлені глобалізаційними процесами, насиченням товарних 

ринків, трансформацією споживчої поведінки, пов’язаної із кризовими явищами 

та появою вимогливого, поінформованого споживача із персоніфікованими 

інтересами, вимагають ревізії методології маркетингу як технології управління і 

впровадження якісно нових методичних підходів до формування і реалізації 

маркетингових стратегій. 

Розв’язання проблем сучасного маркетингу полягає у наданні нового змісту 

маркетинговій концепції, що полягає у впровадженні в теорії та практиці 

маркетингу поняття системної рефлексії. 

Російський фахівець Ю. В. Полєвой вказує, що зазвичай під рефлексією 

(від піздньолат. reflexio – звернення назад, відображення) розуміється форма 

теоретичної діяльності людини, спрямована на осмислення своїх власних дій та 

їх законів, а також діяльність самопізнання, яка розкриває специфіку духовного 

світу людини [383, с. 45]. Аналізуючи процес гомінізації індивіда, П. Тейяр де 

Шарден, французький теолог і філософ ХІХ століття, відводить в ньому 

центральне місце феномену рефлексії як прояву внутрішньої активності 

свідомості та самосвідомості, що пробуджуються, зауважуючи: «Рефлексія – це 

придбана свідомістю здатність зосередитися на самому собі й оволодіти самим 

собою як предметом, що володіє своєю специфічною стійкістю і своїм 

специфічним значенням, – здатністю не просто пізнавати, а пізнавати самого 

себе; не просто знати, а знати, що знаєш» [426, с. 136]. В. А. Бажанов стверджує, 

що поняття рефлексії в широкому сенсі застосовується для позначення актів 

самосвідомості, самопізнання, самоаналізу, самооцінки усього того, що можна 

було б назвати «мисленням про мислення» [135, с. 3–6]. 
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У роботі В. А. Лефевра, російського і американського психолога і 

математика, професора Каліфорнійського університету в Ірвайні «Проблеми 

евристики», під рефлексією почала також розумітися здатність встати в позицію 

дослідника по відношенню до іншого суб’єкта, його дій і думок [320]. 

На думку Г. П. Щедровицького, рефлексія – один із найбільш цікавих, 

складний і певною мірою навіть містичний процес у діяльності; одночасно 

рефлексія є найважливішим моментом у механізмах розвитку діяльності. Г. П. 

Щедровицький – центральна постать у становленні та розвитку проблематики 

рефлексивних процесів, зазначає, що у 60-ті рр.. ХХ ст. в енциклопедіях 

рефлексія визначалася як «форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої 

людини, спрямована на осмислення всіх своїх власних дій і їх законів; діяльність 

самопізнання, яка розкриває специфіку духовного світу людини» або як 

«осмислення чого-небудь за допомогою вивчення і порівняння; у вузькому    

сенсі – новий поворот духу після здійснення пізнавального акту до «я» (як 

центру акту) і його мікрокосм, завдяки чому стає можливим присвоєння 

пізнаного» [469, с. 47–54].  

Як зазначає доктор психологічних наук, завідувач лабораторії Інституту 

психології РАН В. Є.Лепський, рефлексія в розумінні Г. П. Щедровицького – це, 

перш за все, процедура, що лежить в основі технологій породження та інтеграції 

знань у соціальних системах та розвитку різних видів діяльності, в контексті 

його діяльнісного підходу, це рефлексія діяльнісних позицій, функціональних 

місць [401, с. 35]. В. Є. Лепський, зауважує, що у самому загальному вигляді 

рефлексія в розумінні В. А. Лефевра – це здатність деяких систем будувати 

моделі себе й одночасно бачити себе в процесі побудови таких моделей. На 

цьому шляху вдається провести конструктивні відмінності між знанням про себе 

і усвідомленням себе як носія такого знання [401, с. 36]. 

Російський професор, історик і теоретик науки, філософ, політолог і 

публіцист С. Г. Кара-Мурза визначає рефлексію як методологічний зріз 

управління, для якого необхідно передбачати поведінку як системи-об’єкта, так 

і самого керуючого суб’єкта і навколишнього середовища. Це передбачення 
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багато в чому спирається на аналіз попередніх станів та їх динаміки, в тому числі 

у зв’язку з керуючим впливом. Це і названо рефлексивним аспектом управління 

[278, с. 16–34]. 

С. М. Євтухова вказує, що в сучасних умовах корпоративне управління є 

системою спільної участі власників акціонерного капіталу, що спрямована на 

його ефективний розподіл та збільшення, шляхом взаємного управління 

господарською діяльністю [261, с. 6]. У цій тезі помилково злиті дві різні 

функціональні позиції – власника та керівника. Інтереси різних категорій 

стейкхолдерів (зокрема, власників та керівника) найчастіше є різними й, навіть, 

конфронтаційними.  

Система формування та реалізації інтересів у корпоративному управлінні 

стає дедалі складнішою. Тому особливої значущості набувають завдання 

вивчення закономірностей формування систем рефлексивного управління, 

здатних давати адекватні відповіді викликам складності сучасного світу, бути 

ефективними в умовах зростаючої складнокоординованості. Тому, як зазначає 

доктор психологічних наук М.І. Найдьонов стає очевидною потреба не просто 

розвивати системні засоби вдосконалення колективних суб’єктів управління, а 

зосередитися на самоорганізації та ключових для неї рефлексивних 

(самовідображувальних і самоперетворювальних) процесах, що мають потенцію 

надати системі управління нової якості – системи рефлексивного управління 

[361, с. 2]. 

У науковий обіг поняття рефлексивного управління ввів В. А. Лефевр, у 

своїй першій великій роботі «Елементи логіки рефлексивних ігор», з якою 

фактично почалося вивчення рефлексивної проблематики в країні, вперше 

сформулював поняття рефлексивного управління – це процес передачі підстав 

для прийняття рішень одним із супротивників іншому [321]. За В. А. Лефевром 

рефлексивне управління – це спеціальний вплив на супротивника з метою 

схилити його прийняти рішення, зумовлене контролюючою стороною, сенс 

рефлексивного управління полягає у використанні можливостей суб’єкта 

«свідомо конструювати образи себе та інших». 
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В. Е. Лепський розширив поняття рефлексивного управління до системи 

[318]. Це поняття почало трактуватися також як моделювання однією системою 

другої із залученням останньої до іншої системи або, навпаки, залученням до неї 

певних систем. Ф. І. Єрешко тлумачить рефлексивне управління як управління з 

рефлексією: «передбачити дії чи наміри оточуючих для того, щоб покращити і 

загалом сформувати стратегію управління [258, с. 40–42]. Для Ю. Д. 

Красовського [304] рефлексивне управління – це управління поведінкою, тоді як 

для А. В. Авілова – духом керівника. Ідея А. В. Авілова фактично змінює об’єкт 

управління – з людей і підрозділів на саморозвиток керівника [362, с. 109].  

Українські дослідники питання рефлексії Т. А. Таран та В. Н. Шемаєв 

підкреслюють, що рефлексивне управління, окрім передачі підстав для 

прийняття рішень, враховує і психологічні характеристики людини. Завдання 

рефлексивного управління полягає у створенні такого уявлення про ситуації в 

однієї зі сторін, яка найбільш вигідна іншій стороні. Управлінський вплив 

розраховується за допомоги моделей рефлексивного вибору [459]. Російський 

фахівець А. А. Денісов зауважує, що рефлексивне управління має на меті 

здійснювати вплив на вибір людини за умови, що неможливо зруйнувати її 

здатність усвідомлення і здійснення цього вибору. Крім того, рефлексивне 

управління є більш ефективним, оскільки дозволяє управляти поведінкою 

вибору в набагато ширшому спектрі ситуацій, адже далеко не завжди можна 

зруйнувати спроможність вибору. Наприклад, цього не можна зробити за умови 

гри на біржі [187]. 

Російські фахівці О. М. Князєва та С. П. Курдюмов [394] зазначають, що 

рефлексивне управління має враховувати власну природу складних нелінійних 

систем, тобто, по суті, бути «мистецтвом м’якого управління». Зазначимо, що 

майбутнє є відкритим і непередбачуваним, але не довільним. Існують спектри 

можливих майбутніх станів. Можливе майбутнє припускає способи 

спеціального, м’якого управління. М’яке управління – це управління за 

допомогою «розумних» і належних впливів. Слабкі, водночас відповідні, так 

звані резонансні, впливи є надзвичайно ефективними. Вони мають відповідати 
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внутрішнім тенденціям розвитку складної системи. Мистецтво м’якого 

управління полягає у способах самоуправління і самоконтролю. Головною 

проблемою є те, як керувати, не керуючи, як малим резонансним впливом 

підштовхнути систему на один із власних і сприятливих для суб’єкта шляхів 

розвитку, як забезпечити самоврядний та самопідтримуваний розвиток.  

Певні дії управителя приречені, не мають подальшого успіху, оскільки не 

узгоджені з внутрішніми тенденціями розвитку самої складної системи, якою 

може виступати підприємство або ринок. Зміни властивостей цієї системи 

можуть зумовити трансформацію спектрів можливих шляхів у майбутнє.  

Необхідна певна топологія впливу: управлінський вплив має бути не тільки 

енергетично, але топологічно правильно організованим. Важлива топологічна 

конфігурація, симетрична «архітектура» впливу, а не його інтенсивність. 

Резонансний вплив – це вплив просторово розподілений.  

Т. Л. Томас визначає рефлексивне управління як спосіб передачі партнеру 

або супротивнику спеціально підготовленої інформації, щоб схилити його 

«добровільно» прийняти зумовлене рішення, бажане для ініціатора дії [430]. 

Звичайно, маніпулятивні технології в підприємницькій діяльності не 

відповідають соціальній відповідальності бізнесу і поступаються місцем 

технологіям узгодження інтересів і партнерству. Проте, наприклад, технологія 

формування споживчих настанов у нішевому управлінні і «блакитних океанах» 

і є технологією передачі підстав для прийняття рішень.  

Ю. В. Полєвий узагальнює: «В управлінському сенсі (поняття 

рефлексивного управління) рефлексія – це процес формування сторонами, що 

взаємодіють, лінії своєї поведінки на основі взаємного відображення 

(моделювання) станів і можливих варіантів поведінки протилежної сторони» 

[383, с. 45]. Таке визначення дещо звужує поняття рефлексивного управління. 

Ми вважаємо за доцільне розглядати в якості об’єкту рефлексивного управління 

не лише стан та поведінку контрагентів, а й їхні інтереси. На рівні системно-

рефлексивного управління мова має йти про сукупність контрагентів (зокрема, 
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клієнтів в ринковому обміну) і, відповідно, колективний інтерес і сукупність 

індивідуальних інтересів. 

Як зазначає М. І. Найдьонов, поняття рефлексивного управління, 

запроваджено В. О. Лефевром для позначення способів управління свідомістю 

(уявленнями, метою тощо) супротивника за конфронтаційної взаємодії, та 

подальші розробки В. Є. Лепського та інших в цьому напрямку не забезпечують 

побудову системи рефлексивного управління в організації як форми 

неконфронтаційної взаємодії суб’єктів у соціосистемі [361, с. 3]. Сутність 

формування рефлексивного управління в організації полягає у тому, щоб 

створити умови для розгортання тих рефлексивних процесів, які без зовнішньої 

групи розвитку існують в організації лише в потенційному стані, та 

унеможливити їх послаблення. Ця система репрезентована: а) конвенційним 

створенням простору інтерсуб’єктності; б) структуруванням рефлексивних 

процесів спеціальними процедурами (нарощування змісту, ставлення, 

уникнення критики тощо); в) рефлексивним аналізом та режисурою умов 

спільного проживання й рефлексування дій і трансформацій групової 

суб’єктності (через регулювання траєкторій просування коаліційного суб’єкта 

до повноти групового суб’єкта, з командою тренерів включно). Найбільш 

загальним способом запровадження рефлексії в організацію (розширення 

відбиття) є створення задуму і організація наддіяльності – творення простору 

спільної події, який здатний вмістити не тільки різноманітні, а й суперечливі 

позиції її учасників без конфронтації. Прийоми рефлексування, опрацьовані в 

конкретних умовах (предметних суб’єктних), далі відтворюються в траєкторіях 

коаліціювання: в інших предметних обставинах, за іншого складу учасників та 

закріплюються спеціальним тренуванням [361, с. 24]. 

Рефлексія, як особливий тип пізнання за допомоги особливих процедур 

виходу в зовнішню позицію, мала інтуїтивний характер, визначала суміщення 

розвитку окремого типу дискурсу із самоаналізом схем мислення. Позитивна 

програма, спрямована на покращення відображення, реалізовувалася шляхом 

застосування окремого типу схем.  
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У методолого-практичному підході Щедровицького рефлексія 

розглядається здебільшого як одномиттєва схема, а весь потік дискурсу 

спрямовується на те, щоб підлаштувати акт мислення під уже визначену логічну 

схему. 

Рефлексивний підхід у прийнятті управлінських рішень таким чином 

передбачає: 

1. Зупинку дій.  

2. Вихід з простору дій до простору мислення. 

3. Конструювання моделі реальності як основи прийняття рішень. 

4. Прийняття рішень. 

5. Повернення в простір дій і реалізація прийнятого рішення. 

М. І. Найдьонов вказує: «Коли у своїй діяльності суб’єкт стикається з 

труднощами, він вдається до рефлексії, яка передбачає призупинення діяльності 

і розгортання системи спеціального – спрямованого в минуле – спостереження. 

Предметом цього спеціального спостереження (і водночас перетворення) є 

підлаштовування мислення групи однодумців під одну з методологічних схем. 

Тобто формат рефлексії, за Щедровицьким, ретроспективний: виникає 

складність – рефлектуємо» [362, с. 32]. 

І. М. Семенов розв’язав проблему звуження рефлексії до ретроспекції та 

обґрунтував поняття рефлексії як переосмислення, піддавши критиці 

обертальний характер підходу Г. П. Щедровицького, за якими рефлексія 

відбувається після призупинення діяльності. І. М. Семенов розмежував смисл і 

зміст у дискурсивному мисленні, як модель рефлексивної регуляції творчості. 

Крім того, сам процес творчого мислення він розглядав як просування думки на 

чотирьох рівнях – предметному та операційному (разом складають змістову 

сферу), на рівнях інтелектуальної та особистісної рефлексії (разом утворюють 

смислову сферу) [362, с. 33]. 

Дж. Сорос стверджує, що при рефлексивному управлінні одночасно 

реалізуються дві функції – пасивна й активна. Пасивна, або когнітивна, функція 

– коли учасники управлінського процесу намагаються зрозуміти ситуацію та 
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створити картину, яка відповідає реальності; активна функція – коли учасники 

управлінського процесу намагаються вплинути, підлаштувавши реальність під 

власну мету [420]. Таким чином, системна рефлексія може розглядатися як 

рефлексивна діяльність із відображення ситуації та перетворення її у 

відповідность власному інтересу. 

Введемо поняття системно-рефлексивного управління, як діяльності з 

перетворення розширеного об’єкту управління, до якого залучаються 

контрагенти (суб’єкти конфронтаційного управління, партнери у взаєминах), чиї 

інтереси, наміри, дії системно передбачаються та керуються. Таким чином, 

об’єкт управління в системно-рефлексивному управлінні в сфері 

підприємництва – підприємницька діяльність, включно із інтересами 

стейкхолдерів її базового ринку.  

Системно-рефлексивне управління передбачає: 

1. усвідомлення суб’єктом управління власних інтересів; 

2. усвідомлення власного інтересу щодо об’єкта управління; 

3. визначення об’єкта управління, що відповідає інтересу системно-

рефлексивного керівника; 

4. визначення контрагентів у конфронтаційних відносинах та взаємодії в 

межах об’єкта управління; 

5. управління поведінкою контрагентів шляхом передачі їм необхідних 

підстав для прийняття рішень. 

Системно-рефлексивне управління передбачає циклічні процеси (рис. 1.6). 

Так, наприклад, визначення об’єкта управління й інтересу щодо нього постійно 

трансформуються, оскільки розширення знань про об’єкт управління зумовлює 

уточнення інтересу рефлексивного керівника, а усвідомлення інтересу – 

уточнення об’єкта управління. 
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Рис. 1.6. Системно-рефлексивне управління 

Джерело: власні розробки автора 

 

Наприклад, суб’єкт управління визначає в якості власного інтересу 

отримання прибутку у розмірі 10 млн. гривень. Реалізація даного інтересу 

передбачає визначення базового ринку (в термінах товару або потреби, 

задоволення якої дасть змогу суб’єкта управління отримати прибуток). 

Визначення об’єкта управління дає можливість суб’єкту скоригувати власний 

інтерес з урахуванням особливостей об’єкту (наприклад, у випадку, коли 

обраний ринок має такий потенціал, що дає можливість отримати значно 

більший прибуток, то формалізований інтерес суб’єкта може бути переглянутий 

в бік збільшення). Для реалізації інтересу визначаються контрагенти, що також 

мають власний інтерес щодо об’єкту управління (базового ринку). Власний 

інтерес суб’єкт управління реалізується за рахунок узгодження інтересів з 

контрагентами або в широкому розумінні – за рахунок управління поведінкою 

контрагентів. Ефективність реалізації інтересу суб’єкту може викликати 

необхідність перегляду самого інтересу.  
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Поєднаємо системно-рефлексивний та маркетинговий підходи до 

управління, зважаючи на те, що концепція маркетингу передбачає таку форму 

управління, за якої реалізація інтересу суб’єкта управління відбувається за 

рахунок взаємної реалізації інтересу контрагента шляхом здійснення обміну. 

Маркетинг передбачає:  

− суб’єкт управління (керівник) усвідомлює об’єкт управління 

(підприємницька діяльність, клієнт або цільова група, обмін, ринок 

тощо) та власний інтерес щодо цього об’єкта; 

− суб’єкт управління розуміє інтереси контрагентів в операціях обміну 

або бере на себе управління їхніми інтересами; 

− суб’єкт управління реалізує свій інтерес, створюючи умови для 

реалізації інтересу контрагентів.  

Отже, можна дати таке визначення: маркетинг – теорія та практика 

управління, що передбачає реалізацію інтересу управителя шляхом створення 

умов реалізації (у тому числі визначення і формування) інтересів контрагентів у 

ринкових (обмінних) відносинах. На тлі спроб визначити маркетинг через набір 

його завдань (аналіз ринку, формування товарної політики тощо) така дефініція 

точно відображає сутність самого маркетингу, причому безвідносно до сфери 

його застосування – політики, підприємницької діяльності, особистих відносин.  

Поєднуючи таке розуміння маркетингу і системно-рефлексивне управління, 

отримуємо системно-рефлексивний маркетинг як нову парадигму стратегічного 

маркетингового управління. 

Додамо до п’яти пунктів системно-рефлексивного управління ще два, що 

відповідатимуть концепції маркетингу: 

1. Урахування та/або формування інтересів контрагентів. 

2. Створення умов для реалізації інтересів сторін шляхом здійснення 

обміну. 

Таким чином, системно-рефлексивний маркетинг – маркетинг, в якому 

управління реалізується шляхом системного розподілу інтересів суб’єктів 
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ринкових відносин, а узгодження інтересів здійснюється з позиції 

рефлексивного маркетингового управителя. 

Сучасний етап розвитку підприємництва висунув особливий тип 

маркетингових компаній, які найчастіше, не володіючи ні власними 

виробничими, ні дистрибуційними або роздрібними ресурсами, беруть на себе 

формування нових ринків та управління ними. Це стосується не лише 

глобальних інтернет-компаній (як, наприклад, Facebook) або технологічних 

компаній (Apple), але також і локальних компаній з різних сфер підприємницької 

діяльності, що відкривають свої «блакитні океани» (наприклад корпорація 

«Техноком» (ТМ «Мівіна»); корпорація ТерраФуд (ТМ «Тульчинка») тощо). 

Визначимо ранг системної рефлексії як ступінь усвідомлення управителем 

об’єкта управління в процесі ситуаційного аналізу, аналізу впливових інтересів 

суб’єктів ринкових відносин та формування управлінських рішень. Отже, 

системно-рефлексивний маркетинг не тільки є новою парадигмою маркетингу, а 

й узагальнює етапи еволюційного розвитку маркетингу та обґрунтовує 

можливість співіснування маркетингу різних еволюційних етапів на одному 

ринку залежно від рангу рефлексії суб’єкта ринкової діяльності. Системно-

рефлексивний маркетинг – це підхід до управління, що ґрунтується на двох 

ключових принципах: 

1. Фактичним управителем об’єкта управління, який визначає напрям 

застосування та перетворення об’єкта управління є той зі 

стейкхолдерів, що має найбільший ранг системної рефлексії (тобто 

розглядає більш широкий об’єкт управління, має систематичне точніше 

уявлення про інтереси його стейкхолдерів) – принцип системної 

рефлексії. 

2. Фактичний управитель об’єкта управління реалізує свій інтерес шляхом 

його узгодження з інтересами інших стейкхолдерів – принцип 

маркетингу. Фактичний управитель включає інших стейкхолдерів в 

розширений об’єкт управління. 



 80 

Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління – вид 

управлінської діяльності, комплекс управлінських рішень і заходів, який 

спрямований на реалізацію довгострокового бачення підприємства, що є 

формалізованим результатом узгодження інтересів стейкхолдерів підприємства. 

Отже, системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління (СРСМУ) 

може розглядатися як особистісний процес, так і діяльність, спрямована на 

формування та реалізацію інтересів стейкхолдерів підприємства. 

Як особистісний процес, СРСМУ включає: 

− самовизначеність суб’єкта управління щодо власних інтересів; 

− визначення засобів реалізації інтересів. Одним із засобів може ставати 

підприємницька діяльність / підприємство / ринок; 

− вихід в позицію фактичного управителя засобу; 

− здійснення необхідної сукупності дій, спрямованих на реалізацію 

інтересів; 

− контроль та коригування. 

Щодо підприємницької діяльності, СРСМУ включає: 

− визначення та узгодження інтересів стейкхолдерів підприємства: 

формування та прийняття бачення підприємства; 

− вибір моделі управління підприємством (виходячи із бачення): 

стратегічне планування, лідерство, стратегічне маркетингове 

управління, системно-рефлексивне управління, політичне управління, 

холістичне управління тощо; 

− реалізація, контроль, коригування. 

Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління, що визначає 

фактичного управителя об’єкта управління як особи з найбільшим рангом 

системної рефлексії; управлінські рішення базуються на принципі узгодження 

інтересів стейкхолдерів об’єкта управління, стає основою сучасної парадигми 

стратегічного управління, що орієнтовано на реалізацію довгострокового 

бачення підприємства, яке є формалізованим результатом узгодження інтересів 

стейкхолдерів підприємства. 
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Поєднаємо визначення ринку, маркетингу, рефлексивного управління в 

єдину систему (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Взаємозв’язок і наступність визначень у системно-

рефлексивному маркетинговому управлінні 

Джерело: власні розробки автора 

 

Вихідним визначенням є поняття «ринок». Російські вчені Г. Л. Багієв, 

Н. К. Мойсеєва, В. І. Черенков пропонують декілька дефініцій терміну «ринок». 

1. Місце, де зустрічаються попит та пропозиція, де здійснюється виявлення 

ступеня відповідності характеристик виробленого продукту суспільної потреби 

у ньому, здійснюється порівняння конкурентоздатності цього товару із 

конкурентоздатністю товара-конкурента. 2. Сфера обміну товарами, послугами 

та іншою власністю. 3. Група споживачів. 4. Усі покупці цього товару. 5. 

Організоване місце торгівлі. 6. Джерело отримання товарів та послуг. 7. Фізично 
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або віртуально представлена сукупність наявних або потенційних продавців та 

покупців будь-яких продуктів або послуг. 8. Біржа [134, с. 664]. 

Для поставленої мети побудови системи визначень у маркетинговому 

управлінні візьмемо такі визначення ринку, що базуються на означенні 

економічних відносин. Так, за визначенням російського професора Р. А. 

Фатхутдінова, ринок – це умовне місце купівлі-продажу конкретного виду 

товару, яка здійснюється в певних за інтенсивністю умовах конкуренції з 

дотриманням етичних та правових норм і правил. Ринок – це економічні 

відносини, пов’язані з обміном товарів і послуг, в результаті якого формуються 

попит, пропозиція и ціна [443, с. 624]. Американські фахівці Б. Тоффлер та 

Дж. Імбер визначають ринок як економічну систему, яка поєднує сили попиту та 

пропозиції на конкретні товари та послуги. Ринок складається зі споживачів, 

постачальників, каналів розподілу, механізмів встановлення цін та складення 

угод [433, с. 120]. 

За визначенням Ф. Котлера, ринок – це сукупність вже наявних та 

потенційних покупців товару або послуги. Ці покупці мають схожі потреби або 

запити, які можуть бути задоволені шляхом обміну. Отже, розмір ринку 

залежить від кількості покупців, які мають потребу в певному продукті, мають 

ресурси для здійснення обміну та бажання запропонувати ці ресурси в обмін на 

необхідний продукт [300, с. 42]. Д. Кревенс зауважує, що поняття «ринок» 

характеризує ситуацію, коли існують споживачі, які мають певні потреби, і 

товари (або послуги), які задовольняють ці потреби, тому ринок формується 

споживачами, які здатні та готові придбати продукцію, яка задовольнить їх 

потребу [306, с. 95]. 

Провідний фахівець з питань маркетингу в Україні, професор А. О. 

Старостіна, розуміє під ринком сферу взаємин між споживачами та 

виробниками, у якій під час обміну товарами чи послугами через коливання 

ринкових цін здійснюється погодження і реалізація їх економічних інтересів 

[338, с. 16]. 
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Поєднуючи визначення запропоновані А. О. Старостіною та Р. А. 

Фатхутдіновим, та розширивши його до інших (не тільки економічних) відносин, 

визначимо ринок як сферу взаємин, пов’язану з обміном, у якій відбувається 

погодження і реалізація інтересів контрагентів. 

Поняття маркетингу безумовно базується на понятті «ринок». Російські 

вчені Г. Л. Багієв, Н. К. Мойсеєва, В. І. Черенков узагальнили різні визначення 

терміна «маркетинг»: 1. Купівля-продаж, діяльність на ринку. 2. Реалізація, збут. 

3. Виробництво товарної продукції. 4. Принцип хазяйнування; система 

хазяйнування; галузь господарчої діяльності; спосіб мислення. 5. Філософія 

ведення підприємницької діяльності; концепція діяльності на ринку. 6. Процес 

створення та відтворювання попиту кінцевих споживачів на конкретні товари та 

послуги з метою отримання прибутку. 7. Процес взаємодії суб’єктів 

маркетингової системи з приводу організації підприємницької діяльності з 

метою задоволення попиту на товари й послуги та отримання прибутку. 8. Дії 

щодо задоволення потреб клієнтів через товар (послугу) й цілої низки чинників, 

пов’язаних зі створенням, постачанням і споживанням цього товару [134, с. 655]. 

Таке розмаїття визначень є результатом еволюції маркетингу як інструменту та 

як філософії управління і способу мислення. Для подальшого розвитку 

маркетингу слід чітко окреслити розуміння його сутності і, відповідно, про єдине 

визначення. За класичним визначенням Ф. Котлера, маркетинг – це соціальний 

та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб 

задовольняють свої потреби шляхом створення товарів і споживчих цінностей та 

взаємного обміну ними. Тобто під маркетингом розуміється управлянні ринком 

з метою здійснення обміну для задоволення потреб та запитів людини [300, 

с. 36]. У пізнішій праці «Маркетинговий менеджмент» Ф. Котлер разом із 

К. Келлером пропонують таке визначення маркетингу: це соціальний процес, 

спрямований на задоволення потреб та бажань індивідів та груп через створення 

та пропонування товарів, що мають цінність, та вільний обмін ними [340, с. 26]. 

Т. П. Данько сформулювала таке визначення маркетингу та управління 

ним, що відповідають всім сучасним тенденціям розвитку економіки: 
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«Маркетинг – це діяльність фірми щодо формування своєї позиційно-діяльнісної 

поведінки на ринку, що ґрунтується на експертно-аналітичному 

(рефлексивному) відстеженні процесів просування й обігу товарів у межах 

здійснення конкретної цінової політики під впливом чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища для досягнення максимально можливих результатів, 

при цьому ринкова ситуація розвивається в умовах ризику і невизначеності» 

[183, с. 23]. 

Найбільш точним, на наш погляд, є визначення, запропоноване А. О. 

Старостіною, яка під маркетингом розуміє теорію і практику процесу прийняття 

управлінських рішень стосовно розроблення і втілення ринково-продуктової 

стратегії організації на основі дослідження чинників зовнішнього 

маркетингового середовища з метою реалізації економічних інтересів 

виробників і споживачів [338, с. 20]. Ми будемо дотримуватися власного 

визначення маркетингу, що доповнює у рефлексивній парадигмі визначення 

А. О. Старостіної. 

Система визначень запропонована в таблиці 1.4. Рівні визначень вказують 

на послідовність їх формалізації, що базується на категоріях попередніх рівнів. 

 

Таблиця 1.4  

Визначення основних понять 

Поняття Визначення 

 

Визначення першого рівня 

 

Ринок Сфера взаємин, пов’язана з обміном, у якій відбувається 

погодження і реалізація інтересів контрагентів. 

Рефлексія Форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої людини, що 

спрямована на усвідомлення передумов, закономірностей і 

механізмів власної діяльності, соціального та індивідуального 

способу існування, діяльність самопізнання, що розкриває 

специфіку духовного світу людини. 

Управління Діяльність суб’єкта управління, що включає формування цілей (як 

результат усвідомлення інтересів) суб’єкта щодо об’єкта 

управління та перетворення об’єкту відповідно до цілей. 
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Продовження таблиці 1.4 

Поняття Визначення 

 

Визначення другого рівня 

 

Маркетинг Теорія та практика управління, що передбачає реалізацію інтересу 

суб’єкта управління шляхом створення умов реалізації (у тому 

числі визначення і формування) інтересів контрагентів у ринкових 

(обмінних) відносинах. 

Рефлексивне 

управління 

Спеціальний вплив на супротивника з метою схилити його 

прийняти рішення, зумовлене контролюючою стороною; сенс 

рефлексивного управління полягає у використанні можливостей 

суб’єкта «свідомо конструювати образи себе та інших» (В. А. 

Лефевр, [321]) 

Стратегічне 

управління 

Процес прийняття управлінських рішень в стратегічному 

горизонті і перетворення об’єкта управління у відповідності до 

стратегічного бачення для реалізації стратегічного рефлексивного 

інтересу суб’єкта управління. 

 

Визначення третього рівня 

 

Стратегічний 

маркетинг 

Теорія та практика прийняття управлінських рішень щодо 

ринкових цілей і маркетингових стратегій рефлексивного суб’єкта 

управління на основі аналізу ринкового середовища, що 

передбачає узгодження і реалізацію стратегічних інтересів 

контрагентів і партнерів ринкових відносин шляхом включення їх 

до об’єкта маркетингового управління. 

Системно-

рефлексивне 

управління 

Діяльність з перетворення широкого об’єкту управління, до якого 

залучаються контрагенти (суб’єкти конфронтаційного 

управління, партнери у взаєминах), чиї інтереси, наміри, дії 

передбачаються та керуються. 

Рефлексивний 

маркетинг 

Форма теоретичної діяльності, що спрямована на усвідомлення 

власного інтересу суб’єктом управління, передумов, 

закономірностей формування і функціонування ринку, інтересів 

контрагентів ринкових відносин. 

  

Визначення четвертого рівня 

 

Стратегічне 

маркетингове 

управління 

Процес прийняття управлінських рішень, що включає визначення 

стратегічного бачення об’єкта управління та концентрація 

діяльності на відповідному перетворенні об’єкта управління 

шляхом узгодження і реалізації інтересів контрагентів ринкових 

відносин. 

Системно-

рефлексивний 

маркетинг 

Теорія та практика системно-рефлексивного управління 

економічними відносинами контрагентів ринкового обміну та їх 

інтересами. 
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Продовження таблиці 1.4 

Поняття Визначення 

 

Визначення п’ятого рівня 

 

Системно-

рефлексивне 

стратегічне 

маркетингове 

управління  

Процес прийняття управлінських рішень з системно-рефлексивної 

позиції суб’єкта управління, що включає системне усвідомлення 

ним власних інтересів і об’єкта управління, визначення 

стратегічного бачення об’єкта управління та концентрація 

діяльності на відповідному перетворенні об’єкта управління 

шляхом усвідомлення та управління інтересами, намірами і діями 

контрагентів ринкових відносин та створення умов для реалізації 

власних інтересів і інтересів контрагентів засобами ринкового 

обміну. 

Джерело: власні розробки автора 

 

Отже, системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління може 

розглядатися як розвиток парадигми стратегічного управління, а системно-

рефлексивний маркетинг (СРМ) є розвитком маркетингу як концепції 

управління.  

 

 

1.3. Еволюція підходів до маркетингового управління  

 

 

Ставлення до маркетингу загалом і стратегічного маркетингу зокрема в 

Україні циклічно змінюється з початку 90-х років – від тотального захоплення 

до нищівної критики. Активне становлення української школи маркетингу 

відбувалося з 1993 року, коли розпочалося інтенсивне створення кафедр 

маркетингу у провідних вищих навчальних закладах України. У цей час 

відбувалося гуртування практиків і науковців (зокрема, створення Української 

асоціації маркетингу у 1997 році), маркетинг запроваджувався в діяльність 

вітчизняних підприємств. Значну роль у формуванні вітчизняної школи 

маркетингу відіграли роботи д.е.н., професора А. О. Старостіної, чий внесок у 

вітчизняну та пострадянську школу маркетингу полягає у наданні нового змісту 
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маркетингу, маркетингового розуміння ринку як механізму узгодження 

інтересів. Її роботи (зокрема, [338]) розкривають сутність маркетингових 

досліджень у процесах прийняття управлінських рішень. 

Під стратегічним маркетингом найчастіше розуміється: «Процес, який 

здійснюється фірмою з ринковою орієнтацією з метою досягнення показників, 

що перевищують середньоринкові, шляхом систематичного проведення 

політики створення товарів і послуг, які забезпечують споживача товарами 

більш високої цінності, ніж у конкурентів» [313, с. 12]. В основу теорії 

стратегічного маркетингу покладена передумова аналізу розвитку ринку і 

пошуку стратегічних сегментів, де наявні потреби ще або не задоволені або 

задоволені частково. Стратегічний маркетинг має забезпечувати цілі та 

пріоритети розвитку фірми й одержання фірмою конкурентних переваг. 

Концепція стратегічного маркетингу не відкидає класичну теорію маркетингу, а 

якісно її розвиває. Відбувається певна інтеграція цих двох теорій, що покликана 

підвищити задоволеність клієнтів і зміцнити конкурентні переваги фірми в 

середньо- і довгостроковій перспективі. 

Поява і виокремлення в самостійну функцію стратегічного маркетингу не 

означає ослаблення позицій операційного маркетингу, хоча сутність 

операційного маркетингу стає іншою. Відмінність виявляється в розвитку 

взаємовідносин з клієнтами, які будуються на інших засадах. По-перше, вони 

стають тривалими, виникають більш тісні контакти з клієнтами. По-друге, на 

перший план висувається якість в обслуговуванні клієнта, по-третє, 

здійснюється політика, яка орієнтована не просто на високі характеристики 

продукції, що випускається, а на вигоди, які отримає клієнт в результаті 

співпраці з цим підприємством.  

Роль маркетингу в підприємницькій діяльності трансформувалася з 

додаткової до визначальної функції упродовж ХХ сторіччя. Професор 

Арканзаського університету Д. Куртц зазначає, що хоча маркетинг завжди був і 

залишається частиною підприємницької діяльності, його вагомість істотно 

змінюється. Д. Куртц виокремлює чотири ери в історії маркетингу: 1) ера 
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виробництва; 2) ера продажів; 3) ера маркетингу; 4) ера взаємин [311]. Т. В. 

Нечаєва також виділяє 4 періоди розвитку маркетингу у ХХ сторіччі, але вказує 

на дещо інші аспекти [366, с. 228–230]. 

Ера виробництва. До 1925 р. більшість компаній, навіть ті, які діяли в 

найрозвиненіших країнах Західної Європи та Північної Америки, переважно 

фокусувалися на виробництві. Виробники зосереджувалися на випуску 

високоякісних продуктів. В цей період домінувала думка, що хороший продукт 

(що має високу фізичну якість) сам зможе себе продати. Орієнтація на 

виробництво зумовлювала філософію підприємницької діяльності упродовж 

десятиліть і, дійсно, успіх підприємницької діяльності часто визначався тільки в 

параметрах досягнень у галузі виробництва. Ера виробництва вичерпала себе, не 

досягнувши свого піку, вже на початку XX століття. 

Ера продажів. Виробничі прийоми в Сполучених Штатах і Європі ставали 

досконалішими, і в період з 1920-х до 1950-х років обсяг виробленої продукції 

постійно зростав. Тому виробники більше уваги приділяти ефективній роботі 

співробітників відділів продажів, щоб ті активніше відшукували споживачів 

їхньої продукції. У цю еру підприємства намагалися узгодити обсяг випуску 

продукції з потенційним числом споживачів, які захочуть її отримати. 

Підприємства з орієнтацією на продажі виходили з припущення, що споживачі 

будуть чинити опір придбанню, які не здаються їм основними, і що основне 

завдання відділу продажів і реклами – переконати їх здійснити покупку. Хоча у 

цей час відділи маркетингу почали виходити з тіні виробництва, фінансів й 

інжинірингу, однак все ж залишалися на другорядних позиціях. Це відображено 

у назві посадових позицій: багато старших керівники маркетингових служб у ті 

роки називалися менеджерами з продажу. 

Ера маркетингу. На початку 1930-х, після Великої депресії, особисті 

доходи і споживчий попит на товари і послуги різко зростали. Маркетинг став 

відігравати набагато важливішу роль. Виживання організації вимагало, щоб 

менеджери приділяли підвищену увагу товарним ринкам. Ця тенденція зникла з 

початком Другої світової війни, упродовж якої раціонування продуктів і брак 
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споживчих товарів були звичайнісінькою справою, однак роки війни виявилися 

певною паузою в загальній нестримній тенденції в підприємницькій діяльності: 

відбувався динамічніший перехід від фокусування на продуктах і продажах до 

задоволення споживчих запитів. 

Поява маркетингової концепції. Маркетингову концепцію, кардинальну 

зміну у філософії менеджменту, найкраще можна пояснити як перехід від ринку 

продавця, на якому діяло багато покупців обмеженої кількості товарів і послуг, 

до ринку покупця, на якому пропонується більше товарів і послуг, чим є 

споживачів, охочих їх придбати. Друга світова війна закінчилася, і заводи 

перестали випускати військову продукцію та знову повернулися до виробництва 

споживчої продукції, тобто до того виду діяльності, який припинився у США на 

початку 1942 р. За появи сильного ринку покупця постала потреба у видах 

підприємницької діяльності, орієнтованих на споживача. Компаніям потрібно 

було виходити зі своїми товарами на ринок, а не просто виробляти і продавати 

їх. Це розуміння стало поштовхом для появи маркетингової концепції. 

Формування цієї концепції та її визначальна роль у підприємництві датується 

1952 роком, коли General Electric проголосила нову філософію менеджменту. 

Концепція ставить маркетолога на початок, а не в кінець виробничого циклу й 

інтегрує маркетинг з кожною фазою підприємницької діяльності. З огляду на це 

маркетинг через свої дослідження й аналізи показує інженерам, 

проектувальникам і виробникам, що споживач хоче отримати в конкретному 

продукті, яку ціну він готовий за нього заплатити, де і коли він хоче отримати 

продукт. Тому маркетингу надаються необхідні повноваження в плануванні 

продукту, плануванні виробництва і контролю за запасами, а також у продажах, 

дистрибуції та послугах, пов’язаних з продуктом. 

Маркетинг починає відігравати провідну роль в управлінні і плануванні 

товарів та більше не розглядається як допоміжна функція, яка є вторинною щодо 

виробничого процесу. Водночас маркетинг і продаж перестають бути термінами-

синонімами. Повністю розроблена маркетингова концепція є споживчою 

орієнтацією в масштабах всієї компанії, метою якої є досягнення 
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довгострокового успіху. Вона виходить з того, що всі служби організації мають 

робити свій внесок у визначення споживчих запитів і бажань, а потім в їх 

задоволення. Маркетологи – не єдині фахівці, що займаються цим. Явна ринкова 

орієнтація, тобто ситуація, коли компанія бере на озброєння маркетингову 

концепцію, звичайно сприяє досягненню успіху на ринку і загальному 

поліпшенню показників діяльності компанії. Це також позитивно впливає на 

розроблення нових продуктів і впровадження інноваційних продуктів. Компанії, 

які беруть на озброєння стратегії, що визначаються ринком, краще орієнтуватися 

в досвіді споживачів, їх купівельних звичках і запитах, тому можуть розробляти 

продукти, отримувати переваги над суперниками і досягати рівня якості, що 

задовольняє вимоги споживачів. Споживачі в цьому випадку з більшою 

готовністю приймають нові продукти. Це є початком маркетингу, який 

визначається споживачами. 

Ера взаємин. Четверта ера в історії маркетингу виникла в останньому 

десятилітті XX століття. Підприємства в наші дні трансформують споживчу 

орієнтацію, характерну для маркетингової ери, і приділяють підвищену увагу 

встановленню і підтримці взаємин як зі споживачами, так і з партнерами. Ця 

спрямованість відображає перехід від традиційної концепції маркетингу як 

управління обміном між покупцем і продавцем. Маркетинг взаємин будується 

на формуванні довгострокових перспективних взаємин між покупцями і 

постачальниками, формуються стратегічні союзи і партнерства виробників, 

рітейлерів і постачальників. 

Як зазначає Ф. Котлер, на першому етапі (у 20-ті роки ХХ століття) 

маркетинг розглядався як сфера прикладної економіки, практика збутової 

діяльності. Усі теоретичні дослідження будувалися на аналізі та узагальненні 

емпіричного матеріалу, пов’язаного зі збутом, реалізацією товарів на рівні 

окремого підприємства [300]. 

На другому етапі, у 1930–40-ті роки, починають з’являтися різні концепції 

маркетингу, що розрізняються між собою підходом до розуміння предмету 

маркетингу. Тут слід виділити розподільну, інституційну і функціональну 
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концепції маркетингу. Розподільна концепція маркетингу – ототожнює 

маркетинг з аналізом механізму руху товару. Інституційна концепція маркетингу 

– виходить з припущення, що ринок є сферою, у якій виявляється колективна 

діяльність соціальних груп і організацій, тому теорія ринку та маркетингу 

припускає аналіз поведінки соціальних груп, держав, різних організацій як 

комерційного, так і некомерційного спрямування. Функціональна концепція 

маркетингу – дає розуміння маркетингу як комплексу функцій промислового 

підприємства з реалізації товарів. Серед таких функції виокремлюють, 

наприклад: вивчення ринку, реклама і стимулювання збуту, планування 

торговельних операцій тощо. 

У 1950-х роках розвиток функціональної концепції зумовив трактування 

маркетингу як ринкової концепції управління [175]. Розпочався третій етап в 

еволюції маркетингу. Орієнтація на ринок – основна ідея маркетингу як ринкової 

концепції управління. Розгляд маркетингу в якості ринкової концепції 

управління вимагає теоретичних досліджень та методичного забезпечення 

практики маркетингу. 

Четвертий етап еволюції концепції маркетингу (50–60-ті роки) 

визначається розробленням базових основ загальної теорії управлінського 

маркетингу, що передбачає розроблення базових положень маркетингової 

діяльності (цілі, завдання, функції та принципи організації маркетингу), 

розроблення методів вивчення ринку, розроблення методів здійснення товарної, 

цінової, збутової політики, реклами, розроблення методик і технологій 

прийняття маркетингових рішень. 

1960 року була запропонована модель маркетингу, основою якої стало 

комбіноване та координоване використання різних інструментів маркетингу 

(модель «4P» Е. Маккарті). Ця модель отримала назву «маркетинг-мікс» 

(комплексу маркетингу). Як зазначає Д. В. Райко, у 60-ті роки XX століття, коли 

основоположною була «неокласична парадигма» маркетингу, він набув 

визначального значення в управлінні діяльністю підприємства. Водночас теорія 
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стратегічного управління тільки формувалася, і на практиці використовувалися 

лише окремі елементи маркетингу [398, с. 92]. 

П’ятий етап (кінець 1960-х років – 1980-ті роки) – це розвиток загальної 

теорії управлінського маркетингу. Маркетинг є елементом 

загальнокорпоративної системи управління, який пов’язує фірму із зовнішнім 

середовищем, тому загальна результативність діяльності фірми багато в чому 

залежить від ефективності маркетингу.  

«Конфліктна парадигма» маркетингу, яка передбачає застосування 

стратегічного підходу в управлінні маркетингом, превалювала в 

підприємницькій діяльності підприємства наприкінці 1970-х – початку 80-х рр. 

минулого століття. У цей період (широкого застосування стратегічного 

планування) маркетинг набув статусу функції стратегічного управління  [398, 

с. 92]. 

На межі 80-х років в економіці більшості розвинених країн відбулися події, 

які змусили по-новому подивитися на проблему сутності маркетингу. У 

більшості галузей почався період надлишкової пропозиції [279]. За цих умов 

склалася помилкова думка, щоб переконати споживачів купувати продукцію 

досить просто, крім того, посилилася конкуренція, яка набула дещо інших рис: 

складно стало виділяти товари будь-якої фірми. Почався період конкуренції 

якості, не тільки товарів, але і процесів. М. Рафіг і П. К. Ахмед до традиційних 

елементів комплексу маркетингу додають: учасників маркетингової діяльності, 

процес маркетингу і реальні результати, отримані в результаті маркетингової 

діяльності, при цьому, на їхню думку, під маркетингом розуміється процес 

взаємодії продавця і покупця для досягнення взаємовигідних цілей [88]. 

Шостий етап (з 1980-х років) визначається розвитком стратегічного 

маркетингу та маркетингу взаємин. У 1970-ті роки стрімко розвиваються методи 

аналізу ринку, вивчення та прогнозування попиту і потреб, більш тонкі методи 

диференційованого вивчення споживачів, найбільшого розвитку отримує 

стратегічний менеджмент і поступово посилюється стратегічний характер 

маркетингової діяльності. Цю стадію відомий європейський фахівець зі 
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стратегічного маркетингу, професор Ж.-Ж. Ламбен, називає сучасним рівнем 

розвитку маркетингу, потреба в якому виникла саме з 70-х років, коли 

пропозиція стала перевищувати попит, прискорився технічний прогрес, 

скоротився життєвий цикл товарів, зросла роль нових товарів [313, с. 17–29]. На 

межі 80-х і 90-х років провідну роль у діяльності багатьох корпорацій відігравав 

стратегічний маркетинг.  

Основні чинники посилення ролі стратегічного маркетингу в діяльності 

зарубіжних фірм детально досліджує Ж.-Ж. Ламбен [313, с. 31–45]. Вплив цих 

чинників зводиться до таких основних моментів:  

− збільшення швидкості поширення технологічного прогресу (зростає 

швидкість інновацій, скоротилися терміни переходу від розробки до 

широкомасштабної комерційної реалізації; поширення технологічного 

прогресу має загальний характер);  

− зрілість ринків і прогресивне насичення потреб базового ринку 

(насичення попиту на товари, що відповідають основним потребам 

ринку, призводить до так званої фрагментації ринку та до стратегій 

сегментації);  

− зростання інтернаціоналізація ринків як наслідок лібералізації 

міжнародної торгівлі.  

Дія всіх цих чинників, з одного боку, сприяла посиленню ускладнення і 

непередбачуваності макросередовища маркетингу, а з іншого боку, – появі 

«нового споживача», що став більше освіченим та інформованим, вимогливим, 

організованим. 

Загалом, поява «нового споживача» та ускладнення конкурентного 

середовища стали вирішальним стимулом до завершення ери масового 

маркетингу та розвитку маркетингу диференційованого (і навіть 

персоніфікованого), який орієнтується на поглиблену увагу до інтересів 

конкретних груп споживачів.  

Головний висновок маркетологів полягав у тому, що маркетинг без 

теоретичної і стратегічної бази не може бути ефективним. Він не зможе створити 
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попит там, де відсутня потреба. Зокрема, Ж.-Ж. Ламбен аналізуючи відмінність 

між поняттями «стратегічний» і «операційний» маркетинг, підкреслює, що 

стратегічний маркетинг, завданням якого є дослідження потреб (а не вивчення 

попиту), є теоретичною основою операційного маркетингу.  

Довгострокова маркетингова стратегія фірми, невід’ємною і основною 

складовою якої є маркетинг взаємодії і яка відповідно, спрямована на розвиток і 

поліпшення безперервних відносин з покупцем, у 1983 році була названа Беррі  

маркетингом взаємин. Під час реалізації цієї стратегії основною метою є торгівля 

з наявними покупцями, хоча як і раніше важливо отримати нових клієнтів [178]. 

Наприкінці 1980-х – початку 90-х рр. минулого століття 

використовувалась «раціональна» парадигма маркетингу, заснована на теорії 

взаємодії, співробітництва, збереження ресурсів й охорони навколишнього 

середовища. Провідною ідеєю цієї парадигми маркетингу є гармонізація 

інтересів виробника, споживача і суспільства загалом  [398, с. 92]. 

Як вказують Е. Дихтль та Х. Хершген, сучасний маркетинг – це складне 

соціальне явище. Можна погодитися з німецькими фахівцями, які вважають, що 

маркетинг сьогодні розуміється як вираз орієнтованого на ринок управлінського 

стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні і часто агресивні 

підходи. Слід не тільки реагувати на розвиток ситуації, реєструвати параметри 

навколишнього середовища, варто прагнути самому змінювати ці параметри 

[191].  

Наприкінці 1990-х років основними орієнтирами маркетингової діяльності 

стають  [398, с. 62]: 

− узгодження функціонування ланок у мережі господарських зв’язків за 

збереження пріоритету кінцевого споживача; 

− пошук стійкої конкурентної переваги; 

− ініціювання нових розробок товарів і послуг і, відповідно, побудова 

ланцюга взаємодії; 

− прискорення передавання сигналів зворотного зв’язку з кінцевим 

споживачем і гнучка відповідна реакція на ці сигнали. 
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С. Я. Салига зазначає, що маркетинг заповнює сферу взаємодії, стаючи 

концепцією управління розвитком мережі, партнерськими відносинами, що 

виникають між окремими суб’єктами ринку в процесі виробництва та 

споживання товарів і послуг. Ключовими завданнями стратегічного маркетингу 

в мережній організації підприємницької діяльності стають: 

− визначення суб’єктів взаємодії у створюваній мережі й оцінка їх 

значущості; 

− виявлення перспективних напрямів розвитку мережі; 

− визначення критеріїв взаємодії співробітництва (ці критерії можуть 

бути виявлені в результаті перехресної оцінки важливості різних 

характеристик обслуговування під час роботи з контрагентом); 

− виявлення рівня задоволеності контрагентів за усіма сукупностями 

характеристик взаємодії. Суперечності, що виявляються під час аналізу, 

і взаємні претензії стають основою для розроблення напрямів 

удосконалення мережних відносин і переходу їх у якісно нову фазу – 

партнерство [407, с. 18]. 

Стратегічний маркетинг з 1980-х років залишається визначальною теорією 

маркетингу. Деякі автори спрощено розуміють під стратегічним маркетингом 

сам процес розроблення маркетингової стратегії. Ф. Котлер розглядає 

маркетинг, як процес, що складається з двох стадій, першою (підготовчою) 

стадією якого є стратегічний маркетинг. За Ф. Котлером, є дві точки зору на 

процес доставки цінності: традиційна і сучасна. Традиційна думка полягає в 

тому, що фірми виробляють деякий продукт, а потім продають. Маркетинг у 

цьому випадку використовується лише в другій половині процесу доставки 

цінності (ціноутворення, продаж, просування). У сучасних умовах 

«послідовність створення цінності та доставки її на ринок складається з трьох 

частин». Першу фазу – «вибір цінності» – маркетинг має виконати до того, як 

з’явиться продукт. Маркетологи мають розділити ринок на сегменти, вибрати 

відповідну ринкову мету і розробити пропозиції щодо позиціонування цінності 

[58, с. 10–16].  
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Узагальнюючи різні погляди на еволюцію маркетингу, визначимо таку 

періодизацію (таблиця 1.5). 

 

Таблиця 1.5 

Періодизація розвитку маркетингу ХХ–ХХІ століття 

Найменування періоду Характеристика періоду 

Ера виробництва 

 

Початок ХХ ст. – 1930-ті рр. 

Орієнтація на виробництво, так званий «пасивний 

маркетинг» (орієнтація на розподіл), активний 

розвиток управлінських технологій.  

Ера збуту 

 

1930-ті – 1950-ті рр.  

 

Прагнення забезпечити максимум продажів 

завдяки рекламі та іншим методам, що спонукають 

покупця придбати товар. У цей період відбулося 

загострення конкуренції, хоча ще мав місце 

великий обсяг незадоволеного попиту. 

Ера ринкової орієнтації 

 

1950-ті – 1960-ті рр. 

 

Орієнтація на так званий «організаційний 

маркетинг»; поява «агресивного» маркетингу; 

посилення маркетингової орієнтації управління. 

Впровадження ФОПСТИЗ – формування попиту та 

стимулювання збуту. 

Ера активного маркетингу 

 

1960-ті – 1970-ті рр. 

 

Орієнтація на споживача, так званий «активний 

маркетинг», початок «постіндустріальної епохи», 

«епоха без закономірностей» (постійне виникнення 

нових несподіваних проблем), становлення 

«стратегічного управління». 

Формування неокласичної та конфліктної 

парадигми маркетингу. 

Ера стратегічного маркетингу 

 

1980-ті – 1990-ті рр. 

 

Розвиток стратегічного маркетингу. 

Формування раціональної парадигми маркетингу. 

Орієнтація на конкурентів та зовнішнє середовище. 

Панівна теорія – ситуаційний аналіз. 

Розвиток позиціонування, кластерного аналізу, 

експертних систем, причинно-наслідкового 

аналізу. 

«Орієнтація на середовище і суспільство», 

виникнення «соціально-етичного маркетингу», 

створення «інформаційного суспільства», 

посилення злиття менеджменту з маркетингом. 
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Продовження таблиці 1.5 

Найменування періоду Характеристика періоду 

Ера маркетингу взаємин 

 

1990-ті – 2000-ні рр. 

Поява «нового» (інформованого і вимогливого) 

споживача. 

Формування вчення про маркетинг як функцію й 

інструментарій підприємництва. 

Маркетинг взаємин будується на довгострокових 

взаємовідносинах між покупцями і 

постачальниками, що з часом розвиваються і 

приносять користь обом сторонам. 

Панівна теорія – теорія ринкових мереж і взаємодії, 

теорія комунікацій. Орієнтація на соціальний та 

екологічний ефект. 

Новітній період 

 

2000-ні рр. – до тепер 

Сучасний період розвитку характеризується 

активним просуванням ідей «блакитних океанів» 

(формування нових ринків). 

Формування нової парадигми стратегічного 

маркетингу; системно-рефлексивне стратегічне 

маркетингове управління. 

Джерело: власні розробки автора 

 

Попри суттєвий прогрес у запровадженні маркетингу в бізнес-діяльність в 

Україні, він найчастіше розглядається як функція в комерційній або плановій 

парадигмі управління. Сприйняття маркетингу на підприємстві як центру витрат 

(а не центру прибутку) впливає на незначну роль маркетингової функції у 

формуванні стратегії підприємницької діяльності, бізнес-плануванні та 

управлінні підприємством. Це зумовлено наступними причинами. 

1. Маркетингова функція на більшості підприємств не орієнтована на 

фінансовий результат. Фінансисти та маркетологи підприємства не 

знаходять спільної позиції щодо балансу між поточною прибутковістю 

та, наприклад, капіталізацією бренду (довгостроковою прибутковістю). 

Вищий керівник підприємства найчастіше виходить з комерційної, 

виробничої або фінансової орієнтації підприємницької діяльності, а не 

з позиції ринкового (маркетингового) управління. Для подолання 

подібного явища необхідно впроваджувати внутрішній та інтегрований 

маркетинг; підвищувати рівень знань управлінців. 
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2. Розуміння та задоволення інтересів контрагентів ринкового обміну є 

визначальним принципом маркетингової концепції. Розвиток методів 

ринкового управління та їх практичне впровадження призвели до того, 

що задоволення наявних інтересів споживачів вже не є визначальною 

можливістю зростання підприємства через насичення більшості 

товарних ринків (наявні потреби задоволені або задовольняються 

наявними товарами). Актуалізація та формування нових потреб 

(інтересів) та перехід до управління ринковими нішами і новими 

ринками стає ресурсом для зростання підприємства. 

3. Маркетингові інструменти орієнтовані на вирішення певних ринкових 

задач. Разом з тим, системне узгодження задач та застосованих 

інструментів відбувається найчастіше на рівні стратегічного 

маркетингу. Але стратегічні маркетингові рішення досить часто не є 

визначальними рішеннями підприємницької діяльності і 

підпорядковані виробничим або фінансовим рішенням. Таким чином 

ми приходимо до системної проблеми підприємницької діяльності – 

існування різних інтересів власників підприємства, генерального 

керівника, фінансової служби, комерційної, маркетингової, виробничої 

служби тощо. 

4. Відсутність стратегії діяльності є визначальною проблемою управління 

підприємством, що впливає негативно не лише на обсяг і рівномірність 

завантаження потужностей виробництва, а також і на адаптаційний 

потенціал, знижує життєздатність підприємства (на це вказує, зокрема, 

В. В. Меженська [347, c. 5]). Вирішення цієї проблеми можливе за 

рахунок системного застосування нових прогресивних методів 

стратегічного маркетингового управління, які враховують динамізм 

ринкових умов, необхідність прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності, глобалізованість ринкового середовища.  

Суттєво стримує розвиток маркетингу той факт, що донині не сформовано 

єдиного розуміння як у науковому співтоваристві, так і в підприємницькому 
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середовищі сутності поняття стратегічного маркетингу та його співвідношення 

з такими поняттями як стратегічне управління (стратегічний менеджмент), 

стратегічне планування тощо. В. С. Верлока, М. К. Коноваленко та 

О. В. Сиволовська стверджують, що стратегічний маркетинг є функцією 

стратегічного планування. Їх дослідження показують, що в умовах твердої 

локальної і глобальної конкурентної боротьби за гроші покупця і стійку ринкову 

нішу головним є підвищення якості стратегічного маркетингу як функції 

стратегічного планування на основі прогнозування інфраструктури ринку [149, 

с. 17]. Російський учений В. Д. Шкардун зауважує, що слід зосереджувати увагу 

на ролі маркетингу в стратегічному управлінні. «З одного боку, останнім часом 

цілі багатьох підприємств стають маркетинговими: збільшення частки ринку, 

завоювання нових ринків, поліпшення іміджу компанії тощо. Це сприяє 

використанню маркетингової філософії та інструментів у стратегічному 

управлінні. З іншого боку, грамотне використання маркетингового підходу до 

діяльності підприємства має на увазі наявність планування на стратегічному 

рівні» [463, с. 21]. Інші автори (наприклад, О. Л. Лямзин) вказують, що з плином 

часу межі між такими поняттями, як стратегічне управління та стратегічний 

маркетинг, стираються в рамках розв’язуваних ними завдань. «Сьогодні, 

напевно, вже не буде перебільшенням сказати, що стратегічний менеджмент в 

значній своїй частині вбирає підходи, методи та аналітичні інструменти 

стратегічного маркетингу, і навпаки» [329].  

У процесі розвитку й становлення маркетингу можна виокремити певні 

види і галузі застосування маркетингу (таблиця 1.6). 

 

Таблиця 1.6  

Класифікація видів маркетингу 

Принцип класифікації Види маркетингу 

За типологією товарного ринку  споживчий маркетинг або маркетинг товарів масового 
попиту; 

 промисловий маркетинг – маркетинг товарів 

виробничого призначення*. 
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Продовження таблиці 1.6 

Принцип класифікації Види маркетингу 

 За суб’єктом  маркетинг комерційної організації; 

 некомерційний маркетинг (наприклад, в управлінні 
професійними асоціаціями тощо); 

 політичний маркетинг (в управлінні політичною 

партією); 

 соціальний маркетинг (сукупність методів реалізації 
соціальних програм державою та громадськими 

організаціями, а також соціальні аспекти ринкової 

діяльності корпорацій); 

 егомаркетинг (діяльність індивідуума на ринку, 

наприклад, під час працевлаштування) або 

персональний маркетинг; 

 державний маркетинг. 

 За географічним охопленням  національний (локальний, регіональний) маркетинг; 

 міжнародний маркетинг; 

 мультинаціональний маркетинг; 

 біфокальний та мультифокальний маркетинг; 

 глобальний маркетинг. 

За об’єктом  маркетинг послуг; 

 географічний маркетинг (маркетинг країни або 

території); 

 внутрішній маркетинг (зорієнтований на внутрішніх 
стейкхолдерів); 

 маркетинг організацій; 

 політичний маркетинг; 

 соціальний маркетинг; 

 індивідуальний маркетинг (маркетинг окремих 

індивідів). 

Примітка. * до промислового маркетингу також відносять і маркетинг усередині 

каналів формування та доставки цінності до покупця (мережі виробництва та збуту) 

Джерело: адаптовано автором за [161] 

 

На сучасному етапі відбувається формування нової парадигми маркетингу. 

Так, поширюється обговорення холістичного маркетингу. Одночасно із 

холістичною парадигмою маркетингу розвивається й рефлексивна парадигма 

маркетингу. За визначенням Ф. Котлера, холістичний або цілісний, маркетинг – 

це підхід до маркетингу, при якому всі компоненти процесу розглядаються як 

єдине ціле, а не сукупність окремих елементів [296, с. 24]. Як зазначає Ф. Котлер, 

холістичний маркетинг – це, по суті, перенесення акценту з товару на покупця і 
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з продажу товарів на задоволення потреб споживача. Ця тенденція виявляється 

вже упродовж певного часу і поступово наростає. Такий маркетинг вимагає від 

компанії виконання наступних дій: 

− варто розширити уявлення про потреби і спосіб життя своїх покупців. 

Компанії потрібно перестати розглядати покупців тільки як споживачів 

товару і знайти нові способи обслуговування клієнтів з урахуванням 

їхнього способу життя;  

− слід оцінити внесок кожного з відділів компанії у справу задоволення 

потреб споживача. Покупцеві завдається збиток, коли товар 

доставляється із запізненням або якщо він пошкоджений, коли рахунки 

виписані з помилками, клієнт стикається з поганим обслуговуванням 

або трапляються інші недогляди. Завдання маркетингу полягає у тому, 

щоб змусити кожного співробітника компанії думати в першу чергу про 

споживача і сприяти підтвердженню репутації бренда; 

− потрібно оцінити ступінь впливу всіх операцій компанії на всі 

зацікавлені сторони – споживачів, співробітників, дистриб’юторів, 

дилерів і постачальників, а не тільки акціонерів. Будь-яка група 

учасників процесу, не зацікавлених в успіху всієї справи, може зірвати 

плани і перешкодити розвитку компанії. Холістичний маркетинг 

закликає компанію до співпраці з усіма: співробітниками компанії, 

постачальниками, дистриб’юторами. Тільки відчувши себе учасниками 

спільної справи, вони зможуть забезпечити цільових споживачів 

найвищою цінністю.  

Компанії потрібно неупереджено проаналізувати стан галузі, в якій вона 

працює, включаючи основних суб’єктів, а також перспективи її розвитку. З 

початку ХХІ сторіччя багато виробників об’єднуються, створюючи нові 

можливості та нові загрози для конкуруючих учасників ринку [296, с. 24]. 

Ф. Котлер зауважує: «Приймати речі холістично означає, що все – від розробки 

продукту до реалізації маркетингових програм, процесів і заходів – ми 

сприймаємо взаємопов’язано і взаємозалежно. Час, коли з усім можна було 
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впоратися окремо, пройшов. Холістичний маркетинг ґрунтується на принципі, 

що «все має значення». Потрібно мати широкий і цілісний погляд, аби 

забезпечити узгодженість різних напрямків. Маркетинг відносин, маркетинг 

інтегрованих комунікацій, внутрішній маркетинг, маркетинг соціальної 

відповідальності – усе це складові концепції холістичного маркетингу. Таким 

чином, цей підхід до маркетингу характеризується щільним стикуванням всієї 

маркетингової діяльності в усьому її масштабі і складності» [56, с. 16].  

Стратегічне маркетингове управління є сучасним етапом розвитку 

парадигми стратегічного управління. На рис. 1.8 показано періодизацію 

концептуальних підходів до управління. Найбільш поширеними підходами нині 

є стратегічне управління та стратегічне підприємництво. Водночас, 

спостерігається розвиток ресурсного підходу, холістичного та рефлексивного 

управління. 

 

 

Рис. 1.8. Періодизація підходів до управління 

Джерело: власні розробки автора 

 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Екологічна модель управління

Модель логічного нарощення

Довгострокове планування

Холістичне управління

Стратегічне планування

Політична модель управління

Бенчмаркінг

Рефлексивне управління

Еволюційна школа управління

Стратегічне управління

Лідерство

Ресурсний підхід

Модель проникливого керівника

Підприємницьке управління

Інтегрований маркетинг

«Блакитні океани»

Стратегічне підприємництво

Системно-рефлексивний маркетингСистемно-рефлексивний маркетинг 

Стратегічне підприємництво

«Блакитні океани»

Інтегрований маркетинг

Підприємницьке управління

Модель проникливого керівника

Ресурсний підхід

Лідерство 

Стратегічне управління 

Еволюційна школа управління

Рефлексивне управління

Бенчмаркінг 

Політична модель управління

Стратегічне планування

Холістичне управління 

Довгострокове планування

Модель логічного нарощення

Екологічна модель управління

1930     1940     1950     1960     1970     1980     1990      2000     2010     2020 



 103 

 

У сучасних умовах стратегічне маркетингове управління стає ключовою 

ланкою формування та збереження конкурентоспроможності підприємств. 

Насичення та стагнація ринку призводить до зменшення ефективності 

традиційних засобів впливу на споживача. Суттєві зміни зумовлені також 

трансформацією споживчої поведінки, пов’язаної із кризовими явищами та 

появою «нового» (вимогливого, поінформованого споживача із 

персоніфікованими інтересами) споживача. Усе це вимагає впровадження на 

підприємствах системи стратегічного маркетингового управління і, як наслідок, 

перегляду маркетингових інвестицій. 

Водночас, аналіз діяльності українських, білоруських і російських 

промислових підприємств засвідчує, що основними чинниками, що 

перешкоджають переглядові маркетингових стратегій є нерозуміння сутності й 

ролі маркетингу, неусвідомленість власних інтересів підприємців, проблеми 

реалістичності планування, незалученості персоналу до маркетингового 

управління, відсутність міжфункціонального узгодження, систематичності в 

процесі планування. 

Протягом 2007–2014 років нами були проведені два дослідження 

маркетингової діяльності в українському підприємництві. Перше дослідження 

«Системи управління підприємницькою діяльністю в Україні» включало 

експертне опитування керівного складу українських підприємств. Вибірка 

склала 378 середніх та великих підприємств різної організаційної форми, форми 

власності та товарних ринків; період досліджень включав першу хвилю (2007 – 

2008 рр.) та другу хвилю (2009–2014 рр.) вибіркового спостереження. 

Друге дослідження «Моделі стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю та маркетингової діяльності» передбачало глибинне дослідження 54 

підприємств, що включало спостереження за технологіями ведення ринкової 

діяльності та прийняття управлінських рішень протягом до 2–4 років 

(безперервно у період з 2007 по 2014 роки), аналіз ефективності діяльності, 

аналіз показників успішності брендів підприємств, експертні опитування вищого 
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та функціонального керівництва та зовнішніх експертів (в тому числі партнерів 

підприємств), опитування клієнтів підприємства, моделювання, емпіричні 

дослідження (в тому числі шляхом впровадження системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління). Перелік компаній міститься у 

Додатку Б. Пошукові питання дослідження наведені у Додатку В. 

За результатами наших досліджень, простежуються певні зрушення в 

економічній та підприємницькій спільноті ставлення до маркетингу. На значній 

частці вітчизняних підприємств відбувся перехід від виробничої орієнтованості 

до комерційної; маркетинг посів певне місце у функціональній структурі. Але це 

компромісне ставлення до маркетингу як до необхідного інструменту (саме 

інструменту) вказує на відсутність усвідомлення підприємцями сутності 

маркетингу. Це стосується і значної частки економістів, що протиставляють та 

порівнюють маркетинг зі збутом, просуванням, брендингом тощо. Так, 

маркетинг не розглядається у більшості підприємств як домінуюча функція 

прийняття рішень (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Домінуючий елемент функціональної структури в прийнятті 

стратегічних рішень в українському підприємництві 

Джерело: власні дослідження автора 
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Узагальнюючи, основними проблемами маркетингу в Україні є наступні 

(вказаний відсоток поширення проблем за результатами дослідження «Системи 

управління підприємницькою діяльністю в Україні»): 

− сприйняття маркетингу як окремої функції підприємницької діяльності 

або набору інструментів підприємницької діяльності, а не парадигми 

управління підприємницькою діяльністю (92 %); 

− незалученість персоналу компанії до маркетингу, нерозуміння сутності 

маркетингу або маркетингових дій та функцій відділу маркетингу 

іншими спеціалістами (84 %); 

− низька ефективність тактичної маркетингової діяльності (77 %); 

− фінансування маркетингової активності за залишковим принципом 

(58 %); 

− розглядання вищою управлінською ланкою маркетингу як функції 

відділу маркетингу; низький пріоритет маркетингу в діяльності (81 %); 

− маркетингові дослідження знаходяться осторонь прийняття 

управлінських рішень (49 %); 

− наявність деструктивних функціональних конфліктів «маркетинг – 

продажі» (73 %); 

− примат креативного (творчого) підходу у маркетингу; нехтування 

стратегічним підходом ( 59%); 

− низький рівень професіоналізму маркетологів; формування 

маркетингових служб за залишковим принципом (64 %); 

− домінування стандартизованих стратегій у маркетинговій активності 

іноземних компаній в Україні (більшість «провідних» маркетологів в 

Україні, які працюють в представництвах іноземних компаній, мають 

обмежені функції, не приймають стратегічних рішень, не відповідають 

за інновації та формування ринків; разом з тим мають повагу 

маркетингової спільноти за рахунок обсягу рекламних бюджетів, що 

розподіляються цими фахівцями) (60 %, вибірка – 48 компаній); 
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− зорієнтованість маркетологів компанії на просування власного 

(особистого) бренду, а не ефективність підприємницької діяльності 

(36 %). 

На нашу думку, більшість з перелічених проблем є наслідком 

недостатнього розуміння вищим керівництвом компаній, підприємцями-

власниками підприємств сутності маркетингу та його ролі в управлінні 

підприємницькою діяльністю.  

Підсумовуючи, визначимо основні проблеми сучасного маркетингу: 

− застосування маркетингу як набору інструментів в іншій (не 

маркетинговій) парадигмі управління; 

− неусвідомлення підприємцями об’єкту управління та власного 

інтересу; 

− брак знань про методи управління; 

− низька орієнтованість маркетингу на показники успішності 

підприємницької діяльності (прибутковість, капіталізація, показники 

повернення інвестицій); 

− насиченість товарних ринків; темпи виникнення нових споживчих 

потреб не відповідають цільовим показникам темпів зростання 

підприємств (наявні потреби задоволені); 

− неврахування глобалізованості ринкового середовища при формуванні 

маркетингових стратегій; 

− олігополізація ринків (зокрема, прояв глобалізації), що стає 

результатом інтеграційних стратегій. Зниження інтенсивності 

конкуренції. Як один з проявів – диктат роздрібних торговельних 

мереж. 

Упродовж останніх 90 років змінювалося уявлення підприємців про 

сутність маркетингової діяльності, при цьому на практиці різні підприємства в 

один період часу можуть застосовувати різні підходи в маркетинговій діяльності. 

Можна виокремити 7 фаз, що відображають практичне розуміння 

підприємцями сутності маркетингової діяльності (таблиця 1.7). 
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1. Просування товарів із певними властивостями. 

2. Аналіз реальних потреб та очікувань споживачів та просування товарів із 

стандартними властивостями як товарів, що відповідають очікуванням 

(маніпулятивний маркетинг). 

3. Аналіз реальних потреб та очікувань споживачів та створення товарів із 

відповідними властивостями. 

4. Формування потреб та нав’язування очікувань споживачам за відсутності 

відповідної реалізації властивостей в товарах. 

5. Формування потреб та нав’язування очікувань споживачам та створення 

товарів із відповідними властивостями. 

6. Комплексне формування та реалізація споживчого інтересу. 

7. Соціально-відповідальний маркетинг (фактично, повернення до фази 3). 

 

Таблиця 1.7 

Фази маркетингової діяльності 

 
Споживчі потреби, що задовольняються 

Не 

враховуються 

під час  

виробництва 

товару 

Наявні Нові, реальні 

(актуалізовані) 

потреби, 

сформовані в 

процесі розвитку 

суспільства 

Нові 

потреби, 

що 

формує 

компанія 

Властивості 

товару 

Наявні Фаза 1 Фаза 3 Фаза 2 Фаза 4 

Нові, 

відповідають 

потребам 

 

– 

 

Фаза 3 

 

Фаза 3 

 

Фаза 5 

Нові, 

відповідають 

технологічному 

прогресу / 

можливостям 

компанії 

 

– 

 

– 

 

Фаза 3 

 

Фаза 6 

Джерело: власні розробки автора  
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Маркетингова концепція, як сучасна філософія підприємницької 

діяльності, забезпечує взаємозв’язок підприємств із його середовищем та сприяє 

пошуку нових напрямів розвитку підприємницької діяльності, на підставі 

стратегічного вибору та дослідження ринкових можливостей. Системно-

рефлексивний маркетинг узагальнює зазначені 7 фаз розуміння сустності 

маркетингової діяльності і дає можливість управителю обирати об’єкт 

управління на власний розсуд.  

 

 

1.4. Моделі системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління 

 

 

Як було показано раніше, ранг системної рефлексії визначає ступінь 

усвідомлення управителем об’єкта управління в процесі ситуаційного аналізу, 

аналізу впливових інтересів суб’єктів ринкових відносин та формування 

управлінських рішень. Вищий ранг системної рефлексії передбачає більш 

широке уявлення управителя про об’єкт управління (фактично – розширення 

об’єкта управління) з долучанням до нього контрагентів ринкових відносин. З 

двох стейкхолдерів вищий ранг рефлексії має той, хто включає до свого об’єкту 

управління інтереси контрагента. Системно-рефлексивний маркетинг охоплює 

різні рівні прийняття маркетингових рішень, що визначаються рангом рефлексії 

(рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Ранги системної рефлексії і відповідні рівні прийняття 

маркетингових рішень 

Джерело: власні розробки автора 
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На рисунку показані рівні прийняття маркетингових рішень, що 

визначаються рангом рефлексії: 

0. Процес збуту. 

1. Маркетинг відносин. Інструменти маркетингу впливу. 

2. Управління поведінкою клієнта. Формування попиту, стимулювання 

збуту (ФОПСТИЗ). 

3. Класичний маркетинг: комплекс маркетингу, позиціонування, 

функціональні маркетингові стратегії. 

4. Категорійне управління.  

5. Стратегічний маркетинг. Узгодження інтересів внутрішніх 

стейкхолдерів шляхом формування стратегічного бачення. 

6. Стратегічне управління з позиції фактичного управителя підприємства. 

7. Ринок загалом розглядається як об’єкт управління. Формування нових 

ринків («блакитні океани»). 

За нульового рангу рефлексії комерційна діяльність полягає в обмінних 

операціях, що виникають стихійно. За чіткого усвідомлення власного інтересу 

збутовик починає «продавлювати» його клієнта, у такому випадку ми не можемо 

говорити про маркетинговий підхід. Маркетинг виникає за умови виходу 

керівника у рефлексивну позицію щодо себе та клієнта. 

1.  Маркетинг взаємин. Інструменти маркетингу впливу. 

Перший ранг рефлексії дає розуміння того, що для забезпечення 

системного успіху (а не разового акту продажу) варто формувати і підтримувати 

відносини з клієнтами щодо обміну. Маркетинг взаємин є поширеним нині 

уявленням про сучасний маркетинг. Слід зауважити, що ця думка не відображає 

еволюції маркетингу і стратегічного маркетингу зокрема.  

Наступні ранги рефлексії розширюють уявлення керівника про ситуацію, 

уточнюють для нього об’єкт управління і дозволяють формувати найбільш 

ефективні інструменти реалізації власного інтересу. 
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2. Управління поведінкою клієнта. На цьому рівні об’єктом управління 

стають цільові клієнти. Розуміння і / або формування інтересів клієнтів стає 

ключовим чинником успіху. 

3. Класичний маркетинг. Комплекс маркетингу, позиціонування, 

функціональні маркетингові стратегії. На цьому рівні розвитку маркетингу в 

організації (за керівника з третім рангом рефлексії) в якості об’єкта управління 

розглядається як складна система інтересів і процедур прийняття рішення про 

покупку, до якої залучені продавці (зокрема, роздріб), покупці та споживачі. 

Успіх забезпечується за рахунок створення умов комплексної реалізації 

інтересів. 

4.  Категорійне управління. За такого рангу рефлексії відбувається перехід 

до управління категорією загалом і всім ланцюжком – від виробництва сировини 

до споживання кінцевого продукту. Формуються вертикально-інтегровані 

канали / холдинги або одна з ланок перебирає на себе управління каналом 

загалом. 

5. Стратегічний маркетинг. З одного боку, п’ятий ранг рефлексії дозволяє 

маркетинговому управителю брати на себе модерацію узгодження інтересів 

внутрішніх стейкхолдерів шляхом формування стратегічного бачення. З іншого 

боку, і в ринкових відносинах управитель отримує можливість усвідомленої 

діяльності в системі з несиметричною інформацією. Об’єктом управління стає 

ринок загалом. 

6. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю. Шостий ранг 

рефлексії виводить управителя до позиції фактичного управителя підприємства 

за рахунок глибинного розуміння ринкових можливостей і формування 

перспектив для формальних власників підприємства. Об’єктом управління стає 

підприємницька діяльність з усією сукупністю стейкхолдерів і ринком. 

7. Формування та управління ринком. Управитель на 7-му ранзі рефлексії 

будує новий ринок за рахунок формування нових потреб і створення «правил 

гри» щодо їх задоволення. 
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Ранг системної рефлексії управителя визначає роль маркетингу від 

інструменту в технології управління до, власне, технології управління       

(таблиця 1.8). 

 

Таблиця 1.8  

Особливість маркетингу в залежності від рангу системної рефлексії 

Ранг 

системної 

рефлексії 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Парадигма 

(фундамен-

тальна теорія) 

маркетингу 

Збут Управління 

відносинами 

Управління 

поведінкою 

клієнта 

Класичний 

маркетинг 

(комплекс 
маркетингу) 

Категорійне 

управління 

Стратегічний 

маркетинг 

Стратегічне 

маркетинго-

ве 
управління 

Системно-

рефлексивне 

стратегічне 
маркетинго-

ве 

управління 

Суб’єкт 

управління 

Підприємство Підприємство Підприємство Підприємство Підприємство Підприємство Управитель 

підприємст-

ва 

Управитель 

ринку 

Об’єкт 

управління 

Процес збуту 

товару 

Відносини з 

клієнтом з 

приводу 
обміну 

Інтереси 

клієнтів 

Сукупність 

відносин і 

інтересів в 
межах каналу 

продажу і 

споживання 
товару 

Сукупність 

відносин і 

інтересів в 
межах каналу 

створення, 

продажу і 
споживання 

товару 

Сукупність 

інтересів і 

ринкових 
відносин в 

межах ринку 

Підприєм-

ницька 

діяльність 

Ринок в 

цілому 

Функція 

маркетингу на 

підприємстві 

Збут 

(відсутність 
маркетингової 

функції) 

ФОПСТИЗ (в 

комерційній 
структурі) 

Торговий 

маркетинг (в 
комерційній 

структурі) 

Маркетинг 

(окрема 
функція) 

Маркетинг 

інтегрує 
комерційну 

функцію 

Маркетинг 

визначає 
стратегію 

підприєм-

ницької 
діяльності 

Маркетинг є 

технологією 
управління 

підприєм-

ницькою 
діяльністю 

Маркетинг є 

технологією 
управління  

Домінуюча 

технологія 

впливу на 

контрагентів 

Активація Стимуляція Маніпуляція Маніпуляція, 

конфронтація 
(у т.ч. 

«маркетинго-

ві війни») 

Узгодження 

інтересів 

Партнерство Рефлексивне 

управління 

Системно-

рефлексивне 
управління 

Основні 

рішення 

маркетингової 

стратегії 

- Система 

стимулюван-
ня збуту 

Рішення 

торгового 
маркетингу 

(мерчандай-
зинг тощо) 

Стратегія 

охоплення 
ринку, 

позиціонуван-
ня 

Категорійна 

політика 

Стратегія 

зростання, 
базова 

конкурентна 
стратегія 

Формування 

бачення 
підприємств

а 

Визначення 

параметрів 
базового 

ринку 

Управління 

брендами 

Товарна 
стратегія 

Управління 
торговими 

марками 

Управління 
торговими 

марками 

Традиційне 
бренд-

управління 

Традиційне 
бренд-

управління 

Бренд-
лідерство 

Бренд-
менеджмент 

360 градусів 

Тотальне 
бренд-

управління 

(стратегії 
домінуючих 

брендів) 

Цінова 

політика 

Витратне 
ціноутворен-

ня 

Стимулюван-
ня збуту 

(система 

знижок) 

Ціннісне 
ціноутворен-

ня 

Ціннісне 
ціноутворен-

ня 

Ціноутворен-
ня з 

орієнтацією 

на попит та 

стратегії 

конкурентів 

Ціноутворен-
ня з 

орієнтацією 

на попит та 

стратегії 

конкурентів 

Ринкове 
ціноутворен-

ня 

Ринкове 
ціноутворен-

ня 

Відповідність 

аналізу 

середовища 

глобалізова-

ності ринку 

Максимальна 

(локальний 
базовий ринок 

та локальне 

ринкове 
середовище) 

Максимальна 

(локальний 
базовий 

ринок та 

локальне 
ринкове 

середовище) 

Середня Мінімальна 

(локальний 
базовий 

ринок та 

глобалізоване 
ринкове 

середовище) 

Мінімальна 

(локальний 
базовий 

ринок та 

глобалізоване 
ринкове 

середовище) 

Середня Максималь-

на (глобалі-
зований 

базовий 

ринок та 
глобалізова-

не ринкове 

середовище) 

Максималь-

на (глобалі-
зований 

базовий 

ринок та 
глобалізова-

не ринкове 

середовище) 
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Продовження таблиці 1.8 

Ранг 

системної 

рефлексії 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Роль 

внутрішнього 

маркетингу 

Внутрішній 

маркетинг 
відсутній 

Обмежена 

роль 

Вторинна 

роль 

Внутрішнє 

позиціону-
вання брендів 

Інтегрований 

маркетинг 
(інтеграція 

функцій 

навколо 
ринкових 

цілей) 

Управління 

корпоратив-
ною 

культурою 

Орієнтація 

на ключових 
внутрішніх 

стейкхол-

дерів 

Внутрішнє 

середовище 
включено до 

об’єкту 

управління 

Проактивність 

по відношенню 

до зовнішнього 

середовища 

Реактивна 
політика 

Реактивна 
політика 

Політика 
обмеженої 

проактивнос-

ті (в рамках 
об’єкту 

управління) 

Політика 
обмеженої 

проактивнос-

ті (в рамках 
об’єкту 

управління) 

Проактивна 
політика 

Проактивна 
політика 

Політика 
управління 

середови-

щем 

Політика 
управління 

середови-

щем 

Роки 

поширеності 
1930-ті –  

1950-ті роки 

1950-ті – 

1960-ті роки 

1960-ті – 

1970-ті роки 

1970-ті – 

1990-ті роки 

1980-ті – 

2000-ні роки 

1980-ті – 

2000-ні роки 

1990-ті роки 

– дотепер  

2000-ні роки 

– дотепер 

Джерело: власні розробки автора 

 

Модель управління визначає форму управління об’єктом, яка включає 

управлінські процеси та функціональну структуру управління об’єктом. У 

нашому дослідженні базова модель управління, за своєю сутністю є циклічним 

процесом, пов’язаним із циклами змін або усвідомлення власних інтересів 

стейкхолдерами. Так у ситуації неструктурованості споживчого ринку, 

відсутності культури споживання певної категорії товарів стейкхолдером ринку 

стає споживач із неусвідомленим інтересом, що знижує ефективність 

підприємницької діяльності, орієнтованого на такого споживача. Завданням 

стратегічного маркетингового управителя стає структурування ринку, 

формування інтересу покупця та споживача. Зауважимо, що ми свідомо 

розмежовуємо споживача та покупця, про це детальніше буде нижче. 

На структурованому ринку в якості стейкхолдерів підприємства можуть 

розглядатися партнери в межах каналу створення та доставки цінності до 

покупця (постачальники, посередники), або контрагенти конфронтаційної 

взаємодії (наприклад, конкуренти) – рис. 1.11. Такий розподіл є дещо умовним, 

бо той самий стейкхолдер може бути суб’єктом у взаємодії і конфронтації. 

Типовим прикладом у сучасних умовах виступає роздрібна торгівля, що 

одночасно є посередником і конкурентом виробників, зокрема шляхом 

створення власних торгових марок (private label). 
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Рис. 1.11. Контрагенти в межах каналів виробництва та збуту 

Джерело: власні розробки автора 

 

Типологія маркетингу може розрізнятися залежно від того, кого зі 

стейкхолдерів маркетинговий керівник розглядає як основних, а саме: 

− закупівельний маркетинг орієнтований на управління процесом 

постачання / закупівлі та управління постачальниками; 

− торговий маркетинг: процеси та суб’єкти торговельного ланцюга; 

− управління конкурентною поведінкою; 

− управління каналом (виробничим та торговельним) загалом. 

Також типологія маркетингу може залежати від позиції маркетингового 

керівника в каналі та особливості самого каналу (зокрема, наявності «вузького 

гирла» каналу), від управління в ситуації дефіциту ресурсів до управління з боку 

роздрібної торгівлі. Управління з боку роздрібної торгівлі передбачає ринкову 

силу кінцевого продавця покупцям. Управління в ситуації дефіциту ресурсів 

передбачає ринкову силу постачальника або власника певного ресурсу. 

Можлива ситуація, коли маркетинговий керівник в якості об’єкта управління 

розглядає канал загалом (управління каналом) або управління товарною 

категорією загалом на певній ланці каналу (так зване категорійне управління).  
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Традиційному погляду на стратегічний маркетинг відповідає спроба 

керувати поведінкою усіх стейкхолдерів підприємства (рис. 1.12). 

 

 

Рис. 1.12. Традиційний погляд на стратегічний маркетинг 

Джерело: власні розробки автора 

 

За традиційним поглядом, стратегічний маркетинг передбачає управління 

ринком «зсередини» ланцюга створення та доставки товару споживачу. 

Неефективність стратегічного маркетингового підходу в управлінні найчастіше 

пов’язана із порушенням концептуальної основи маркетингу (взаємне 

задоволення інтересів), оскільки, через несиметричність інформації, уявлення 

про інтереси контрагентів найчастіше є некоректним. Навіть маркетингові 

дослідження у більшості випадків не стають інструментом в процедурі 

прийняття управлінських рішень. 

Системно-рефлексивний підхід передбачає, що управління ринком 

(підприємством, каналами, споживчими перевагами) відбувається з позиції, 

зовнішньої стосовно до об’єкта управління (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Системно-рефлексивний маркетинг 

Джерело: власні розробки автора 

 

Повернемося до аналізу поведінки у парі «споживач – покупець». Спершу 

зазначимо, що на промисловому ринку та на деяких споживчих товарних ринках 

(наприклад, дитячих товарів, фармацевтичних препаратів, професійного 

спорядження тощо) процедура прийняття рішення про покупку передбачає 

наявність більше, ніж двох дійових осіб. Так, під час продажу-закупівлі 

програмного забезпечення для бухобліку з боку клієнта до процесу можуть 

залучатися (є стейкхолдерами процесу закупівлі), наприклад, системний 

адміністратор, головний бухгалтер, фінансовий директор, генеральний 

директор, при цьому інтереси кожної особи будуть різними. А успішний процес 

продажу передбачає необхідність задоволення інтересів всіх залучених до 

процесу осіб. 
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Розглянемо випадок, коли покупець і споживач – це дві різні особи, або, у 

граничному випадку, це дві рольові позиції однієї особи. Така ситуація 

характерна для більшості споживчих та промислових ринків. Нас цікавитимуть 

інтереси споживача та рефлексивного маркетингового управителя та механізм 

узгодження їх інтересів. Ми розглядаємо ситуацію, коли для реалізації інтересів 

рефлексивного маркетингового управителя (РМУ), йому потрібно отримати 

певні ресурси з боку споживача і навпаки. Маємо процедуру обміну як механізм 

реалізації інтересів. 

Окрім інтересів особи, нас також будуть цікавити її знання, пов’язані з 

забезпеченням механізму реалізації інтересів. Російський психолог та методолог 

В. В. Красних сукупність інтересів і знань відносить до когнітивного простору; 

використовує термін когнітивний простір і виділяє індивідуальний когнітивний 

простір – певним чином структуровану сукупність знань і уявлень, якими 

володіє будь-яка (мовна) особистість [303, с. 61]. Але, на нашу думку, варто 

розглядати більш широке поняття, таке як ментальний простір. Ж. Фоконьє [32] 

вважає, що ментальний простір є середовищем концептуалізації і мислення. Тим 

самим будь якій ситуації (зокрема обмінним відносинам) відповідає ментальний 

простір. До ментальних просторів належать, наприклад, такі сутності:  

− безпосередньо надана реальність – так, як її розуміють суб’єкти;  

− вигадані ситуації, ситуації, зображені на схемах, репрезентовані у відео 

або в інший спосіб;  

− минуле чи майбутнє ситуацій – так, їх розуміють суб’єкти;  

− гіпотетичні ситуації;  

− сфера абстрактних категорій, в тому числі область загальних понять 

(сюди належать такі сутності, як економіка, політика, соціологія, 

фізика), область математичних концептів тощо. 

РМУ може залучати до механізму реалізації інтересу: 

− технології створення товару, зокрема технологічні інновації; 

− технології підвищення цінності товару як об’єкта обміну, зокрема 

бренд та маркетингові інновації; 
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− виробничий ланцюг (створення кінцевого товару); 

− дистрибуційний ланцюг (доставка товару та адміністрування кінцевого 

обміну); 

− фінансові та інші ресурси для отримання технологій та функціонування 

виробничого та дистрибуційного ланцюгів. 

При цьому РМУ може не бути формальним власником жодного з 

означених елементів, але бути фактичним їх власником / керівником. У сучасних 

умовах формується клас маркетингових компаній, що відображають подібний 

підхід, яскравими прикладами є компанії Apple Inc., Tesla Motors, Amazon, 

Alibaba, Uber та інші. Зі свого боку, споживач використовує власні знання для 

отримання доступу до ресурсу (що буде другим об’єктом в процедурі кінцевого 

обміну) та залучає покупця для здійснення обміну. На рис. 1.14 показано модель 

системно-рефлексивного маркетингового управління. 

 

 

Рис. 1.14. Модель системно-рефлексивного маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 
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у рефлексивній («зовнішній») позиції до об’єкту управління (і, зокрема, до 

каналу створення та поширення товару) і чотири страти діяльності: 

А. Усвідомлення власного інтересу та постановка цілей, спрямованих на 

реалізацію інтересу. 

Б. Формування власного ресурсу на основі системи знань РМУ, зокрема 

залучення (встановлення фактичної власності) технологій створення товару, 

ринкових технологій (зокрема, бренду) та ресурсів (серед них і фінансових). 

В. Залучення («найм») каналу створення, доставки товару та здійснення 

кінцевого обміну. 

Г. Розширення знань про споживача. 

Дзеркально споживач свідомо або, найчастіше, неусвідомлено реалізує 

аналогічну модель зі зворотнім зв’язком, що формує систему знань споживача 

про поведінку підприємств / продавців. Ця споживча модель передбачає 

усвідомлення інтересу (включаючи постановку цілей), «найм» покупця (або 

перехід до цієї ролі, коли йдеться про одну особу), залучення ресурсів для 

закупівлі. 

Чинником успіху РМУ є розширення його уявлення про інтереси 

споживача та знання клієнта про власні інтереси РМУ. Той з двох контрагентів, 

чий ранг рефлексії вищий, отримує знання про реальний інтерес опонента. 

Позначимо Iу – інтерес продавця (РМУ), Iк – інтерес клієнта, Iр – сукупність 

інтересів, що реалізовуються в процесі ринкового обміну. Можливі різні ситуації 

реалізації інтересів контрагентів, що проявляються під час свідомих або 

несвідомих рефлексивних ігор, серед яких визначимо найбільш типові: 

1. куур IIII  ,  – ситуація, в якій реалізується інтерес продавця і та 

частина інтересу клієнта, яка включена в інтерес продавця. 

2. кукр IIII  ,  – ситуація, в якій реалізується інтерес клієнта і та 

частина інтересу продавця, яка включена в інтерес клієнта. При цьому 

управителем стає клієнт. 
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3. кур III   – ситуація компромісу, в якій жодна зі сторін не реалізує 

повністю власний інтерес. 

4. кур III   – ситуація партнерства й узгодження інтересів. 

РМУ у власному ментальному просторі має уявлення про власний інтерес, 

інтерес контрагента та про уявлення контрагента про інтерес РМУ. Саме це й 

дозволяє РМУ керувати ситуацією. Аналогічно, якщо ранг рефлексії споживача 

вищий, ніж у маркетингового управителя, споживач отримує можливість 

маніпулювати маркетинговим управителем. Наприклад, споживач може не 

реагувати на передноворічні знижки, маючи знання, побудовані на досвіді, про 

те, що після свят маркетинговий управитель змушений буде розпродавати запаси 

зі ще більшими знижками. 

Таким чином, сучасний підхід до стратегічного управління полягає в тому, 

що підприємства, управляючи власними ресурсами, формують для себе 

сприятливе ринкове середовище, зокрема формують такі споживчі інтереси, які 

вони можуть задовольнити з найбільшою вигодою для себе. Сучасному підходу 

до стратегічного управління також притаманне збільшення ролі управлінця, у 

формуванні стратегічних рішень.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Взаємне проникнення, що відбувається між стратегічним управлінням і 

стратегічним маркетингом, що значною мірою пов’язано із інтернаціоналізацією 

підприємництва, зумовлює необхідність розгляду маркетингу в контексті 

розвитку управлінських технологій і формування сучасної концепції 

стратегічного управління. Різноманіття цільових ринків, необхідність шукати 

шляхи до привернення уваги клієнтів і споживачів із невідомими інтересами 
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підприємцю, який вийшов на зарубіжний ринок, підвищують важливість 

маркетингу в прийнятті управлінських рішень. 

2. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління є 

еволюційним етапом розвитку управлінських підходів у підприємництві. 

Комплексно розроблена концепція системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління, яка розкриває систему прийняття управлінських 

рішень відносно об’єкта управління управителем, що є носієм рефлексивного 

інтересу, з урахуванням інтересів сукупності стейкхолдерів об’єкта управління. 

СРСМУ передбачає узгодження інтересів і розширення самого об’єкта 

управління, до якого включаються контрагенти (суб’єкти конфронтаційного 

управління та партнери у відносинах), чиї інтереси, наміри, дії передбачаються 

та управляються. Запропонований концептуальний системно-рефлексивний 

підхід до управління є розвитком сучасного підходу в трьох аспектах: (1) 

основою формування управлінських рішень є системна рефлексія управителя, 

вищий ранг якої дає йому можливість отримувати фактичне управління 

об’єктом; (2) концепція маркетингу (задоволення власного інтересу управителя 

шляхом погодження та задоволення інтересів інших стейкхолдерів об’єкта 

управління) розглядається як сутнісна основа управлінської діяльності; (3) 

системно-рефлексивний підхід передбачає гнучку форму організації діяльності 

(зокрема, підприємницької) як спільного функціонування сукупності суб’єктів – 

стейкхолдерів об’єкта управління.  

3. Визначено, що концепція системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління є еволюційним етапом розвитку стратегічних 

управлінських підходів в підприємництві, що, зокрема, включали доаналітичний 

етап (1960-ті роки), становлення наукової дисципліни стратегічного управління 

(1970–1980-ті роки), міждисциплінарний ресурсний підхід (1990-ті роки), етап 

формування парадигми стратегічного управління для постіндустріальної 

економіки (2000-ні роки). 

4. Сучасний погляд на стратегічне управління, а саме системно-

рефлексивна парадигма, полягає у розширенні уявлення про об’єкт управління і 
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надання нового змісту стратегічному управлінню. Зокрема, як внутрішній 

потенціал підприємства та компетенції, так і зовнішнє оточення підприємства і 

ринок взагалі розглядаються в якості можливих об’єктів стратегічного 

управління. Запропоновано визначити поняття стратегічного управління в 

системно-рефлексивній парадигмі, як процес прийняття стратегічних 

управлінських рішень, спрямованих на перетворення об’єкта управління 

відповідно до стратегічного бачення об’єкта для реалізації інтересу управителя, 

що на відміну від існуючих визначень розширює поняття об’єкта управління від 

окремого підприємства до базового ринку і забезпечує реалізацію системно-

рефлексивного управління. При цьому об’єктом управління може виступати 

підприємницька діяльність, процеси розвитку її компетенцій, колективних 

знань, ресурсів; взаємодія із зовнішнім оточенням підприємства; ринок в цілому. 

5. Стратегічне маркетингове управління розглядається як стратегічна 

управлінська діяльність на засадах маркетингу. Визначено, що стратегічне 

маркетингове управління є сучасним етапом розвитку парадигми стратегічного 

управління. В сучасних умовах стратегічне маркетингове управління стає 

ключовою ланкою формування та збереження конкурентоспроможності 

підприємства. Стратегічний маркетинг у системно-рефлексивній парадигмі 

визначений як теорія та практика прийняття рефлексивним суб’єктом 

управління стратегічних рішень щодо формування ринкових цілей і 

маркетингових стратегій, які є результатом узгодження і реалізації стратегічних 

інтересів контрагентів і партнерів ринкових відносин, за рахунок їх включення 

до об’єкта маркетингового управління, що розвиває стейкхолдеровий підхід до 

управління і дає підстави для формування інтегрованої системи СРСМУ. 

Системно-рефлексивний маркетинг – маркетинг, в якому управління 

здійснюється шляхом системного розподілу інтересів суб’єктів ринкових 

відносин, а узгодження інтересів здійснюється з позиції рефлексивного 

маркетингового управителя. Системно-рефлексивний маркетинг узагальнює 

етапи еволюційного розвитку маркетингу та дає базу співіснування маркетингу 
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різних еволюційних етапів на одному ринку в залежності від рангу рефлексії 

суб’єкту ринкової діяльності. 

 

Основні ідеї розділу висвітлені у авторських працях [201], [207], [215], 

[224], [236], [239], [400]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНО-

РЕФЛЕКСИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

2.1. Принципи системно-рефлексивного маркетингу  

 

 

Методологія пізнання соціальних та економічних явищ і процесів включає 

в себе сукупінсть базових теоретичних положень, що відображають інтегральну 

дію об'єктивних законів розвитку суспільного способу виробництва. Важливою 

складовою соціально-економічного пізнання виступає поєднання аналізу та 

синтезу (аналіз передбачає декомпозицію економічних відносин на складові 

частини і дослідження кожної з них окремо, а синтез передбачає інтеграцію 

окремих компонентів економічних відносин в систему з урахуванням 

взаємозв'язків між ними). 

Одним із важливих принципів пізнання соціально-економічних явищ та 

процесів є рефлексія, як особливий тип пізнання за допомоги процедур виходу 

дослідника в зовнішню позицію по відношенню до власних дій і схем мислення. 

Під рефлексією розуміють форму теоретичної діяльності суспільно-розвиненої 

людини, спрямованої на осмислення своїх власних дій і процесів мислення; 

діяльність самопізнання, яка розкриває специфіку духовного світу людини 

Рефлексія розглядається здебільшого як одномиттєва схема, але в даній роботі 

ми розширюємо цей принцип до системної рефлексії, що передбачає 

рефлексивну діяльність, засновану на самодистанціюванні і можливості 

одночасно бачити як суб’єкт, так і об’єкт. Системна рефлексія дозволяє 

аналізувати соціально-економічні відносини у всіх аспектах – суб’єкт, суб’єкти 
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взаємодії, об’єкт, альтернативні можливості, що дозволяє вирішувати завдання 

будь-якої складості. А. Ленгле відмічає необхідність рішення подвійного 

завдання співвіднесення: «необхідно спочатку побачити самого себе і скласти 

картинку себе, що стає можливим завдяки певному зовнішньому і внутрішньому 

дистанціюванню по відношенню до власних почуттів, рішень, дій» [328]. 

До системоутворюючих принципів відносяться принцип єдності 

економічної теорії і практики, принцип визначеності, принцип конкретності, 

принцип пізнаваності, принцип рефлексії, принцип причинності. Принцип 

єдності економічної теорії і практики передбачає, що, з одного боку економічна 

теорія і економічна практика є відносно самостійними сторонами суспільного 

життя, а з іншого боку вони нерозривно позв'язані і взаємообумовлюють одне 

одного. Суть принципу визначеності полягає в тому, що теоретичне 

усвідомлення об'єктивної дійсності завжди обумовлене інтересами і цілями 

конкретних груп людей (соціальних груп, стейколдерів єдиного об’єкту 

управління тощо). Згідно з цим принципом економічні дослідження повинні 

повно і всебічно відображати найбільш істотні сторони об'єктивних процесів і 

закономірностей економічного життя. Принцип визначеності вимагає конкретно 

історичного підходу до оцінки суспільних теорій та ідей, налаштовує вченого на 

творче і неупереджене узагальнення об'єктивних процесів та явищ. Принцип 

конкретності проявляється в тому, що відображення дійсності в економічній 

науці буде істинним тільки тоді, коли воно є конкретним. Теорія, яка пориває 

зв'язок з практикою суспільного життя, перестає бути конкретною, а отже 

втрачає істинність. Суть принципу пізнаваності зводиться до того, що існуюча 

незалежно від волі і свідомості людей економічна реальність пізнавана Принцип 

пізнаваності вимагає від дослідника врахування залежності форм і способів 

теоретичного пізнання предмета від практичного перетворення, адже пізнання 

являє собою практико-теоретичне освоєння дійсності. Також, наукове пізнання 

економічної дійсності неможливе без дотримання принципу причинності. Суть 

його полягає у визнанні закономірної зумовленості одного явища іншим. [309]. 
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Стратегічне управління і стратегічне планування, як еволюційні етапи 

системно-рефлексивного управління, формалізуються за рахунок 

методологічних принципів, що розглядалися багатьма авторами і 

систематизовані, зокрема В. Д. Шкардуном [463, с. 53]. Визначимо наступні 

ключові принципи стратегічного планування. 

1. Принцип цілеспрямованості – виявлення і дотримання єдиної мети 

діяльності та розвитку з урахуванням пріоритетів.  

2. Принцип системності. Планування повинно поєднувати різні напрями 

діяльності, різні структурні одиниці одного рівня управління для досягнення 

ефекту синергії. Важливим є і взаємне відображення змін (координація, зокрема 

міжфункціональна). Окремі плани інтегруються в плани підрозділів або 

напрямів діяльності і, зрештою, в єдиний корпоративний план. 

3. Принцип залучення. Кожен співробітник підприємства повинен бути 

учасником процесу планування. Це підвищує мотивацію при подальшому 

виконанні планів і знижує ефект опору процесу планування. 

4. Принцип циклічності та безперервності. Планування – не разова акція, і 

за правильної організації процесу керівництво підприємства дійде циклів 

планування, коли один план змінюється іншим, і до завершення поточного плану 

вже повинен бути готовий план для наступного періоду. Безперервність 

планування припускає, що діяльність розглядається як керований процес зі 

зворотним зв’язком.  

5. Принцип гнучкості. План повинен залишатися дієвим і за зміни 

ринкових умов, тобто включати так звані резерви гнучкості і, зокрема, плани 

альтернативних дій під час виникнення певних подій. Гнучке планування 

забезпечує безперервність і послідовність складання планів з урахуванням 

можливого їх коригування. При цьому довгострокові плани мають більш вищу 

ступінь невизначеності, а з наближенням терміну їх реалізації уточнюються 

відповідно до становища, яке складається, і, можливо, до цілей, що змінюються.  

6. Принцип адекватності. Ступінь деталізації і конкретизації параметрів 

плану і самого процесу планування повинно відповідати корпоративній 
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культурі, структурі підприємства, стабільності ринку й інтересам зовнішніх 

стейкхолдерів підприємства. 

7. Принцип охоплення. Чим більша кількість сторонніх організацій, 

залучених у діяльність (посередники, маркетингові агенції, постачальники 

тощо), будуть охоплені схемою планування, тим менша похибка планування 

можлива. В ідеалі плани повинні бути взаємоузгодженими. Наскрізне 

планування передбачає єдину систему планування з усіх аспектів діяльності.  

8. Принцип централізації. Централізація планування покликана 

консолідувати прагнення організацій та суб’єктів, що мають різні цілі своєї 

діяльності, для досягнення спільної мети (цілі вищого рівня). Цей принцип не 

повинен приводити до повного зосередження управління на вищому рівні в 

одних руках, тому що об’єктивна складність підприємства як системи вимагає 

передачі низки функцій управління на нижчі рівні управління.  

9. Принцип збалансованості. Збалансованість планів забезпечує 

можливість коригування співвідношення між різними напрямами діяльності як 

за строками, так і за використовуванням ресурсів.  

10. Принцип інформаційної та методичної єдності визначає потребу (в 

єдиній системі інформаційного забезпечення) планування на всіх рівнях, 

стандартизації накопичення, зберігання, обміну та використання знань. Крім 

того, цей принцип передбачає наявність спільних методик створення та 

оцінювання планів, єдину термінологію та концепцію планування.  

Як вказує російський дослідник В. Р. Веснін в своїй роботі «Стратегічне 

управління», теорія стратегічного управління зародилася на стику низки 

напрямів і шкіл менеджменту і ознаменувала початок нового етапу в його 

еволюції. Теоретичними основами при цьому послужили концепції: 

− «корпорації, орієнтованої на майбутнє», яка набула поширення в 

середині 1960-х рр. і розглядала внутрішню структуру фірми та її 

навколишнє соціально-економічне й технологічне середовище як єдине 

ціле. Спочатку акцент робився на гнучкій адаптації компанії до 

оточення, потім – на його активній зміні; 
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− «управління за цілями»; передбачалося, що останні (наприклад, 

підрозділів) коригуються, виходячи з реальних обставин і можливостей 

персоналу їх реалізувати; 

− «ситуаційного підходу», відповідно до якого управління є реакцією на 

вплив обставин. Він передбачає розв’язання проблем, які постають з 

урахуванням взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища (на 

чому робився акцент), наявних обмежень, кваліфікації менеджерів, 

прийнятого стилю керівництва; 

− «екологічної школи», що ставила питання про органічний 

взаємозв’язок фірми й середовища та забезпечення виживання компанії 

в її межах як головне завдання управлінської діяльності; 

− «організації, що обслуговують середовище», у центрі якого положення 

про адаптації компанії до оточення при його зміні шляхом перебудови 

структури і коригування цілей; 

− «маркетингу», яка говорила про те, що фірма повинна не нав’язувати 

ринку свої товари, а виходити у своїй діяльності з потреб клієнтів, 

перебудовувати відповідно до них усю виробничу систему; 

− «стратегічного планування». Вона націлена на виявлення та аналіз 

стратегічних проблем, постановку цілей, визначення довгострокових 

орієнтирів розвитку, курсу дій, перерозподіл відповідно до цього 

ресурсів [150, с. 3–5]. 

Задля розв’язання проблем сучасного маркетингу багато авторів 

намагаються надати новий зміст розумінню маркетингу. Один з найцікавіших, 

на нашу думку, підходом видається когнітивний маркетинг. В наукових 

публікаціях останнього часу активно обговорюється проблема побудови теорії 

когнітивного маркетингу [475, с. 36–42]. Когнітивний маркетинг є більш 

складним в якісному відношенні теоретичним продовженням традиційного 

маркетингу. Термін «маркетинг» визначає об’єкт економічних досліджень – 

ринок як «...сукупність обтяжених вартістю ментальних взаємодій людей – 

носіїв розумових процесів, що здійснюються під час обміну» [341, с. 22]. Термін 
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«когнітивний» визначає у свою чергу предмет теорії – схеми мислення, причому 

когнітивний маркетинг цілком може бути визнаний прикладною економічною 

наукою, оскільки в межах його теорії проблеми формування схем мислення не 

досліджуються. Ці схеми запозичуються з когнітивної психології як результат 

психологічних досліджень, маючи статус апріорі заданих.  

Починаючи з 1954 р., теорія діяльності та теорія мислення активно 

розроблялися російськими вченими-методологами. Спочатку ці два напрями 

розвивалися як самостійні, кожна на основі своїх особливих онтологічних схем, 

по суті, не взаємодіючи одна з одною. Але початковий акцент у теорії мислення 

на тому, що його слід розглядати не за змістом знань, що рухаються у ньому, а 

саме як діяльність, привів у кінці 60-х років до думки про єдність теорії мислення 

та теорії діяльності. У результаті сформувалася така методологічна побудова як 

методологія миследіяльності. Істотний внесок в її створення зробили учені І. В. 

Блауберг, С. В. Ємельянов, Е. Л. Наппельбаум, В. Е. Мільман, Г. П. 

Щедровицький, Е. Г. Юдін та інші [139; 254; 255; 349; 466; 467; 468; 473; 474 

тощо]. Фундаментально ж ця методологія ґрунтується на роботах О. М. 

Леонтьєва, Л. С. Вигодського, А. Р. Лурія та інших [158; 314; 326 та ін.]. 

Як зазначає О. В. Фірсанова, сучасний етап розвитку наукових досліджень 

визначається встановленням усе більш інтегрованих зв’язків 

міждисциплінарного характеру. Окремі науки все більш «проникають» у галузі 

дослідження суміжних наук, використовуючи отримані ними результати або 

розроблені ними методи досліджень для досягнення своїх цілей [447, с. 3]. Тому 

системне уявлення методології когнітивного маркетингу вимагає обліку 

окремих методологій, властивих окремим суміжним наукам, таким як маркетинг 

і психологія. У загальному вигляді системне уявлення про методологію 

когнітивного маркетингу включає три основні блоки. Перший блок як основа 

загальнонаукової діяльності, репрезентований людською діяльністю та 

філософськими знаннями про мислення і дійсність. Другий блок – основою, у 

межах якої в наступних методологічних діях формулюється проблематика 

дослідження – це економічна галузь людської діяльності й окремі методології 
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маркетингу та психології. Третій блок як результат конкретизації другого, 

включає предметну область когнітивного маркетингу як окремої прикладної 

економічної науки в загальній економічній діяльності та принципи наукової 

методології, адаптовані до нього [447, с. 4]. 

Поняття «ринок» є одним із засадничих понять, взятих за основу теорії 

когнітивного маркетингу, сформульоване в працях Д. В. Мінаєва і А. М. 

Нємчіна: «...сукупності обтяжених вартістю ментальних взаємодій людей – 

носіїв розумових процесів, що здійснюються в ході обміну» [351, с. 22]. У 

наведеному визначенні термін «взаємодія» посідає одне з центральних місць. 

О. В. Фірсанова зауважує, що етимологія цього терміна означає «взаємна дія» 

або «обмін діями». У більш складній формі його суть зводиться до обміну 

діяльностями. Таким чином, процес взаємодії в теорії когнітивного маркетингу 

слід розуміти як обмін миследіяльності суб’єктів ринку – носіїв розумових 

процесів. Тобто, розглядаючи проблему взаємодії суб’єктів ринкової мережі, ми 

приходимо до проблеми зв’язку діяльностей окремих суб’єктів [447, с. 9]. 

Водночас, когнітивний маркетинг повною мірою не відповідає сучасним 

проблемам економічної науки, проблемам методології маркетингу та практики. 

Перш за все це стосується питання діяльності в умовах глобалізованого 

ринкового середовища; формування конфліктної та мережної парадигм 

маркетингу. Важливим є той факт, що когнітивний маркетинг є перш за все 

теоретичною базою, яка ще не знайшла відображення у відповідних методиках 

стратегічного маркетингового управління. 

Г. Б. Клейнер [284] запропонував системно-інтеграційну теорію 

підприємства, яку формалізовано у сукупності таких принципів: 

− принцип урахування ринкових сигналів: підприємство повинно мати 

інформацію щодо поточного стану та прогнозів ситуації на ринку й 

керуватися цією інформацією; 

− принцип полі-функціональності: одночасне функціонування у різних 

просторах, реалізуючи велику кількість функцій; 
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− принцип багатофакторності: результат діяльності підприємства 

залежить від кінцевої кількості основних виробничо-попитових 

факторів, які репрезентують внутрішні ресурси і зовнішні умови 

функціонування підприємства; 

− принцип полісуб’єктності: функціонування підприємства є 

результатом координації рішень і дій низки внутрішньофірмових і 

зовнішніх соціальних та економічних суб’єктів, яким властиві 

самостійні інтереси, прерогативи і сфери відповідальності; 

− принцип суверенності підприємства: властивості відносної 

відокремленості, незалежності, юридичної, виробничої, майнової й 

організаційної самостійності; 

− принцип інтенціональності функціонування: існування в кожен момент 

часу розвинутої сфери цілей, намірів і планів, що випереджають рух 

об’єкта; 

− принцип автономності інтересів системи і не зведення їх до інтересів 

інших суб’єктів: інтереси підприємства не можуть бути 

персоніфіковані жодною з фізичних осіб; 

− принцип соціальної відповідальності: відповідальність щодо всіх 

зовнішніх і внутрішніх учасників та стейкхолдерів; 

− принцип внутрішньої консолідації координації: усі процеси на 

підприємстві повинні бути скоординовані і перебувати під єдиним 

управлінням. 

Запропонований Г. Б. Клейнером підхід має суттєві недоліки з точки зору 

системно-рефлексивної маркетингової парадигми управління, зокрема принцип 

автономності передбачає існування інтересу системи, хоча носієм інтересу а, 

отже, суб’єктом управління може виступати лише людина (навіть поняття 

«колективний інтерес» є умовним і відображає ступінь узгодженості власних 

інтересів окремих суб’єктів, що складають відповідний «колектив»).  
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Крім того, Г. Б. Клейнер розглядає підприємство як замкнену систему 

(зокрема, принцип суверенності), а у СРМ розширене уявлення про 

підприємство як відкритий інструмент управління у підприємницькій діяльності, 

як об’єкт управління. 

Стратегічне планування взяте на озброєння стратегічним управління і, 

зокрема, СРМ як підпорядкована діяльність зі створення формалізованого 

стратегічного плану, що слугує самовизначенню і узгодженню інтересів 

керівників і єдиному розумінню шляхів реалізації стратегічних намірів. Крім 

того, стратегічне планування і, як його формалізований продукт, стратегічний 

план, сприяє залученню внутрішніх стейкхолдерів до цілеспрямованої 

діяльності, мотивує їх (як через залучення до процесу планування, так і шляхом 

формування впевненості у майбутньому), а також сприяє внутрішній комунікації 

в підприємницькій діяльності. 

Як вказують Г. Мінцберг [355] та В. Д. Шкардун [463, с. 18–20], система 

планування часто виявляється недієвою: витрати на неї перевищують плановані, 

а очікуваний ефект не досягається через низку проблем: У стратегічному 

плануванні сам процес планування та його принципи розглядаються як основа 

прийняття стратегічних рішень і розробки стратегій, натомість стратегічне 

управління розглядає сам процес розробки стратегій, як процес у реальному часі, 

стратегічні рішення приймаються з урахуванням стратегічного бачення. 

Планування як процес і стратегічні плани як формалізований продукт 

процесу планування не відкидаються у системно-рефлексивному маркетингу, 

однак планування стає не сутністю, а елементом стратегічного управління і 

розглядається в його контексті. Ключовим стає осмислення власних інтересів 

учасників процесу планування, узгодження групового інтересу по відношенню 

щодо об’єкта управління (підприємницької діяльності), консолідація навколо 

процесу планування. 

Д. В. Райко  [398, с. 97–99] зазначає, що сучасним управлінським системам 

притаманні наступні принципові особливості. 
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− Скорочення термінів прийняття управлінських рішень: час реакції на 

зміну ринкової кон’юнктури багато в чому визначає успішність 

підприємства на ринку. 

− Потреба охоплювати всі напрямки діяльності підприємства з 

пріоритетом на можливості ринку. Основним завданням керівників 

підприємства є розробка стратегій, які примирили б вимоги усіх 

зацікавлених груп. 

− Рівнозначність потенційних можливостей підприємства на ринку: 

кожен об’єкт системи за свого утворення та в процесі своєї еволюції 

займає в системі визначене місце і має набір деяких параметрів, які 

змінюються під час еволюції. 

− Важливість урахування суб’єктивних чинників в управлінні: 

суб’єктивне сприйняття впливає на характер взаємодії підприємства з 

його зовнішньою системою та її дійовими особами, а також на 

еластичність цих взаємодій. 

Зазначені особливості враховані під час формування концептуальних засад 

системно-рефлексивного маркетингу. Принципи системно-рефлексивного 

маркетингу базуються як на принципах стратегічного планування, так і на 

принципах когнітивного маркетингу й методології миследіяльності. Адаптація 

принципів методології миследіяльності – множинності; рефлексивності; 

подвійності; цілісності; взаємозумовленості – до теорії маркетингового 

управління (зокрема, когнітивного маркетингу) зустрічаються у роботах О. В. 

Фірсанової [447, с. 21]. 

Системно-рефлексивна маркетингова парадигма стратегічного управління 

передбачає розвиток когнітивного підходу в управлінні підприємством   

(таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1  

Порівняння підходів до стратегічного управління 

 Стратегічне 

планування 

Традиційний 

погляд на 

стратегічне 

управління 

Системно-

рефлексивна 

маркетингова 

парадигма 

стратегічного 

управління 

Врахування 

інтересів у 

прийнятті 

управлінських 

рішень 

Домінують інтереси 

власників 

підприємства 

Домінують інтереси 

внутрішніх 

стейкхолдерів 

підприємства 

Домінують інтереси 

управителя; 

створюються умови 

для реалізації 

інтересів всіх 

стейкхолдерів. 

Інтереси 

стейкхолдерів 

можуть розглядатися 

як об’єкти 

управління. 

Когнітивний рівень 

організації 

діяльності 

Орієнтація на 

інформацію, 

екстраполяційні 

підходи (зокрема у 

прогнозуванні) 

Компетенції, 

ресурсний підхід. 

Управління 

знаннями 

Формування систем 

з повною 

інформацією. 

Управління 

знаннями як 

ключовою 

компетенцією. 

У систему знань 

включено знання 

про інтереси 

стейкхолдерів.  

Стилі управління Логічний; 

традиційний підхід 

Збалансований 

(поєднання 

інтуїтивного, 

логічного та 

емпіричного) 

Стратегічне 

підприємництво 

Збалансований та 

керований 

Сприйняття 

ринкового 

середовища 

Має прогнозуватися 

й враховуватися 

Розглядається як 

частково кероване 

Гранично 

розглядається як 

об’єкт управління 

Прийняття рішень Пріоритет 

календарного 

планування 

Пріоритет прийняття 

стратегічних рішень 

у реальному часі 

Поєднання 

циклічних процесів 

прийняття рішень й 

прийняття 

стратегічних рішень 

у реальному часі 
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Продовження таблиці 2.1 

 Стратегічне 

планування 

Традиційний 

погляд на 

стратегічне 

управління 

Системно-

рефлексивна 

маркетингова 

парадигма 

стратегічного 

управління 

Об’єкт управління Підприємство Підприємницька 

діяльність 

(діяльність 

підприємства на 

ринку) 

Власні інтереси 

управителя, 

підприємницька 

діяльність, інтереси 

стейкхолдерів 

підприємства, ринок 

Джерело: власні розробки автора 

 

Узагальнимо принципи системно-рефлексивного маркетингу. 

1. Принцип фактичної власності передбачає, що той зі стейкхолдерів 

об’єкта управління, хто має вищий ранг системної рефлексії, є фактичним 

управителем об’єкта.  

2. Принцип першопричин полягає у відході від управління «за 

симптомами» та передбачає необхідність пошуку першопричин проблем та 

можливостей як відправного пункту процесу прийняття управлінських рішень. 

3. Принцип множинності. Кожне конкретне суб’єктивне уявлення 

характеризує діяльність суб’єкта ринку зі свого б Компетенційний підхід до 

управління, інтелектуальне оку або «в різних проекціях». Під час взаємодії 

кожний із суб’єктів керується власним розумінням дійсності, тобто своєю, 

властивою лише йому, структурною картиною ринку. Знання та інформація 

інтерпретуються відповідно до когнітивних схем, принципово відмінних для 

різних суб’єктів, тобто управлінські цілі досягаються із урахуванням 

множинності уявлень знань та інформації. 

4. Принцип рефлексивності. Результат процесу взаємодії суб’єктів ринку є 

«проекцією» рівнів миследіяльності в їхньому сприйнятті через рефлексію. У 

ньому відбиваються інтереси знання, накопичені під час розвитку і досвіду 

діяльності. 
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5. Принцип подвійності. Об’єкт управлінського впливу має дихотомічну 

«проекцію» сторін, що вступають у взаємодію, сутність яких розкривається 

через сприйняття. Принцип подвійності виявляється в тому, що управлінський 

вплив суб’єкта передбачає врахування як власного уявлення про об’єкти 

управління, так і уявлення контрагента про нього. Об’єкт управління в теорії 

системно-рефлексивного маркетингу є гетерархічно двоїстим. Принципова 

можливість досягнення мети в управлінському впливі безпосередньо залежить 

від релевантності комунікативних відносин, тобто взаємодія можлива тільки 

тоді, коли в загальній сукупності уявлень суб’єктів про об’єкт управління є певна 

цілісність.  

6. Принцип взаємозумовленості. Кожна конкретна дія кожного 

конкретного суб’єкта ринку, який бере участь в процесі взаємодії, обумовлена 

діями контрагентів. Стосовно до всієї ринкової мережі, розвиток її як взаємодії 

суб’єктів – відкритих систем – визначається взаємозумовленістю складових її 

окремих взаємодій. 

7. Принцип узгодження інтересів передбачає формування стратегічних 

рішень з урахуванням інтересів контрагентів, створення умов для реалізації 

власних інтересів управителя шляхом узгодження та реалізації інтересів 

контрагентів. 

Системно-рефлексивний маркетинг передбачає системне узгодження 

стратегічних інтересів суб’єктів і тому розуміння процесів формування їх 

інтересів є важливим і розглядається у наступному підрозділі. 

 

 

2.2. Формування економічних інтересів суб’єктів системно-рефлексивного 

маркетингу 

 

 

Серед вітчизняних та світових вчених, як в економічній спільноті, так і 

серед психологів, досі немає згоди щодо визначення поняття «інтерес». Це 

стосується низки таких понять, як «мотиви», «потреби», «цінності» тощо. Аналіз 
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джерел свідчить про різні підходи до визначень та відсутність системного 

підходу до поєднання зазначених понять. 

Економічний інтерес є породженням потреб, виявляється і реалізується 

через економічні відносини. Як зазначає В. Д. Базилевич, економічні інтереси є 

сутнісною характеристикою рушійних сил формування та розвитку економічних 

суб’єктів. Економiчнi інтереси – усвідомлене прагнення економічних суб’єктів 

задовольнити певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої 

господарської дiяльностi [252, с. 55–59]. 

Взаємозв’язок потреб та інтересів показаний на рис. 2.1. 

 

 

 
 

  Рис. 2.1. Взаємозв’язок потреб та інтересів (за В. Д. Базилевичем) 

Джерело: [252] 

 

В маркетингу поняття «інтерес» не звужують до суто економічного 

інтересу перш за все через умовність виокремлення таких інтересів з сукупності 

інтересів суб’єкту. Також економічні рішення можуть прийматися в межах 

діяльності з реалізації неекономічних інтересів. 

Аналіз літератури з проблем інтересу показав, що можна виділити кілька 

напрямків тлумачення цього поняття. Перший напрямок Є. П. Ільїн пропонує 

називати аксіологічним [271, с.168], його пов’язують з етимологією слова 

«інтерес». «Я зацікавлений у чомусь, мені це цікаво, мені це потрібно, важливо» 

– таке його широке розуміння, що відповідає буквальному перекладу слова 

«interest» з латинської – має значення, важливе. В. І. Ковальов підкреслює, що це 

Економічні 

інтереси

Є формою вияву економічних потреб

Відображають певний рівень та динаміку 

задоволення економічних потреб

Спонукають економічних суб'єктів до 

діяльності для задоволення потреб 
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стійке позитивне емоційне ставлення [287]. Г. І. Щукіна стверджує, що це 

особливе вибіркове ставлення до навколишнього світу [471, с. 6]. Ми вважаємо, 

що це трактування інтересу є близьким до визначення соціальної установки, а 

точніше, її похідної – смислової установки, яка виражає ставлення особистості 

до об’єктів, що мають особистісний сенс (наприклад, [192, с. 115]). Існує думка, 

що пізнавальний інтерес носить безкорисливий характер, але є й інша точка зору. 

Так, С. П. Манукян переконаний, що в понятійному апараті повинно 

функціонувати поняття «інтерес» у значенні «користь», «благо», «вигода» [337]. 

Другий підхід визначення інтересу як спрямованості є найбільш 

поширеним. Одні автори під спрямованістю розуміють якість особистості, тобто 

особисту освіту. За С. Л. Рубінштейном, інтерес – це специфічна спрямованість 

особистості [405].  

На думку інших учених, інтерес – спрямованість, але вже у зв’язку з 

психічними процесами. Г. І. Щукіна називає його «вибірковою спрямованістю 

психічних процесів на об’єкти і явища навколишнього світу», одночасно 

стверджуючи, що це «особливе вибіркове ставлення до навколишнього світу» 

[471, с. 6, 53].  

Ще одна група авторів виділяє третій напрям визначення інтересу – 

потребо-мотиваційний напрямок. А. К. Маркова, Т. А. Матіс, А. Б. Орлов і Л. М. 

Фрідман відносять інтерес до одного з видів спонукання, підкреслюючи його 

залежність від інших сторін мотиваційної сфери і називаючи його похідною 

складовою мотивації.  

Твердження про те, що в основі інтересу лежить потреба, поділяє 

переважна більшість дослідників [271; 405]. Є. П. Ільїн зробив спробу 

проаналізувати різноманіття поглядів на інтерес як психологічний феномен, і 

дійшов висновку, що різні визначення інтересу мають дві спільні умов: наявність 

в інтересі потреби і позитивне переживання цієї потреби [271, с. 172]. Інтерес 

пов’язаний з потребою, це очевидно для більшості дослідників, але, як зазначає 

Є. П. Ільїн, було б правильно ототожнювати інтерес і потребу [271, с. 168].  
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На думку С. Л. Рубінштейна, інтерес не можна прирівнювати до потреби, 

оскільки потреба викликає бажання володіти предметом, а інтерес ознайомитися 

з ним. На цій підставі науковець визначив інтерес як специфічний мотив 

пізнавальної діяльності та виявив наявність в ньому двох моментів: емоційної 

привабливості й усвідомленої значимості [405, с. 525–526].  

З іншого боку, існує думка, що інтерес у динаміці свого розвитку може 

перетворюватися у схильність, потребу [395]. Так, у словнику за редакцією В. П. 

Зінченка і Б. Г. Мещерякова вказується, що у ланцюжку відносин потреб інтерес 

посідає проміжне місце, виникає на основі пізнавального потягу (бажання) і 

може перерости в стійку потребу [395, с.140–141].  

Точка зору на інтерес як мотив також актуальна. У словнику за редакцією 

В. П. Зінченка і Б. Г. Мещерякова інтерес представлений як мотив або 

мотиваційний стан [395, с. 140]. А. В. Петровський називає інтерес мотивом, 

який є постійним спонукальним механізмом пізнання [372, с. 211]; існує й точка 

зору, що з усіх мотивів найсильнішим є той, в основі якого лежить пізнавальний 

інтерес. 

На думку С. Л. Рубінштейна, інтерес, формуючись на основі потреби, не 

обмежується предметом потреби, а виходить за його межі. Інтерес можна 

репрезентувати як різновид мотиву, але ці поняття не тотожні, оскільки мають 

різний обсяг, різний ступінь усвідомлення, хоча інтерес у багатьох випадках 

виконує функцію мотиву, тобто інтерес – «специфічний мотив культурної і 

пізнавальної діяльності людини» [405, с. 368], спрямованість уваги, думок, 

почуттів на предмет, що має для людини усвідомлену значущість і емоційну 

привабливість. 

Отже, інтерес – це єдність інтелектуальних, емоційних, вольових проявів 

особистості, ядро якого становлять розумові процеси [395]. Крім того, визначені 

основні властивості інтересу – предметність та усвідомленість [405, с. 526].  

У багатьох визначеннях можна виокремити те загальне, що властиве 

інтересу: інтерес спрямований на предмет і пов’язаний з емоційною сферою 

людини; в основі інтересу лежать потреби.  
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Розмежуємо поняття «пізнавальний інтерес» і «інтерес». Під поняттям 

«інтерес» будемо надалі розуміти усвідомлену актуалізовану опредмечену 

потребу, пов’язану з позитивним сприйняттям цієї потреби, її емоційною 

привабливістю й усвідомленою значимістю (очікуваною вигодою).  

На рис. 2.2 показано співвідношення понять у процесі формування і 

реалізації інтересу особи (в цьому випадку – споживача, хоча для будь-якої 

особи з приводу будь-якої потреби схема буде аналогійною). 

 

 

Рис. 2.2. Процедура формування та узгодження інтересів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Виділятимемо три базових смислових процеси формування інтересів: 

усвідомлення потреби, опредмечення і актуалізація. Усвідомлення потреби – 
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переведення її за рахунок смислової діяльності з рівня нестачі (відчуття) до 

потреби (бажання). Опредмечення потреби передбачає уточнення бажання аж до 

формування повністю опредмеченої потреби. Актуалізація – підвищення 

важливості потреби для людини, а також переведння наміру в дію. Настанови і 

цінності споживачів та інших контрагентів в ринкових відносинах, а також 

процеси опредмечення і актуалізації потреб можуть бути включені до об’єкта 

управління. 

Розглянемо поняття, що пов’язані із визначенням інтересу, а саме потреба, 

мотив тощо. За класичним визначенням Ф. Котлера, потреба – це нестача чого-

небудь необхідного, яка відчувається людиною [300, с. 37]. Аналогічне 

визначення дають В. Т. Юсов та С. І. Янаєв: «Потреба – дефіцит чого-небудь 

необхідного для особистості, що заважає нормальній життєдіяльності» [305]. 

Складні та різноманітні потреби людей, зауважує Ф. Котлер, чи то фізіологічні 

(в харчуванні, теплі), чи соціальні (у самовираженні, духовної близькості) 

вимагають задоволення, інакше людина відчуває себе нещасною, при цьому вона 

може спробувати забути про потребу або знайти певний спосіб її задоволення.  

Далі Ф. Котлер [300] вказує, що потреба є необхідністю, яка зазнала зміни 

під впливом індивідуальних рис особистості та культури споживача. З позицій 

маркетингу, потреба може бути виражена в об’єктах, здатних задовольнити 

вимогу способом, що відповідає рівню культури в суспільстві. Зростання потреб, 

яке підштовхується розвитком суспільства і діями виробників товарів, з успіхом 

покривається останніми. Отже, усвідомлення вимоги формує потребу, яка в 

процесі актуалізації (набуття значущості) та опредмечення (смислової 

конкретизації) стає опредмеченою потребою або інтересом. 

Поняття «нестача» (деякі автори використовують термін «нужда») багато 

авторів ототожнюють із поняттям «потреба». Так, Ч. Шив вказує, що потреба 

(Need) – щось «відсутнє» в індивідуума, в чому він потребує для фізичного або 

психологічного комфорту [460, с. 699].   

Як зазначає російський радянський психолог, академік О. М. Леонтьєв, 

перша передумова будь-якої діяльності – це суб’єкт, який має потреби. Головна 
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характеристика потреб – їх предметність. Іншою важливою характеристикою 

потреб є їх специфічна динаміка: їх здатність актуалізуватися [316]. 

Потреба – стан індивіда, який створюється необхідністю, що він зазнає, в 

об’єктах, необхідних для його існування і розвитку, і який виступає джерелом 

його активності. Розрізняють потреби біологічні, матеріальні, соціальні, духовні, 

культурні тощо. 

Можемо розглядати «нужду» як неусвідомлену потребу та неопредмечену 

потребу. Наприклад «спрага» – це нужда, а «хочу пити» (перша ступень 

опредмечення) – потреба. 

Деякі автори розрізняють первинні (фізіологічні) і вторинні потреби 

(формуються під час пізнання і надбання досвіду). Одну з найбільш відомих 

класифікацій первинних і вторинних потреб запропонував А. Маслоу: базові 

потреби (їжа, тепло, притулок тощо); потреби безпеки (захист, порядок); 

соціальні потреби (причетність до будь-якої соціальної групи); потреби у повазі 

(визнання, схвалення); потреби у самореалізації (реалізація здібностей, 

розуміння) [151, с. 556–655]. 

У науковій літературі чітко розмежовують наміри та потреби людини. 

Класифікаційний підхід у цьому випадку такий: одні мотиваційні утворення 

швидше за все відображають потреби людини (інтереси як пізнавальна потреба, 

потяги, бажання, звички, власне потреби), інші – наміри, тобто мотиви, 

позбавлені у цей момент спонукальної енергії, «запалу» (мотиваційні установки, 

мрії, спрямованість особистості). А. В. Карпов вважає, що потреба – один з 

основних компонентів мотиваційної системи особистості; стан індивіда, що 

створюється нестачею, яку він відчуває, в об’єктах, необхідних для його 

існування та розвитку, і виступає джерелом його активності [396, с. 327–350]. 

Існують: 1) вітальні (життєві) потреби, зумовлені біологічним походженням 

людини; 2) соціальні потреби; 3) потреби у творчій діяльності як вищий вияв 

соціальних потреб. За МакКлеландом, потреби не виключають одна одну та не 

розташовані ієрархічно. За А. Маслоу, потреба стає мотиватором тільки після 

того, як будуть задоволені потреби, нижчі в ієрархії потреб [179, с. 261–285]. 
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М. А. Винокуров зазначає, що потреба — об’єктивне прагнення до споживання 

будь-яких матеріальних або духовних благ для підтримки життєдіяльності 

організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства загалом. 

Формою реалізації потреби є інтерес [151, с. 556–655]. Як зазначає К. М. 

Корнілов, потреби є вихідними, але далеко не єдиними спонуками людської 

поведінки. «Досить важливу роль в мотивації наших дій відіграють почуття, 

інтереси, схильності та, що особливо важливо, наш світогляд, наші погляди й 

переконання, наші ідеали, яким ми підпорядковуємо нашу поведінку» [294, 

с. 320]. За складом наукових знань мотивація (в тому числі мотивація споживача) 

пов’язана з психологією, соціальною психологією, психофізіологією, 

маркетингом. Зв’язок мотивації споживачів із психологією стосується 

насамперед тих психічних процесів і станів, які супроводжують взаємодію 

людини з навколишнім середовищем.  

О. М. Леонтьєв зазначав: «Вивчення мотивів у психології почалося 

відносно недавно (перша спеціальна монографія «Мотиви та поведінка» П. Янга 

вийшла у 1936 р., а перший огляд Моурера лише у 1952 р.), нині проблемам 

мотивів присвячено чимало праць, однак їх складно систематизувати, оскільки у 

них вживаються відмінні значення терміна «мотив». Складається враження, що 

зараз поняття мотиву перетворилося на великий мішок, до якого покладено 

найрізноманітніші речі» [315, с. 7]. Є. П. Ільїн, говорячи про мотивацію як 

особливий вид детермінації поведінки, відкидає спонуки, пов’язані з безумовно- 

та умовно-рефлекторним реагуванням на зовнішні стимули (подразники) [271]. 

Тоді питання про причину активності людини виявляється тісно пов’язаним з 

волею. Звідси Є. П. Ільїн виводить й інше положення: не будь-яка причинна 

обумовленість поведінки може вважатися мотивом, а тільки та, що пов’язана з 

внутрішніми спонуками людини. У психології є багато визначень поняття 

«мотив», при цьому до мотивів часто відносять різні категорії: емоції, інтереси, 

предмети об’єктивної дійсності тощо. Загальним для багатьох визначень є 

визнання зв’язку мотиву і потреби. На думку О. М. Леонтьєва, потреба сама 

собою не може викликати цілеспрямовану діяльність, вона є передумовою, 
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внутрішньою умовою діяльності. «До свого першого задоволення потреба не 

«знає» свого предмета, він ще повинен бути знайдений. Лише в результаті такого 

виявлення потреба набуває своєї наочності, а сприйнятий (уявний) предмет – 

своєї спонукальної і спрямовувальної діяльності функції, тобто стає мотивом» 

[315, с. 13]. Таку думку поділяють не всі автори. Відмінні погляди щодо сутності 

поняття «мотив» на підставі аналізу праць з психології можна переділити на три 

групи: одні автори відносять до мотивів тільки явища свідомості, інші – 

предмети об’єктивної дійсності, треті – і те, й інше. Так, існує трактування 

мотивів як свідомих спонук. Мотивами діяльності можуть бути бажання, 

почуття, інтереси й інші явища свідомості. На думку Б. І. Додонова, про мотив 

можна говорити в тому випадку, якщо предмет потреби не тільки буде визнаний 

як такий, але і викличе після цього певний акт цілепокладання» [244, с. 128]. 

Існують й інші визначення мотиву. Так, К. Обуховський трактує мотив як 

«вербалізацію мети і програми, що дає можливість певній особі розпочати 

конкретну діяльність» [371, с. 175]. Науковець пов’язує мотив насамперед з 

формулюванням (уявним, усним або письмовим); в поняття «мотив» включає 

лише те, що є причиною дії людини, тим самим ототожнюючи поняття «мотив» 

і «мотивування». О. М. Леонтьєв зазначає, що мотиви – це відносно стійкі 

прояви, атрибути особистості. Наприклад, стверджуючи, що певній людині 

притаманний пізнавальний мотив, ми маємо на увазі, що в багатьох ситуаціях у 

неї виявляється пізнавальна мотивація [314]. 

Більшість науковців пов’язує поняття мотиву із задоволенням потреб і 

визначає мотив як спонуку до усвідомлення, опредмечення та задоволення 

потреби (таблиця 2.2). 

З огляду на вищенаведені визначення можна стверджувати, що єдиної 

точки зору на сутність поняття «мотив» немає, що свідчить про багатозначність 

поняття. Під поняттям мотив розумітимемо – внутрішню силу, що сприяє 

усвідомленню, актуалізації та опредмеченню потреби, та спонукає людину до 

акту, до конкретного вибору, рішення та дії; характеризує те, заради чого це 

робиться. З позицій системно-рефлексивного маркетингу мотив і система 
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мотивацій в цілому, включно з процесами опредмечення і актуалізації потреб, і 

є ключовим елементом об’єкту управління, «точкою докладання зусиль» для 

управління інтересами контрагентів та їх ринковою поведінкою. Саме 

формування нових настанов і цінностей споживачів і є основою створення 

«блакитних океанів», нішового управління або управління з позицій 

рефлексивного маркетингового управителя. 

 

Таблиця 2.2  

Визначення поняття «мотив» 

Автор Визначення 

Голубєва Е. О.  

 
Мотив – пов’язана із задоволенням певних потреб спонука до 

діяльності. Мотиви можуть бути усвідомленими і неусвідомленими 

[173, с. 18] 

Імедадзе І. В. Мотив – системоутворювальний чинник діяльності [272, с. 87]. 

Юсов В. Т.,  

Янаєв С. І.  
Мотив – внутрішня сила, яка спонукає людину до активності, до 

конкретного вибору, рішення та дії, характеризує те, заради чого це 

робиться [305]. 

Винокуров М. О. Мотив – спонукання до дії, в основі якого може бути інтерес 

(винагорода, премія тощо), адміністративне рішення (наказ, 

розпорядження тощо) або інша причина (почуття обов’язку, страху, 

відповідальність, шляхетність та інше) [151, с. 556–655] 

Грошев І. В.,  

Ємельянов П. В.,  

Юр’єв В. М. 

Мотив – внутрішня стійка психологічна причина поведінки або вчинку 

людини; усвідомлена внутрішня спонука до активності [179, с. 261–285] 

Карпов А. В. Мотив – спонуки до діяльності, пов’язані із задоволенням потреб 

суб’єкта [396, с. 327–350] 

Джерело: власні розробки автора 

 

Діяльність людини у більшості випадків є полімотивованою, тобто 

визначається не одним мотивом, а їх сукупністю. Зазвичай сукупність 

спонукальних чинників, що викликають активність особистості й зумовлюють 

спрямованість її діяльності, позначають терміном «мотивація» [266, с. 7]. Термін 

«мотивація» ширше поняття, ніж термін «мотив». Поняття «мотивація» 

вживається у сучасній психології у двох значеннях: як позначення системи 

факторів, що детермінують поведінку (сюди належать, зокрема, потреби, 
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мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо), і як характеристика процесу, що 

стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні. Як зазначає А. Г. 

Маклаков, найчастіше в науковій літературі мотивація розглядається як 

сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, 

його початок, спрямованість і активність [333]. Під мотивацією В. Г. Асеєв 

розуміє систему спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, 

мотиваційні установки, ідеали [130, с. 4]. Поняття «мотивація» тлумачиться і як 

система мотивів «в її певній побудові, ієрархії» (наприклад, [286, с. 122]), 

відносно стійка й індивідуально неповторна система мотивів, в основі якої 

лежить поєднання матеріально-біологічних, соціальних та ідеальних потреб 

[172, с. 18]. 

І. А. Васильєв, М. Ш. Магомед-Емінов виділяють у мотивації особистісні 

детермінанти (стійкі узагальнені мотиви) і ситуаційні детермінанти (очікування, 

спонукальна цінність) [330, с. 161]. Також під мотивацією розуміється вся 

сукупність різних спонук: мотивів, потреб, інтересів, прагнень, цілей, потягів, 

мотиваційних установок або диспозицій, ідеалів тощо, що у широкому значенні 

припускає детермінацію поведінки взагалі. 

І. В. Грошев для позначення сукупності спонук вживає поняття 

«мотиваційна сфера особистості» – усі спонукальні джерела активності 

особистості. Поняття містить такі компоненти: потреби особистості, її інтереси, 

прагнення, потяги, переконання, установки, ідеали, наміри, соціальні ролі, 

стереотипи поведінки, соціальні норми і правила, життєві цілі та цінності, 

світоглядні орієнтації загалом [179, с. 261–285]. І. В. Грошев розділяє мотивацію 

як процес і як функцію. Мотивація (процес) – вплив зовнішніх і внутрішніх 

рушійних сил, що спонукають людину до здійснення певних дій, спрямованих 

на досягнення певної мети. Мотивація (функція) – процес внутрішнього або 

зовнішнього психологічного управління поведінкою, що поєднує 

інтелектуальні, фізіологічні і психологічні підпроцеси, який полягає в 

стимулюванні самого себе чи інших на діяльність, спрямовану на досягнення 

індивідуальних цілей або загальних цілей організації [179, с. 261–285]. 
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Поряд з мотивом і мотивацією виділяють мотиваційні детермінанти 

(мотиватори). Мотиваторами називають психологічні чинники, які, беручи 

участь у процесі прийняття людиною рішення, багато в чому його обумовлюють. 

Якщо подібне рішення прийнято, мотиватори є аргументами. Має місце 

угруповання мотиваторів такого характеру: моральний контроль (наявність 

моральних принципів), преференції (інтереси, схильності), зовнішня ситуація, 

власні можливості (знання, вміння, якості), власний стан на цей момент, умови 

досягнення мети (витрати зусиль і часу), наслідки своєї дії, вчинку. Мотиватор – 

зовнішні щодо людини подразники, які (якщо вони відповідають її потребам) 

спонукають її до певної поведінки. 

До мотивації, окрім потреб та пізнавального інтересу, включатимемо 

цінності, ідеали та настанови. У свою чергу, настанови, ідеали та цінності 

людини пов’язані із соціальними нормами. 

Соціальна норма, як зазначає І. В. Грошев, — правила, що пропонують або 

забороняють будь-яку поведінку, дію; найбільш типові уявлення соціальних 

приписів, що поділяються суспільством, які створюються організаційними 

системами (зазвичай, правила пристойності, правила ввічливості тощо) [179, 

с. 261–285]. Соціальні норми – способи соціальної регуляції поведінки індивіда 

та груп, засновані на прийнятих у суспільстві уявленнях про належне або 

недозволене [253, с. 429–476]. 

У свою чергу настанова – це неусвідомлювані або не повністю 

усвідомлювані аспекти особистісних смислів; в ній інтегровані соціальні і 

індивідуальні детермінанти поведінки, що розгортається одночасно і як 

реалізація соціальних приписів, і як реалізація індивідуальних спонук. Також 

настанова – внутрішній стан готовності людини певним чином сприймати, 

оцінювати та чинити дії щодо об’єктів, предметів і явищ дійсності, який 

залежить від наявності потреби й об’єктивної ситуації щодо її задоволення [305]; 

готовність, схильність до певних дій або реакцій на конкретні стимули [357, 

с. 254–286]. 
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Ще одним різновидом мотивів є цінності. Ч. Шив поєднує поняття 

цінностей та настанов цінності – глибоко вкорінені переконання й настанови 

членів певної соціальної спільності [460, с. 714]. 

Але найчастіше дослідники розмежовують ці поняття. Цінності – 

непохитні переконання, що розділяються в суспільстві (спільності, групі), у 

значимості, цінності, потребі поваги, дотриманні, захисті, множенні певних 

історично сформованих, підтверджених досвідом духовних ідей, ідеалів, 

символів, відносин, норм, цілей і засобів їх досягнення. Ідентифікація з ними та 

дотримання їх вважається обов’язковим критерієм духовної та реальної 

належності людини до групи (спільності, суспільства), показником його 

соціально-психологічної зрілості та культури [308]. 

У широкому сенсі цінності можуть розглядатися як значимість явищ і 

предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності 

потребам суспільства, соціальних груп і особистості [253, с. 429–476]; у 

вузькому сенсі – як моральні та естетичні вимоги, сформовані людською 

культурою, які є продуктами суспільної свідомості. Також цінність – позитивна 

чи негативна значущість об’єктів навколишнього світу, яка обумовлена не їх 

властивостями, а залученням до сфери людської життєдіяльності, інтересів і 

потреб, соціальних відносин; критерій і способи оцінки цієї значимості, 

виражені в моральних принципах [179, с. 261–285]. 

Узагальнюючи, окреслимо цінності як моральні та естетичні мотиви, 

сформовані людською культурою, що є продуктами суспільної свідомості, які 

визначають значимість явищ і предметів з точку зору їх відповідності 

соціальним нормам. У свою чергу ідеал – образ бажаного майбутнього, який має 

для цієї особистості ознаки досконалості і привабливості [423, с. 532–543]. 

На відміну від цілей (наприклад, у формі попиту), що є вихідною ланкою 

для наступних дій, наміри не є стимулом дій. Допоки інтерес особи залишається 

наміром, реалізація інтересу не відбувається. Це свідчить чи про недостатню 

актуалізованість потреби, що лежить в основі інтересу, чи про недостатній 

ступень її опредмечення (конкретизації).  
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К. Маркс зазначав: «В якості нужди, в якості потреби, споживання само по 

собі є внутрішнім моментом виробничої діяльності. Але остання є вихідним 

пунктом реалізації, а тому її панівний момент – акт, у який знову перетворюється 

весь процес. Індивід виробляє предмет і через його споживання повертається 

знову до самого себе…» [342, с.30]. Отже, перед нами дві принципові схеми, що 

виражають зв’язок між потребою і діяльністю. Перша відтворює ту ідею, що 

вихідним пунктом є потреба і тому процес загалом виражається циклом: 

потреба – діяльність – потреба. У ній, за Л. Севом, реалізується «матеріалізм 

потреб», який відповідає домарксистському уявленню про сферу споживання як 

основну. Інша схема, що протистоїть їй, це схема циклу: діяльність – потреба – 

діяльність, вона відповідає марксистському розумінню потреб, є 

фундаментальною також і для психології, у якій «ніяка концепція, заснована на 

ідеї «двигуна», що принципово передує самій діяльності, не може відігравати 

роль початкової, здатної служити достатньою підставою для наукової теорії 

людської особистості» [97, p. 49].  

На рис. 2.3 відображено структуру людської діяльності за А. Н. 

Леонтьєвим. Завдання – мета діяльності за певних умов, і яка має бути досягнута 

те час перетворення цих умов [315, c. 156]. Дія – одиниця діяльності, довільна 

умисна, опосередкована активність, спрямована на досягнення усвідомлюваної 

мети. 

 

 

Рис. 2.3. Структура людської діяльності (за А. Н. Леонтьєвим) 

Джерело: [314] 
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В. Д. Базилевич так трактує структуру діяльності: «Потреби у свiдомостi 

людини перетворюються на інтерес або мотив спонукальної цільової дії. 

Спонукання економічних суб’єктів до певних дій породжує конкретний 

результат у вигляді задоволення, часткового задоволення або незадоволення 

потреби, утворюючи, у такий спосіб, логічний ланцюжок активної дiяльностi». 

Рис. 2.4 демонструє взаємозв’язок потреб, інтересів, мотивів і дій як джерела 

економічної активності.  

 

Рис. 2.4. Потреби та інтереси як джерело активності економічних 

суб’єктів 

Джерело: [252] 

Поєднуючи вищезгадані підходи, ми пропонуємо таку схему діяльності. 

Діяльність з реалізації інтересів сприяє розвитку системи знань людини, що в 

свою чергу впливає на розвиток системи мотивів й уточнення власних інтересів; 

опредмечена потреба (інтерес) дозволяє формувати наміри; актуалізована 

потреба призводить до формування цілей і відповідних дій з їх досягнення; цілі 

декомпозуються у послідовність задач і, відповідно, дії складаються із 

послідовності узгоджених операцій (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Структура людської діяльності 

Джерело: власні розробки автора  
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Стратегічний маркетинг має справу з інтересами і діяльністю. 

Традиційний маркетинг орієнтований на попит (ціль) та придбання (дії). 

Операційний маркетинг (зокрема, торговий маркетинг, інструменти 

стимулювання) має справу із задачами та операціями. Так, наприклад, процес 

обміну може розглядатися як об’єкт управління у маркетингу. Коли мова йде про 

обмін у стратегічній перспективі, найчастіше йдеться про формування лояльних 

обмінних відносин, але за зміни інтересу споживача (наприклад замість 

«прагнення якості» з’являється «бажання спробувати нове») лояльність 

порушується. Тобто задоволення інтересів сторін у маркетинговій парадигмі 

управління належить до тактичного плану. Стратегічна маркетингова парадигма 

управління полягає у реалізація мінливого інтересу власника підприємства 

шляхом формування та задоволення мінливих інтересів клієнтів, споживачів, 

постачальників, співробітників, контактних аудиторій (або внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів). 

Системно-рефлексивний маркетинг передбачає різні форми впливу на 

формування економічних інтересів стейкхолдерів підприємства, клієнтів, 

контрагентів у конфронтаційних відносиних, контактних аудиторій. Способи 

впливу залежать від рангу системної рефлексії управителя і полягають різному 

ступені врахування та коригування наявних інтересів об’єкту впливу. Активація 

(відповідно, нульовий ранг системної рефлексії) полягає в ігноруванні інтересів 

об’єкту і фактично фізичне нав’язування власного інтересу управителя. 

Стимуляція (ранг 1) полягає у врахуванні мотивів об’єкту (як уявляє їх 

управитель) і вплив на опредмечення і актуалізацію його потреби шляхом 

відповідної пропозиції. Наприклад, якщо управитель уявляє, що найважливішим 

мотивом клієнта є економія, то він може запропонувати клієнту знижку на товар. 

Другому рангу системної рефлексії притаманний вплив на інтереси контрагентів 

шляхом маніпуляції, тобто підміни існуючих мотивів новими, такими які легче 

задовольнити або в більшому ступені відповідають інтересам самого 

управителя. Це може бути додання нових характеристик товару в традиційній 

товарні категорії (наприклад, засіб для миття посуду із бальзамом для захисту 
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шкіри рук) або створення нової товарної категорії (наприклад, електронний 

планшет). Позиціонування (те, що робиться із свідомістю клієнта, а не з самим 

товаром), брендинг базуються великою мірою саме на такому підході. Один з 

різновидів маніпуляцій, конфронтаційний вплив (третій ранг), полягає в 

створенні у контрагента уявної лояльності до певного товару шляхом його 

відбудовування від конкурента за принципом «свій – чужий». Найчастіше це 

використовується на ринках з невеликою кількістю конкурентів і їх значним 

впливом на ринок (близько до олігополістичного типу конкуренції). Типовими 

прикладами є конкуренція між корпораціями Apple і Samsung, Pepsico і Coca-

Cola, німецькими автовиробниками. В Україні схожий вплив є на ринку 

мобільного зв’язку (Київстар, Vodafone, Life), мереж АЗС (ОККО, WOG) та 

інших. 

Починаючи з четвертого рангу рефлексії управителі застосовують більш 

екологічні методи впливу, такі як узгодження інтересів і партнерство. Якщо при 

узгодженні інтересів управитель стає відкритішим у демонстрації клієнту 

власного інтересу і пошуку способу (продукт або послуга), за допомогою яких 

можна задовольнити інтереси обох сторін, то партнерство передбачає появу 

консолідованого інтересу. В такій системі продавець і покупець стають не 

сторонами у конфронтаційній взаємодії (через наявність різних, часом 

протилежних інтересів), а партнерами з реалізації спільного інтересу. Так, 

наприклад, компанія TetraPak на українському ринку створила систему 

спільного заробітку самої компанії і молоковиробників на продажі Т-молока у 

картонних пакетех, коли, фактично, прибуток з продажу товару кінцевому 

покупцю ділиться між партнерами. 

В новій економіці, що грунтується великою мірою на відносинах, 

з’являється все більше прикладів діяльності, що полягає у створенні певної 

«рамки відносин» (ціннісних норм), системи в якій відбувається реалізація 

інтересів контрагентів різного типу. Прикладами є світова мережа таксі Uber; 

торгівельні мережі Amazon або українська prom.ua; криптовалюта Bitcoin; 

соціальні мережі в Інтернеті (Facebook та інші); система електронних державних 
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закупівель ProZorro. По відношенню до таких систем існує системно-

рефлексивний управитель, що фактично управляє умовами для реалізації 

інтересів всіх учасників, які знаходяться всередині системи і можуть виступати 

по відношенню до інших учасників як в ролі продавця, так і в ролі покупця або 

в інших ролях, що змінюються залежно від ситуацій та інтересів. 

 

 

2.3. Маркетингові стратегії в системно-рефлексивному маркетингу 

 

В системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні 

узгодження і реалізація інтересів передбачає формування відповідної стратегії. 

Класична процедура стратегічного управління передбачає послідовність 

стратегічних рішень, що починаються з визначення стратегічного бачення 

підприємства, декомпозиції бачення у систему стратегічних цілей, розробки 

стратегії, формування бізнес-процесів, функціональної та організаційно-

адміністративної структури на основі базових та допоміжних бізнес-процесів, 

наповнення структур кадрами, формування тактичних та операційних планів і їх 

реалізація.  

Наші дослідження «Моделі стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю та маркетингової діяльності» (рис. 2.6) свідчать, що більшість 

підприємств (57 %) в Україні будують свою діяльність у зворотному порядку, 

при якому початковою стадією є формування колективу на основі довіри або 

побудови ієрархії відносин. Стратегія в такому випадку є результатом 

компромісів в узгодженні інтересів внутрішніх стейкхолдерів (політична 

модель). 
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Рис. 2.6. Вихідне рішення процедури управління підприємством в 

Україні 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Визначальними під час формування управлінської системи на 

підприємстві є сукупність знань управителя та особливості його стилю 

управління. У сучасних умовах основою стратегічного управління стає 

формування та розвиток знань керівника та організації. Компетенційний підхід 

до управління, інтелектуальне лідерство, стратегічне підприємництво та 

системно-рефлексивний маркетинг розглядають знання (й управління знаннями) 

як ключовий чинник успіху в управлінській діяльності. У пізнавальній 

діяльності знання виступають інструментом і результатом пізнання, вони 

можуть існувати у формах індивідуального, кодифікованого та 

об’єктивізованого знання (зокрема, [285; 382; 393]). Індивідуальне знання – це 

система засвоєних і вироблених понять, які опосередковують ставлення індивіда 

до дійсності. У процесі взаємодії і в результаті внутрішньої еволюції ці поняття 

можуть бути організовані в певні моделі дійсності і схеми або алгоритми 

діяльності. Кодифіковане знання представлене в знаковій формі або у формі 

символів. Це певним чином моделі моделей, що містяться у свідомості, їх 

основними функціями є передача знання в процесі комунікації, його фіксація і 

збереження. Об’єктивізоване знання – це інтелектуальні моделі, втілені в 

об’єктивній формі процесу діяльності, її інструментів і результатів. Під час 

взаємодії суб’єктів індивідуальне знання за допомоги кодифікованого 
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перетвориться в об’єктивізоване знання, тобто результат, причому цей результат 

можливий тільки тоді, коли існує певна когерентність індивідуальних знань 

суб’єктів, що вступають у взаємодію, і вони мають кодифіковане знання, що 

збігається в який-небудь спосіб.  

Формування об’єктивізованих знань у підприємництві є складним 

процесом, в якому керівник стикається з такими явищами як неповна та 

несиметрична інформація, неявні індивідуальні знання внутрішніх та зовнішніх 

стейкхолдерів. Серед причин існування неявного знання виділяють такі [285]:  

− знання знаходиться в конкретній ситуації поза фокусом уваги індивіда. 

У силу його незатребуваності в цей момент воно є неявним, але за 

потреби під час звернення до нього неявне знання щоразу набуває 

форму явного, усвідомленого знання;  

− знання застосовується суб’єктом автоматично, реалізується у певних 

навичках і уміннях, але за потреби суб’єкт може пояснити причини 

своєї поведінки в тій чи іншій ситуації;  

− знання не піддається повною мірою вербалізації. У деяких випадках – 

розуміння не має потреби у вичерпному словесному вираженні;  

− знання може існувати і в інтуїтивній формі. 

У літературі [285; 336; 349; 473; 474] зазначено, що діяльність різниться за 

рівнями залежно від того, як у ній поєднано неявне і явне знання. Перевагу у 

конфронтаційній взаємодії або фактичну власність над об’єктом управління 

отримує той з контрагентів, хто визнає існування неявних знань, перетворює їх 

у явні («активує») та використовує в процесі прийняття управлінських рішень. 

Системно-рефлексивний маркетинг передбачає, що перевагу має рефлексивний 

керівник, який до сукупності власних знань долучає знання про знання 

контрагента (зокрема і знання контрагента про знання самого рефлексивного 

керівника). Тобто перевага забезпечується вищим рингом рефлексії керівника. 

Логіка управління знаннями пов’язана із розумінням відмінностей понять 

знання та інформація як когнітивних рівнів організації діяльності. Російський 
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дослідник С. М. Клімов в роботі «Інтелектуальні ресурси суспільства» 

систематизував розробки, що стосуються рівнів діяльності (таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3  

Когнітивні рівні організації діяльності 

 Когнітивні рівні організації діяльності 

Вищий Середній Нижчий 

О. М. Леонтьєв Діяльність Дії Операції 

Дж. Беллінгер Мудрість Знання Інформація 

С. Вінтер Парадигми, 

когнітивні каркаси 

Евристики, 

стратегії 

Рутини 

 

Джерело: [285, с. 117; 447, с. 12] 

 

Р. Акофф [122; 123] запропонував використовувати схему з п’яти 

категорій: «дані – інформація – знання – розуміння – мудрість». Кожне з 

попередніх понять є основою для наступного. Дані, за Р. Акоффом, це 

неврегульовані символи, що розглядаються без відношення до будь-якого 

контексту. Інформація є виділеною, упорядкованою частиною даних, 

обробленою для використання. Знання – це формулювання наявних тенденцій 

або сутнісних зв’язків між явищами, представленими в інформації. На відміну 

від своєї інформаційної основи знання може слугувати керівництвом для 

конкретних рішень і дій. Розуміння є виразом закономірності, що міститься у 

всій багатоманітності розрізнених знань. Р. Акофф підкреслює, що якщо перші 

чотири компоненти процесу формування знання у свідомості індивіда мають 

справу з минулим, то мудрість стосується майбутнього. Ця схема сьогодні дуже 

популярна в літературі з менеджменту, однак ще сам автор вказував на якусь 

апріорність присутності розуміння у всіх інших компонентах схеми. 

Дж. Беллінгер врахував це і запропонував наступну інтерпретацію моделі 

Р. Акоффа роботи свідомості індивіда (рис. 2.7) [10]. 
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Рис. 2.7. Модель DIKW 

Джерело: [10] 

 

Знання формується у вигляді шаблонів, які можуть бути використані під 

час планування майбутніх взаємодій в подібних ситуаціях, тобто у формуванні 

самого контексту діяльності. Вища ступінь знання пов’язана з узагальненням 

шаблонів і виявленням закладених у них системних принципів. Виникає бачення 

процесу взаємодії в узагальненій сукупності можливих видів діяльностей у 

процесі взаємодії суб’єктів. Межі оцінки його ефективності нібито 

«розсуваються», що здатне докорінно вплинути на цілі управлінських впливів і 

якісні характеристики власне процесу. Таким чином, згідно з Дж. Беллінгером і 

Р. Акоффом мудрість як вищий рівень знання забезпечує регуляцію процесу 

взаємодії. Водночас С. М. Клімов, стверджує, що «... рух до ... вищого рівня є 

прерогативою індивідуального, а не суспільної свідомості» [285, с. 57].  

Процес прийняття рішення і конкретні дії залежать не тільки від змісту 

інформації, але й від таких складових контексту діяльності, як суб’єкт взаємодії, 

сутність і масштаби діяльності. Саме тому одна й та ж інформація може мати 
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стратегічний, тактичний або операційний характер для різних суб’єктів. 

Керівник розглядає інформацію у тій якості, що відповідає його становищу в 

процесі взаємодії, його системі знань. Остання виявляється в адекватній оцінці 

ситуації і виборі рішення. На рис. 2.8 представлено співвідношення передачі 

знання та інформації в ділових процесах на підприємстві. 

  

 

Рис. 2.8. Співвідношення передачі знання та інформації в ділових 

процесах на підприємстві 

Джерело: адаптовано за [447, с. 12–13] 

 

Вибір підходу до стратегічного управління у такий спосіб найчастіше 

визначається суб’єктом управління на основі власної моделі прийняття 

управлінських рішень. Так, стратегічне планування, що розглядається як 

традиційний підхід до управління, значною мірою базується на логічному стилі 

прийняття управлінських рішень. Сучасні погляди на стратегічне управління 

більшою мірою базуються не на стратегічному плануванні, а на підприємницькій 

моделі прийняття управлінських рішень. Розбіжності між традиційним і 

підприємницьким стилями управління показано у таблиці 2.4.  
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Таблиця 2.4  

Традиційний та підприємницький стилі управління 

Стратегічне планування Стратегічне підприємництво  

Дивиться «з минулого» 

Керується імовірністю 

Покладається на факти 

Примушує до дії 

Націлений на збереження 

Мінімізує ризики 

Будує відносини на контролі 

Домагається повторюваності результатів 

Дивиться «з майбутнього» 

Керується можливостями 

Довіряє інтуїції 

Викликає бажання діяти 

Націлений на зміни 

Розглядає ризик як потребу 

Будує відносини на довірі 

Стимулює інноваційні відносини 

Джерело: адаптовано за [323, с. 12] 

 

Стратегічні цілі і стратегія підприємства є взаємоуточнювальною 

послідовністю управлінських рішень, хоча, формування стратегічних цілей 

найчастіше стає першою процедурою в цьому процесі, саме стратегія визначає 

принципи організації діяльності з реалізації бачення з урахуванням ресурсних 

можливостей. Стратегії розрізняються переважно за об’єктом стратегічних 

рішень (рис. 2.9).  

 

 

Рис. 2.9. Рівні стратегічних рішень 

Джерело: власні розробки автора 

 

Перший рівень стратегій – корпоративна стратегія – визначення стратегії 

розвитку підприємства (диверсифікованого підприємства, корпорації) загалом. 

І. Ансофф [125; 126] розробив концепцію корпоративної стратегії, що 
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ґрунтувалася на визначенні можливостей ринку товару та перспектив його 

диверсифікації, розробці напрямків змін можливостей з метою виділення з них 

унікальних (конкурентних переваг), досягненні синергетичного ефекту шляхом 

поєднання та узгодження компетенцій підприємства. Американські вчені 

М. Стал та Д. Грігзбі дають таке визначення: стратегія корпоративного рівня – 

це визначення найважливішої сфери діяльності організації або орієнтації. 

Рішення по стратегії корпоративного рівня стосуються питання: «У якому 

бізнесі (бізнесах) ми маємо бути?» [71, с. 7, 52]. Фактично вони ототожнюють 

корпоративну стратегію із визначенням базових ринків. 

Корпоративна стратегія – визначає підприємницьку діяльність загалом, 

політику підрозділів підприємства (напрямів діяльності, що відповідають 

базовим ринкам) та бізнес-одиниць і відповідає на питання: якою діяльністю 

займається корпорація? Стратегічна діяльність на корпоративному рівні 

включає, наприклад, стратегічне об’єднання, придбання нового підприємства, 

розширення або скорочення того, що вже існує, створення спільних підприємств, 

вихід на нові базові ринки. 

Корпоративна стратегія визначає загальний напрям діяльності і може 

характеризуватися через стратегічні наміри: 

− стратегія зростання – стратегічна альтернатива, яка характеризується 

цілями, що значно перевищують рівень минулих досягнень; 

− стратегія обмеженого зростання (стабілізації) – стратегічна 

альтернатива, що має цілі, визначені на рівні минулих досягнень, 

скориговані з урахуванням інфляції; 

− стратегія згортання – стратегічна альтернатива, яка визначається 

встановленням цілей, нижчих за рівень, досягнутий у минулому, або 

виключенням окремих напрямів діяльності; 

− стратегія виживання – стратегічна альтернатива, яка передбачає 

збереження існування підприємства за будь-яких умов. 

Професор А. П. Міщенко пропонує наступне визначення: стратегія 

корпорації – це ділова концепція організації на задану стратегічну перспективу, 
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подана у вигляді довгострокової програми конкретних дій, що здатні реалізувати 

дану концепцію і забезпечити організації конкурентні переваги в досягненні 

цілей [356, с. 321]. Вітчизняна дослідниця Г. І. Кіндрацька [283, с. 225] зауважує, 

що корпоративні стратегії спрямовані на вирішення двох основних завдань: 

визначення загального напряму розвитку організації та з’ясування ролі кожного 

з СБО під час реалізації обраної стратегії. Іноді корпоративну стратегію 

організації називають загальною або портфельною, оскільки вона визначає 

рівень і характер інвестицій організації, розміри вкладення капіталу в кожний з 

СБО, тобто формує певний склад і структуру інвестиційного портфеля 

організації. Учені з України В. О. Василенко та Т. І. Ткаченко [146, с. 369] 

визначають стратегію корпорації як ділову концепція організації на задану 

стратегічну перспективу, репрезентовану у вигляді довгострокової програми 

конкретних дій, що здатні реалізувати цю концепцію і забезпечити організації 

конкурентні переваги в досягненні цілей. Найбільш важливим елементом 

корпоративної стратегії є відповідь на питання: як вести конкурентну боротьбу? 

Вирішальний елемент корпоративної стратегії – цільова орієнтація усього 

комплексу ресурсів організації. Насамкінець корпоративна стратегія конкретної 

організації зводиться до системи її конкурентних переваг. З. І. Галушка та І. Ф. 

Комарницький [160, с. 25] підкреслюють, що корпоративна стратегія передбачає 

розподіл інвестицій за окремими господарськими підрозділами. Здійснення 

диверсифікації для забезпечення синергетичного ефекту, посилення 

конкурентних позицій у кожному виді підприємницької діяльності формування 

потенціалу підприємства загалом. М. М. Мартиненко та І. А. Ігнатьєва [343, 

с. 142] зауважують, що корпоративна стратегія – це головна (загальна) стратегія, 

яку розробляє організація, що веде підприємницьку діяльність на різних ринках 

з диверсифікованою продукцією. 

Американські професори та практики Д. Колліс та С. Монтгомері 

вважають, що корпоративна стратегія – це засіб, за допомоги якого компанія 

створює вартість, шляхом формування та координування своїх дій на різних 

ринках [288, с. 10, 253]. 
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Науковці-практики з США А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд 

підкреслюють, що корпоративна стратегія диверсифікованої компанії описує 

шляхи досягнення бажаних позицій в кожній з галузей та покращення діяльності 

підрозділів. Корпоративна стратегія – це загальний план управління 

диверсифікованою компанією, що описує дії з досягнення певних позицій у 

різних галузях та підходи до управління окремими видами діяльності [432, с. 78]. 

Колектив російських авторів у праці «Міжнародний маркетинг» за 

редакцією Г. Л. Багієва зазначає, що корпоративна стратегія – це стратегія 

розвитку / виживання компанії загалом, що визначає місію компанії, напрями 

зростання і довгострокові завдання на основі аналізу і врахування взаємодії в 

маркетинговому мезосередовищі і впливах доречних фракцій міжнародного 

макросередовища [133, с. 654]. 

Західні спеціалісти у галузі стратегічного управління П. Дойль та 

Ф. Штерн зауважують, що корпоративна стратегія визначає загальний напрямок 

розвитку компанії як єдиної структури [245, с. 136]. 

Корпоративна стратегія застосовується, переважно, в диверсифікованій 

підприємницькій діяльності і поширюється на все підприємство, охоплює всі 

напрямки діяльності, підрозділи, бізнес-одиниці і може включати: 

− рішення про диверсифікацію виробництва з метою зменшення 

господарського ризику й отримання ефекту синергії; 

− розподіл ресурсів між напрямами діяльності на основі портфельного 

аналізу; 

− зміну структури корпорації; 

− рішення про інтеграцію (перш за все конгломеративну); 

− єдину стратегічну орієнтацію підрозділів. 

Якщо підприємство концентрується на єдиному напрямі діяльності, то 

перші два (корпоративна стратегія та стратегія підрозділу) або три (до стратегії 

СБО – стратегічної бізнес-одиниці) рівні збігаються. Якщо ж підприємство 

працює на різних базових ринках (різні напрями діяльності), то для кожного з 
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них формується окрема стратегія, за своїм змістом дуже схожа на стратегію 

окремого монобізнесового підприємства. 

Багато дослідників не розмежовує поняття підрозділ та СБО. Зауважимо, 

що бізнес-стратегія – це стратегія окремого стратегічного підрозділу або 

окремого напряму діяльності компанії, що відповідає певному базовому ринку. 

Зокрема, О. М. Тищенко із співавторами [425, с. 55] вказує, що бізнес-стратегія 

стосується стратегічного господарського підрозділу – СГП, стратегічного 

центру господарювання – СЦГ і стратегічної бізнес-одиниці – СБО. Додамо до 

цього переліку ще стратегічну зона господарювання (СЗГ) підприємство [422, 

с. 387]. Для компанії, яка займається одним видом підприємницької діяльності, 

корпоративна (загальна) і бізнес-стратегія збігаються. 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд визначають бізнес-стратегію як план 

управління одним підрозділом для досягнення його оптимальної 

продуктивності. «Бізнес-стратегія – це комплекс заходів і підходів для 

успішного функціонування підрозділу з описом шляхів створення стабільної та 

довгострокової конкурентної позиції підрозділу» [432, с. 80]. 

П. Дойль та Ф. Штерн [245, с. 159] зауважують, що в ієрархії планів 

стратегія стратегічної бізнес-одиниці є проміжною ланкою між концептуальним 

планом розвитку компанії загалом і деталізованим планом випуску конкретної 

продукції і роботи на окремих ринках. Кожна СБО відповідає за групу 

взаємопов’язаних товарів або ринків. У той час як корпоративний план 

встановлює загальні напрями розвитку компанії, бізнес-плани її підрозділів 

детально визначають, яким чином будуть досягнуті стійки переваги перед 

конкурентами, у чому буде полягати внесок СБО у реалізації цілей, які стоять 

перед фірмою загалом. 

Ф. Котлер визначає СБО як напрям дії підприємства, що має окрему місію 

і завдання, діяльність якого можна планувати незалежно від інших напрямів 

[300, с. 133]. Б. Е. Тоффлер та Дж. Імбер [433, с. 378] вказують, що стратегічна 

бізнес-одиниця – підрозділ підприємства, асортимент продукції у межах цього 

підрозділу, один вид продукції або продукція однієї марки, з якою пов’язані 
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завдання і цілі, що відрізняються від завдань і цілей іншої діяльності 

підприємства, і яка може просуватися на ринок і продаватися незалежно від 

решти продукції цієї компанії. Організаційна структура стратегічної одиниці 

зазвичай пов’язана менш жорсткою дисципліною, ніж решта структури 

підприємства, що дозволяє їй більш оперативно реагувати на можливості і зміни 

ринку. Американські вчені М. Стал та Д. Грігзбі дають таке визначення: 

стратегічна бізнес-одиниця – це термін, що часто застосовується для опису 

продуктових угруповань або діяльностей [71, с. 37]. Професор Д. Аакер зазначає, 

що стратегічна бізнес-одиниця – це будь-яка одиниця організації, яка має (або 

повинна мати) певну ділову стратегію і менеджера із зобов’язаннями з продажів 

і доходів. СБО може бути сформована на рівні марки або на рівні категорії [1, 

с. 8]. За Ч. Шивом: стратегічна господарська одиниця (СГО) – це один або більша 

кількість товарів, торгових марок, відділень компанії або сегментів ринку, що 

визначаються певною спільністю, наприклад, спільністю системи розподілу. У 

кожної СГО є власна місія, сукупність конкурентів і свій стратегічний план [460, 

с. 708]. 

В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та інші у підручнику 

«Маркетинг» зазначають, що стратегічний бізнес-підрозділ – це самостійний 

господарський підрозділ диверсифікованої компанії, який відповідає за 

асортиментну групу чи окремий товар, несе відповідальність за результати своєї 

діяльності, передусім за прибутковість [339, с. 402]. Професор А. П. Міщенко 

пропонує таке визначення: стратегічна бізнес-одиниця – це підрозділ організації, 

що має (відносно інших СБО компанії) особливу місію, товарні лінії, 

конкурентів і ринки збуту [356, с. 321]. На думку вітчизняної дослідниці Г. І. 

Кіндрацької, стратегічний господарський центр (СГЦ) – самостійна 

організаційна одиниця (відділ, завод або інший центр прибутку), для якої може 

бути налагоджений облік доходів, витрат, капіталовкладень і яка відповідає за 

розроблення стратегічних позицій організації у певному сегменті ринку. Термін 

СГЦ застосовується як синонім понять бізнес-одиниця, самостійний 

господарський підрозділ, вид діяльності [283, с. 56]. І. Ф. Комарницький та З. І. 
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Галушка розглядають стратегічну зону господарювання (СЗГ) як окремий 

сегмент ринку, на який фірма має вихід; це сукупність всіх ринкових пропозицій, 

для яких фірма розробляє певну стратегію і спрямовує їх на конкретних 

споживачів [160, с. 145]. Колектив російських авторів у книзі «Міжнародний 

маркетинг» за редакцією Г. Л. Багієва зазначає, що стратегічна бізнес-одиниця – 

це відносно самостійний підрозділ у структурі (міжнародної) компанії [134, 

с. 668]. 

Відмінність між підрозділом та СБО полягає у тому, що підрозділ 

корпорації – це, найчастіше, окрема юридична особа з великим ступенем 

свободи. у межах одного підрозділу може існувати декілька СБО, однак слід 

зауважити, що подібний розподіл є досить умовним і залежить від ситуації на 

конкретному підприємстві. 

Підрозділ – це самостійний напрям діяльності корпорації, що відповідає за 

певну товарну групу (категорію), з концентрацією на конкретному базовому 

ринку і керівником, наділеним повною відповідальністю за об’єднання всіх 

функцій у стратегію (такий погляд поділяють, наприклад, [282]). 

Кожний підрозділ має такі загальні характеристики: 

− конкретний базовий ринок; 

− контроль над ресурсами; 

− власну стратегію; 

− чітко визначених конкурентів на ринку (або субститутів у випадку 

формування нового ринку); 

− відповідального керівника. 

В якості підрозділу можна розглядати самостійні юридичні підприємства 

у межах холдингу. Зі свого боку СБО – окрема товарна група, канал, бренд, 

асортиментна позиція тощо на певному базовому ринку, що є цільовим для 

відповідного підрозділу. СБО найчастіше не має юридичного відокремлення у 

межах підрозділу. Стратегія СБО надалі конкретизується у стратегіях окремих 

товарів або торгових марок, що входять до складу СБО. 
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Ще на початку шістдесятих років ХХ-го століття в менеджменті з’явився 

науковий інтерес до змісту стратегії та процесів, які вона обумовлює. Одна із 

перших дефініцій стратегії висловлена у роботі А. Чандлера [20], за якою 

стратегія пов’язувалася з визначенням основних довгострокових цілей 

підприємства та адаптацією курсів дій і розміщення ресурсів, необхідних для 

досягнення цілей. На початку 70-х років ХХ-го ст. це поняття було дещо 

доповнене. За К. Ендрюсом [4, с.28], стратегією вважався процес визначення 

ринкових можливостей, компетентності та ресурсів. У такий спосіб було 

з’ясовано головну мету стратегії – забезпечення відповідності внутрішніх 

сильних сторін і можливостей підприємства зовнішнім вимогам. Важливими для 

становлення та подальшого розвитку стратегічного управління були розробки 

І. Ансоффа [5; 6; 125; 126].  

Одночасно продуктом, інструментом і елементом стратегічного 

управління є стратегія. Вперше сфера наукових досліджень стратегій фірм була 

формально окреслена з точки зору особливостей концепцій, визначень і 

методологій на початку 1960-х рр.. у працях А. Чандлера, К. Ендрюса та 

І. Ансоффа. Початкове розуміння стратегії було сформульовано А. Чандлером 

як «встановлення основних довгострокових цілей і завдань підприємства і 

вироблення програми дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих 

цілей» [20, с. 16]. Це трактування стало відправним для інших основоположників 

теорії стратегічного управління і класичною для всього її подальшого розвитку. 

Заслуга К. Ендрюса, одного з авторів гарвардського підручника з бізнес-

політики 1965 р. [16], полягала в обґрунтуванні методики розробки стратегій на 

основі синтезу знань про внутрішнє і зовнішнє середовище фірми. Економічна 

стратегія на його переконання, – відповідність між характеристиками фірми (її 

сильними і слабкими сторонами) і ринковими можливостями, завдяки якому 

вона успішно адаптується до зовнішнього середовища. Внесок І. Ансоффа 

полягав в першій концептуалізації корпоративної стратегії (в однойменній книзі 

1965 р. [5]), яка відіграла значну роль у підтримці невідомих раніше масових 

процесів росту компанії через диверсифікацію, часто у формі конгломератизаціі. 
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Його бачення проблеми було цілком пов’язане з розробкою оптимального 

стратегічного плану для такої компанії. І. Ансофф вважав, що стратегія – це 

результат аналізу сильних і слабких сторін будь-якого об’єкта чи заходу, а також 

визначення можливостей і перешкод для зміни ситуації [126, c. 124]. За своєю 

суттю ці визначення залишаються актуальними і нині. 

У 1960-ті рр. ці роботи, разом з розробками Бостонської консалтингової 

групи та інших консалтингових фірм, дали потужний поштовх до осмислення 

заново менеджерами-практиками суті роботи з керівництва компаніями загалом. 

Заснована на прогнозі загальна концепція того, як досягаються головні цілі 

фірми, вирішуються проблеми, що постають перед нею, і розподіляються 

необхідні для цього обмежені ресурси, доповнена програмою реальних дій, 

спрямованих на надбання конкурентних переваг, досягнення перемоги в 

конкурентній боротьбі, отримала назву управлінської стратегії [150, с.17]. Як 

уже було показано, ми можемо розглядати прогноз як екстраполяцію нагального 

досвіду, а можемо – як цільовий показник розвитку, заданий РМУ. У другому 

випадку таке визначення відповідатиме СРМ.  

М. Портер [392, c. 19] вважає, що стратегія полягає в створенні позиції, у 

відмові від деяких видів діяльності й узгодженні обраних напрямків діяльності. 

Розвиток принципу системності у розумінні «стратегії», характерний для 

поглядів Г. Мінцберга, який визначає стратегію як сукупність п’яти структурних 

елементів, до складових якої належать план (свідомо обраний курс дій, 

орієнтир), стратегеми (маневри, за допомоги яких компанія приховує свої дійсні 

наміри від конкурентів), позиція (прийнята зі стратегічних міркувань позиція 

компанії), принципи поведінки (поточні процеси, що мають місце під час 

реалізації стратегічних намірів) та перспектива (основний спосіб дії організації, 

її «теорія бізнесу») [351, c. 31]. Водночас Г. Мінцберг вважає, що стратегія – це 

«план, який інтегрує головні цілі організації, її політику та дії у певне узгоджене 

ціле», при цьому термін «план» не є ознакою суворості дій організації, йдеться 

скоріше про його узгоджувальну роль [351, c. 14]. 
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К. Боумен [142] визначає стратегію як узагальнену модель дій, необхідних 

для досягнення поставлених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів. 

О. Віханський [153] зазначає, що стратегія – це довгостроковий якісно 

визначений напрямок розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми 

її діяльності, системи взаємовідносин всередині організації, а також позиції 

організації в середовищі, що її оточує, які приводять організацію до її цілей.  

Формування стратегії має низку істотних відмінностей від оперативного 

управління. Для досягнення ефективності процес формування стратегії повинен 

бути безперервним, що пов’язано з низкою конкретних особливостей процесу 

розробки стратегії: 

− оперативне управління має справу із цілями і діями, а стратегічне 

управління із інтересами і діяльністю; 

− процес розробки стратегії зазвичай, завершується не безпосередньою 

негайною дією, а встановленням загальних напрямків, просування за 

якими повинно забезпечити реалізацію інтересів у підприємницькій 

діяльності, зокрема – досягнення певних цільових показників 

діяльності підприємства;  

− під час формування стратегії доводиться мати справу із неповною та 

несиметричною інформацією;  

− у процесі розробки стратегічних рішень постійно з’являється нова 

інформація. Намічені цілі стратегічного розвитку можуть бути змінені. 

Тому розробка стратегії повинна бути циклічним процесом з постійним 

коригуванням первинних цілей та шляхів їх досягнення; 

− важлива відмінність стратегічного від оперативного управління 

полягає в тому, що найчастіше дуже складно визначити цифрові 

показники корисності певних стратегічних рішень, тому необхідні 

розробка і постійне коригування системи оцінок, що ґрунтуються на 

поєднанні цифрових показників (наприклад, витрати в грошовому 

вираженні) та якісних оцінок.  
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Більшість авторів з теорії стратегії апелює до такої моделі управління як 

стратегічне планування. Як показано раніше, стратегічне планування має істотні 

обмеження, зокрема, що стосується відношення до зовнішнього середовища, 

орієнтації на інтереси стейкхолдерів тощо. Стратегічне планування полягає у 

визначенні бачення як майбутнього положення (становища) фірми на ринку на 

основі передбачення (прогнозування) зміни ринкового середовища та 

кон’юнктури ринку. При цьому такі зміни вважаються такими, що відбуваються 

природно, але більшість ринкових змін є керованими. При цьому, як показано 

раніше, фактичним керівником ринку (або іншого об’єкта управління) є той з 

його стейкхолдерів, хто має вищий рівень рефлексії. 

Одним з найбільш послідовних критиків стратегічного планування став 

канадський професор Г. Мінцберг. У праці «Зліт та падіння стратегічного 

планування» [355], він дослідив еволюцію цього підходу до управління. Так, 

Г. Мінцберг вказує, що для певної групи авторів, таких як М. Портер [85; 86] та 

його послідовників, стратегія є позицією, а саме – призначенням певних 

продуктів для конкретних ринків. Утім для інших стратегія є перспективою, 

тобто тим, як організація реалізовує себе або, за визначенням П. Друкера [28; 

29], її концепція підприємницької діяльності. Стратегія як позиція спрямована 

вниз – на точку «Х», яка позначає місце, де продукт зустрічається зі споживачем, 

та назовні – до зовнішнього ринку. Стратегія як перспектива, навпаки, 

спрямована всередину – організації або в мозок її колективних стратегів, але 

також і вгору – до величного образу організації. Очевидно, що організації, 

формуючи свою стратегію, мусять брати до уваги як позиції, так і перспективи. 

Автори ж, які віддають перевагу першим перед другими, роблять усьому 

процесові ведмежу послугу. 

Такі автори, як Д. Шендел і Ч. Гофер відстоюють потребу відокремити 

процеси формування цілей від процесів формування стратегій, бо по-перше, ці 

процеси фактично відокремлені в низці організацій; по-друге, ще й тому, що 

особисті цінності та соціальні підвалини майже завжди набагато більше 

впливають на формування цілей, ніж стратегій [95, с.16]. 
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Очевидно, що декомпозиція стала одним з основних питань стратегічного 

управління. Як зазначив Дж. Штайнер, «щоб успішно втілити стратегії в життя, 

їх усі треба спочатку розбити на підстратегії» [103], ніби жодних інших засобів 

реалізувати стратегію (наприклад, шляхом метафоричного передання бачення) 

не існує. Про результат в цілому Дж. Боуер висловився як про «дедуктивний 

каскад» [14], тоді як Р. Норманн і Е. Ренман [77, с.13] назвали його «моделлю 

засобів-цілей». Щоправда, вони цей термін приписали Г. Саймону, чия «ідея, 

надзвичайно приваблива для адептів «раціонального» планування, полягала в 

тому, що планувальну проблему можна розв’язати раціонально, розбивши ціле 

на цілі й засоби їх досягнення та розташування їх ієрархічно». Згідно з цією 

всебічною моделлю організації відштовхуються від цілей, що, як передбачають, 

спускаються зверху (як відображення основних цінностей керівної верхівки) 

донизу по щаблях ієрархії у вигляді дедуктивного каскаду. Але якщо розглядати 

цілі в контексті системи MBO (management by objectives), то вони мають також 

кумулятивний спосіб підніматися вгору щаблями ієрархії. Менеджмент на 

основі цілей (MBO) – процес узгодження цілей усередині організації. Таким 

чином, припускається, що і керівництво, і підлеглі погоджуються на цілі та 

розуміють їхній зміст. Концепцію вперше сформулював П. Друкер у своїй 

книжці «The Practice of Management» («Практика менеджменту») в 1954 році 

[30]. 

З погляду Г. Мінцберга, найбільша помилка, через яку зазнала невдачі 

школа планування: оскільки аналіз не є синтезом, стратегічне планування не є 

формуванням стратегії [355, с. 279]. Аналіз може передувати синтезові, може 

його підтримувати, визначаючи ті частини, які можна поєднати разом. Аналіз 

може йти за синтезом, удосконалюючи деталі завдяки декомпозиції та 

формалізації наслідків, однак аналіз не здатний замінити синтез. Організації 

займаються формальним плануванням не для того, щоб створювати стратегії, а 

для того, щоб створювати програми реалізації наявних стратегій, тобто 

удосконалювати та формально запроваджували їхні результати. Причини, за 

якими підприємства займаються плануванням у контексті стратегії:  
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− програмування стратегії, тобто операціоналізування її в організаційній 

поведінці; 

− комунікативна мета (донесення стратегічних рішень до персоналу та 

партерів); 

− контроль та координування (що є роллю планів); 

− отримання допомоги в пошуках стратегій (як логічний наслідок дій) 

− отримання даних і їх аналіз (перетворення в інформацію) для процесу 

формування стратегії; 

− критичний розгляд отриманих стратегій; 

− стимулювання інших до стратегічного мислення та набуття ширших 

знань щодо процесу формування стратегії взагалі. 

Визначаючи поняття стратегії, слід врахувати, по-перше, її місце в процесі 

прийняття управлінських рішень (зокрема зв’язок із поняттям стратегічної цілі), 

по-друге, одночасно проактивний характер із прагматичним урахуванням 

ресурсних можливостей, по-третє, функціональну неоднорідність рішень, що її 

складають. Таким чином, стратегія може бути визначена як взаємопов’язана 

сукупність управлінських рішень щодо принципів організації діяльності з 

реалізації бачення, спрямованих на перетворення об’єкта управління з 

урахуванням ресурсних можливостей. Типологія стратегій залежить від власне 

об’єкта управління, цілісного або функціональних напрямів перетворення 

об’єкта. 

На підставі визначення системно-рефлексивного маркетингу як парадигми 

стратегічного управління розглянемо два рівні маркетингових стратегій          

(рис. 2.10). 

  Традиційний погляд на стратегічне управління передбачає, що 

маркетингова стратегія є складовою корпоративної стратегії та стратегій 

підрозділу й бізнес-одиниць. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове 

управління розглядає маркетингову стратегію як основу корпоративної стратегії 

та стратегій інших рівнів. 
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Рис. 2.10. Інтегрована маркетингова стратегія 

Джерело: розроблено автором 

 

Для розмежування введемо поняття інтегрованої маркетингової стратегії, 

що містить: 

− внутрішню маркетингову стратегію, що зорієнтована на узгодження 

інтересів внутрішніх стейкхолдерів; 

− традиційне розуміння маркетингової стратегії, що спрямована на 

узгодження колективного інтересу внутрішніх стейкхолдерів (що 

формалізовано у цілях підприємства) та інтересів зовнішніх 

стейкхолдерів, зокрема це товарно-ринкова стратегія; 

− функціональні маркетингові стратегії (стратегії закупівлі, збуту, 

просування, цінова стратегія тощо). 

Традиційний підхід передбачає, що маркетингова стратегія є 

функціональною стратегією, але існують різні точки зору на сутність та роль 

маркетингової стратегії. Деякі автори, зокрема [339], розглядають маркетингову 

стратегію, як засіб досягнення маркетингових цілей, а С. С. Гаркавенко [161] і 

Б. Е. Тоффлер та Дж. Імбер [433] навіть ототожнюють це поняття із планом 

досягнення маркетингових цілей. Слід зауважити, що план як заздалегідь 

визначений порядок, послідовність належить до простору дій, а стратегія 

визначає принципи діяльності (відповідно, належить до простору діяльності), 

Інтегрована маркетингова стратегія

у системно-рефлексивному маркетингу

Корпоративна стратегія

у традиційній парадигмі стратегічного управління

Функціональні маркетингові 

стратегії (або «комплекс 

маркетингу»)

Маркетингова стратегія



 173 

тому більш коректним є визначення Н. В. Куденко [307], за яким, маркетингова 

стратегія є вектором дій (точніше – діяльності). 

Найчастіше маркетинговою стратегією вважають систему стратегічних 

маркетингових рішень. Ф. Котлер та Г. Армстронг у праці «Основи маркетингу» 

визначають маркетингову стратегію як логічну схему маркетингових заходів 

[300, с. 155]. А. П. Міщенко, В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко [356; 146] та інші 

вбачають під маркетинговою стратегією ключову підсистему корпоративної 

стратегії, за А Г. Асселем [131], маркетингова стратегія – основний метод впливу 

на покупців. 

Таблиця 2.5 репрезентує діапазон визначень терміну маркетингова 

стратегія. 

 

Таблиця 2.5  

Визначення поняття «маркетингова стратегія» 

Автор Запропоноване тлумачення 

Ф. Котлер та 

Г. Армстронг [300, 

с. 155] 

Маркетингова стратегія – логічна схема маркетингових заходів, 

за допомоги якої підприємство сподівається виконати свої 

маркетингові завдання. Вона складається з окремих стратегій для 

цільових ринків, позиціонування, маркетингового комплексу та 

рівня витрат на маркетингові заходи. Маркетингова стратегія 

повинна уточнити сегменти ринку, на яких підприємство планує 

зосередити свої зусилля. 

Ф. Котлер [301] Маркетингова стратегія головну увагу приділяє цільовим 

покупцям. Вибір передбачає такі дії: вибір ринку, поділ його на 

сегменти, вибір найперспективніших сегментів та концентрацію 

уваги на обслуговуванні й задоволенні потреб. 

 Б. Е. Тоффлер та 

Дж. Імбер [433, с. 250] 

Маркетингова стратегія – план маркетингу, що деталізує 

маркетингову діяльність підприємства. План маркетингу може 

поширюватися на окремий вид продукції або на всю продукцію 

підприємства. У будь-якому випадку план встановлює цілі та 

завдання маркетингу, які повинні бути досягнуті та вирішені 

упродовж певного періоду часу, а також пропонує стратегії, яких 

необхідно дотримуватись для досягнення бажаного результату. 

Він також встановлює відповідальність за виконання цього 

плану. Стратегії включають передбачуване вдосконалення 

продукції, визначення цільових ринків, види засобів масової 

інформації, яким надається преференція, та заходи щодо 

стимулювання продажів. 
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Продовження таблиці 2.5 

Автор Запропоноване тлумачення 

Ж.-Ж. Ламбен [313] Маркетингова стратегія визначається як складовий елемент 

стратегічного маркетингу. На думку автора, маркетингова 

стратегія повинна містити такі елементи: визначення одного або 

декількох цільових сегментів, позиціонування щодо 

пріоритетних конкурентів, вимоги щодо асортименту товарів, 

канали збуту, ціни й умови продажу, торговий персонал, його 

завдання та організація, реклама і стимулювання збуту, 

післяпродажне обслуговування, гарантії, послуги, дослідження 

ринків. 

Дж. Р. Россістер та 

Л. Персі [404, с. 20] 

Маркетингова стратегія передбачає проведення порівняльного 

аналізу ресурсів підприємства (фінансових, технічних та 

управлінських) з аналогічними ресурсами головних конкурентів; 

аналіз усіх підконтрольних аспектів виходу підприємства на 

ринок (продукція / послуги підприємства, елементи маркетинг-

міксу, створення цінності для покупця); визначення цільових 

ринків, за звернення до яких вигода для покупця повинна набути 

форми; формування короткострокових (поточних) цілей, цілей на 

рік и довгострокових цілей у межах певного горизонту 

планування. 

М. Мак-Дональд [332] Маркетингова стратегія – це засіб досягнення маркетингових 

цілей щодо маркетинг-міксу. 

Г. Ассель [131] Маркетингова стратегія – основний метод компанії впливати на 

покупців і спонукати їх до купівлі. 

Г. Л. Багієв, В. М. 

Тарасевич, X. Анн 

[133] 

Маркетингова стратегія – це генеральна програма маркетингової 

діяльності на цільових ринках. Вона включає головні напрямки 

маркетингової діяльності фірми та інструментарій комплексу 

маркетингу (маркетинг-мікс), за допомоги якого фірма розробляє 

та здійснює маркетингові заходи для досягнення поставлених 

маркетингових цілей. Стратегія маркетингу є засобом 

використання фірмою власного потенціалу і досягнення успіху в 

зовнішньому середовищі. 

О. М. Руделіус та О. А. 

Азарян [339, с. 393] 

Маркетингова стратегія – засоби досягнення маркетингових 

цілей, що характеризуються певним цільовим ринком та 

маркетинговою програмою його освоєння. 

С. С. Гаркавенко [161] Під поняттям «маркетингова стратегія» розуміється детальний 

усебічний план досягнення маркетингових цілей. 

Н. В Куденко [307] Маркетингова стратегія – це вектор (напрям) дій фірми щодо 

створення її цільових ринкових позицій. 
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Продовження таблиці 2.5 

Автор Запропоноване тлумачення 

М. М. Мартиненко та 

І. А. Ігнатьєва [343, 

с. 244] 

Маркетингова стратегія – це базова функціональна стратегія 

організацій, які орієнтують усі інші функціональні стратегії на 

ринкові цінності. 

О. В.Ткаченко [428] Маркетингова стратегія – загальна для всього підприємства 

довгострокова, адаптована, інтелектуальна програма 

встановлення відповідності товарів і послуг цільовим ринкам, 

цілей підприємства його можливостям у сфері маркетингу, а 

також спрямована на задоволення завдань як підприємства, так я 

споживачів на цих ринках. 

Джерело: доповнено за  [398, с. 294–295] 

 

Узагальнимо поняття: маркетингова стратегія – це політика ринкової 

діяльності підприємства на довгострокову перспективу; сукупність стратегічних 

маркетингових рішень. Маркетингова стратегія включає ринкову та товарну 

стратегію, стратегію позиціонування, яка поєднує ринкову та товарну стратегії, 

марочну (бренд-) стратегію, категорійну стратегію, цінову стратегію, стратегію 

інтегрованих маркетингових комунікацій (стратегії збуту та просування), 

стратегію взаємин, стратегію внутрішнього маркетингу та інші функціональні 

маркетингові стратегії. 

 

 

2.4. Методи формування проактивної моделі управління в системно-

рефлексивному маркетингу 

 

 

На сьогодні можна говорити про два концептуальні підходи до 

стратегічного управління. Традиційний підхід припускає, що підприємства 

використовують свої сильні сторони та мінімізують вплив слабких сторін для 

стратегічного розвитку в наявному ринковому середовищі, і використання 

можливостей, які перед ними відкриваються в стратегічній перспективі. 

Сучасний підхід полягає в тому, що підприємства, управляючи власними 
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ресурсами, формують для себе сприятливе ринкове середовище, зокрема 

формують такі споживчі інтереси, які вони можуть задовольнити з найбільшою 

вигодою для себе. Як зазначає російський учений В. Р. Веснін це проявляється, 

наприклад, у випадках, коли монополії, скорочуючи пропозицію виробленої 

ними продукції і створюючи штучний дефіцит, мають можливість завищувати 

ціни і отримувати надприбуток [150, с. 9]. Сучасному підходу до стратегічного 

управління окрім означеної проактивності по відношенню до ринкового 

середовища також притаманне збільшення ролі управлінця, у формуванні 

стратегічних рішень. Поруч їз математичними методами інформаційної 

економіки розвиваються нові технології прийняття рішень, зокрема форсайт-

технології, інтуїтивні методи економіки знань. 

Водночас, одним з найбільш впливових чинників розвитку управлінських 

підходів останніх десятиріч стали глобалізаційні процеси. Вони, зокрема, 

призвели до формування глобального ринкового середовища. Як вказує О. Л. 

Каніщенко, навіть, локальні виробники стикаються з проявами глобальної 

конкуренції. [275, с. 30]. 

Економісти й управлінці-практики визнають, що оточення фірм та 

організацій не є нейтральним щодо підприємницької діяльності. Великі 

(найчастіше – панівний на ринку) компанії можуть формувати переваги 

споживачів і маніпулювати попитом. Разом фірми можуть визначати нові 

«правила гри» на ринках, лобіювати власні інтереси на державному рівні тощо. 

Водночас лише деякі економісти погоджуються, що фірми не лише 

підпорядковані обставинам середовища, але й здатні змінювати та формувати ці 

обставини [35; 47; 26]. У теоретичних дослідженнях фірми це питання практично 

не розглядається. Як зазначає російський учений-економіст П. О. Лукша, в 

економічному й організаційному моделюванні існує тенденція розглядати 

середовище як щось задане, постійне і детермінуюче, і не враховувати процесів 

взаємної адаптації організації та її середовища [325].  

Разом з тим, як показано на діаграмі (рис. 2.11) у вітчизняному 

підприємництві розповсюдженим залишається реактивне управління, що 
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передбачає постійний аналіз зовнішнього середовища та формування стратегії 

як відповіді на зовнішні виклики, тренди, ситуацію. 

 

Рис. 2.11. Поширеність проактивного та реактивного підходу в 

ринковому управлінні 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Водночас у багатьох важливих процесах соціальної еволюції 

спостерігаються сильні ефекти «зворотного зв’язку» підприємств у їхньому 

впливі на середовище. Розгляд цих циклів зворотного зв’язку вимагає певного 

перегляду підходів до дослідження підприємств, що мають розглядатися не 

лише як суб’єкти еволюції, що адаптується (використовують середовище), але і 

як проактивні сутності, що створюють середовище. Значний поступ у розумінні 

ринкового середовища як об’єкту маркетингового управління зробила провідний 

фахівець з маркетингу на пострадянському просторі професор А. О. Старостіна 

[338; 422]. 
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Якщо глобалізація ринкового середовища постає як об’єктивний процес, 

то окремі чинники середовища можуть розглядатися керівником як 

неконтрольовані, так і контрольовані. Як уже зазначалося раніше, системно-

рефлексивний маркетинг передбачає проактивну позицію керівника стосовно 

ринкового середовища, зокрема шляхом встановлення контролю над 

стейкхолдерами відповідних чинників середовища.  

Для стратегічного управління характерно мати справу з невизначеним 

майбутнім і новими ініціативами. Тому організації будують по-різному свої 

ділові стратегії. Розглядають шість моделей формування стратегії 

(М. Макдональд, [332, с. 42–43], П. С. Романов [403]). 

1. Модель планування. В даній моделі стратегічні рішення формуються і 

ухвалюються на основі послідовного пошуку оптимальних рішень серед 

можливих альтернатив для визначених першопричин проблем. Цей процес є 

високо раціональним і ґрунтується на конкретних відомостях.  

2. Модель інтерпретації. Організація сприймається як зібрання спільнот, 

що мають схожі цінності, переконання і відчуття. Це дозволяє керівництву 

розглядати організацію як власне оточення, культивувати розвиток 

організаційної культури, що є специфічною для цієї компанії. Таким чином, 

стратегія стає результатом запровадження цінностей, поглядів та ідей, що 

панують в організації.  

3. Політична модель. У 1970-ті роки для пояснення структури управління 

стали використовувати політичну модель, описану Дж. Болдрідж [8], ідея якої 

полягала в тому, що під час аналізу управління слід враховувати наявні 

конфлікти і переговорні можливості агентів [374, с. 98]. Політична модель 

стратегічного управління базується на керованості конфліктів, що виникають під 

час управлінської діяльності. Прагнення до ліквідації конфліктів породжує 

систему компромісів і пошук порозуміння між зацікавленими сторонами. 

Стратегія в цьому випадку є наслідком проведення переговорів, укладання угод, 

що протистоять конфронтації. Найбільший вплив на вибір стратегічних рішень 

нададуть ті особи та структурні підрозділи, які мають найбільший вплив. 
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Політична модель зосереджена на процедурах вирішення конфлікту. 

Дж. Пфеффер і Дж. Саланчік [83], порівнюючи бюрократичну модель з 

політичною, дійшли до висновку, що політична модель добре підходить до 

опису процесу поділу бюджету у разі дефіциту ресурсів. Під бюрократичної 

моделлю вони розуміли наявність чітких, зрозумілих інструкцій поділу бюджету 

для досягнення декларованих цілей університету. Під політичною – чіткі 

інструкції з метою підтримки коаліцій і їхніх цілей [375, с. 98]. У політичній 

моделі прийняття управлінських рішень часто приймає колективного характеру. 

У сучасній літературі з теорії управління багато уваги зосереджено на характері 

прийняття колективного управлінського рішення і конфлікту між цілями 

індивідуума й основної групи осіб, що приймають рішення. Тому нерідко ця 

модель має інші назви – організаційна, групова динамічна, групова модель 

прийняття рішення (GT Alison, RNTaylor, PCNutt). Для аналітиків політичних 

ситуацій поведінка окремої особистості в умовах управлінської системи дуже 

важлива. У політичній моделі визначального значення надають компромісним 

управлінським рішенням або прийнятим у результаті переговорного процесу, 

причому ці рішення повинні задовольняти всі сторони, що беруть участь в цих 

переговорах [14]. 

4. Модель логічного нарощення. У цій моделі стратегії формуються зі 

«стратегічних підсистем», кожна з яких відповідає за одне стратегічне питання. 

Стратегічні цілі ґрунтуються на усвідомленні інтересів, а не на структурованому 

аналітичному процесі планування. Брак необхідної інформації може призводити 

до того, що цілі можуть бути, по суті, невизначеними, узагальненими і 

нечіткими, доки не відбуваються події, що несуть нову інформацію для 

уточнення стратегічних рішень. 

5. Екологічна модель ґрунтується на аналізі впливу чинників зовнішнього 

оточення і визнанні їх основними, такими, що зумовлюють цілі підприємства, 

його завдання та способи їх вирішення. Управлінська стратегія стає тим більш 

визначеною, чим більш чітко зафіксовані навколишні підприємство процеси і 

явища, виявлені характер і ступінь їх впливу, виконаний прогноз їх розвитку в 
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перспективному періоді. При цьому базисною категорією, яка формує 

стратегічну поведінку підприємства, є властивість адаптації управлінських 

рішень до динамічним умов ринкового середовища. Успішним стає те 

підприємство, що якнайкраще адаптується до середовища – аналогічно 

дарвінівській теорії природного відбору.  

6. Модель проникливого керівництва. Стратегія, що відповідає цій моделі, 

є прагненням до втілення в життя поглядів і позицій керівника підприємства і 

довіри до нього. Цю модель суттєво розвинуто у концепції стратегічного 

підприємництва та лідерських підходах до управління, що розглядається далі. 

Підсумовуючи погляди значної кількості авторів, вважаємо, що 

основними принципами маркетингу є: 

− націленість на комерційний результат (досягнення певного прибутку, 

оволодіння бажаною часткою ринку тощо), що відповідає інтересу 

керівника; 

− узгодженість інтересів стейкхолдерів, що прагнуть керувати об’єктом 

управління (формування бачення); 

− довготривалий горизонт бачення і з огляду на це вибір напрямку 

діяльності (об’єкта управління); 

− орієнтація на інтереси споживачів, партнерів та інших стейкхолдерів 

підприємницької діяльності; 

− комплексний підхід до досягнення цілей (інтеграція усіх функцій 

підприємницької діяльності); 

− максимальне пристосування до умов і вимог обраного ринку та, 

одночасно, цілеспрямований вплив на нього. 

Саме останній принцип і є предметом розгляду у даному підрозділі. 

Застосування системного-рефлексивного підходу до управління розвитком 

підприємства має враховувати напрями і ступінь впливу зміни одних 

характеристик елементів системи підприємство – середовище на характеристики 

інших та на результативні показники підприємницької діяльності загалом. 
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Нова парадигма стратегічного маркетингу передбачає проактивну 

позицію підприємства щодо ринку. Завдання стратегічного маркетингу полягало 

у реалізації економічних інтересів підприємства у стратегічній перспективі 

шляхом задоволення наявних та прийдешніх потреб споживачів у процесі 

ринкового обміну. Нова парадигма передбачає створення механізму узгодження 

інтересів з всіма ключовими стейкхолдерами підприємницької діяльності. 

Рефлексивний маркетинговий управитель (РМУ) може виступати суб’єктом 

узгодження інтересів, але при цьому займає рефлексивну позицію по 

відношенню до інших суб’єктів узгодження інтересів. РМУ організує процес 

узгодження інтересів, тобто, узгодження інтересів може здійснюватися не з 

позиції «всередині» відносин, а ззовні. РМУ, фактично, не узгоджує інтереси, а 

створює умови для їх узгодження. На підставі визначення ринку як механізму 

узгодження інтересів, фактично РМУ створює ринок, що відповідає 7 рангу 

рефлексії РМУ. 

П. О. Лукша дослідив динаміку поглядів на взаємний вплив фірми (в нашій 

термінології – підприємницької діяльності) і ринкового середовища [325]. Фірма 

у межах нового інституціоналізму має незначний вплив на середовище; навпаки, 

вона сама є продуктом взаємодій між економічними індивідами. Цей підхід 

можна вважати граничною версією неокласичного аналізу фірми. Фірма – це 

результат координаційних взаємодій між індивідами, одна з багатьох зручних 

форм домовленості. Проблема взаємодії фірми і середовища виходить з кола 

питань теорії, а аналіз стратегічних дій та їх наслідків перестає бути можливим. 

У теорії зростання фірми Е. Пенроуз [82] фірма розглядається як адміністративна 

організація набору людських і матеріальних ресурсів, що мають на меті 

виробництво і продаж товарів та послуг. Продуктивні ресурси утворюють запаси 

фірми, а їх гетерогенні результати (потоки) використовуються у виробничих 

цілях. Внутрішні ресурси комбінуються в унікальні продуктивні набори шляхом 

адміністративного рішення. Навчання у процесі виробництва веде до стійкого 

зростання компанії і до подальшого зростання її унікальних компетенцій. Як 

наслідок неподільності продуктивних чинників та існування різних способів їх 
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застосування, фірма не може досягати стану довгострокової рівноваги; 

прагнення зростати – це єдиний спосіб зберегтися. Фірма змінює середовище 

через управління внутрішніми ресурсами і зростання. Пенроуз розглядає фірми 

як активні суб’єкти, що не лише підкоряються умовам середовища, а й 

визначають ці умови. Однак у формальному моделюванні пенроузовского 

підходу фірма знову виявляється підпорядкованою зовнішнім обставинам: 

інституційні відносини, технологія і переговорна сила учасників [80; 7].  

Сучасний ресурсний підхід [107; 106] стверджує, що підприємства – це не 

просто пучки контрактів, а й сукупність унікальних ресурсів та компетенцій для 

власного використання. Завдання підприємства полягає в тому, щоб визначити 

специфічні чинники успіху і правильно застосовувати їх у виробничій та 

торгівельній діяльності в рамках технологічного режиму. Застосування 

реалізується через взаємодію з середовищем, проте опис середовища (на відміну 

від фірми) є переважно статичним: підприємство досягає успіху в тому випадку, 

якщо вона накопичує чинники, відповідні середовищу. Як наслідок, в 

еволюційній традиції ресурсного підходу фірма визначається середовищем, але 

не навпаки. 

Якщо економіка займається переважно питаннями виробництва та 

монетарних трансакцій всередині і зовні підприємства, організаційна теорія 

фокусуються на таких питаннях, як розподіл влади і процеси прийняття рішень. 

Усі підприємства існують в певному середовищі, і в цьому середовищі існують 

інші люди і організації, з якими це підприємство проводить транзакції в рамках 

відносин обміну. Внутрішні умови підприємства багато в чому задаються 

процесом адаптації до умов зовнішнього середовища.  

У термінах біхевіористської теорії організації організаційний вибір [23; 69] 

описується переважно у термінах неокласичної моделі. Попит розглядається як 

даність, яку необхідно «оцінити», так само, як і дії конкурентів. Організації 

вибирають, в першу чергу, внутрішні змінні – виробничі плани та рівні витрат. 

Отже, підприємство розглядається як «адаптивний інститут» або «адаптивно-

раціональна система». Стверджується, що «існує зовнішнє джерело збурень», 
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який «неможливо контролювати», і «внутрішні змінні системи, стосовно яких 

приймається рішення». У комбінації вони визначають стан системи. Фірма 

намагається отримати зворотній зв’язок від середовища, на яке вона реагує 

«відповідно до чітко встановлених правил». Адаптивна раціональність багато в 

чому аналогічна неокласичному підходові, фірми обмежено впливають на 

середовище, пристосовуючись до збурень, які вони не можуть контролювати. 

Адаптаціоністи припускають, що підприємства мають високу здатність 

пристосовуватися до змін ринкового середовища. Інші спеціалісти – 

організаційні екологи (що базують свої висновки на екологічній моделі 

управління) вважають, що структури і процеси підприємств багато у чому 

жорстко обумовлені. Попри значні відмінності між «адаптаціоністами» і 

«організаційними екологами», обидві традиції розглядають організації у їх 

взаємодії або зі стабільним, або з непередбачувано змінним середовищем, на яке 

організації можуть впливати дуже незначно. Утворюється причинний зв’язок, в 

якому організаційна структура та поведінка задається характером середовища.  

Деякі вчені вказують на складніший характер відносин організації та 

середовища і причинно-наслідкових відносин, що виникають при цьому. Один з 

перших дослідників цієї теми Дж. Чайлд [21] зазначає, що організаційне 

середовище характеризується кількома якостями, які створюють контекст 

діяльності організації: (а) варіабельність середовища, або ступінь змінності 

організаційного середовища; (б) складність середовища; (в) «жорсткість» 

середовища або ступінь загрози з боку зовнішніх чинників, таких як 

конкуренція, ворожі дії, байдужість. Зазвичай організація прагне 

пристосовуватися, тобто шукати певні комбінації внутрішніх ресурсів і 

структур, які задовольняють даним зовнішнім умовам. Чайлд також вказує, що в 

організації є можливість впливати на середовище, вибираючи той контекст, в 

якому працює організація. Більші організації також мають можливість 

маніпулювати середовищем. 

Багато в чому відповідно до неокласичного підходу численні теоретики 

стратегічного управління вважають, що підприємства управляють суто 
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внутрішніми процесами, реагуючи на збурення зовнішнього середовища. Вони 

вважають, що стратегія має являти собою адаптивну відповідь на зовнішнє 

середовище і критичні зміни, що в ній відбуваються (зокрема, [92; 71, c. 27]). 

Класичний погляд школи позиціонування на середовище можна знайти в 

роботах М. Портера [86; 85], який припустив, що підприємство залежно від 

комбінації зовнішніх чинників, повинно вибрати одну з «універсальних» 

стратегій. Набір чинників, що впливають на стан фірми, включає в себе: (а) 

переговорну силу покупців; (б) переговорну силу постачальників; (в) загрозу 

нових конкурентів; (г) загрозу товарів-субститутів; (д) інтенсивність конкуренції 

в галузі. Залежно від комбінації цих чинників фірма вибирає одну із стратегій 

(лідерство з витрат, диференціація, фокусування на витратах і фокусування на 

диференціації), які визначаються широтою конкурентної бази («нішеві» або 

масові ринки) і досягненням конкурентної переваги через зниження витрат або 

через диференціацію [85, c. 12].  

Здатність організації адекватно й ефективно реагувати на природне 

середовище може бути зумовлена наявністю правильного бачення. Візіонер, що 

керує організацією, створює «туманну картинку майбутнього», до якої 

організація і прагне наблизитися, певне бачення-«маячок» [11, c. 90]. Цей 

візіонер, який зазвичай є підприємцем-власником або підприємцем-керівником 

[105], намагається не створювати певні умови середовища, а «визначити 

правильну нішу» [72, c. 596].  

Адаптаціоністська парадигма в стратегічному управлінні досягає своєї 

кульмінації в «школі середовища», яка розглядає середовище як центрального 

агента формування стратегії [71, c. 288]. Фірми реагують на чинники 

середовища, або природний відбір змушує їх йти з ринку, за рахунок чого 

утворюються кластери фірм зі схожими характеристиками і реакціями. Цей 

погляд багато в чому відповідає організаційній екології М. Ханна і Дж. Фрімана 

[46; 45], що обговорювалася вище.  

Важливий внесок у дослідження відносин організації та середовища 

зроблено у роботах К. Вайка [115], який вважає, що всі види діяльності в 
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організації можуть здійснюватися тільки в певному контексті, тобто учасники 

діяльності приписують їй певний сенс, тому основним процесом в організації є 

створення сенсу, а лідери організації дають їй основні значення [109, с. 254].  

Середовище, з якому взаємодіють організації, багато в чому створюється 

ними самими [84, с. 17]. Створення середовища відбувається в той момент, коли 

ситуації приписується певний сенс, оскільки ніякого постійного і монолітного 

середовища, відокремленого від організацій, не існує. Зрозуміло, зовні 

організації існують джерела варіабельності середовища, але є і мета-рівень 

відбору та інтерпретації збурень середовища [115, с. 122]. Створення 

середовища – це, в першу чергу, ментальний (когнітивний) процес. Організації 

не тільки пасивно ідентифікують своє середовище, а й активно формують його, 

реалізуючи стратегії, в яких взаємно підтверджуються судження і дії. 

«Середовище пристосовується до дії не менше, ніж дія пристосовується до 

середовища» [115, с. 163]. 

Деякі дослідники, погоджуючись з цією позицією, підкреслюють, що 

індивідуальні «фрейми» (рамки сприйняття) ніколи не є повністю автономними, 

а завжди існують в більш широкому міжперсональному контексті людської 

культури. Наприклад, К. Рот і Д. Рікс [91] зауважують, що національні культури 

відіграють значну роль у способах інтерпретації середовища (тому в аналогічних 

обставинах підрозділи однієї і тієї ж компанії в різних країнах можуть вибирати 

різні стратегічні реакції).  

Р. Норманн наголошує, що компанії можуть досягати успіху, тільки якщо 

будуть конфігурувати і використовувати нові можливості. Такі компанії 

називаються «першопрохідцями» [78, с. 51]. Створюючи власні способи бачення 

навколишнього світу і роботи з ним, ці компанії залучають оточуючих в свої 

мережі. Якщо сталася реконфігурація бізнес-моделі і підприємство має достатню 

рішучість і ресурси для того, щоб транслювати нову модель у середовище, 

починається процес «екогенези» (створення екосистеми). 

Еволюційна економіка є відносно новим і найбільш сильним рухом в 

економічної теорії. Еволюціоністи підкреслюють, що соціальна реальність 
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перебуває у постійній зміні, кумулятивно розвивається через взаємодію 

індивідів і груп у межах певних інституційних структур (ринок – лише одна з 

них). Акцент у теорії робиться на механізмах змін, а не на властивостях 

стаціонарних станів економіки. Одна група моделей [76; 117] розглядає параметр 

пристосованості як екзогенно заданий, маючи на увазі, що умови середовища 

переважно задані. Друга група моделей [119; 97; 99; 98; 27] вводить частковий 

вплив фірм на середовище: відбір конкретних фірм залежить від ситуації в 

галузі, а чим більшу частку має окрема фірма, тим більше вона може впливати 

на середовище, досягаючи певного рівня конкурентоспроможності. Третя група 

моделей [60; 34] дотримується того ж підходу, що й друга група, але тут 

враховується, що фірми можуть обирати стратегії, які впливають на їхнє 

індивідуальне становище в галузі, це декотрі моделі, в яких враховується 

можливість фірм впливати на їхнє середовище. 

Відома робота Р. Нельсона та С. Bінтера [76] розвиває еволюційний підхід 

в економічній теорії і передбачає, що у взаємодії з середовищем фірми можуть 

відбирати певні «придатні» стратегії і шаблони поведінки. Способи прийняття 

рішення і поведінки фіксуються та перетворюються на рутини організації. Таким 

чином, управитель залежно від власного рангу рефлексії і відповідно до моделі 

управління, в якості об’єкта управління може розглядати підприємницьку 

діяльність або ринок. Можливо розглядати підприємницьку діяльність і як більш 

широку рамку, що включає в себе ринок із ринковим середовищем. Такий погляд 

відповідатиме 7-му рангові рефлексії в СРМ. 

Розглянемо системно-рефлексивне маркетингове управління на прикладі 

автомобільного ринку. Задамо масштаб ринку як національний ринок України. 

За дослідженнями Advanter Group, що проводилися у 2001–2006 роках, на 2008–

2019 роки в Україні прогнозувалося закінчення періоду первинного насичення 

ринку. Пенетрація автомобілів мала досягнути 30 % від домогосподарств в 

Україні і на 1000 осіб мало приходитися 120 легкових авто, після чого темпи 

зростання ринку (продажів нових авто) мали знизитися до 3 –7 % на рік              

(рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Прогноз продажів нових легкових авто в Україні (прогноз 

2002 – 2006 років), шт. 

Джерело: [180] 

 

У передкризовий період «перегрітості» вітчизняної економіки, банки 

спільно із автодилерами суттєво простимулювали прискорення насичення ринку 

шляхом надання привабливих фінансових умов (кредитів) кінцевим покупцям. 

Відбулося прискорення покупок, тобто споживачі, що планували досягти 

відповідного рівня доходу та соціального рівня за декілька років, дозволили собі 

покупку авто раніше в розрахунку на майбутні статки (рис. 2.13).  

З кінця 2008 року відбулося чотирикратне падіння продажів нових авто. 

Очевидною причиною цього явища стала економічна криза. Відповідно, слід 

було очікувати, що упродовж 2009 та 2010 років падінням ринку буде 

скомпенсовано прискорене придбання автівок у 2006 – 2008 роках. Таким чином, 

вже у 2010 році мало відбутися часткове відновлення ринку. Але, як бачимо на 

рис. 2.13, обсяг продажів 2010 року залишився на тому ж рівні, що й 2009.  
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Рис. 2.13. Реальні продажі нових авто в Україні та прогноз продажів 

без урахування відкладеного попиту, шт. 

Джерело: [180] 

 

Реальні продажі і новий прогноз (рис. 2.14) свідчить про повільне 

відновлення автомобільного ринку в Україні. 

Таке явище є свідченням екологічної моделі управління, що визначає 

діяльність більшості автомобільних компаній в Україні. Але ж обсяг продажів – 

є результатом діяльності, а не нав’язаним обмеженням, тобто, на цей показник 

можна впливати шляхом впливу на ринок, на споживчий попит. У цьому і 

полягає сутність системно-рефлексивної парадигми стратегічного 

маркетингового управління. 

На 2010 рік колективним суб’єктом управління ринком нових авто стали 

потенційні споживачі, що відклали власні покупки, а саме: 

− близько третини потенційних покупців вже придбали авто у 

передкризовий період і наразі має труднощі у поверненні кредиту (це 

ті споживачі, чия покупка була прискорена раніше); 
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− 50 % від другої третини відклали оновлення власного авто; 

− 50 % від останньої третини відмовилися від придбання другого авто у 

родину (до кризи частка домогосподарств із двома авто збільшувалася 

на 1 % або на 170,000 щороку). 

 

 

Рис. 2.14. Новий прогноз обсягів продажу нових авто, шт. 

Джерело: [180] 

 

Отже, маємо, що річні обсяги продажів є 1/3 від ємності ринку. 

Перехід від реактивної форми маркетингового управління (задоволення 

попиту) до проактивної (формування попиту) є одним з ключових рішень у 

стратегічному маркетингу. Вищою формою формування попиту є формування 

ринку (що відповідає 7 рангу рефлексії у системно-рефлексивному маркетингу). 

У прикладі, що розглядається, це означає зміну суб’єкту управління на 

об’єднання автовиробників та дилерів, відновлення фінансових програм 

(кредитування, лізинг), формування попиту серед жінок (друге авто в родину) 
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при непротидії чоловіків (тобто зміна настанов на нові: «жінка – акуратний 

водій»), стимулювання оновлення автомобілів. 

Таким чином, ринкове середовище може сприйматися управителем як 

об’єктивна реальність або як об’єкт управління залежно від власних інтересів, 

управлінських знань та моделі управління. Прогнозування доцільно у випадку 

аналізу природних процесів (або таких, що вважаються природними), в яких 

управитель відсутній або невідомий досліднику, в інших випадках зважають не 

на сам процес (зокрема, зміни певних його показників), а на наміри управителя 

процесу.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розв’язання проблем сучасного маркетингу полягає у наданні нового змісту 

маркетингової концепції, що полягає у впровадженні в теорії та практиці 

маркетингу поняття системної рефлексії: 

1. Принципами аналізу системно-рефлексивного маркетингу є, зокрема: 

(1) принцип множинності, відповідно до якого знання та інформація 

інтерпретуються відносно когнітивних схем, принципово відмінних для різних 

суб’єктів ринкових відносин, тобто управлінські цілі досягаються із 

урахуванням множинності уявлень знань та інформації; (2) принцип 

рефлективності, згідно з яким результат процесу взаємодії суб’єктів ринку є 

проекцією рівнів мислення в їхньому сприйнятті через рефлексію; (3) принцип 

подвійності, який виявляється в тому, що управлінський вплив суб’єкта 

передбачає врахування як власного уявлення про об’єкти управління, так й 

уявлення контрагента про нього, а принципова можливість досягнення мети в 

управлінському впливі безпосередньо залежить від релевантності 

комунікативних відносин, тобто взаємодія можлива тільки тоді, коли в загальній 

сукупності уявлень суб’єктів про об’єкт управління є певна цілісність. Реалізація 

інтересів суб’єкта управління в ринкових відносинах має розглядатися у 
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контексті колективних інтересів (внутрішні стейкхолдери та персонал 

підприємства), контр-інтересів (конкуренти), ланцюга інтересів (постачальники, 

посередники, інші категорії партнерів), інтересів покупців та споживачів.  

2. У моделі формування та узгодження інтересів суб’єктів ринкової 

взаємодії виділено три базових процеси формування інтересів: усвідомлення 

потреби, її опредмечення й актуалізація та визначено, що настанови і цінності 

споживачів та інших суб’єктів ринкових відносин, а також процеси 

опредмечення й актуалізації потреб можуть бути включені до об’єкта управління 

задля узгодження інтересів. 

3. Формування управлінської системи на підприємстві залежить від 

сукупності знань управителя та особливості його стилю управління. У сучасних 

умовах основою стратегічного управління стає формування та розвиток знань 

керівника та організації. Компетенційний підхід до управління, інтелектуальне 

лідерство, стратегічне підприємництво та системно-рефлексивний маркетинг 

розглядають знання (й управління знаннями) як ключовий чинник успіху в 

управлінській діяльності. Формування об’єктивізованих знань у підприємництві 

є складним процесом, в якому керівник стикається з такими явищами як неповна 

та несиметрична інформація, неявні індивідуальні знання внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів. 

4. Визначено, що одночасно продуктом, інструментом і елементом 

стратегічного управління є стратегія. У системно-рефлексивному маркетингу 

ключовим елементом схеми управління є знання керівника включно із його 

інтересом, а стратегія розглядається як сукупність рішень щодо принципів 

організації діяльності з реалізації бачення підприємства, при цьому стратегічні 

цілі та стратегія є взаємоуточнювальними. Запропонована функціональна схема 

системно-рефлексивного маркетингу. 

5. Традиційний погляд на стратегічне управління передбачає, що 

маркетингова стратегія є складовою корпоративної стратегії та стратегій 

підрозділу й бізнес-одиниць. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове 

управління розглядає маркетингову стратегію як основу корпоративної стратегії 
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та стратегій інших рівнів. Для розмежування введено поняття інтегрованої 

маркетингової стратегії, що містить: внутрішню маркетингову стратегію, що 

зорієнтована на узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів; традиційне 

розуміння маркетингової стратегії, що спрямована на узгодження колективного 

інтересу внутрішніх стейкхолдерів (що формалізовано у цілях підприємства) та 

інтересів зовнішніх стейкхолдерів, зокрема це товарно-ринкова стратегія; 

функціональні маркетингові стратегії (стратегії закупівлі, збуту, просування, 

цінова стратегія тощо). 

6. Системно-рефлексивна парадигма стратегічного маркетингу передбачає 

проактивну позицію підприємства щодо ринку. Завдання стратегічного 

маркетингу полягало у реалізації економічних інтересів підприємства у 

стратегічній перспективі шляхом задоволення наявних та прийдешніх потреб 

споживачів у процесі ринкового обміну. Нова парадигма передбачає створення 

механізму узгодження інтересів з всіма ключовими стейкхолдерами 

підприємницької діяльності. Рефлексивний маркетинговий управитель може 

виступати суб’єктом узгодження інтересів, але при цьому займає рефлексивну 

позицію по щодо інших суб’єктів узгодження інтересів. РМУ організує процес 

узгодження інтересів, тобто, узгодження інтересів може здійснюватися не з 

позиції «всередині» відносин, а ззовні. РМУ, фактично, не узгоджує інтереси, а 

створює умови для їх узгодження. На підставі визначення ринку як механізму 

узгодження інтересів, фактично РМУ створює ринок, що відповідає 7 рангу 

системної рефлексії РМУ. 

Основні ідеї розділу висвітлені у авторських працях [195], [197], [214], 

[217], [224], [226], [227], [236], [400]. 
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РОЗДІЛ 3. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ СИСТЕМНО-

РЕФЛЕКСИВНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

 

3.1. Вплив зовнішних процесів на стратегічне маркетингове управління 

 

 

Сучасному етапу розвитку світових економічних процесів притаманна 

низка змін ділового середовища. Ф. Котлер та інші відомі фахівці в галузі 

маркетингу зауважують, що на формування сучасної парадигми маркетингу 

впливає інтернаціоналізація підприємств, посилення компетенції споживачів та 

прискорення темпу змін. Інтернаціоналізація діяльності підприємств з одного 

боку та посилення міграційних процесів і інформатизація суспільства з іншого 

сприяло інтернаціоналізації ринкового середовища і на сучасному етапі, 

формуванню глобального ринкового середовища. Глобалізаційні процеси 

призвели до того, що локальні підприємства конкурують на своїх ринках із 

глобальними підприємствами. 

Глобалізація стала одним з найвпливовіших чинників на розвиток 

управлінських систем, через те, що суттєво вплинула як на трансформацію 

інфраструктури товарних ринків, так і на пануючі настанови і цінності 

споживачів, клієнтів, співробітників, партнерів. Таким чином, система 

стратегічного маркетингового управління має врахувати низку змін ринкового 

середовища. 

1. Інтернаціоналізація діяльності підприємств. Покупці та постачальники 

стають більш глобальними у своєму підходові до підприємницької 

діяльності. Стратегія адаптації маркетингової діяльності вже не є 
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переважною. Труднощі маркетингу полягають у реструктуруванні 

маркетингової діяльності з метою успішної міжнародної конкуренції на 

великих ринках. 

2. Інтернаціоналізація потреб, споживчих мотивів, ускладнення й 

посилення компетенції споживачів. Споживачі стають усе більш 

вимогливими до якості, надійності і довговічності товарів. Перед 

маркетингом постає завдання: знайти шляхи зближення зі споживачами, 

налагодити довгострокові взаємини і спростити використання 

численних ринкових каналів. 

3. Інтернаціоналізація ринків та ринкових сегментів. 

4. Брак ринкового зростання. Багато сегментів розвинених ринків вже 

досягли своєї зрілості, що визначається насиченням і спадом ділової 

активності. Постає нове завдання маркетингу: як створити і 

стимулювати попит на ринку. 

5. Конкуренція в часі через прискорення ринкових змін, зокрема змін 

споживчих переваг. Необхідність у швидкому поверненні інвестицій 

ставить перед виробниками завдання наближатися до запитів своїх 

споживачів або керувати ними, використовувати нові методи 

маркетингової діяльності. 

Україна з початку 2000-х років стримко інтегрується в глобальну 

економіку. За показником Глобалізації (KOF Index of Globalization, що 

розраховується Швейцарським інститутом KOF) Україна за останні роки 

випередила Російську Федерацію і знаходиться на одному рівні з Туреччиною 

(рис. 3.1). Значною мірою це пов’язано із економічними, а не соціальними та 

політичними процесами (що сукупно вимірюються в даному індексі). Рис. 3.2 у 

свою чергу репрезентує динаміку саме показника економічної глобалізації, за 

яким, очевидно, Україна наближається до розвинутих країн. 
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Рис. 3.1. Динаміка Індексу Глобалізації по країнам 

Джерело: [54] 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка Індексу Економічної глобалізації по країнам 

Джерело: [54] 
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Таким чином, важливим стає врахування інтернаціоналізації 

підприємництва та глобаілізаційних економічних процесів у формуванні системи 

стратегічного маркетингового управління. 

Рівень розвитку маркетингу, застосування сучасних маркетингових 

технологій і, зокрема, стратегічного маркетингового управління суттєво 

відрізняється по регіонам світу і країнам. Але за останні роки, за рахунок 

економічної глобалізації, розвитку ТНК та трансферу управлінських технологій, 

спостерігається зближення показників розвитку маркетингу (рис. 3.3 та Додаток 

Г.). Ці показники розраховуються в рамках підготовки Звіту з Глобальної 

конкурентоспроможності. Оцінюється в якій мірі в країні застосовуються сучасні 

складні маркетингові інструменти і технології. Оцінка ведеться за семибальною 

шкалою, де 0 – не застосовуються, 7 – застосовуються великою мірою. 

 

Рис. 3.3. Динаміка показнику розвитку маркетингу у країнах за 

рейтингом Глобальної Конкурентоспроможності 

Джерело:  [110; 111; 112] 
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Очевидно, що маркетинг в Україні і в цілому на пострадянському просторі 

розвивається і за умов збереження існуючої тенденції та впровадження 

стратегічного маркетингового управління і системно-рефлексивного маркетингу, 

за 10 років рівень розвитку маркетингу в Україні буде відповідати 

Західноєвропейському показнику. 

Світова економіка переживає за останні десятиріччя новий якісний етап 

свого розвитку. Останніми тенденціями цього процесу стало посилення 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. Сьогодні процеси міжнародної 

інтеграції визначають напрямки розвитку світового господарства. Вони 

обумовлюють пріоритети сучасних тенденцій інтернаціоналізації господарського 

життя, створюють середовище сучасної конкуренції і впливають на стратегічні 

інтереси всіх країн і регіонів світу. Поглиблюються процеси транснаціоналізації 

та регіональної економічної інтеграції. Значно посилюється конкурентний 

потенціал Європейського Союзу, Північної Америки (в контексті розширення 

НАФТА), Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТЕС) тощо. 

Світове господарство є системою національних господарств та відносин 

економічної власності, що складають єдину цілісність завдяки наднаціональному 

господарському механізму на основі інтернаціоналізації технологічного способу 

виробництва. Основою виникнення й розвитку світового господарства є 

поглиблення міжнародного поділу праці. Впродовж значного періоду часу 

міжнародний поділ праці виражався у поширенні міжнародної торгівлі. На певній 

стадії розвитку його проявом стають міжнародні потоки капіталу й міграція 

робочої сили, а також розвиток виробничої кооперації між підприємствами різних 

країн світу. Міжнародна кооперація особливо активізувалася з другої половини 

XX століття під впливом науково-технічного прогресу. 

О. Л. Каніщенко у монографії «Міжнародний маркетинг» акцентує увагу 

на тому, що активізація процесів інтернаціоналізації зумовлює формування 

світового ринку, який об’єднує якісно і кількісно розрізнені господарські системи 

і є сферою сталих товарно-грошових відносин між ними. Суб’єкти світового 

ринку пов’язані між собою міжнародним розподілом праці [276, с. 8]. 
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Інтернаціоналізацію більшість авторів розглядають як складову 

трансформації сучасної економіки, процес еволюції міжнародних економічних 

зв’язків. Зокрема в «Економічній енциклопедії» за ред. академіка РАН Л. И. 

Абалкина інтернаціоналізація і глобалізація господарських процесів 

розглядаються як складові трансформації сучасної економіки, глобальної 

інтеграції, обумовленої переходом до нового технологічного способу 

виробництва [472]. С. М. Макуха визначає інтернаціоналізацію як етап розвитку 

й розв’язання основної економічної суперечності світового господарства, що 

актуалізується як суперечність між протекціонізмом та лібералізацією світової 

торгівлі. Це процес еволюції міжнародних економічних зв’язків на базі 

міжнародного поділу праці, що виявляється у розвитку міжнародної торгівлі та 

формуванні міжнародної власності як основи переходу до вищого рівня 

економічної взаємодії держав, бере витоки у глибокій давнині і розвинутих форм 

набуває на межі ХІХ–ХХ ст. [334, с. 4]. На думку згаданих авторів, передумовами 

інтернаціоналізації стали перехід до нового технологічного способу виробництва, 

суперечність між протекціонізмом та лібералізацією світової торгівлі. Але, на 

нашу думку, одним з найважливіших чинників стало посилення постійної та 

тимчасової міграції населення. Фактично це призвело до міграції особливих 

характеристик попиту. Так, наприклад, збільшення кількості громадян США, що 

приїздять до Росії у відрядження зумовило до збільшення попиту на оренду 

автомобілів, при цьому відбувся трансфер характеристик попиту, що сприяло 

виходу американських операторів з оренди авто на російський ринок. Збільшення 

кількості мігрантів з країн колишнього СРСР та Туреччини до Німеччини 

призвело до розвитку в цій країні закладів громадського харчування, 

орієнтованих на відповідні уподобання та культуру харчування. 

Останні десятиріччя ще більш впливовою передумовою інтернаціоналізації 

стала інформатизація суспільства. Формування інтернаціоналізованого 

інформаційного простору сприяло конвергенції споживчих ринків (зокрема 

споживчих мотивів, процедур прийняття рішень про покупки, характеристика 
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попиту). Таким чином, інтернаціоналізація підприємництва та 

інтернаціоналізація споживчих ринків є взаємопов’язаним процесом. 

Зміцнення економічних зв’язків між країнами, посилення їх розмаїття, 

поширення їх на нові сфери діяльності й регіони земної кулі призводить до 

інтернаціоналізації світового господарства. Інтернаціоналізація світового 

господарства як процес має такі прояви: 

− інтернаціоналізація виробництва; 

− інтернаціоналізація капіталу; 

− утворення транснаціональних корпорацій. 

І. Ф. Коломієць розуміє під інтернаціоналізацією діяльності підприємств 

будь-який вид господарської діяльності, яку воно розпочинає за кордоном у 

поєднанні з діяльністю у власній країні з метою реалізації своїх довгострокових 

стратегічних цілей на основі використання більш сприятливих 

загальноекономічних, ринкових, адміністративно-правових, екологічних, 

географічних і соціально-політичних умов ведення підприємницької діяльності в 

приймаючій країні [289, с. 8]. 

Вищим проявом інтернаціоналізації на сучасний момент розвитку 

світового господарства стала глобалізація. Аналізуючи конкурентоспроможність 

національної економіки в умовах глобалізації, український науковець Л. Л. 

Антонюк зауважує, що багатовимірний прояв глобалізації виявляється через 

зростання масштабів та динамізацію міжнародного руху товарів, послуг, 

чинників виробництва, інформації, технологій [127, с. 3]. Професор соціології 

Каліфорнійського університету (США) М. Кастельс визначив глобалізацію як 

«нову капіталістичну економіку», визначивши в якості основних її характеристик 

такі: інформація, знання та інформаційні технології є головними джерелами 

зростання продуктивності та конкурентоспроможності; ця нова економіка 

організується переважно через мережну структуру менеджменту, виробництва і 

розподілу, а не окремих фірм, як раніше, і вона є глобальною [335]. 

Глобалізація світової економіки – це найвищий, ефективний і перспективний 

ступінь розвитку інтернаціоналізації господарської діяльності, що поєднує два 
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напрями: створення і розвиток транснаціональних і глобальних корпорацій та 

узгодження міждержавних заходів щодо цілеспрямованого формування єдиного 

світового ринкового простору. В. С. Єфремов зазначає, що глобальна економіка 

– це зовсім інший спосіб світового господарювання, заснований на 

підпорядкуванні як внутрішніх, так і міжнародних господарських процесів одним 

законам. Основними господарськими суб’єктами такої економіки у світовому 

масштабі стають не країни, а транснаціональні корпорації та альянси [259]. 

Одним з вирішальних чинників прискорення процесів реструктуризації 

міжфірмових зв’язків стала глобалізація підприємницької діяльності, яка 

викликала нові комбінації технологічних, виробничих, збутових та інших 

чинників. Глобалізація світової економіки означає не лише розширення великими 

транснаціональними компаніями своєї діяльності за межі національних кордонів, 

а й розробку глобальних стратегій свого розвитку. Частиною таких стратегій 

стали міжнародні мережі міжфірмових зв’язків на основі укладання різного роду 

угод, створення стратегічних альянсів тощо. У результаті велика частина товарів 

втратила національне походження, але зберегла національний образ у свідомості 

споживача, важливий для нього. Глобалізація економіки призводить до 

розмивання меж між галузями на основі аутсорсингу, знижує транзакційні 

витрати. Менш чіткими стають межі підприємств і промислових груп, які все 

частіше набувають складної конфігурації пов’язаних між собою, але до певної 

міри незалежних підприємств різних розмірів і галузей.   

Глобалізація діяльності фірми – це гранична форма інтернаціоналізації 

підприємницької діяльності. Її поширенню сприяють: 

− розвиток міжнародного фінансового і валютного ринків; 

− світова система торгівлі; 

− глобальне покращення політичної обстановки; 

− економічне зростання окремих країн (що робить їх ринки більш 

сприйнятливими до імпорту); 

− технології комунікацій і транспорту; 

− глобальна конкуренція. 
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 До числа істотних переваг глобалізації належить економія на масштабі, що 

часто визначає положення фірми в конкурентній боротьбі.  

На чолі глобалізаційних процесів стали транснаціональні компанії (ТНК). 

Транснаціональні корпорації мають низку незаперечних переваг перед 

звичайними фірмами:  

− підвищення ефективності й посилення конкурентоспроможності 

промислових корпорацій, що інтегрують у свою структуру 

постачальницькі, виробничі, науково-дослідні, розподільні і збутові 

підприємства;  

− мобілізація пов’язаних з економічною культурою «невловимих активів» 

(виробничого досвіду, навичок управління), що можна використовувати 

не тільки там, де вони складаються, але і переносити в інші країни; 

− додаткові можливості підвищення ефективності і посилення 

конкурентоздатності шляхом доступу до ресурсів іноземних держав 

(використання дешевшої або більш кваліфікованої робочої сили, 

сировинних ресурсів, науково-дослідного потенціалу, виробничих 

можливостей і фінансових ресурсів приймаючої країни);  

− близькість до споживачів продукції іноземної філії компанії і 

можливість одержання інформації про перспективи ринків і 

конкурентний потенціал фірм приймаючої країни; 

− філії транснаціональних корпорацій одержують важливі переваги перед 

національними підприємствами через використання єдиного науково-

технічного й управлінського потенціалу;  

− використання у своїх інтересах особливостей державної, зокрема, 

податкової політики в різних країнах, різниці в курсах валют тощо;  

− здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції, 

переносячи їх за ступенем старіння в закордонні філії і зосереджуючи 

зусилля і ресурси підрозділів у материнській країні на розробленні нових 

технологій і виробів;  
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− подолання протекціоністських бар’єрів підчас проникнення на ринок 

країни шляхом заміни експорту товарів експортом капіталів (шляхом 

створення місцевих філій);  

− здатність ТНК зменшувати ризики, розосереджуючи виробництво між 

різними країнами світу.  

У результаті діяльності ТНК здійснюється імпорт інститутів – тих «правил» 

(норм трудового й антимонопольного законодавства, принципів 

оподатковування, практик укладання контрактів тощо), що сформувалися в 

розвинених країнах. Активна виробнича, інвестиційна і торговельна діяльність 

ТНК дозволяє їм виконати функції, що мають велике значення для усього 

світового господарства, а саме: стимулювання економічної інтеграції та 

міжнародне регулювання виробництва і розподілу продукції. 

Глобалізація як об’єктивно обумовлений процес і нова стадія 

інтернаціоналізації сьогодні суттєво корегує національні і міжнародні стратегії. 

Одні країни є лідерами глобалізації або, навіть, її організаторами (США, Японія) 

і отримують все вищі дивіденди внаслідок експансії на світових ринках, інші 

країни неспроможні активно впливати на глобалізацію для отримання 

відповідних вигод. Але не враховувати глобальних умов розвитку вони також не 

можуть, оскільки натомість вони можуть опинитися на узбіччі світової 

економіки. Більшість країн, що розвиваються, а також країни з перехідними 

економіками об’єктивно втягуються в процеси інтеграції і глобалізації, а жорсткі 

умови сучасної конкурентної боротьби потребують вироблення відповідної 

ефективної економічної політики. Глобалізація як соціально-економічний процес 

втягує в свою орбіту всі національні економіки та інтеграційні угрупування. З 

огляду на це надзвичайно актуальною науковою проблемою є дослідження 

економічної суті глобалізації; механізмів поглиблення впливу на розвиток 

національних економік, що знаходяться на різних етапах економічного розвитку. 

Глобалізація світової економіки є об’єктивним, незворотнім процесом до того ж 

в перспективі цивілізаційного розвитку є прогресивним процесом. Однак під час 
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становлення цей процес є надто суперечливим і має неоднозначні соціально-

економічні наслідки для національних економік країн світу. 

Формування системи стратегічного маркетингу неможливо без урахування 

дії процесів глобалізації, оскільки структурна перебудова національних економік, 

формування глобальних ринків, спеціалізація в міжнародному поділі чинників 

виробництва, чинники розвитку формуються під впливом глобалізаційних 

процесів. У сучасній науці глобалізацію розглядають як вищу стадію розвитку 

процесу інтернаціоналізації різних аспектів суспільного життя: економічних, 

політичних, культурних. ЇЇ розглядають як перехід інтернаціоналізації суспільних 

відносин на більш високий ступінь свого розвитку (зокрема, [462, с. 57]). 

Визначають, що глобалізація – це якісно новий етап взаємозалежності 

національних економік на основі поглиблення інтернаціоналізації світового 

господарства, інтенсифікації міжнародних переміщень товарів, послуг, капіталу, 

робочої сили і технологій (зокрема, [252]). 

Методологічною основою аналізу економічної природи глобалізації є 

теорія відтворення капіталу в різних його формах – виробничих, фінансових, 

трудових ресурсів. Глобалізація – це процес розмивання кордонів національних 

економічних систем в результаті об’єктивних процесів ефективного відтворення 

капіталу у всіх його формах, що призводить до інтенсифікації взаємозв’язку, 

взаємопереплетіння, зближення національних економік та формування світової 

економічної системи. 

Формами прояву процесів глобалізації є: 

− розвиток і розширення обсягів міжнародної торгівлі; 

− інтернаціоналізація господарської діяльності; 

− транснаціоналізація світової економіки; 

− формування регіональних інтеграційних угрупувань; 

− інтенсифікація міжнародного руху капіталу; 

− інтернаціоналізація наукових і технічних досліджень; 

− інтернаціоналізація ринків капіталів в формі виробничих, фінансових, 

трудових ресурсів; 
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− створення міжнародних наднаціональних інституціональних структур; 

− існування глобальних проблем сучасності (економічна, продовольча, 

обмеженості ресурсів); 

− створення глобальної транспортної інфраструктури; 

− глобалізація ринкового середовища підприємницької діяльності; 

− глобалізація сфери послуг (туризм, навчання); 

− формування загальних соціальних стандартів життя людей. 

В умовах глобалізації світогосподарських процесів виникає більш складна 

структура ринкового середовища міжнародного підприємництва. Варто 

розрізняти ринкове середовище національної економіки, ринкове середовище 

регіональних об’єднань, міжнародне ринкове середовище і глобальне ринкове 

середовище. За цим критерієм розрізняють і географічні товарні ринки. 

Міжнародний ринок – це економічний механізм, який передбачає узгодження і 

реалізацію економічних інтересів суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

Глобальний товарний ринок можна визначити за такими критеріями: 

− географічна присутність суб’єктів міжнародних економічних відносин 

в більшості країн світу і принаймні на чотирьох континентах (Євразія, 

Африка, Південна та Північна Америка); 

− присутність суб’єктів міжнародних економічних відносин в країнах 

різного рівня економічного та соціального розвитку, різних культур; 

− високий ступінь спеціалізації і кооперації в країнах присутності; 

− наявність глобальних стратегій ринкової діяльності суб’єктів.  

Кризові явища та процеси супроводжують всю історію людської 

цивілізації, але останнім часом найбільш відчутними для суспільства є фінансові 

кризи, які фахівці пов’язують з глобалізаційними процесами (1994 р. – Мексика, 

1997 р. – Південно-Східна Азія, 1998 р. – Росія і 2007–2009 рр. – перша у повному 

розумінні глобальна криза). Роль глобалізації у виникненні та поширенні криз, 

які виникли на національних ринках, полягає у створенні умов для їх 

переростання у глобальні кризи. Сьогодні фінансова лібералізація сприяє 

зникненню обмежень на міжнародний рух капіталу та валютні операції. З одного 
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боку це відкриває національні економіки для припливу міжнародного капіталу, а 

з іншого – дає можливість для його швидкого вилучення з неї. Поширення 

фінансових криз безпосередньо залежить від ступеня інтеграції національних 

фінансових ринків у міжнародний ринок капіталу: чим більшим є її рівень, тим 

більш вразливим є національні економіки. Країни з належним контролем за рухом 

капіталу і обмеженим доступом до міжнародних фінансових ринків менш 

вразливі до фінансових криз. 

Вищою формою інтернаціоналізації дослідники вважають глобалізацію. Як 

зауважує д.е.н., професор В. Д. Базилевич: «процес глобалізації визначає 

еволюцію світової цивілізації на зламі тисячоліть, формує нову еру взаємодії 

націй, економічних систем та окремих індивідів, веде до фундаментальних 

перетворень в усіх сферах суспільного життя» [136]. Один із співавторів 

«Енциклопедії постмодернізму», В. Моррер (США) зазначає, що термін 

«глобалізація» виник у 70-х роках минулого століття у літературі з управління і 

підприємництва для позначення нових стратегій світового виробництва та 

розподілу; в суспільні науки він увійшов через географію і соціологію, а в 

гуманітарні – через антропологію та культурні дослідження [257]. Глобалізація 

загалом і світогосподарських стосунків, зокрема, – об’єктивний процес, що 

виражає сукупність умов розвитку сучасної світової спільноти і перш за все 

науково-технічного і економічного прогресу – зазначається у підручнику 

«Міжнародні економічні відносини» за ред. В. Є. Рибалкіна [345]. На противагу 

цим думкам македонська дослідниця Б. Ванковська стверджує: «глобалізація – це 

ще одна назва для створення нового світового порядку… Для багатьох аналітиків 

глобалізація – це просто інший термін на позначення гегемонії США у світі… За 

таких умов глобалізація набуває найвульгарніших форм, зокрема стає нав’язаною 

гомогенізацією на міжнародному рівні» [145]. Схожої думки дотримується 

український політолог С. Л. Удовік, який під глобалізацією розуміє становлення 

та гармонізацію багатовимірного і багаторівневого світу, який взаємопов’язаний 

в одних вимірах, і гетерогенний в інших. Під глобалізацією він також має на увазі 

поширення західної моделі розвитку на всі інші країни планети, що фактично 
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служить теоретичним обґрунтуванням однополюсного (універсального й 

ідеального) світового порядку [437]. З цією думкою не погоджується російський 

історик, соціолог, культуролог І. Петров, який зауважує, що глобалізація не 

означає виникнення гомогенного світового суспільства, а є процесом, який 

створює транснаціональні зв’язки і простори і водночас надає нового значення 

локальним культурам. Локальне – це найважливіший аспект глобального, а 

глобалізація – це інформаційна стиковка, з’єднання, синтез, тісні зв’язки різних 

культур, їхня взаємна толерантність [380]. Російський фахівець, професор Л. В. 

Сморгунов, доктор філософських наук, зав. кафедри політичного управління 

СПбДУ вважає, що глобалізація є тенденцією економічного, соціального, 

політичного і культурного розвитку, яка виникає на перетині таких процесів як 

«американізація», контр колонізація, екологізація та інформатизація [415]. 

Російський вчений А. А. Галкін глобалізацію розуміє як «етап руху людського 

співтовариства до загальності та до адекватної їй цілісної системи 

світовлаштування в умовах чергового сплеску науково-технічної революції. Тип 

глобалізації, що відбувається в сучасних умовах, є однією з її можливих форм, 

обумовлених співвідношенням світових соціальних сил, віддзеркаленням якого є 

домінування радикально-ліберальних поглядів» [159]. Глобалізація світової 

економіки є однією з основних рис сучасної епохи, яка виявляється в інтеграції 

національних економік у світову економіку. Глобалізація є багатовимірним 

процесом, який охоплює усі сфери суспільної життєдіяльності докорінно змінює 

принципи і характер повсякденної людської практики, як характеризує її 

український дослідник О. Курило [310]. 

Американський дослідник Дж. Най, заслужений професор Гарвардського 

університету, автор багатьох праць з політології, дає лаконічне визначення 

глобалізації: «зростання світових мереж взаємозалежності» [79]. З огляду на це 

можна розглядати глобалізацію не тільки як об’єктивний процес, а й як 

керований. На думку члена-кореспондента НАН України О. Г. Білоруса, 

глобалізація світу – це об’єктивне історичне явище і процес, на який можна 

впливати і керувати об’єднаними, солідарними зусиллями людства; глобалізація 
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передбачає як нові небачені можливості для розвитку людства, так і нові загрози 

його існування [167, с. 24–25]. 

Розглянемо окремі аспекти глобалізаційних процесів (рис. 3.4). Різні 

дослідники по-різному тлумачать поняття глобалізації, виходячи з окремих її 

аспектів. 

 

 

Рис. 3.4. Аспекти глобалізаційних процесів 

Джерело: власні розробки автора 

 

На думку д.е.н. А. С. Філіпенка глобалізація на світовому рівні – це 

зростання економічної взаємозалежності країн та регіонів, переплетення їхніх 

господарських комплексів та економічних систем [449, с. 22–23]. У навчальному 

посібнику «Економіка зарубіжних країн» за ред. Ю. Г. Козака йдеться про те, що 

глобалізація є такою формою інтернаціоналізації, коли вона набуває рис транс 

націоналізації: «Глобалізація відрізняється поширенням тісних взаємовідносин і 

взаємозалежності між країнами практично на всю земну кулю. <…> глобалізацію 

розглядаюсь як просунуту стадію розвитку процесу інтернаціоналізації різних 

аспектів суспільного життя: економічних, політичних, культурних» [249]. Багато 

інших авторів також дотримуються аналогійної думки, зокрема українські вчені 

О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. у праці «Глобалізація та безпека розвитку» 

зазначають, що інтернаціоналізація є типовою тенденцією розвитку міжнародних 

економічних відносин на початку ХХІ ст., яка проявляється в глобалізації усіх 
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сторін світової економіки [167]. С. А. Єрохін також вважає, що глобалізацію 

можна визначити як вищу стадію інтернаціоналізації [262]. 

Але ми поділяємо думку, запропоновану академіком РАЕН, доктором 

економічних наук, директором Інституту мікроекономіки Мінекономрозвитку та 

Мінпромнауки РФ, професором Е. А. Азроянцем, на думку якого, «Глобалізація 

– це цільова функція історичного процесу, яка розглядається як розвиток 

соціальної системи, спрямованої на досягнення її максимальної цілісності. 

Глобалізація – це мета історичного процесу; інтеграція і дезінтеграція – тенденції, 

які визначають її динаміку; інтернаціоналізація – це сучасний етап глобалізації» 

[121]. Підхід Е. А. Азроянца є більш холістичним і дозволяє інакше поглянути на 

передумови і перспективи глобалізації. 

Учений Марійського державного університету (РФ) Н. М. Мурадов вважає, 

що під глобалізацією економіки можна розуміти перетворення світового 

простору в єдину зону, де без перешкод переміщаються капітали, товари, 

послуги, де вільно поширюються ідеї і пересуваються їх носії. Глобалізація є 

утворенням міжнародного правового і культурно-інформаційного поля, свого 

роду інфраструктури міжрегіональних, в т.ч. інформаційних, обмінів [360]. У 

«Економічній енциклопедії» за редакцією С. В. Мочерного глобалізація 

визначається як категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, 

капіталом, робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х 

років ХХ століття набуває форм постійного і неухильно зростаючого 

міжнародного переплетіння національних економік [250, с. 264]. На думку 

українських вчених М. П. Денисенка, А. П. Гречана, Ю. Б. Пінчука, А. О. 

Стороженко, сучасна глобалізація, що вже досягла високого ступеня 

взаємозалежності, є процесом перетворення регіональних соціально-економічних 

систем у єдину всесвітню систему, котра розвивається на базі уніфікованих 

закономірностей. Глобалізація – це перетворення низки відособлених 

світогосподарств у світову економіку [186]. В. Є. Рибалкін зазначає, що 

глобалізація економіки – розглядає взаємовплив і зворотні ефекти в межах певної 

сфери, у цьому випадку економіки, і охоплює всі її області і сектори (внутрішня, 
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зовнішня, НДДКР, виробництво, ринок, оборот, вжиток), зачіпає економічні 

взаємини між країнами, світове господарство. Український учений, доктор 

економічних наук С. Сіденко підкреслює, що глобалізація економіки – це 

багатогранний процес, основними рушійними силами якого є технологічний 

прогрес, розвиток міжнародної інфраструктури, революція в інформаційній 

технології, лібералізація торгівлі та міжнародних економічних зв’язків. Зазначені 

чинники зумовили вагомий вплив на динаміку світової торгівлі товарами і 

послугами, інтенсифікацію потоків іноземних інвестицій, зростання ролі 

транснаціональних корпорацій, а ті – міграцію робочої сили [411, с. 24]. На думку 

одного з прибічників глобальної економіки, французького ученого М. Кастельса 

глобалізація характеризує економіку, здатну працювати як єдина система в 

режимі реального часу в масштабі всієї планети [168, с. 93]. 

С. І. Соколенко стверджує, що якщо глобалізація на світовому рівні 

визначається економічним взаємозв’язком між країнами, який зростає та 

відбивається на зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу та ноу-хау, що 

постійно збільшується, то глобалізація на рівні окремої країни характеризується 

ступенем взаємозв’язку її економіки зі світовою економікою загалом [417, с. 47–

50]. Професор А. С. Філіпенко вказує, що глобалізація на рівні окремої країни 

характеризується відкритістю економіки, часткою зовнішньоторговельного 

обороту чи експорту у ВВП, обсягом зарубіжних інвестиційних потоків, 

міжнародних платежів та ін. [449, с. 22–23]. На погляд професора С. В. 

Мочерного, глобалізація – це загальнопланетарний процес інтернаціоналізації 

національних та регіональних систем у суперечливій та конфліктній формі 

транснаціоналізації, тобто взаємопроникнення, взаємопереплетіння та 

діалектичного заперечення розвиненими країнами малорозвинених внаслідок 

різноспрямованості впливу глобалізації. Глобалізація в умовах відкритості 

національних економічних систем сприяє посиленню могутності 

найрозвиненіших країн світу, передусім транснаціональних корпорацій, з одного 

боку, та відносному послабленню економічного потенціалу малорозвинених 
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країн, поступовій втраті економічного суверенітету цих країн, з іншого боку [358, 

с. 97]. 

Академік Інституту міжнародних економічних та політичних досліджень 

РАН О. Т. Богомолов наголошує, що взаємозв’язок господарської діяльності нині 

не лише виявляється набагато сильніше, ніж раніше, але й охоплює переважно 

більшу кількість країн світу, стаючи глобальним. Зрозуміло, в першу чергу 

йдеться про переплетення економік промислово розвинених країн, але і решта 

світу з різною швидкістю втягується в загальносвітові процеси. Цей об’єктивний 

процес, що особливо інтенсивний протікає в економіці, стали позначати терміном 

«глобалізація». Він відкриває чималі можливості прискорення соціально-

економічного прогресу для всіх країн, але на практиці для багатьох з них 

виявляється гірким дарунком, загрозою національним інтересам і самобутності 

[140, с. 24–25]. 

Російський професор М. Н. Осьмова зауважує, що глобалізація – це процес 

перерозподілу економічних і політичних функцій між державою, ТНК і 

міжнародними організаціями [373, с. 5–6.]. Український науковець В. Зянько 

зауважує, що процес глобалізації зумовлює розвиток інноваційного 

підприємництва, яке, у свою чергу, полегшує інтеграцію країни в систему 

світового господарства та пристосування до нинішніх обставин [269, с. 84–89]. 

Вітчизняний фахівець С. А. Єрохін під глобалізацією розуміє величезне 

збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну 

в умовах дедалі більш відкритої, інтегрованої світової економіки, яка не визнає 

кордонів. Йдеться не тільки про традиційну зовнішню торгівлю товарами і 

послугами, а й про валютні потоки, рух капіталу, обмін технологіями, 

інформацією та ідеями, переміщення людей. У більш широкому розумінні 

глобалізація – це сукупність таких процесів і явищ, як транскордонні потоки 

товарів, послуг, капіталу, технологій, інформації та міждержавне переміщення 

людей; переважання орієнтації на світовий ринок у торгівлі, інвестуванні та 

інших трансакціях (на рівні фірм); територіальна та інституціональна інтеграція 

ринків. Важливим компонентом процесу інтернаціоналізації і одним з основних 
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джерел глобалізації є феномен транснаціоналізації, в межах якої певна частка 

виробництва, споживання, експорту, імпорту і доходу країни залежить від рішень 

міжнародних центрів за межами конкретної держави. Провідними силами тут 

виступають транснаціональні компанії (ТНК), які самі є одночасно і результатом, 

і головними дійовими особами інтернаціоналізації [262]. 

А. С. Філіпенко вважає, що глобалізація на рівні компанії залежить від того, 

наскільки компанія диверсифікувала свої надходження та розмістила свої активи 

в різних країнах з метою збільшення експорту товарів та послуг та використання 

місцевих переваг, зокрема, ширшого доступу до природних ресурсів і відносно 

дешевої робочої сили [449, с. 22–23]. 

Д. Шнайдер, представник німецької школи маркетингу дає таке визначення 

глобалізації: форма стратегії діяльності підприємства на міжнародних ринках, яка 

передбачає досягнення конкурентних переваг у всьому світі [190, с. 435]. 

Глобалізація конкуренції дозволяє компаніям отримувати конкурентну перевагу 

незалежно від місць розміщення їх структур – за рахунок координації своїх видів 

діяльності у великій кількості країн [360]. 

Л. І. Федулова вважає, що глобалізація економіки, розширення 

зовнішньоекономічних зв’язків виявляється, перш за все, в підвищенні ролі і 

збільшенні масштабів діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) [446, 

с. 16]. Із цією думкою погоджується й М. Ю. Рубцова: «транснаціоналізація – це 

найважливіша складова й одночасно головний механізм процесів глобалізації. 

Вона є найбільш істотним елементом і одним з основних регуляторів, що 

забезпечують єдність функціонування світової економіки» [406, с. 18]. Дослідник 

з України В. А. Вайсман акцентує увагу на тому, що глобалізація економіки 

виявляється і в можливості швидкого розміщення виробництва стандартизованої 

продукції з урахуванням міжнародних вимог в інших країнах світу. Вона несе з 

собою більш повне та раціональне використання ресурсів, розширення масштабів 

комплексних виробництв [144, с. 27]. 

1983 року професор Т. Левіт з бізнес-школи Гарварда в роботі «Глобалізації 

ринків» вжив термін «глобалізація», у такий спосіб позначивши феномен злиття 
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ринків окремих продуктів, вироблених великими багатонаціональними 

корпораціями (БНК) [64]. В. М. Лукашевич у «Глобалістиці» констатує, що в 

основі глобалізації лежить розвиток світових ринків товарів, послуг, праці і 

капіталу [324, с. 29–35.]. Професор маркетингу Массачусетського університету 

Ч. Д. Шив та маркетинг-консультант О. У. Хайем наголошують, що глобалізація 

є характерною для різних ринків тенденцією їх розширення за межі національних 

кордонів, яка призводить до зростання конкуренції фірм, що базуються в різних 

країнах, і щораз більшої залежності від споживчої бази, диверсифікованої і 

представленої різними країнами і культурами [460, с. 679]. 

Український економіст та підприємець С. І. Соколенко зазначає: 

«Глобалізація на рівні окремої галузі визначається тим, наскільки 

конкурентоспроможність компанії всередині галузі в цій країні взаємопов’язана 

з її конкурентоспроможністю в іншій країні. Чим більше глобалізованою є галузь 

промисловості, тим більше переваг одержує компанія від внесеної технології, 

виробничого процесу, фабричної марки» [417, с. 47–50]. 

О. Б. Вебер, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту соціології РАН, вважає, що глобалізація – це втягування більшої 

частини людства в єдину систему фінансово-економічних, суспільно-політичних 

і культурних зв’язків на основі найсучасніших засобів інформатики і 

телекомунікації [148]. Російський політолог та суспільствознавець В. Іноземцев 

у монографії «Розколена цивілізація» зауважує, що на заході глобалізація 

визначається, як соціальний процес, під час якого стираються географічні 

кордони соціальних і культурних систем, і населення усе більше усвідомлює 

зникнення цих кордонів [274]. Е. С. Нухович вважає, що глобалізація – це не 

просто господарське зближення країн та народів, їх взаємозалежний та 

взаємозв’язаний розвиток, а й якісна нова ступінь інтернаціоналізації чинників 

виробництва, світових ринків капіталів, робочої сили, загально планетарного 

науково-технічного простору [370]. К. Ейк вказує, що один з головних феноменів 

глобалізації полягає в гегемонізації капіталістичних цінностей у світовому 

масштабі [3]. Є. В. Хлобистов та Л. В. Жарова розглядають глобалізацію не лише 
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як економічний, соціальний, політичний, але й як культурний (культурологічний) 

феномен та об’єкт досліджень, наводячи такі визначення: глобалізація – це і 

процес формування принципово новітнього онтологічного стану, перенесення 

акценту забезпечення національної безпеки з військової складової до 

економічної, зокрема продовольчої та культурної, на використання простору 

Світового океану та космосу; глобалізація – це і процес інтеграції людства у 

складну за структурою та щільно взаємопов’язану планетарну цивілізацію, що 

відбувається на тлі тенденцій до глобальної інтеграції й регіональної 

диференціації культурних і політичних реалій [452, с. 37–40]. В. А. Соболь 

зауважує, що глобалізація –щораз більший взаємозв’язок та взаємозалежність 

національних економік, національних політичних і соціальних систем, 

національних культур та навколишнього середовища [416, с. 46]. 

На думку Х. Моулан, глобалізація – це потенційні та реальні можливості 

інформаційних технологій реструктурувати суспільство [75]. Інші автори 

вказують на вирішальну роль розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій у глобалізацій них процесах. М. Г. Делягін в роботі «Світова криза: 

загальна теорія глобалізації» визначає глобалізацію як процес формування і 

подальшого розвитку єдиного загальносвітового фінансово-економічного 

простору на базі нових, переважно комп’ютерних технологій [185, с. 51]. 

К. Ейк характеризує глобалізацію як поширення процесів, практик та 

структур у просторі, особливо в національному, до глобальних масштабів [3]. У 

праці Д. Розенау «глобалізацію-локалізацію» розглядає в діалектичній єдності з 

позиції системного підходу. Глобалізація визначається через синхронну 

взаємодію глобальних та локальних сил, які не тільки виникають із синхронністю, 

що підсилюється (а це, у свою чергу, створює напруження, яке стає все більш 

відчутним), але й вони створюють таку взаємодію, результатом якої є взаємне 

посилення глобалізації та локалізації. Тобто кожне посилення глобалізації 

генерує відповідне посилення локалізації і навпаки [402]. На думку С. М. 

Контурової, глобалізація високих технологій, виробництва, споживання, 

фінансування, кредитування зумовлює зростання обсягів виробництва, 
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посилення стимулюючої конкуренції, зниження цін, підвищення продуктивності 

праці [291]. Г. Макбруні вважає, що глобалізація – це процес, що дає змогу 

фінансовим та інвестиційним ринкам працювати на міжнародній арені, значною 

мірою внаслідок відміни державного контролю і поліпшення комунікацій. Це 

процес, завдяки якому компанія розширює свою діяльність у міжнародних рамках 

[331, с. 105].  

Отже, процеси глобалізації ринків, ринкового середовища та 

підприємницької діяльності є пов’язаними процесами (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Взаємозв’язок глобалізаційних процесів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Глобалізованість ринкового середовища стає як наслідком глобалізацій них 

процесів, так і стимулом для глобалізації діяльності підприємств. Відповідно 

глобалізаційні процеси у світовій економіці та глобалізація підприємництва 

зумовили суттєві зміни у підходах та методах управління підприємницькою 

діяльністю. 

Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізованого ринкового 

середовища вимагає від управителя розширення уявлення про об’єкт управління 

з огляду на зміну характеру контрагентів, зокрема появу глобальних конкурентів 

та клієнтів. Глобальний конкурент може розглядати ринок локального 

підприємства як частину власного цільового ринку і тому ранг системної 

рефлексії управителя діяльності локального офісу глобального підприємства 

може виявлятися вищим. Тому досить часто конкурентна перевага глобальної 
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компанії перед локальною на локальному ринку пов’язана не із більшими 

фінансовими можливостями та трансфертом технологій й компетенцій, а із 

кращим розумінням ринкових тенденцій і каналів та управлінням інтересами 

клієнтів, що відповідає вищому рангу рефлексії управителів. Разом з тим, 

управитель може знайти додаткові конкурентні переваги для локального 

підприємства за рахунок підвищення власного рангу системної рефлексії 

(зокрема, такі дії розглядаються в теорії ігор та рефлексивних іграх). На практиці 

можливості для збільшення рангу рефлексії керівника локального офісу 

глобального підприємства обмежується бізнес-процесами стратегічного 

управління, офіційною і неофіційною корпоративною культурою, 

функціональною структурою. Наші дослідження свідчать також про те, що на 

практиці такі показники як ранг системної рефлексії і масштаб підприємства (від 

локального до глобального) або фаза доступу підприємства на зовнішній ринок є 

некорельованими.  

Як зазначає Г. П. Гоголь [170], для отримання доступу на зарубіжні ринки 

підприємство може пройти через декілька фаз, кожна з яких має свої особливості. 

Фаза експортного продажу починається з пробного експорту. Це досить 

поверхневі односторонні дії, що базуються на односторонньому русі вітчизняної 

продукції та вмінні продавати. За пробним експортом може йти екстенсивний 

продаж. Цим способом можна охопити лише незначну кількість ринків. Наступну 

фазу називають інтенсивним продажем; ринкові контакти глибші й ефективніші, 

але вони все ще продовжують залишатися додатком вітчизняного внутрішнього 

ринку. Зарубіжна торгова мережа експортера має отримувати більше підтримки, 

а вітчизняні організації виявляти велику активність у зборі і накопиченні 

маркетингової інформації. Поступово концентрація зусиль приводить до більш 

зрілої фази, яку називають експортним маркетингом. Фірма розвиває двосторонні 

відносини зі своїми основними експортними ринками. Стратегія та продукція 

адаптується до особливостей поведінки зарубіжної клієнтури. Маркетинговим 

комунікаціям все більше додається міжнародний вигляд з відповідним 
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використанням іноземних мов, принаймні англійського, і з усе менш 

наполегливими вимогами, що все має бути «типово» національним. 

Наступні фази – міжнародний маркетинг і глобальний маркетинг – 

припускають, що внутрішній ринок втратив своє першорядне значення. 

Міжнародний маркетинг передбачає, що низка інших ринків стала відігравати 

вирішальну роль у формуванні концепції маркетингу підприємства. Глобальний 

маркетинг передбачає, що підприємство орієнтується не на країну походження і 

займається задоволенням таких потреб клієнтів, які є єдиними для всього світу. 

Підприємство стикається з проявами інтернаціоналізації та глобалізації на 

декількох рівнях (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Інтернаціоналізація ринків та підприємницької діяльності 

Джерело: власні розробки автора 
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Б. Інтернаціоналізація ринків збуту (про це явище, вже згадувалось). Слід 

зазначити, що інтернаціоналізація ринків збуту має два аспекти: 

− Конвергенція національних ринків через міграційні процеси та 

інформатизацію суспільства. 

− Розширення підприємством географічних меж цільового ринку, за цих 

умов окремі національні ринки розглядаються як сегменти цільового 
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ринку, що формуються на основі аналізу відмінностей споживчої 

поведінки. 

В. Інтернаціоналізація ринкової діяльності. У цьому процесі також слід 

аналізувати два аспекти: активний та пасивний щодо підприємства: 

− Вихід підприємства на нові для нього національні ринки.  

− Вихід на традиційний для підприємства ринок міжнародних компаній. 

Трансфер цими компаніями технологій ведення підприємницької 

діяльності змушує підприємство змінювати принципи діяльності, 

зокрема здобувати нові знання (фактично відбувається 

інтернаціоналізація діяльності підприємства за рахунок розширення 

знань про методи ведення інтернаціоналізованої підприємницької 

діяльності). 

Підприємство може керувати змінами та напрямами інтернаціоналізації, 

але найчастіше підприємство є пасивним учасником процесів інтернаціоналізації.  

Інтернаціоналізація підприємницької діяльності є наслідком появи певних 

проблем на національному ринку, або можливостей на зовнішньому ринку. Нами 

проведено дослідження передумов інтернаціоналізації діяльності вітчизняних 

підприємств. В рамках першого дослідження (опис дослідження наведено у 

Розділі 2.1) опитані керівники 84 промислових підприємств. Респонденти мали 

можливість обрати не більш 5 пунктів із переліку для визначення вирішальних 

факторів прийняття рішення про інтернаціоналізацію діяльності. Згідно з 

результатами вказаного дослідження, передумовами інтернаціоналізації 

діяльності українських промислових підприємств є наступні (у дужках вказано 

відсоток респондентів, які обрали варіант відповіді). 

1. Відносна насиченість національного (внутрішнього) ринку і поява 

можливості ведення підприємницької діяльності за кордоном, який може 

приносити відповідний прибуток (57 %). 

2. Інтенсифікація конкуренції на локальному ринку, зокрема вихід 

міжнародних компаній (64 %). 
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3. Зниження прибутковості діяльності, зокрема у зв'язку із ціновими 

війнами (44 %). 

4. Посилення податкового тиску (21 %). 

5. Зміна купівельної спроможності та обмінного курсу національної валюти. 

Необхідність компенсації валютних ризиків (пов'язаних із коливанням 

валютних курсів) (14 %). 

6. Інші проблеми макроринкового середовища, що пов'язані з діяльністю 

або бездіяльністю держави (рівень корупції, екологічні проблеми тощо) 

(42 %). 

7. Сезонні коливання попиту на внутрішньому ринку і можливість їх 

компенсації за рахунок іншої фази сезонних коливань попиту на інших 

ринках (35 %). 

8. Інші причини коливань попиту, що пов'язані із модою, циклами 

оновлення товарів тощо (5 %). 

9. Диверсифікація мікромаркетингових ризиків (25 %). 

10. Компенсація макромаркетингових ризиків (зокрема національних 

економічних криз) (30 %). 

11. Збільшення обсягів продажу за рахунок охоплення нових географічних 

ринків (35 %). 

12. Можливість наближення кризи фірми і потреба розподілу (зменшення) 

підприємницького ризику шляхом створення додаткових ринків і груп 

споживачів (13 %). 

13. Наявність невикористаних виробничих потужностей через неопанування 

нових ринків (19 %). 

14. Зниження собівартості (за рахунок перенесення виробничих потужностей 

у країни з меншою вартістю сировини, робочої сили тощо), застосування 

кооперації, аутсорсингу (17 %). 

15. Сприятлива комерційна ситуація на зарубіжних ринках, що 

характеризується менш високими витратами на оплату праці, на 
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придбання матеріалів і використання транспортних засобів, а також 

можливістю отримання державних пільг (кредити, дотації тощо) (13 %). 

16. Виникнення передумов перебазування найважливіших торгових 

підприємств за кордон з метою їх повнішого інвестування і розвитку 

спільної роботи (4 %). 

17. Сприятливе для роботи на міжнародних ринках конкурентне середовище 

(14 %). 

18. Поява можливості укладання привабливих зустрічних угод (6 %). 

19. Підвищення ефекту масштабу, зокрема за рахунок збільшення 

завантаженості виробничих потужностей (18 %). 

20. Отримання пільг з боку інших держав (наприклад, розміщення філіалу у 

вільній економічній зоні тощо) (7 %). 

21. Отримання доступу до нових технологій – як до виробничих, так і до 

технологій ведення управлінської і маркетингової діяльності (14 %). 

Значна частка з опитаних респондентів (43 %) вважають ринок, на якому 

підприємство веде діяльність, глобалізованим. При цьому лише 22 % опитаних 

вважає, що діяльність підприємства є інтернаціоналізованою. Управитель у 

власній діяльності визначає рівень ринкового середовища підприємства для 

аналізу (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Рівні ринкового середовища 

Джерело: власні розробки автора 
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Слід зауважити, що рівень ринкового середовища може не кореспондувати 

із масштабом цільового ринку підприємства. Так, працюючи на локальному 

ринку, підприємство може розглядати середовище власного цільового ринку як 

міжнародне або глобальне. Відповідно до масштабу цільового ринку, форм 

міжнародної діяльності та погляду на ринкове середовище вирізняють різні види 

маркетингу. Загалом, типологія маркетингу лише позначає особливості ринку (і, 

відповідно до інструментів маркетинг), але не вказує на концептуальну 

відмінність підходу до маркетингового управління. Таким чином, «промисловий 

маркетинг», «міжнародний маркетинг» та інші типи маркетингу базуються на 

єдиній маркетинговій концепції. Певний розвиток маркетингової концепції 

відображений в інших парадигмах, таких як «холістичний маркетинг», 

«системно-рефлексивний маркетинг». 

О. Л. Каніщенко визначає міжнародний маркетинг як філософію й 

інструментарій міжнародного підприємництва і як процес розроблення і 

ухвалення рішень в мережі взаємин (комунікацій) інтернаціональних фірм 

(юридичних або фізичних осіб), які залучені (залучаються) в процес 

комерційного або некомерційного міжнародного обміну товарами і послугами, 

зосереджуючи увагу на відмінності понять «міжнародний маркетинг» і 

«міжнародна діяльність»: «Міжнародний маркетинг – це філософія та 

інструментарій, а не форма організації міжнародної діяльності (експорт, спільне 

підприємство, пряме володіння без участі іноземних партнерів, ліцензування). У 

кожній з форм міжнародної діяльності з тією або іншою формою 

інтернаціоналізації є відповідна філософія та інструментарій маркетингу» [275]. 

Що стосується використовуваного маркетингового інструментарію, то 

істотних відмінностей між національним (внутрішнім) і міжнародним 

маркетингом немає. В обох випадках використовуються одні і ті ж принципи 

організації маркетингової діяльності, однак є особливості, які визначаються 

специфікою зовнішнього міжнародного середовища, інформаційною потребою, 

труднощами отримання маркетингової інформації, розміром можливого ризику 

від підприємництва за кордоном. 
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У зв’язку з подальшим розширенням і розповсюдженням термінології, яка 

стосується маркетингу, має місце переорієнтація змісту маркетингу з огляду на 

діяльність підприємств. Наприклад, експортний маркетинг переважно пов’язаний 

з політикою збуту товарів і послуг за кордоном. Застосовуються і такі поняття, як 

мультинаціональний, інтернаціональний, світовий маркетинг, які зважають на 

дослідницьку, планову і систематичну обробку зарубіжних ринків. Більш 

вживаним є термін «маркетинг зовнішньої торгівлі», який розглядається як 

основоположна філософія і пристосована до сучасних умов світового ринку 

форма управління фірмою, її діями на міжнародних ринках. 

Попри те, що національний і міжнародний маркетинг базуються на 

однакових принципах і інструментарії організації маркетингової діяльності, 

відмінність між ними визначається більшою різноманітністю і несхожістю 

комунікацій між країнами, чим відмінністю регіональних бізнес-комунікацій 

усередині тієї або іншої країни. У цьому контексті можна говорити, що маркетинг 

усередині країни повинен будуватися на основі концепції інтенсивної 

націоналізації ринкових відносин, тобто з урахуванням внутрішніх, національних 

особливостей і культури, а міжнародний маркетинг повинен здійснюватися на 

основі концепції інтернаціоналізації міжнаціональних ринкових відносин з 

урахуванням особливостей функціонування національних бізнес-мереж інших 

країн, принципів міжнародного розширення національних мереж, міжнародного 

проникнення і міжнародної інтеграції. 

X. Мефферт розрізняє чотири основні види маркетингу в міжнародній 

діяльності залежно від форми інтернаціоналізації. 

1. Міжнародний маркетинг – непрямий експорт, прямий експорт, компанія 

по збуту. 

2. Мультинаціональний маркетинг – інтернаціональна кооперація, дочірні 

підприємства. 

3. Глобальний маркетинг – франчайзинг, збірка і монтаж за кордоном, 

міжнародні ділянки виробництва, дочірні підприємства. 

4. Біфокальний маркетинг – експорт, сумісні і дочірні підприємства. 
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Відповідно до завдань та функцій, які виконують суб’єкти 

інтернаціоналізованих ринків, професор О. Л. Каніщенко розрізняє декілька 

рівнів інтернаціоналізації маркетингової діяльності [275, с. 70], дотримуючись 

думки про те, що поняття міжнародний маркетинг є узагальнювальним для різних 

проявів інтернаціоналізованої маркетингової діяльності від найпростіших форм, 

що застосовуються на локальних ринках, до глобального маркетингу (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Інтернаціоналізація маркетингового управління 

Джерело: [275, с. 76] 

 

З огляду на це можна визначити види маркетингу залежно від фази доступу 

підприємства на зарубіжні ринки. Набагато складніше із визначенням виду 

маркетингу залежно від ступеня інтернаціоналізації ринкового середовища 
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підприємства (або залежно від типу цільового ринку). На власному локальному 

ринку локальне підприємство може розглядати глобальних конкурентів на рівні 

із локальними без аналізу їх діяльності на тих ринках, які підприємство не 

розглядає як цільові. Такий підхід певною мірою відповідає холістичному 

підходу в управлінні та не відповідає вимогам системного аналізу. 

Розрізнятимемо види маркетингу з точки зору масштабу цільового ринку та фази 

доступу підприємства на зарубіжний ринок (таблиця 3.1). 

 

Таблиця 3.1  

Види маркетингу з точки зору масштабу цільового ринку та фази 

доступу на нього 

 
Масштаб цільового ринку 

Локаль-

ний 

ринок 

Націо-

нальний 

ринок 

Сукупність 

цільових 

національних 

ринків 

Міжнарод-

ний ринок 

Глобаль-

ний 

ринок 

Фаза 

доступу 

підприєм-

ства на 

зарубіжний 

ринок 

Відсутній 

доступ 

Локаль- 

ний 

марке-

тинг 

Націо-

нальний 

маркетинг 

   

Закупівля за 

кордоном 

(імпорт) 

Імпорт-

ний 

марке-

тинг  

Імпортний 

маркетинг  

   

Непрямий 

експорт 

Локаль- 

ний 

марке 

тинг 

Націо-

нальний 

маркетинг 

Експортний 

маркетинг 

Експортний 

маркетинг 

Експорт-

ний  

маркетинг 

Прямий 

експорт 

  Мультифо-

кальний 

маркетинг 

Міжнарод-

ний 

маркетинг 

Глобаль-

ний 

маркетинг 

Інтернаціо-

нальна 

кооперація 

  Мультинаціо-

нальний 

маркетинг 

Мультина-

ціональний 

маркетинг 

Глобаль-

ний 

маркетинг 

Формування 

ТНК 

  Мультинаціо-

нальний 

маркетинг 

Мультина-

ціональний 

маркетинг 

Глобаль-

ний  

маркетинг 

Глобальне 

підприєм-

ництво 

    Глобаль-

ний  

маркетинг 

Джерело: власні розробки автора 
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Експортний маркетинг – форма управління експортною діяльністю, що 

полягає в реактивному підході (екологічна модель управління), орієнтації на 

запити експортного ринку. Зауважимо, що є винятки, коли підприємства шляхом 

непрямого маркетингу (опосередковано через локальних посередників) 

намагаються впливати на зовнішній ринок. Мультифокальний маркетинг 

фактично відображає прагнення підприємства пристосувати систему 

маркетингового управління під особливості ринкового середовища цільових 

ринків. У міжнародному маркетингу об’єктом управління стає саме міжнародна 

діяльність підприємства. Мультинаціональний та глобальний маркетинги 

відрізняються не тільки масштабами цільового ринку, а й ідеологічним підходом 

до управління. Так, у мультинаціональному та глобальному маркетингу об’єктом 

управління стають відповідно мультинаціональна / глобальна діяльність 

підприємства та мультинаціональний / глобальний цільовий ринок підприємства. 

Збільшення рангу системної рефлексії дозволяє управителю привести у 

відповідність базовий ринок як об’єкт управління до такого масштабу, що 

відповідає ступеню глобалізованості ринкового середовища підприємства. Це не 

обов’язково призводить до збільшення масштабів розповсюдження продукції, але 

призводить до розширення рамок аналізу і формування рішень. Наприклад, 

підприємець, що виробляє меблі і реалізує їх на локальному ринку Вінниці, 

стикається із проявом цінової конкуренції з боку конкурента з Житомира. Якщо 

підприємець з Вінниці прийме виклик і відповість зниженням ціни – він 

прискорить своє розорення через те, що збитки у Вінниці конкурент 

компенсуватиме прибутками на власному ринку, чого не зможе зробити 

підприємець з Вінниці. Але якщо підприємець з Вінниці розширить власний 

базовий ринок і включить до нього ринок Житомиру, то він зможе реалізувати 

стратегію асиметричної відповіді, змусивши конкурента домовлятися про 

припинення цінової конкуренції. 

Слід зауважити, що вид маркетингу з точки зору масштабу цільового ринку 

підприємства та фази доступу підприємства до зарубіжних ринків не впливає на 

сутність стратегічного маркетингового управління. Водночас, це визначає 
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ринкове середовище, що має бути об’єктом аналізу та впливу підприємства в 

межах системи стратегічного маркетингового управління. Глобалізаційні 

процеси не тільки сприяли появі глобального маркетингу, а й суттєво вплинули 

на розуміння поняття ринкового середовища в стратегічному маркетинговому 

управлінні. Виявлено, що більш ефективним стає той з підприємців, хто розглядає 

середовище власного цільового ринку як глобалізоване. 

Численні управлінські підходи до прийняття рішень у різних країнах та на 

різних етапах розвитку управлінських теорій, вимагають ретельного їх вивчення 

та дослідження сучасних світових тенденцій. Сьогодні підприємство 

розглядається як «відкрита» система, головні передумови успішної діяльності 

відшукуються не тільки всередині, а й поза ним, тобто успіх пов’язується з тим, 

наскільки вдало підприємство пристосовується до зовнішнього середовища – 

науково-технічного, економічного, соціального, політичного тощо. З такого 

погляду, як зазначає С. Я. Салига [407, с. 4], логічним є ситуаційний підхід до 

управління, відповідно до якого вся внутрішньофірмова будова системи 

управління є не що інше, як відповідь на різні за своєю природою впливи з боку 

зовнішнього середовища підприємства. 

Але і ринок може розглядатися як відкрита система; ринок може 

розглядатися як об’єкт управління підприємства. Процес аналізу ринків складний 

і комплексний та зводиться до вивчення й аналізу його середовища. 

Маркетингове середовище ринку складається з окремих та взаємопов’язаних 

рівнів: внутрішнє середовище, що стосується підприємства, мікросередовище 

(клієнти, посередники, постачальники, конкуренти, контактні аудиторії) та 

макросередовище (економіка, технологічний розвиток, культура, законодавство, 

політика, інфраструктура, демографія, клімат тощо). Також маркетингове 

середовище поділяється на транснаціональне, глобальне мультинаціональне, 

національне та локальне середовище. Дослідження середовищ на різних ринках 

дозволяє зробити висновки що слід враховувати під час виходу компанії на 

міжнародний ринок. 
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Як справедливо зазначає О. Д. Гоер, інформація в процесі вибору 

міжнародного ринку є умовою виправданих ризиків, забезпечує збалансованість 

шансів і ризиків [171, с. 6]. Проведення детального аналізу чинників 

маркетингового середовища потенційних ринків забезпечує вибір правильного 

стратегічного підходу до міжнародного підприємництва та є складовими процесу 

прийняття міжнародних маркетингових рішень.. 

Цілісно, без структуризації, розглядають маркетингове середовище 

В. Прайд та О. Ферел [87, р. 41], О. О. Любіцева [327], А. Д. Канчавелі [277], Р. К. 

Поляков [384], але ці автори зосереджують увагу лише на зовнішніх чинниках 

середовища, не розглядаючи внутрішнє середовище підприємства, на що 

звертають інші дослідники, зокрема В. Кіган [51, с. 20, рис. 2–1] та А. П. Дурович 

[248, с. 19–35]. Запропонована цими авторами дихотомія не відображає 

неоднорідності зовнішнього середовища, на що звертають увагу інші дослідники. 

Так більшість дослідників виділяють у зовнішньому середовищі 

макромаркетингове (макроринкове, широке середовище) та мікромаркетингове 

(мікроринкове, операційне) середовище. Зокрема це Ф. Котлер [340, с. 43], 

Р. Семенік и Г. Бамоссі, [96], М. І. Бєлявцев, В. Н. Воробйов [138, с. 16]. 

Розрізняють чинники зовнішнього середовища за принципом керованості і 

некерованості чинників Д. Еванс і Б. Берман [31], В. Д. Шкардун [463, с. 367], 

Г. А. Васильєв і Л. А. Ібрагімов [346, с. 16]. Поєднують дихотомії «зовнішнє – 

внутрішнє» та «макро- – мікро-» у своїх визначеннях такі автори, як Е. Берковиц, 

Р. Керін, В. Руделіус [12, с. 59, рис. 3–2], В. Стентон [102, с. 37–52], Г. Л. Багієв, 

Н. К. Мойсеєва, В. І. Черенков [134, с. 657], Р. Гріффін [40, с. 62–81]. 

Розглянемо детальніше визначення, запропоновані згаданими авторами. У 

ранніх роботах Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність 

суб’єктів і сил, що діють за межами компанії та впливають на розвиток і 

підтримку службами маркетингу вигідних взаємовідносин з цільовими клієнтами 

[300, с. 186]. Уже у новіших роботах Ф. Котлер разом із К. Л. Келлером дають 

розширений опис маркетингового середовища, яке на їх думку, складається з 

операційного й широкого середовищ. Операційне середовище охоплює 
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безпосередньо дійових осіб, занятих у процесі виробництва, розподілу та 

просування ринкової пропозиції (компанію, її постачальників, дистриб’юторів, 

дилерів і цільових споживачів). У групу постачальників входять постачальники 

сировини і послуг: агенції з маркетингових досліджень, рекламні агенції, банки й 

страхові компанії, транспортні й телекомунікаційні компанії, а в групу 

дистриб’юторів і дилерів – агенти, брокери, торгові представники виробника й 

усіх інших суб’єктів ринку, зусилля яких спрямоване на доведення кінцевого 

товару до покупців. Широке середовище має шість складових: демографічне, 

економічне, фізичне, технологічне, політико-правове й соціально-культурне. Усі 

вони містять чинники, що здатні впливати на дійових осіб функціонального 

середовища. Суб’єкти ринку повинні приділяти велику увагу тенденціям 

розвитку цих середовищ і подіям, які відбуваються в них, щоб вчасно 

адаптуватися до них, вносячи зміни у свої маркетингові стратегії [340, с. 43]. Це 

визначення суттєво розширяє уявлення про маркетингове середовище, але воно 

не включає таке поняття, як внутрішнє середовище, до розуміння маркетингового 

середовища. 

Українські науковці М. М. Мартиненко та І. А. Ігнатьєва розглядають 

ринкове середовище як один із чинників зовнішнього середовища підприємства. 

Ринкове зовнішнє середовище включає численні чинники, що можуть 

безпосередньо впливати на можливості або спровокувати провали організації під 

час досягнення місії. Насамперед, до них відносять [345, с. 67]: 

− робоча сила як чинник демографічних змін, а також її вплив на рівень 

попиту. Відсутність робочої сили потрібної кваліфікації або її надлишок 

істотно впливає на кадрову політику організації; 

− постачальники, що діють на ринку з різними життєвими циклами 

виробів і послуг, їхньою здатністю проникати на ринок і визначати 

рівень конкуренції; 

− споживачі, вирішуючи які товари і послуги для них бажані і за якою 

ціною, визначають для організації майже все, що стосується її 

діяльності. 
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Визначення маркетингового середовища вітчизняними спеціалістами М. І. 

Бєлявцевим та В. Н. Воробйовим схоже на визначення Ф. Котлера: 

«Маркетингове середовище фірми – це сукупність активних елементів, які діють 

за межами фірми і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати 

і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішної взаємодії» [138, с. 16]. 

В. Д. Шкардун визначає маркетингове середовище фірми як сукупність 

чинників, які впливають на діяльність фірми. Розрізняють макросередовище і 

мікросередовище фірми. Макросередовище фірми – частина чинників 

маркетингового середовища фірми, що не залежать від її зустрічних зусиль. До 

типових чинників макросередовища належать політична ситуація в країні, стан 

економіки, природне середовище тощо. Мікросередовище фірми – частина 

чинників маркетингового середовища фірми, що зазнають впливу з боку фірми. 

До типових чинників мікросередовища належать клієнти, торгові посередники 

постачальники, конкуренти тощо [463, с. 367]. 

Калінінградський учений Р. К. Поляков також вважає, що ринкове 

середовище характеризується не лише наявністю можливостей для розвитку 

компаній, але і загрозами у вигляді невизначеності зовнішніх умов, мінливості 

внутрішніх чинників виробництва, що негативно впливають на основні види 

діяльності підприємств (інвестиційну, інноваційну тощо) [384]. 

Російські професори Г. Л. Багієв, Н. К. Мойсеєва, В. І. Черенков у праці 

«Міжнародний маркетинг» розділяють маркетингове середовище компанії на три 

рівні. 

1. Маркетингове макросередовище (marketing macroenvironment) – дальня 

зона бізнес-мережі фокальної компанії, що складається з тих вимірювань 

маркетингових оболонок соціокультурного, політико-правового і економічних 

перетинів, які впливають або можуть помітно вплинути на діяльність фокальної 

компанії. 

2. Маркетингове мезосередовище (marketing mesoenvironment) – ближня 

зона бізнес-мережі фокальної компанії, що складається з таких господарюючих 

суб’єктів і деяких вимірювань маркетингового макросередовища, зв’язок з якими 
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у фокальної компанії є набагато сильнішим, ніж з будь-якими іншими 

господарюючими суб’єктами і вимірюваннями маркетингового 

макросередовища. 

3. Маркетингове мікросередовище (marketing microenvironment) – інтер’єр 

фокальної компанії, що складається з маркетингових детермінованих ресурсів, – 

фінансових, матеріальних та інтелектуальних (документарних і 

персоніфікованих), а також корпоративної культури [134, с. 657]. 

Г. Васильєв і Л. Ібрагімов структурують міжнародне маркетингове 

середовище за двома координатами: 1) «міжнародне» – «вітчизняне (внутрішнє) 

середовище» і «зарубіжне (зовнішнє) середовище»; 2) «керованість» – 

«контрольовані фактори» і «неконтрольовані фактори» [346, с. 16]. 

Білоруський маркетолог А. П. Дурович, розробляючи свій підхід до 

дослідження «середовища маркетингу», дійшов висновку, що підприємство діє в 

постійно змінних умовах, які формуються під впливом різноманіття відносин, які 

складаються між ним і різними економічними суб’єктами. А. П. Дурович 

сформулював своє визначення «внутрішнього середовища маркетингу 

(мікросередовища)», де воно постає як «частина загального середовища», 

«знаходиться усередині підприємства і контролюється їм. Воно містить в собі той 

потенціал, який дає фірмі можливість функціонувати, отже, існувати і виживати 

в певному періоді часу». До речі, якщо знов звернутися до аналогії з розділами 

загальної економічної теорії, то це виокремлення мікросередовища набагато 

ближче до визначення суб’єктів мікроекономічного рівня. Визначення 

«зовнішнього середовища» зводиться до «сукупності двох відносно самостійних 

підсистем: макрооточення і безпосереднього оточення» [248, с. 19–35]. 

У. Прайд та О. Феррелл під маркетинговим середовищем розуміють 

сукупність зовнішніх сил, які прямо або опосередковано впливають на відбір 

чинників виробництва і вироблення результатів діяльності організації [87, с. 41]. 

Розвиваючи у сукупності дві структурно-логічні дихотомії «макро- – мікро-

» і «внутрішнє – зовнішнє», B. Стентон із співавторами виділяють в своїй моделі 

маркетингового середовища «макровпливи» (macro influences) і «мікровпливи» 
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(micro influences), що знаходяться зовні підприємства, не залежать від неї і 

впливають на його діяльність, де «мікровпливи» включають «постачальників, 

маркетингових посередників і покупців», а внутрішній простір підприємства 

складають його ресурси. В. Стентон з колегами розглядає маркетингове 

середовище саме на трьох рівнях: 1) «зовнішні макроенвіронментальні сили» 

(external macroenvironmental forces); 2) «зовнішнє мікросередовище» (external 

microenvironment); 3) «внутрішнє середовище організації» (organization’s internal 

environment) [102, с. 37–52]. 

Професор Р. Гріффін розглядає три рівні структури ринкового середовища 

організації. Зовнішню частину він поділяє на «генеральне середовище» і 

«оперативне середовище». Генеральне середовище організації визначається як 

«вимірювання і сили в оточенні організації, які можуть вплинути на її діяльність». 

До складу оперативного навколишнього середовища організації входять: 

стратегічні союзники, постачальники, покупці, конкуренти, власники організації, 

профспілки, а також місцеві державні і суспільні регулятивні органи. «Внутрішнє 

середовище» (internal environment) репрезентовано радою директорів, 

службовцями і корпоративною культурою [40, с. 62–81]. 

Російські дослідники В. Чернишова й І. Домбровська, розглядаючи 

структуру зовнішнього і внутрішнього середовища фірми, використовують 

архітектоніку, що складається з трьох рівнів: 1) «внутрішнє середовище 

(культура, структура, ресурси)»; 2) «зовнішнє середовище прямої дії (акціонери, 

постачальники, споживачі, союзи і суспільства, місцеві органи, конкуренти, 

торгові підприємства, урядові органи); 3) «зовнішнє середовище непрямої дії» 

(економіка, соціокультурні чинники, технологія, інституційні організаційно-

технічні умови, фізико-географічні умови, право, політика) [458, c. 18, рис. 2.1]. 

Завдання менеджменту компанії в цій моделі зводиться до того, щоб 

«прогнозувати напрями і силу змін в зовнішньому маркетинговому середовищі і 

реагувати на ці зміни через ефективне використання керованих ресурсів фірми» 

[102, с. 38]. 
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Численні дослідники розкривають зовнішнє середовище як структуроване 

за принципом національної чи міжнародної належності (варіант F). Так у роботі 

В. Терпстра і Р. Сараті [108, с. 40, рис. 2.1] запропоновано розмежування 

міжнародного маркетингового середовища на три фракції: «вітчизняна» (home 

country), «міжнародна» (international economic, political and legal factors) і 

«закордонна» (foreign market). Подібний підхід простежується і у К. Гейла із 

співавторами [37, с. 54], Ж. Жанне і Д. Хеннессі [49, с. 196, рис. 6.2].  

В. І. Черенков у праці «Глобальне маркетингове середовище» [457] робить 

низку узагальнень і висновків щодо архітектоніки маркетингового середовища: 

1. Дихотомія маркетингових вимірювань типу «зовнішнє – внутрішнє», 

розмежувальна лінія якої відповідає межам зон власності і 

функціонування компанії.  

2. Дихотомія маркетингових вимірювань типу «кероване – некероване», де 

розмежувальна лінія визначається ресурсними можливостями компанії 

зі змін кількісного / якісного значення маркетингових вимірювань. 

3. Дихотомія «макро- – мікро-», породжена запозиченнями із загальної 

економічної теорії, схожа, але не тотожна дихотомії «зовнішнє – 

внутрішнє». 

4. Розподіл міжнародного вимірювання маркетингового середовища на три 

рівні, що здійснюється з точки зору ведення конкретної підприємницької 

діяльності міжнародної компанії: а) національне середовище; б) 

міжнародне середовище; в) середовище іншої («приймаючої») країни. 

В. І. Черенков пропонує модифіковану структуру концептуально-графічної 

моделі міжнародного маркетингового середовища: 

1. Визначення фокальної компанії як мікросередовища, яке складає 

центральну зону маркетингового середовища. 

2. Виділення ближньої зони або зони взаємодій в якості особливого 

маркетингового мезосередовища. 

3. Побудова архітектоніки національної фракції глобального 

маркетингового середовища, де: 
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− інтракорпоративний простір фокальної компанії, що містить ресурси, 

які визначають межі змін керованих маркетингових змінних; 

− інтеркорпоративний простір, що містить контрагентів, які 

взаємодіють з фокальною компанією (некеровані і частково керовані 

маркетингові змінні); 

− супракорпоративний простір містить зазвичай некеровані 

маркетингові змінні, що діють як зовнішні сили на всі вимірювання 

інтеркорпоративного простору і на частину вимірювань 

інтракорпоративного простору. 

4. Інтернаціоналізація ефективного маркетингового середовища шляхом 

інтеграції його національної, міжнародної і зарубіжної фракцій за 

рахунок певних міжнародних бізнес-операцій фокальної компанії. 

Підхід, запропонований В. І. Черенковим, є цікавим, але вимагає певного 

удосконалення у системно-рефлексивній маркетинговій парадигмі, а саме 

необхідно введення поняття суб’єкта управління для аналізу середовища об’єкта 

управління. Так, Р. Семенік і Г. Бамоссі [96], пропонують поняття «середовище 

ухвалення рішень» (decision making environment). В. С. Федоренко вказує, що 

ринкове середовище передбачає наявність економічної свободи підприємництва 

і вибору, реалізації особистого інтересу як головного мотиву поведінки, вільного 

доступу до економічних ресурсів, інформації та ринків збуту, вільного входу і 

виходу з галузі. Ринкове середовище формує умови вільної конкуренції 

забезпечуючи таким чином еквівалентність обміну [444]. Це визначення 

переважно відповідає системно-рефлексивній маркетинговій парадигмі 

управління, але зауважимо, що з позиції системно-рефлексивного маркетингу 

розмежування на зовнішнє і внутрішнє середовище є доволі умовним, оскільки 

умовним є поняття «підприємство». 

У рефлексивному управлінні суб’єктом ринкового управління виступає не 

підприємство (чи інший колективний суб’єкт), а рефлексивний управитель. Для 

реалізації власного (економічного) інтересу РМУ започатковує підприємницьку 

діяльність (або «бізнес»). Під «підприємницькою діяльністю» може розумітися 
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сукупність знань, ресурсів та ділових процесів, спрямованих на реалізацію 

інтересів управителя або власника і пов’язаних із певним ринком. У межах 

підприємницької діяльності можуть створюватися (а можуть і не створюватися) 

підприємства, як один із засобів підприємницької діяльності. Підприємницька 

діяльність є рухливою формою, тоді як підприємство – відносно стійкою. Таким 

чином, внутрішніми чинниками можуть бути ресурси, знання та інтереси 

власника підприємницької діяльності, усі ж інші чинники насправді стають 

зовнішніми. Водночас, застосовуючи термінологію, що склалася, до внутрішніх 

чинників будемо відносити ті, що пов’язані з внутрішніми стейкхолдерами 

підприємницької діяльності, а саме із власниками і керівниками підприємства та 

працівниками підприємств, що створені у межах підприємницької діяльності.  

До мікромаркетингового середовища об’єкта управління (рис. 3.9) 

віднесемо зовнішніх стейкхолдерів, безпосередньо задіяних у підприємницькій 

діяльності, що розглядається: споживачів, покупців, конкурентів, 

постачальників, посередників контактні аудиторії. 

 

Рис. 3.9. Структура маркетингового середовища у системно-

рефлексивному маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 
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  При цьому ми розглядаємо мікромаркетингове середовище як сукупність 

суб’єктів партнерської чи конфронтаційної взаємодії з їх інтересами та знаннями 

щодо об’єкта управління, ресурсів, форм управління, процесів, норм та структур, 

що задіяні або можуть бути задіяні у процесі взаємодії (рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10. Стейкхолдери внутрішнього і мікромаркетингового 

середовища і чинниками макромаркетингового середовища 

Джерело: власні розробки автора 
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стейкхолдери невідомі РМУ та не розглядаються як такі, що мають бути керовані 

РМУ, також кліматичні зміни, природні ресурси тощо. У системно-

рефлексивному маркетингу вважається, що якщо керівникові відомо, що у 

певного чинника принципово може бути керівник, то РМУ може за потреби 

включити цей чинник до об’єкта управління. 

Р. Гріффін включає до складу генерального (макромаркетингового) 

середовища «міжнародне вимірювання». Під останнім розуміється ступінь, в 

якому організація залучена в міжнародне підприємництво. Це віддзеркалення 

інтернаціоналізації / глобалізації світогосподарських процесів [40, с. 62–81]. 

Торгова палата США [114] приводить своє бачення факторів формування 

ринкового середовища: сьогодні на ринкове середовище впливають глобальний 

ринок та бурхливість інформаційної ери, що є безпрецедентним в історії. Щоб 

бути повністю готовою до будь-якої ринкової ситуації, компанія має визначити і 

зрозуміти:  

− культурні впливи;  

− урядові і політичні впливи; 

− демографічні впливи та тенденції розвитку способу життя; 

− локальні, національні та світові економічні тенденції; 

− силу міжнародних конкурентів. 

У роботі В. Терпстри і Р. Сараті виокремлено три фракції у міжнародному 

маркетинговому середовищі: «вітчизняна» (home country), «міжнародна» 

(international economic, political and legal factors) і «закордонна» (foreign market) 

[108, с. 40, рис. 2.1]. Цей підхід поділяє і В. І. Черенков у згаданій раніше праці. 

Цікавим є підхід до концептуалізації маркетингового середовища, 

запропонований професором В. Поповим і його колегами. [387, с. 32–36], які 

виокремлюють «транснаціональне середовище», яке В. І. Черенков називає 

«міжнародним інтракорпоративним простором». 

Ступінь впливу глобальних і локальних чинників середовища можна 

вимірювати двома біполярними характеристиками: значний і слабкий (рис. 3.11).  
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У процесі глобалізації ринкового середовища відбувається послаблення 

впливу локальних чинників середовища і посилення глобальних чинників, 

відповідно відбувається зміна типології маркетингової діяльності суб’єкту 

управління. У глобальному середовищі сили, які спонукають до стандартизації, є 

досить потужними, щоб знизити вплив локальних детермінант. Для таких ринків 

стає доцільним використання глобальної (стандартизованої, уніфікованої) 

маркетингової стратегії. Водночас, глобальне середовище характеризується 

численними бар’єрами для проникнення, особливо в галузі високих технологій. 

 

  

Рис. 3.11. Зв’язок глобалізації ринкового середовища і типології 

маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 

 

На відміну від глобального середовища, у мультинаціональному 

середовищі домінують місцеві (національні) традиції у споживанні, особливості 

споживчих переваг. Мультинаціональне середовище потребує використання 

адаптації у формуванні маркетингової стратегії; впровадження стратегії 

найчастіше вимагає децентралізації. Головний принцип мультинаціонального 
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маркетингу – «мислити глобально, діяти локально» – передбачає здатність 

підприємства створювати товари, які: 

− втілюють регіональні потреби в кожній країні; 

− трансформують локальні потреби у глобальну концепцію товару; 

− відтворюють адаптацію товару до конкретного середовища; 

− забезпечують реалізацію та посилення міжнародної експансії ТНК. 

Транснаціональне середовище характеризується поєднанням потужного 

тиску щодо стандартизації та відчутного впливу локальних сил. Таке поєднання 

є найскладнішим для ринкової діяльності, оскільки воно потребує використання 

елементів стандартизації з необхідною для кожного регіонального ринку 

адаптацією. Таким чином, навіть за локального підприємництва ринкове 

середовище стає глобалізованим. Географічна складова визначення базового 

ринку підприємницької діяльності вже не гарантує відповідного відсторонення 

від впливу глобального ринкового середовища. Підприємці мають враховувати 

тенденцію до глобалізації як чинників впливу макромаркетингового середовища, 

так і чинників, пов’язаних із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, зокрема 

внутрішнє середовище також зазнає трансформації в процесі глобалізації 

діяльності. 

На сучасному етапі розвитку маркетингу варто враховувати, що ринкове 

середовище стає відкритим за рахунок розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій. Інтереси локальних стейкхолдерів формуються під 

впливом нових норм, ідеалів, цінностей та настанов. Чинники локального 

макромаркетингового середовища не є сталими і дрейфують у напрямку 

наближення до глобальних (рис. 3.12). 

Таким чином глобалізація ринкового середовища може відбуватися як за 

усіма чинниками, так і за окремими, це має бути враховано в процесі управління. 

Для підприємця на локальному ринку (припустимо, власнику невеликого 

магазина з продажу побутової техніки у Фастові) вихід на «його» ринок 

національної мережі (скажімо, «Фокстрот») можна порівняти із ситуацією, коли 

на національний ринок, де лідером є «Фокстрот», виходить провідна міжнародна 
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компанія (MediaMarkt). Отже, межі ринку це межі свідомості, а процес 

глобалізації ринку це одночасно: 

− об’єктивний процес, що зумовлений тенденціями розвитку світового 

суспільства; 

− процес підвищення рангу рефлексії управлінця, більш широке (у цьому 

випадку – з географічної точки зору) усвідомлення ринку.  

 

 

Рис. 3.12. Чинники локального та глобального середовища 

Джерело: власні розробки автора 

 

Ринок може розглядатися як глобалізований у кожній точці контактів 

(тобто у кожному акті обміну та узгодження інтересів).  
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− об’єктивно є ринком, частина або всі стейкхолдери якого є глобальними; 

− суб’єктивно є ринком, управління яким відбувається з урахуванням 

глобальних інтересів контрагентів. 

Глобальний суб’єкт управління або стейкхолдер має інтереси, що 

стосуються світу загалом. Об’єктом управління глобального суб’єкту може 

виступати глобальної ринок загалом. Глобалізований ринок – це локальний ринок 

із глобалізованим ринковим середовищем. 

З цієї точки зору дефініція ринку як локальний, національний, міжнародний 

та глобальний є умовною. Визначення ринку як локального-глобального може 

бути об’єктивним з огляду на географічний розподіл контрагентів. Суб’єктивне 

визначення ринку як локального-глобального відбувається внаслідок розширення 

уявлення керівника про ринкове середовище. Включення до «табло свідомості» 

керівника стейкхолдерів або інших чинників, які визначають середовище 

глобального ринку, призводить до суб’єктивної глобалізації ринку, що 

розглядається. 

Це означає, що керівник в об’єктивно глобальному ринку може розглядати 

його, як: 

а) локальний; 

б) глобалізований; 

в) глобальний.  

У випадку а) керівник ігнорує вплив чинників середовища, що відносяться 

до глобального ринку або розглядає їх як такі, що притаманні локальному ринку 

(наприклад, глобальний конкурент розглядається як локальна компанія). У 

випадку б) клієнти (посередники, кінцеві покупці, споживачі) розглядаються як 

локальні та їх сукупність визначає локальний цільовий ринок, а інші 

стейкхолдери та чинники впливу розглядаються у контексті їх походження. 

Варіант в) передбачає, що кожний стейкхолдер або чинник впливу має або може 

мати глобальну природу.  
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3.2. Внутрішні чинники розвитку системно-рефлексивного маркетингу на 

підприємстві 

 

 

Для аналізу чинників розвитку СРМ на підприємствах протягом 2007–2012 

років нами були проведені два дослідження маркетингової діяльності і 

впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління в українському підприємництві. Перше дослідження «Системи 

управління підприємницькою діяльністю в Україні» включало експертне 

опитування керівного складу (власників та найманих керівників) українських 

підприємств. Вибірка склала 378 середніх та великих підприємств різної 

організаційної форми, форми власності та товарних ринків; період досліджень 

включав першу хвилю (2007–2008 рр.) та другу хвилю (2009–2010 рр.) 

вибіркового спостереження. 

Друге дослідження «Моделі стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю та маркетингової діяльності» передбачало глибинне дослідження 54 

підприємств, що включало наступне. 

− Спостереження за технологіями ведення ринкової діяльності та 

прийняття управлінських рішень протягом до 2–4 років (у період з 2007 

по 2014 роки). Спостереження виконувалось в процесі проведення 

діагностичних та стратегічних сесій, проектних зустрічей, 

індивідуальних інтерв’ю із керівництвом компаній. Результатом 

спостереження була експертна оцінка технологій прийняття 

управлінських рішень, що фіксувалася у відповідності до пошукових 

питань. 

− Аналіз ефективності діяльності, аналіз показників успішності брендів 

підприємств. Аналізувалися фінансові звіти підприємств, звіти по 

результатах продажів та результати маркетингових досліджень.  

− Експертні опитування власників підприємств, вищого та 

функціонального керівництва та зовнішніх експертів (в тому числі 
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партнерів підприємств). Опитування проводилося у відповідності до 

пошукових питань. 

− Опитування клієнтів підприємства проводилося в рамках 

маркетингових досліджень, перш за все досліджень задоволеності 

клієнтів (customer satisfaction research).  

− Моделювання. В рамках стратегічних сесій в компаніях, що 

досліджувалися, моделювалися різні варіанти розвитку ситуації 

(внутрішньої та ринкової); відпрацьовувалися різні моделі управління 

підприємством; аналізувалися різні моделі стратегічної ринкової 

поведінки. Для кожної моделі проводився аналіз ефективності і 

формувалися висновки. 

− Емпіричні дослідження, в тому числі шляхом впровадження системно-

рефлексивного стратегічного маркетингового управління, дозволили 

аналізувати зміну цільових показників розвитку підприємства і 

ефективність реалізації інтегрованих маркетингових стратегій. 

Перелік компаній міститься у Додатку Б. Пошукові питання дослідження 

наведені у Додатку В. 

Під час досліджень, було виявлено внутрішні чинники розвитку системно-

рефлексивного маркетингу, до яких, зокрема віднесено: 

− модель прийняття управлінських рішень; 

− стратегічна маркетингова компетенція; 

− розширення об’єкту управління шляхом включення до об’єкту 

управління інтересів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів; 

− ранг системної рефлексії управителя; 

− узгодженість інтересів формального власника та найманих керуючих; 

− проактивність по відношенню до ринкового середовища; 

− ступінь глобалізованості ринкового середовища в аналітичних моделях 

підприємства (управителя) при формуванні маркетингової стратегії. 

Притаманна керівникові модель прийняття управлінських рішень визначає 

стиль управління. Найчастіше саме стилі управління визначають ступінь 
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формалізації стратегічних планів, суворість контролю і ступінь делегування 

повноважень. Найчастіше стилі управління випрацьовуються еволюційним 

шляхом, спираючись на корпоративну культуру і особистісні риси керівника. В 

основі побудови та застосування моделей управління лежать різні моделі 

прийняття стратегічних рішень. Г. Мінцберг та інші дослідники найчастіше 

вказують на три першочергові принципи прийняття рішень [355]: 

− на основі досвіду (емпіричний або прагматичний підхід; «craft» за 

Г. Мінцбергом), в якому домінує підхід «проб і помилок», підхід 

заснований на корегуванні дій за наслідками попередніх зусиль; 

− на основі інтуїції (інтуїтивний підхід; «art» за Г. Мінцбергом), в якому 

домінує суб’єктивне бачення, відчуття, підприємницька інтуїція; 

− на основі логіки (аналітичний підхід; «science» за Г. Мінцбергом), в 

якому домінує аналіз, мислення, оцінка варіантів, опрацювання 

сценаріїв. 

На підставі проведеного нами дослідження «Моделі стратегічного 

управління підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності» визначено 

розподіл притаманних керівникам підприємств в Україні підходів до ухвалення 

управлінських рішень (рис. 3.13). На рисунку показано три осі, відповідно І (0÷10) 

– ступінь реалізації інтуїтивного підходу у прийнятті управлінських рішень 

управителя; Л (0÷10) – ступінь реалізації логічного підходу; П (0÷10) – ступінь 

реалізації прагматичного підходу. При розрахунках результатів досліджень 

враховувалось, що І + Л + П = 1.  
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Рис. 3.13. Розповсюдженість підходів до прийняття управлінських 

рішень 

Джерело: власні розробки автора 

 

В ході досліджень не визначено єдиний стиль прийняття рішень, що був би 

типовим для значної частки підприємців. Разом з тим, можна простежити 

залежність моделі стратегічного управління, що притаманна керівникові 

підприємства, від його підходу до ухвалення управлінських рішень. Причому в 

переважній кількості (майже 90 %) керівників обрали таку модель управління, що 

в найбільшому ступені відповідає стилю ухвалення ним рішень. При цьому 

лідерські моделі управління (зокрема, модель проникливого керівника) 

притаманна керівникам з домінуючим інтуїтивним підходом ухвалення рішень; 

екологічна модель та модель логічного нарощення притаманна керівникам із 

прагматичним підходом; політична модель поєднує в собі прагматичні та 

інтуїтивні підходи. 
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Відмінність системно-рефлексивної парадигми маркетингу від традиційної 

наведена в таблиці 3.2 і полягає у різному погляді на суб’єкт управління, ринкове 

середовище тощо. 

 

Таблиця 3.2  

Порівняння традиційної і системно-рефлексивної парадигми 

маркетингу 

Традиційне розуміння маркетингу Системно-рефлексивний маркетинг 

Традиційний маркетинг, як і стратегічне 

управління, розглядають підприємство як 

суб’єкт управління. І, відповідно, 

підприємство розглядається як закрита 

система в ринковому середовищі. 

Суб’єктом управління розглядається особа, 

що може як відноситися до формальних 

власників або найнятих керівників 

підприємства, так і не відноситися до них 

(наприклад, консультант, клієнт у випадку 

монопсонії, ідеолог технології, рекламне 

обличчя, інші особи). Підприємство 

розглядається як відкрита система. 

Ринкове середовище розглядається як 

контрольоване та неконтрольоване. 

 

Ринкове середовище розглядається як 

кероване і умовно некероване. 

Якщо РМУ відомо, що у певного чинника 

ринкового середовища принципово може 

бути управитель, то РМУ може за потреби 

включити цей чинник до об’єкта управління 

Ринкове середовище не є нейтральним по 

відношенню до підприємства. Підприємство 

може реалізовувати проактивну або 

реактивну політику по відношенню до 

середовища. 

Ринкове середовище (в граничному випадку 

– ринок) є об’єктом управління. 

 

Існують одночасно різні інтерпретації 

маркетингу: маркетинг як сукупність 

інструментів в комерційній парадигмі 

управління підприємницькою діяльністю, 

традиційний маркетинг (маркетинг 4P), 

маркетинг взаємин, холістичний маркетинг 

тощо 

Системно-рефлексивний маркетинг 

уможливлює одночасне існування на одному 

підприємстві різних типів маркетингу як 

підходів до управління. Системно-

рефлексивний маркетинг розглядає різні 

підходи до визначення ролі і методології 

маркетингу як такі, що відповідають різним 

рангам системної рефлексії суб’єкта 

управління. 

Клієнт вважається раціоналізованим з 

усвідомленим інтересом. 

Маркетинг орієнтований на задоволення 

інтересів клієнта. 

Клієнт вважається ірраціональним 

(суб’єктивно раціональним), з 

неусвідомленим інтересом. 

Маркетинг орієнтований на формування 

інтересів клієнтів. 
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Продовження таблиці 3.2 

Традиційне розуміння маркетингу Системно-рефлексивний маркетинг 

Суб’єкт управління розглядається як одна зі 

сторін узгодження інтересів 

Суб’єкт управління (рефлексивний 

маркетинговий управитель) може виступати 

суб’єктом узгодження інтересів, але при 

цьому займає рефлексивну позицію по щодо 

інших суб’єктів узгодження інтересів. РМУ 

організує процес узгодження інтересів, 

тобто, узгодження інтересів може 

здійснюватися не з позиції «всередині» 

відносин, а ззовні. РМУ, фактично, не 

узгоджує інтереси, а створює умови для їх 

узгодження. 

У граничному випадку маркетинг 

розглядається як теорія та практика 

управління підприємницькою діяльністю 

(стратегічне маркетингове управління). 

В граничному випадку маркетинг (системно-

рефлексивний маркетинг 7 рангу) 

розглядається як теорія та практика 

управління ринком. 

Суб’єкт управління має справу із неповною 

та несиметричною інформацією при 

прийнятті управлінських рішень. Відповідно, 

прийняття рішень базується на 

вдосконаленні інформації. 

Суб’єкт управління має справу із неповною 

та несиметричною інформацією при 

прийнятті управлінських рішень. Відповідно, 

вихідною функцією суб’єкта управління є 

формування системи знань, задля чого 

інтереси контрагентів включається в об’єкт 

управління. Той з суб’єктів єдиного об’єкту 

управління (або різних об’єктів, що 

перетинаються), хто має краще уявлення про 

ситуацію із об’єктом, про впливових 

контрагентів (стейкхолдерів об’єкту) та їх 

інтереси, має підстави для більш ефективної 

діяльності з перетворення об’єкту відповідно 

до власних інтересів. 

Традиційний погляд на стратегічне 

управління передбачає, що маркетингова 

стратегія є складовою корпоративної 

стратегії та стратегій підрозділу й бізнес-

одиниць.  

Системно-рефлексивне стратегічне 

маркетингове управління розглядає 

маркетингову стратегію як основу 

(сукупність базових рішень) корпоративної 

стратегії та стратегій інших рівнів. 

Вихідним рішенням є формування бачення 

підприємства і його декомпозиція на систему 

стратегічних цілей. 

Вихідним є усвідомлення суб’єктом 

управління об’єкта управління, його 

власного інтересу по відношенню до об’єкта 

і управління формуванням бачення 

(узгодження інтересів стейкхолдерів) 

Джерело: власні розробки автора 

 



 246 

Рис. 3.14 репрезентує частки досліджених підприємств із відповідними 

показниками лояльності клієнтів та партнерів українських компаній, розраховані 

за результатами проведених досліджень. Оцінка лояльності партнерів і клієнтів 

переробних підприємств проводилася в рамках дослідження «Моделі 

стратегічного управління підприємницькою діяльністю та маркетингової 

діяльності». Опитування клієнтів і партнерів проводились за адаптованими 

анкетами; виборки клієнтів і партнерів визначалися по кожному підприємству 

окремо. Приклад анкети наведено у Додатку Д. На діаграмі наведені узагальнені 

результати досліджень. «Висока» лояльність відповідає 100 % ймовірності 

продовження співпраці з підприємством; «Вище середньої» –  більше ніж 90 %; 

«Середня» відповідає діапазону [70%;90%); «Нижче середньої» [40%;70%); 

«Низька» – нижче 40 %. Зазначимо, що високий рівень лояльності клієнтів 

притаманний лише 2 % з досліджених підприємств. 

 

Рис. 3.14. Частка підприємств із відповідним рівнем лояльності 

клієнтів та партнерів підприємства в Україні 

Джерело: власні дослідження автора 
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Як було показано раніше, основними положеннями стратегічного 

управління є: 

− урахування інтересів стейкхолдерів; 

− орієнтація на колективні знання, компетенції та ресурси підприємства; 

− формування стратегій, що спрямовані на реалізацію довгострокових 

інтересів; 

− залежність від стилю управління керівника; 

− сприйняття ринкового середовища як сукупності керованих та 

некерованих чинників; 

− об’єктом управління є підприємницька діяльність (діяльність 

підприємства на ринку, включно із самим ринком). 

Зазначимо, що традиційний погляд на управління маркетингом і 

формування маркетингових стратегій суттєво обмежує як спроможність 

відповідних (функціональних маркетингових) керівників впливати на 

формування корпоративної та бізнес-стратегії, так і фактично відводить 

маркетингу роль «учасника», а не «модератора» стратегічного управління. Навіть 

спроби показати важливість ролі маркетингового підрозділу є недостатніми для 

виведення маркетингу на роль керівної ідеології в стратегічному управлінні, саме 

існування «маркетингових підрозділів» вказує на те, що маркетинг є лише 

підсистемою в управлінській системі багатьох підприємств. 

Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління передбачає, 

що маркетинг стає першочерговою ідеологією управління підприємницькою 

діяльністю, тобто формування інтегрованої маркетингової стратегії стає 

відповідальністю вищого керівництва підприємства. Фактично маркетинг не 

просто розчиняється в управлінській системі, а створює та цементує її. Усі бізнес-

підрозділи підприємства стають маркетинговими, тобто такими, чия діяльність 

виходить із принципу маркетингу, окрім того, формуються й функціональні 

підрозділи, що відповідають за елементи функціонального маркетингу (зокрема, 

ринкова аналітика, управління товарною, марочною, категорійною політикою, 

управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями, збут тощо). 
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Вибір підходу до управління підприємством у сучасних умовах не є 

визначеним певним історичним періодом. Понад усе він продиктований 

потенціалом підприємства і конкретними умовами діяльності. За І. Ансоффом, 

«визначальними для фірми під час вибору системи управління є два чинники: 

імперативи зовнішнього середовища й рівень намірів керівників» [126]. 

У свою чергу, запропонована «школою дизайну» модель формування 

стратегії [73], що наведена на рис. 3.15, базується на припущенні: формування 

стратегії – це процес творення, в якому використовуються кілька основних ідей, 

де найголовніша – узгодженість зовнішніх і внутрішніх чинників [355, с. 32]. 

 

 

Рис. 3.15. Модель формування стратегії, запропонована «школою 

дизайну» 

Джерело: [355, с. 33] 

 

Один з провідних маркетологів Росії В. Д. Шкардун у роботі «Маркетингові 

основи стратегічного планування» [463] зауважує, що стратегічне планування 
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розглядає стратегію як центральний елемент управління підприємницькою 

діяльністю (рис. 3.16). Під стратегією він розуміє документ, в якому викладено 

основні цілі діяльності підприємства і порядок дій з їх досягнення [463, с. 64]. 

 

 

Рис. 3.16. Функціональна схема стратегічного планування 

Джерело: [463, с. 18–20]  

 

Визначення В. Д. Шкардуна відповідає визначенню М. Мескона [348], за 

яким стратегія – це детальний всебічний комплексний план, призначений для 

того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей. Такий 

підхід загалом відображає негнучкість стратегічного планування і його 

невідповідність сучасному глобалізованому динамічному середовищу. Але 

можна погодитися загалом із тим, що саме стратегія є квінтесенцією стратегічних 

управлінських рішень і визначає спосіб перетворення об’єкту управління. А. А. 

Томпсон та А. Дж. Стрікленд [431] також зауважують, що у загальному сенсі 

стратегія – це план управління фірми, але додають, що цей план має бути 
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спрямований на зміцнення позицій фірми, задоволення споживачів і досягнення 

поставлених цілей. Така позиція вже більшою мірою відповідає розумінню 

сутності стратегії у ринковому управлінні. 

На рис. 3.17 зображено модель Р. Фрімена «Процес формулювання стратегії 

стосунків із зацікавленими сторонами», в якій аналіз поведінки зацікавлених 

сторін, пояснення поведінки зацікавлених сторін та аналіз коаліцій призводять до 

вироблення типових стратегій, із яких випливають спеціальні програми роботи з 

зацікавленими сторонами й інтегративні програми роботи з зацікавленими 

сторонами [33, с. 131]. 

 

 

Рис. 3.17. Процес формулювання стратегії стосунків із зацікавленими 

колами 

Джерело: [33, с.131] 
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У системно-рефлексивному маркетингу ключовим елементом схеми 

управління є знання керівника включно із його інтересом, а стратегія 

розглядається як сукупність рішень щодо принципів організації діяльності з 

реалізації бачення підприємства (рис. 3.18), при цьому стратегічні цілі та 

стратегія є взаємоуточнювальними.  

 

 

Рис. 3.18. Функціональна схема системно-рефлексивного маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 
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та внутрішні можливості їх досягнення [409, с. 19]. Останнє визначення 

відображає реактивну позицію керівника щодо ринкового середовища. Таке ж 

реактивне розуміння стратегії пропонує і М. Володькіна [157], яка зауважує, що 

стратегія – це взаємопов’язаний перспективний план дій, який розробляє фірма 

для досягнення довгострокових цілей з урахуванням власного потенціалу, з також 

чинників зовнішнього середовища й обмежень. 

За результатами дослідження «Моделі стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності» отриманий висновок 

про зв'язок між стратегічною маркетинговою компетенцією та успішністю 

підприємницької діяльності. 

Інтегральний показник успішності підприємницької діяльності (S) – 

обраховується шляхом округлення показника успішності, розрахованого за 

формулою (1.1). Для  10;9Z  S=9;  9;8Z  S=8 і т. д. 

321 *** KKKZ   , (1.1) 

де 1  . 

Вагові коефіцієнти визначені експертно методом Дельфі: α=0,4; β=0,2; 

γ=0,4.  

К1 – об’єктивна оцінка досягнення поставлених цілей за період 

дослідження.  
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1 , m – кількість показників; К1ці – цільовий показник; К1рі – 

результуюче значення показника. 

Для розрахунку показника на кожному підприємстві визначається 

сукупність цільових показників та їх важливість (σ – ваговий коефіцієнт, 

визначається експертно на підприємстві) і обраховується сума співвідношень 

результуючий показників і їх цільових значень з урахуванням вагових 

коефіцієнтів.  
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У випадках, коли відповідне підприємство досліджувалося протягом 

декількох періодів, показник (позначимо його P) обраховується за формулою: 

1*)1(*  tt PPP   (1.3) 

Коефіцієнт згладжування φ = 0,7. 

К2 – суб’єктивна оцінка успішності підприємства внутрішніми експертами, 

 10;02 K . 

К3 – зовнішня експертна оцінка успішності компанії за параметрами: 

репутація підприємства, відносна ринкова частка, лояльність партнерів та 

лояльність клієнтів. 
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k

i

iW , k – кількість параметрів оцінки (k=4), Ri – оцінка відповідного 

параметра (  10;0iR ). 

Стратегічна маркетингова компетентність підприємства в дослідженнях 

визначалася експертно. Результати поєднання інтегрованого показника 

успішності підприємницької діяльності та стратегічної маркетингової 

компетентності показано в таблиці 3.3. Відсоток вказує на частку підприємств, 

що мають відповідні показники. 

Визначено зв’язок між успішністю підприємницької діяльності та 

стратегічної маркетингової компетенції за коефіцієнтом Крамера (V, міра зв’язку 

двох номінальних змінних на основі критерію χ2). 

)1(

2




qn
V


, (1.5) 

де n – число елементів сукупності (в даному дослідженні – 54), q – 

мінімальне значення з варіацій параметрів оцінки (для даної пари параметрів – 4). 

V= 0,47, що свідчить про середню асоційованість параметрів та є 

показником найбільшої асоційованості з ряду досліджуваних параметрів. 
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Таблиця 3.3  

Спряженість інтегрального показника успішності та стратегічної 

маркетингової компетентності 

 
Стратегічна маркетингова компетентність 

Висока Вище 

середнього 

Середня Нижче 

середнього 

Низька 

Інтегральний 

показник 

успішності 

(S) 

1 – найнижча 

оцінка 

     

2 – дуже низька 

оцінка 

   1,9 % 5,6 % 

3 – низька оцінка     3,7 % 

4 – нижче 

середнього 

  1,9 % 3,7 % 5,6 % 

5 – середня 

оцінка 

  11,1 % 7,4 % 1,9 % 

6 – вище 

середнього 

 5,6 % 13,0 % 9,3 % 1,9 % 

7 – висока оцінка  3,7 % 9,3 % 3,7 %  

8 – дуже висока 

оцінка 

 3,7 % 1,9 % 3,7 %  

9 – найвища 

оцінка 

    1,9 %     

Джерело: власні дослідження автора 

 

Ілюстрацію пов’язаності параметрів показано на рис. 3.19. Діаметр кола на 

діаграмі відповідає частці досліджуваних підприємств із вказаними параметрами. 

Також побудована відповідна лінія тренду, що ілюструє підвищення успішності 

підприємницької діяльності із зростанням стратегічної маркетингової 

компетентності. 

Інтегрована маркетингова стратегія передбачає прийняття управлінських 

рішень, що стосуються  узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів; 

узгодження колективного інтересу внутрішніх стейкхолдерів, що формалізовано 

у цілях підприємства, та інтересів зовнішніх стейкхолдерів (зокрема це товарно-

ринкова стратегія); функціональні маркетингові стратегії (стратегії закупівлі, 

збуту, просування, цінова стратегія тощо). Інтегрована маркетингова стратегія 

фактично визначає корпоративну стратегію та стратегії бізнес-одиниць. 
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  Рис. 3.19. Зв’язок показників успішності підприємницької діяльності та 

стратегічної маркетингової компетентності 

Джерело: власні дослідження автора 

 

 

Рис. 3.20. Основа прийняття стратегічних рішень у підприємницькій 

діяльності 

Джерело: власні дослідження автора 

Виробнича 

стратегія (у т.ч. 

завантаження 

виробничих 

потужностей)

34%

Ринковий 

пріоритет

32%

Технологічні 

інновації

4%

Збереження 

внутрішнього 

клімату

7%

Фінансові 

питання

23%
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Разом з тим, наші дослідження (зокрема дослідження «Системи управління 

підприємницькою діяльністю в Україні») свідчать про те, що основою прийняття 

стратегічних рішень досить часто є не ринкові питання (рис. 3.20). Так, на 34 % 

досліджуваних підприємств (з 378 опитаних) домінує виробнича стратегія і, 

зокрема, пріоритет завантаження виробничих потужностей. В 23 % підприємств 

основою прийняття рішень є фінансові питання. Разом з тим спостерігається 

тенденція примата ринкових рішень у формуванні стратегії підприємства.  

 

 

3.3. Тенденції впровадження системно-рефлексивного маркетингу в 

діяльності підприємств 

 

 

Впровадження стратегічного маркетингового управління і, зокрема, 

системно-рефлексивного маркетингу, відбувається в Україні з 2007 року доволі 

інтенсивно. Проведені дослідження (зокрема, «Системи управління 

підприємницькою діяльністю в Україні», опис якого наведено вище), показали 

наявність суттєвих тенденцій впровадження сучасних маркетингових технологій 

в діяльність підприємств в Україні. 

1. В управлінні підприємствами в Україні домінують довгострокове 

планування, моделі пристосування до ринкового середовища (екологічна модель 

управління) та суб’єктивні моделі управління (зокрема, політична модель та 

модель проникливого керівника). Проте відбувається поступове заміщення 

зазначених моделей моделями стратегічного управління і системно-

рефлексивного управління. 

2. Підприємства, в основу діяльності яких покладено стратегічне 

планування або стратегічне управління демонструють кращі показники 

ефективності діяльності в період економічних криз та виходу з кризи, а також в 

умовах трансформації ринкового середовища. 

3. Успішність підприємства напряму залежить від рангу системної 

рефлексії управителя. 
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4. Відслідковано чітку кореляцію між збільшенням рангу системної 

рефлексії управителя і підвищенням інтегрованого показнику успішності 

підприємства. 

5. Стратегіювання в безперервному форматі не притаманне українським 

підприємствам, де найчастіше стратегія формується за необхідністю, але наявне 

поступове впровадження системного підходу до розробки стратегій. 

6. Ринкове середовище розглядається як неконтрольоване більшістю 

підприємств в Україні (що, власне, і відбивається на поширенні саме екологічної 

моделі управління), проте все більше підприємств застосовують проактивні 

методи управління і включають контрольовані фактори ринкового середовища у 

власний об’єкт управління. 

7. Проявлена тенденція розгляду ринкового середовища українськими 

підприємствами як глобалізованого або глобального. 

За останні роки спостерігається низький показник капітальних інвестицій в 

економіці України. Капітальні інвестиції в переробну промисловість зростають 

повільними темпами, а в деяких видах діяльності навіть спостерігається 

скорочення інвестицій (таблиця 3.4 та таблиця З.6, Додаток З). 

Таблиця 3.4 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  

(2013-2015 рр.), млн. грн. 
 

Види діяльності 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Переробна промисловість в цілому 44717,9 42474,4 46219,1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

 14941,3 13486,7 13548,5 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів з шкіри та інших матеріалів 481,5 623 987 

Вироблення виробів з деревини, виробництво 

паперу  та поліграфічна діяльність 2433,9 2011,8 4031,1 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

 674,6 534,2 579,6 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

 2653,6 2174,6 1679,7 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 1073 1413,2 1622,8 
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Продовження таблиці 3.4 

Види діяльності 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 4231,7 3989 3817,7 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин та устаткування 10875 11833,6 12470 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції 

 194,5 224,5 420,8 

Виробництво електричного устаткування 

 1000,3 601,7 584,8 

Виробництво машин та устаткування не віднесених 

до інших угрупувань 2132,1 2020,8 1945,4 

Виробництво автотранспортних засобів 

 3122,9 2627,7 3332,1 

Інші види переробної промисловості, ремонт і 

монтаж машин та устаткування 903,5 933,6 1199,6 

Джерело: [188]  

 

Збільшення показника збитку переробних підприємств, що становить 142 

млрд. гривень на 2014 рік та 68 млрд. гривень за 9 місяців 2015 року (таблиця 3.5 

та таблиця З.14, Додаток З) свідчить і про неефективну податкову систему та 

непривабливий інвестиційний клімат, але також є результатом неспроможності 

значної частки підприємств перебудувати власну діяльність у нових ринкових 

умовах. 

Таблиця 3.5 

Фінансовий результат (сальдо) підприємств переробної 

промисловості за видами діяльності (2012-2015 рр.), млн. грн 

 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

 Переробна промисловість вцілому -11571,9 -10920,4 -142547 -68138,2 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 7183,9 6531,7 -16906 -7580,3 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 20 162,5 -636,6 361,1 

виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 264,6 553,2 -4278,7 -536,4 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення -4323,5 -300,9 -4656 801,1 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції -7980,8 -8538,8 -35006,4 -23979,7 
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Продовження таблиці 3.5 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 916,4 1068 501 1750,2 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції -1097,1 -948,5 -15378,8 -7774,5 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання -16379,7 -13022,3 -41948,8 -22439,7 

 

машинобудування 9268,8 2768,6 -22380,2 -8505,9 

Джерело: [188]  

 

Про високу ймовірність такої перспективи свідчили наші дослідження 

ефективності управління переробними підприємствами, що проводилися під час 

попередньої економічної кризи. На основі проведеного нами аналізу 378 

підприємств в Україні під час досліджень «Системи управління 

підприємницькою діяльністю в Україні» упродовж 2007–2010 років визначена 

поширеність моделей управління (рис. 3.21). В ході даного дослідження 

інтерв’юер (інтерв’юерами виступали досвідчені консультанти з управління) 

проводив співбесіди з вищим менеджментом підприємств (середня кількість 

інтерв’ю на одному підприємстві – 2,4) щодо моделей управління, які 

використовуються на підприємстві і позначав в анкеті ту модель, що є найбільш 

притаманною досліджуваному підприємству. 
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Рис. 3.21. Поширеність моделей управління 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Привертає увагу домінування застарілих підходів до управління, що не є 

ефективними в період глобальних економічних та соціальних перетворень. 

Економічна криза 2008–2009 років дала змогу оцінити ефективність різних 

управлінських підходів. На рис. 3.22 показано динаміку показників 58 з переліку 

найбільших компаній в Україні. Використано показники діяльності компаній, 

представлене у рейтингах «Гвардія» (ВД «Галицькі контракти», [162; 163; 164]. 

Підходи до управління у відповідних компаніях визначалися нами під час 

власних досліджень. Лідерські та підприємницькі моделі управління в кризовий 

період сприяли зростанню підприємств. 
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Рис. 3.22. Показники ефективності підходів до управління 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Підприємства, управління яких здійснюється за екологічною моделлю 

скоротили обсяги продажів. Різновекторність зростання компаній, що виходять зі 

стратегічного управління, є результатом різних стратегічних рішень, що прийняті 

на відповідних компаніях. 

Аналіз діяльності провідних українських підприємств переробних галузей 

свідчить, що впровадження сучасних управлінських технологій йде 

нерівномірно. Так, в хімічній та металургійній галузях впровадження новітніх 

технологій відбувається на рівні фінансового управління і корпоративного 

управління (через запровадження управлінських компаній), а операційне 

управління, маркетингова діяльність, а також технологічне переоснащення 

суттєво відстають. А в АПК та харчовій промисловості маркетинг і комерційні 

стратегії починають домінувати в прийнятті стратегічних рішень. Це 

відбивається й на показниках діяльності, що розраховані на основі публікацій 
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українського видання Форбс (таблиця 3.6). Деталізація даних по провідних 

компаніях за галузями наведено в таблиці Е.1, Додаток Е. 

 

Таблиця 3.6  

Динаміка обсягів продажів провідних компаній в Україні по галузях 

Сфера діяльності Співвідношення обсягів продажів компаній галузі, 

що увійшли в рейтинг найбільших 200 компаній 

України у 2013 році до 2011 року 

АПК 146,3 % 

Машинобудування 103,5 % 

Металургія 94,0 % 

Нафтопереробка 116,6 % 

Харчова промисловість 126,5 % 

Будматеріали 112,9 % 

Хімічна промисловість 126,6 % 

Джерело: [399] 

 

В результаті дослідження 54 підприємств («Моделі стратегічного 

управління підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності») 

виявлено, що відношення до певної галузі є впливовим фактором успішності 

підприємства, але впроваджена технологія управління значно більшою мірою 

визначає успішність підприємства. В свою чергу, застосована на підприємстві 

управлінська технологія є похідною від рангу системної рефлексії управителя. 

Ілюстрація пов’язаності успішності підприємницької діяльності та рангу 

рефлексії управителя за результатами проведених досліджень показана на рис. 

3.23. Діаметр кола на діаграмі відповідає частці досліджуваних підприємств із 

вказаними параметрами. По горизонталі відкладений ранг системної рефлексії 

управителя; по вертикалі – інтегральний показник успішності підприємницької 

діяльності. Також побудована відповідна лінія тренду, що ілюструє підвищення 

успішності підприємницької діяльності із зростанням рангу рефлексії 

управителя. 
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В ході досліджень ранг рефлексії управителя визначався під час співбесіди 

із ним консультанта (фахівця зі стратегічного маркетингового управління). Ранг 

рефлексії є дискретним показником і визначався експертно консультантом. Ранг 

рефлексії дорівнює найнижчому з показників по наступним параметрам, 

відображеним у таблиці 1.8: об’єкт управління (як його розуміє управитель); 

домінуюча технологія впливу на контрагентів; функція маркетингу на 

підприємстві; основні рішення ринкової стратегії; проактивність по відношенню 

до зовнішнього середовища. 

 

Рис. 3.23. Спряженість рангу рефлексії управителя підприємницької 

діяльності та успішності підприємства 

Джерело: власні дослідження автора 

Розрахований для визначеності спряженості цих двох параметрів 

коефіцієнт Крамара V=0,43, що свідчить про середню асоційованість успішності 

підприємницької діяльності та рангу системної рефлексії управителя та є одним 

з найбільших показників асоційованості з ряду досліджуваних параметрів. 
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Як засвідчують результати дослідження («Моделі стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності»), в якому 

проаналізовано динаміку інтегрального показника успішності підприємства, 

спостерігається залежність успішності підприємства від рангу системної 

рефлексії його управителя. Рис. 3.24 репрезентує динаміку показників за 2 хвилі 

дослідження (між хвилями дослідження одного підприємства проходило в 

середньому 2 роки). 

 

 

Рис. 3.24. Динаміка рангу системної рефлексії управителя та 

інтегрального показника успішності підприємства 

Джерело: власні дослідження автора 

 

На рисунку жирною стрілкою вказана динаміка середніх показників по 

вибірковій сукупності. В середньому збільшення рангу системної рефлексії 

управителя на 2 інтегральний показник успішності підприємства також 

збільшений на 2. Як було показано раніше, розрахований для визначеності 
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спряженості цих двох параметрів коефіцієнт Крамара V дорівнює 0,43, що 

свідчить про середню асоційованість успішності підприємницької діяльності та 

рангу системної рефлексії управителя. 

 

 

Рис. 3.25. Періодичність формування стратегії в практиці українських 

компаній 

Джерело: власні дослідження автора 

Практика діяльності вітчизняних підприємств свідчить про інтенсивне 

впровадження циклічних методів формування стратегії. При цьому домінують 

річні цикли планування притаманні довгостроковому та стратегічному 

плануванню. Проте стратегіювання в безперервному форматі, притаманне 

стратегічному управлінню, застосовується лише в 9% досліджуваних 

підприємств (рис. 3.25). 

 

 

3.4. Механізм системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління на підприємстві 

 

Підвищення ефективності маркетингової діяльності українських 

підприємств безпосередньо пов’язано із вдосконаленням процедур ухвалення 

стратегічних управлінських рішень на підприємствах. Як було показано раніше, 
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ефективність підприємницької діяльності визначається тією роллю, що відіграє 

маркетинг у підприємницькій діяльності. Дослідження свідчать про високу 

асоційованість ступеня узгодженості маркетингової стратегії із стратегією 

підприємства та показником успішності підприємницької діяльності. 

Інтегрована маркетингова стратегія у системно-рефлексивному 

стратегічному маркетинговому управлінні є центральною ланкою у формуванні 

корпоративної стратегії та стратегій підрозділів і СБО. Маркетингова стратегія – 

узагальнене поняття, що передбачає прийняття різноманітних рішень щодо 

ринкової та товарної політики, тому ми говоримо про інтегровану маркетингову 

стратегію, у якій усі рішення є поєднаними та відповідають системі стратегічних 

цілей та стратегічному баченню. 

На сьогоднішній день маркетингова стратегія є основою стратегії 

підприємницької діяльності лише в 7 % досліджуваних підприємств (дослідження 

«Моделі стратегічного управління підприємницькою діяльністю та 

маркетингової діяльності», 54 підприємства). При цьому на 52 % підприємств 

маркетингова стратегія відсутня або не узгоджена зі стратегією підприємницької 

діяльності (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Узгодженість маркетингової стратегії зі стратегією 

підприємницької діяльності 

Джерело: власні дослідження автора  
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Сучасне поширення концепції стратегічного маркетингу, обумовлене 

підвищенням диференційованості інтересів споживачів, з одного боку, та 

відповідним прискоренням удосконалення можливостей виробників товарів, з 

іншого, визначає пріоритетний напрямок стратегічного розвитку більшості 

підприємств. Саме маркетингова спрямованість підприємницької діяльності 

(зокрема, його клієнт-орієнтованість) дозволяє найбільш успішно формувати 

конкурентні переваги в сучасних ринкових умовах. Концепція маркетингу 

свідчить, що те підприємство яке налаштує себе на більш ефективне порівняно з 

конкурентами задоволення наявних і потенційних інтересів споживачів, істотно 

збільшує ймовірність досягнення ним своїх цілей.  

На функціональному рівні стратегічний маркетинг розглядають як 

діяльність, спрямовану на формування конкурентної позиції товару / бренду 

шляхом впливу на ланцюг прийняття рішень споживачем під час вибору товару. 

Виокремимо чотири рівні подібного впливу. 

1 рівень. За сформованого попиту – пропозиція кращої ціни або 

співвідношення ціна / цінність. 

2 рівень. За сформованих потреб в певному товарі або класі товарів – 

пропозиція більшої цінності. 

3 рівень. За усвідомленої але неопредмеченої потреби – формування 

потреби в певному товарі (управління опредмеченням потреби). 

4 рівень. Управління усвідомленням потреби, управління соціальними 

нормами тощо. 

Одним з проявів сучасного стратегічного маркетингу стало активне 

переміщення потреб у певному товарі або класі товарів в ієрархії потреб 

споживача. Наприклад, мобільний зв’язок, мобільні телефони, що стали 

обов’язковим атрибутом сучасної людини. Такий підхід дає змогу підприємствам 

ефективно конкурувати «за долар» (за обмежений бюджет) споживача, шляхом 

актуалізації потреб. 

Водночас, управління споживчою поведінкою найчастіше зводиться до 

маніпулятивних технологій. У кризові періоди споживачі відмовляються від 
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«нав’язаних» потреб. Стає зрозумілим, що управління поведінкою споживача, як 

і поведінкою інших стейкхолдерів підприємства, має будуватися на більш 

глибокому аналізі поведінки, інтересів контрагентів та застосуванні системно-

рефлексивного підходу. 

Варто приділити увагу багатопросторовій теорії Г. Б. Клейнера, який 

виділяє в ній роль маркетингу як головного простору, що робить можливим 

взаємозв’язок підприємства з внутрішнім і зовнішнім середовищем, адаптує їх 

один до одного. Як зазначає Д. В. Райко, маркетинг стає основою, що забезпечує 

гармонійний взаємозв’язок підприємства із зовнішнім і внутрішнім простором 

для досягнення соціальних і економічних цілей його функціонування  [398, с. 39]. 

В. Д. Базилевич зазначає, що у сучасній ринковій економiцi домінує 

особистий інтерес споживача (рис. 3.27). Суспільство приходить до розуміння, 

що не субординація, а координація інтересів є найефективнішим засобом їхнього 

узгодження та реалізації [252, с.55–59]. 

 

 

Рис. 3.27. Координація інтересів економічних суб’єктів у ринковій 

економіці 

Джерело: адаптовано автором за [252] 
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функціональним інтересом, що визначається особливістю ролі в управлінні 

підприємницькою діяльністю. Найчастіше саме формальний власник 

підприємства стає автором його задуму (рис. 3.28).  

 

 

Рис. 3.28. Стейкхолдер, чий інтерес покладений в основу задуму 

підприємства, що реалізується в поточній діяльності 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Системно-рефлексивний підхід передбачає управління в ситуаціях з 

неповною та несиметричною інформацією. Відокремимо поняття 

підприємницька діяльність і підприємство (фірма, компанія). Визначимо 

підприємницьку діяльність як засіб реалізації інтересів формальних та фактичних 

управителів. Як пише П. О. Лукша, неокласичний підхід як частина економічної 

науки в основному досліджував ринкову поведінку підприємств, розглядаючи 

підприємство через його виробничу функцію та функцію витрат [325]. Основною 

метою підприємства є максимізація прибутку в умовах повної інформованості 

про попит та пропозицію, що виражається у встановленні оптимальних ціни та 

обсягу виробництва. Ключові припущення щодо поведінки підприємства, які 

зберігаються у всіх основних теоретичних моделях: (a) особистий інтерес як 

основний чинник мотивації агентів, (b) раціональність фірми як індивідуального 
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агента (або максимізація прибутку), (c) адекватне (часто – досконале) знання 

чинників, визначають внутрішню ситуацію на підприємстві та ситуацію на ринку 

(необмежені когнітивні здібності). Цей підхід розглядає рівновагу як природний 

стан економічної системи і в індивідуальних рішеннях, і в ринкових процесах. 

Оптимальність прийняття рішень щодо обмінів і виробництва є завданням 

підприємства. По суті, передбачається, що підприємства переважно обирають 

між наявними схемами виробництва, які дозволяють скомбінувати мобільні та 

вільно доступні чинники виробництва. Як наслідок, неокласична теорія 

підприємства пропонує теорію розподілу ресурсів ринком, а не детальну модель 

окремого підприємства [67; 101]. 

Якщо неокласичні теорії розглядають підприємство як «чорний ящик», що 

характеризується певним співвідношенням вхідних ресурсів та випуску, то теорія 

транзакційних витрат також намагається описати деякі внутрішні процеси 

підприємства. Тому в полі зору з’являються аспекти організаційної структури, 

меж підприємства тощо. Неокласичні теорії як даність визнають дихотомію 

ринку (локус обміну) та фірми (локус виробництва). У роботі Р. Коуза [22] 

вперше було зазначено, що підприємство і ринок є альтернативними формами 

організації і виробництва, і обмінів. У його моделі основним рішенням 

підприємства (що впливає на розподіл ресурсів) є питання про межу 

підприємства. Підприємство вибирає між ефективністю розподілу ресурсів (де 

більшу ефективність має ринок) і встановленням та подальшим управлінням 

транзакціями (підприємство має більшу ефективність завдяки ієрархічній системі 

управління). Як оптимізаційний суб’єкт, підприємство знаходить оптимальну 

конфігурацію ресурсних і транзакційних витрат.  

Розвиваючи транзакційний підхід, деякі теоретики (наприклад, Б. Клейн, 

С. Чунг і О. Вільямсон) показали, що одиницею аналізу має бути не транзакція, а 

контрактна угода (яка може включати і поодинокі, і множинні транзакції). Ринок 

бачиться як «океан» контрактних угод між продавцями і покупцями. Цей підхід 

також не позбавлений низки обмежень. По-перше, контрактна угода є не 

самоціллю, вона є лише інструментом узгодження інтересів. По-друге, розгляд 
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транзакцій без розуміння механізму формування інтересів, погодження і 

реалізації інтересів не може бути повним. Отже, одиницею аналізу в подальшому 

розгляді буде не підприємство, не підприємницька діяльність і, навіть, не обмінні 

угоди (транзакції), а суб’єкти управління. 

Запровадимо такі поняття як формальний та фактичний управитель об’єкта 

управління. Формальний власник – особа, власність якої над об’єктом управління 

засвідчена юридичними документами або опосередкованими домовленостями з 

юридичними власниками. Фактичний управитель – особа, що використовує 

об’єкт управління задля реалізації власних інтересів. Таким чином, рушійними 

силами підприємницької діяльності є інтереси фактичного управителя 

(власників) підприємства. Фактичним управителем може бути як формальний 

власник, так і найманий ним генеральний керівник або інша особа всередині 

підприємства або ззовні (наприклад, з контактних аудиторій). Одне підприємство 

одночасно може існувати як засіб або об’єкт в одній або декількох управлінських 

системах, що можуть виходити з різних парадигм управління. Найменший 

внутрішній простір реалізації інтересів можливий, коли формальний власник є 

фактичним управителем підприємства, що водночас є й генеральним 

(операційним) керівником власного підприємства. Внутрішній конфлікт ролей 

може бути конструктивним за умов саморефлексивної позиції власника. 

Конфлікт насамперед пов’язаний із двома або більше інтересами, якими 

керується особа. Наприклад, підвищення соціального статусу власника та 

збільшення операційного прибутку може вимагати різних стратегій 

підприємницької діяльності. 

У більш складній системі формальний власник та генеральний керівник 

(генеральний або виконавчий директор, CEO, президент – назва посади не 

обов’язково відображає функціональну сутність) – це різні особи. При цьому 

фактичним управителем стає та особа, чия рефлексивна позиція має більший 

ранг, тобто та, яка має більш широке та повне уявлення про підприємство і його 

середовище. Саме на реалізацію інтересів цієї особи і буде зорієнтована 

підприємницька діяльність. Можлива ситуація, коли отримання фактичної 
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власності є предметом конфлікту певної групи осіб, що включає формальних 

власників та найманих керівників підприємства. Далі стейкхолдерами 

називатимемо ключові дійові особи (між ними і формальні власники, наймані 

керівники, інші особи), інтереси яких мають бути враховані під час визначення 

бачення підприємства. 

Слід зауважити, що стейкхолдери не обов’язково належать до вищих 

керівних ланок підприємства. Стейкхолдером може бути, а) особа, на яку 

керівник підприємства намагається справити певне враження; б) конкурент, чию 

увагу не варто привертати до підприємства; в) узагальнені особи як клієнти чи 

споживачі тощо. 

Розглянемо приклад з трьома стейкхолдерами: 

− формальний власник (парадигма управління: політична модель); 

− генеральний керівник (ринковий підхід, парадигма управління: 

стратегічне управління); 

− фінансовий керівник (парадигма управління: довгострокове 

планування). 

Узгоджені інтереси стейкхолдерів стосовно підприємства будемо називати 

баченням підприємства (рис. 3.29). 

 

 

Рис. 3.29. Формування стратегічного бачення підприємства як 

результат узгодження інтересів стейкхолдерів 

Джерело: власні розробки автора 
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Наші дослідження вказують на істотну різницю між ступенем задоволення 

таких стейкхолдерів підприємства як формальний власник та найманий керуючий 

(рис. 3.30). Причиною подібного явища є більш високий ранг системної рефлексії 

найманих керуючих і, відповідно, більший ступень самовизначеності та реалізації 

інтересу. 

 

Рис. 3.30. Порівняння ступеню реалізації економічного інтересу 

формального власника та вищого найманого керуючого 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Ступінь реалізації інтересів формальних власників підприємств та 

найманих керуючих вивчалася під час дослідження «Моделі стратегічного 

управління підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності». На 

діаграмі показаний відсоток підприємств, в яких реалізація інтересів 

стейкхолдера відповідає рівню «повний» (повне задоволення інтересів за 

досліджуваний період в 2 роки), «високий» (стейкхолдер при опитуванні 
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зазначив, що його інтерес реалізований майже повною мірою) і так далі до 

«відсутньо» (інтерес стейкхолдера не реалізований). 

Можливі п’ять сценаріїв процесу узгодження та реалізації інтересів 

стейкхолдерів: 

1. Підтримка конфлікту. Інтерес жодної зі сторін не реалізовується. Наші 

дослідження свідчать, що у вітчизняному ринковому середовищі (і не 

тільки) ментальним принципом є не «отримати більше», а «зробити так, 

щоб контрагент (конкурент, партнер) отримав менше». Ризик реалізації 

такого сценарію є очевидним: руйнування, банкрутство підприємства. 

Звичайно, у випадках, коли саме такий результат не відповідає інтересу 

однієї зі сторін. 

2. Одна зі сторін стає фактичним управителем, при цьому інтереси інших 

сторін ігноруються. Ризик подібного сценарію пов’язаний з його 

стратегічною неефективністю. Особа намагається реалізовувати власний 

проект у випадку, коли їй нав’язують цілі, які не відповідають її власним 

інтересам. Так, наприклад, підприємницькі амбіції реалізуються у 

системному підприємництві через крадіжки. Таким чином, інтерес 

стейкхолдера має бути обумовлений ступенем впливу діяльності 

стейкхолдера на реалізацію інтересу фактичного управителя 

підприємства. Інакше в межах підприємства виникне інша 

підприємницька діяльність, спрямована на реалізацію іншого інтересу. 

3. Домінування інтересу фактичного управителя та вбудовування в нього 

інтересів інших ключових суб’єктів. Можливо декілька варіантів 

сценарію. 

А. Генеральний керівник знаходить власника підприємства, що згодний 

відійти від оперативного керування, і фактично «бере в оренду» 

підприємство, сплачуючи власнику обумовлену суму (іноді це, навіть, 

називають «зарплатня власнику»). Надалі підприємство слугує 

реалізації інтересу генерального керівника. 
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Б. Фактичний управитель, виходячи із власного інтересу (наприклад, 

підвищення соціального статусу або повага з боку робітників 

підприємства) з чітко визначеною метою наймає керівника, який 

найчастіше має функціональну орієнтованість (виробництво, комерція 

або кадри) та розглядає підприємство як тактичний 

(короткостроковий) інструмент реалізації власного інтересу, що є 

конгруентним інтересу фактичного управителя. 

Лідерська модель управління є однією із форм реалізації цього сценарію, 

при цьому лідер фактично формує (або маніпулює) інтересами залучених 

до управління підприємством аудиторій. 

4. Знаходження компромісу, при цьому відбувається або розподіл різних 

інтересів за часовою ознакою (наприклад, 3 роки – напрацювання 

власного капіталу, наступні 3 роки – формування іміджу соціально-

відповідальної компанії), або частковий поступ інтересами задля 

знаходження компромісного інтересу, що певною мірою задовольняє 

ключових дійових осіб (стейкхолдерів). 

5. Узгодження інтересів. З одного боку цей сценарій повністю відповідає 

маркетинговій парадигмі управління, але на практиці реалізація 

подібного сценарію передбачає виникнення розподілу об’єкта 

управління і, фактично, кожна зі сторін стає фактичним управителем 

окремого підприємства. Одночасна реалізація різних інтересів єдиним 

засобом (підприємством) є нереалістичною у стратегічній перспективі, 

хоча на короткий термін може сформуватися уява про ефективність 

подібної співпраці.  

Можливі ситуації в управлінні підприємством, коли фактичним 

управителем стає формальний власник підприємства. Але можливий й варіант, 

коли фактичним управителем стає найманий керуючий, що використовує 

підприємство для реалізації власного інтересу, ігноруючи інтереси формального 

власника.  
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Рис. 3.31. Сценарії узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Партнерський формат узгодження інтересів, при якому в повній мірі 

реалізовуються інтереси і формального власника, і найманого керуючого не є 

притаманним вітчизняному підприємництву (рис. 3.32). Діаметр круга вказує на 

відсоток досліджуваних підприємств з відповідним ступенем задоволення 

інтересів формального власника і найманого керуючого. 
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Рис. 3.32. Ступінь узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів на 

українських підприємствах 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Ставлення до підприємства як до «валізи без ручки», або як до суб’єкта 

управління (тобто сам власник розглядає себе як атрибут підприємства, об’єкт 

управління – з боку самого підприємства) призводить до реактивного управління 

та низької ефективності реалізації інтересів стейкхолдерів. Розширюючи простір 

узгодження та реалізації інтересів, введемо до нього зовнішніх стейкхолдерів 

(рис. 3.33). 

Рефлексивне управління передбачає балансування інтересів зовнішніх та 

внутрішніх стейкхолдерів. В системно-рефлексивному стратегічному 

маркетинговому управлінні об’єктом стає система інтересів стейкхолдерів та 

управління передбачає формування та задоволення цих інтересів. Таким чином 
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ключовим фактором успіху підприємницькох діяльності стає ступінь 

задоволеності інтересів як внутрішніх, так і зовнішніх стейкхолдерів. 

 

 

Рис. 3.33. Моделі управління в орієнтації на інтереси зовнішніх та 

внутрішніх стейкхолдерів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Впровадження стратегічного маркетингу як підходу до управління 

підприємством вимагає формування системи прийняття та виконання 
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стейкхолдерів, однак деякі дослідники виходять з інших положень. Так, 

Р. А. Фатхутдінов у відомій праці «Стратегічний маркетинг» запропонував власне 

бачення системи стратегічного маркетингу (рис. 3.34). 

 

 

Рис. 3.34. Структура системи стратегічного маркетингу 

Джерело: [443, с. 201] 

 

Примітки до рис. 3.34:  

1.1 – наукові підходи до стратегічного маркетингу; 

1.2 – функції управління; 

1.3 – методи управління і стратегічного маркетингу; 

2 – стратегія об’єкта стратегічного маркетингу (організації, регіону, країни) 

3.1 – правове забезпечення; 

3.2 – методичне забезпечення; 
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3.3 – ресурсне забезпечення; 

3.4 – інформаційне забезпечення; 

4.1 – підвищення якості товарів; 

4.2 – ресурсозбереження; 

4.3 – підвищення якості сервісу товарів; 

4.4 – розвиток виробництва; 

4.5 – розширення ринку збуту товарів;  

5.1 – управління персоналом в службі стратегічного маркетингу (відділі – в 

організації, регіоні, НДІ – в країні); 

5.2 – розроблення та контроль за реалізацією стратегічних управлінських 

рішень (стратегії об’єкта). 

 

Запропонована Р. А. Фатхутдіновим структура є доволі формальною і не 

відображає сутності стратегічного маркетингу, зокрема керівна підсистема 

передбачає управління персоналом в службі стратегічного маркетингу і не 

розглядає в якості об’єкта управління інтереси або процес узгодження інтересів 

стейкхолдерів підприємства. У системно-рефлексивному стратегічному 

маркетинговому управлінні інтегрована система стратегічного маркетингу 

набуває нових рис. Насамперед це стосується виокремлення суб’єктних 

підсистем прийняття управлінських рішень, а саме формування інтересів РМУ 

(що розглядається як фактичний управитель підприємства) та узгодження 

інтересів внутрішніх стейкхолдерів (рис. 3.35). 



 281 

 

Рис. 3.35. Механізм системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління 

Джерело: власні розробки автора 
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інтересів. Перший рівень передбачає опредмечення інтересу керівника щодо 

об’єкта управління, а також його актуалізацію стосовно інтересів керівника. 

Результатом є сформоване уявлення про об’єкт управління та напрям його 

перетворення (опредмечений інтерес), пов’язані у свідомості керівника з 

очікуваними вигодами від перетворення. Інтерес керівника формалізується у 

ВАЦ, що є елементом узгодження на другому рівні. 
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Другий рівень – це узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів, до яких 

належить і рефлексивний маркетинговий керівник (або фактичний управитель 

об’єкту управління). РМУ (або фактичний управитель підприємства) організує і 

керує процесом узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів. Результатом 

такого узгодження стає бачення об’єкту управління. Третій рівень узгодження 

передбачає формування стратегії під час координації бачення підприємства і 

інтересів зовнішніх стейкхолдерів. Залежно від об’єкта управління (рис 3.36) 

результатом узгодження може стати товарно-ринкова стратегія підприємства, 

стратегічне позиціонування бренду, стратегія зміни культури споживання 

продукту тощо. 

 

 

Рис. 3.36. Складові об'єкту управління системно-рефлексивного 

маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 
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інтересів) та контрольною через механізм зворотного зв’язку. Саме контроль 

запускає повторні цикли прийняття рішень через зміну інтересів стейкхолдерів 

або неефективність узгодження наявних інтересів (через помилки у стратегії або 

засобах ринкового обміну). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Підприємство стикається з проявами інтернаціоналізації та глобалізації на 

декількох рівнях: (1) інтернаціоналізація виробничих та дистрибуційних каналів, 

до яких залучене підприємство; (2) інтернаціоналізація ринків збуту (3) 

інтернаціоналізація ринкової діяльності. Підприємство може керувати змінами та 

напрямами інтернаціоналізації, але найчастіше підприємство є пасивним 

учасником процесів інтернаціоналізації. Глобалізованість ринкового середовища 

стає як наслідком глобалізаційних процесів, так і стимулом для глобалізації 

діяльності підприємств. Відповідно глобалізаційні процеси у світовій економіці 

та глобалізація підприємництва зумовили суттєві зміни у підходах та методах 

управління підприємницькою діяльністю. 

2. Механізм формування ефективної маркетингової стратегії в 

глобалізованому економічному просторі передбачає проактивну позицію 

суб’єкта управління по відношенню до ринкового середовища, аналіз ринкового 

середовища шляхом підвищення рангу системної рефлексії, що дозволяє 

управителю привести у відповідність базовий ринок як об’єкт управління до 

такого масштабу, що відповідає ступеню глобалізованості ринкового середовища 

підприємства. Визначено види маркетингу залежно від фази доступу 

підприємства на зарубіжні ринки: експортний маркетинг, як форма управління 

експортною діяльністю, що полягає в реактивному підході (екологічна модель 

управління); мультифокальний маркетинг, який відображає прагнення 

підприємства пристосувати систему маркетингового управління під особливості 
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ринкового середовища цільових ринків; міжнародний маркетинг, в якому 

об’єктом управління стає саме міжнародна економічна діяльність підприємства; 

мультинаціональний та глобальний маркетинг, в яких об’єктом управління стає 

відповідно мультинаціональна (глобальна) діяльність підприємства та 

мультинаціональний (глобальний) ринок підприємства. 

3. Інтегрована система СРСМУ базується на поєднанні трьох рівнів 

узгодження інтересів. Перший рівень передбачає опредмечення інтересу 

керівника щодо об’єкта управління, а також його актуалізацію стосовно інтересів 

керівника. Результатом є сформоване уявлення про об’єкт управління та напрям 

його перетворення (опредмечений інтерес), пов’язане у свідомості керівника з 

очікуваними вигодами від перетворення. Другий рівень – це узгодження інтересів 

внутрішніх стейкхолдерів, до яких належить і рефлексивний маркетинговий 

керівник (або фактичний управитель об’єкта управління). РМУ організовує і 

керує процесом узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів. Результатом 

такого узгодження стає бачення об’єкта управління. Третій рівень узгодження 

передбачає формування стратегії під час координації бачення підприємства і 

інтересів зовнішніх стейкхолдерів. Залежно від об’єкта управління результатом 

узгодження може стати товарно-ринкова стратегія підприємства, стратегічне 

позиціонування бренду, стратегія зміни культури споживання продукту, стратегія 

конкурентної поведінки, стратегія зростання. 

 

Основні ідеї розділу висвітлені у авторських працях [205], [209], [235], [236], 

[237], [238], [421]. 
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РОЗДІЛ 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМНО-

РЕФЛЕКСИВНОМУ СТРАТЕГІЧНОМУ 

МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ 

 

 

4.1. Формування стратегічного бачення підприємства в системно-

рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні 

 

 

Принциповою умовою реалізації стратегічного управління є наявність 

стратегічного мислення і бачення. С. А. Попов [388] вказує, що стратегічне 

мислення стосовно підприємницької діяльності означає здатність побачити його 

майбутню ідеальну модель, а значить, і нову змінену конфігурацію діяльності. 

Стратегічне бачення – образ майбутнього стану підприємства, яке за допомогою 

системи істотних характеристик дає професійне якісне уявлення про діловий 

успіх в конкретній стратегічній перспективі. 

Формування стратегії – довгий процес, який вимагає ухвалення важливих 

рішень. Найбільш значущими стратегічними питаннями вважаються такі: 

− визначення базового ринку для ведення підприємницької діяльності; 

− визначення амбіцій (стратегічних намірів), місії підприємства; 

− визначення горизонту планування або програмування діяльності (від 1 

до 25 років для різних підприємств); 

− визначення бачення підприємства; 

− визначення стратегічних можливостей і сильних сторін підприємства; 

− оцінка потенціалу підприємства щодо ринкового середовища (що являє 

собою сферу діяльності підприємства сьогодні і якої форми вона може 

набути на протязі горизонту планування); 
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− зіставлення внутрішнього потенціалу і стратегічних можливостей 

підприємства (головне завдання – знайти найкраще поєднання 

потенціалу і можливостей); 

− удосконалення системи управління підприємства, приведення її у 

відповідність стратегічному баченню і стратегії; 

− проектування бізнес-процесів, функціональної та організаційно-

адміністративної структури, що відповідає обраному варіанту ринкової 

стратегії. 

Запропонована нами модель формування стратегій є доволі складною, але 

така структуризація необхідна для складання об’єктивної картини стосовно 

ключових питань формулювання бачення, системи стратегічних цілей тощо. 

Виконання послідовно всіх кроків даної моделі приведе до бажаного результату 

– стратегія підприємства відповідатиме інтересам власників і керівників 

підприємства. Запропонована DP-модель послідовності стратегічних рішень  

(рис. 4.1). репрезентує побудову бачення та системи стратегій підприємницької 

діяльності. Модель алгоритмізована та може бути застосована на практиці навіть 

при проведенні дводенних workshop (робочих зустрічах) або стратегічних сесіях 

керівництва підприємств. 

Перш за все, звернемо увагу на постановку цілей. Цілі, які бачить 

керівництво на початку стратегічного процесу, найчастіше є абстрактними і 

виміряються слабо. Іноді вони відображають дуже далеку перспективу. Тому 

першим кроком потрібно визначити Великі Амбіційні Цілі (ВАЦ), що 

конкретизують інтереси керуючих. Наміри, що конкретизують ВАЦ, стосуються 

визначених базових ринків. Розглянемо послідовність стратегічних рішень по 

порядку. 

Одним з перших стратегічних рішень, яке приймає керуючий, є визначення 

базового ринку. Такий підхід припускає розділення всього ринку на групи 

клієнтів чи споживачів, які мають схожі потреби та поведінкові або мотиваційні 

характеристики і які створюють для підприємства сприятливі ринкові 

можливості.  
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Рис. 4.1. Послідовність стратегічних рішень (DP-модель) 

Джерело: власні розробки автора 
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Підприємство може віддати перевагу обслуговуванню всіх споживачів на 

базовому ринку або концентруватися на одному або декількох сегментах. 

Сегментація базового ринку зазвичай проводиться в два етапи, що відповідають 

різним рівням розділення ринку. Метою першого етапу, або макросегментації, є 

ідентифікація «товарних ринків», тоді як на другому етапі, мікросегментації, на 

кожному з цих товарних ринків виявляються споживчі «сегменти». 

Склавши карту базового ринку, керівник може оцінити привабливість 

кожного товарного ринку і / або сегменту і оцінити потенційну 

конкурентоспроможність підприємства. На більшості ринків задовольнити всіх 

споживачів за допомогою одного товару або послуги практично неможливо. У 

кожного клієнта є свої інтереси. Таке різноманіття обумовлене існуванням різних 

підходів до здійснення покупок, а також принциповими відмінностями 

купівельних потреб і вигод, які люди хочуть отримувати від товарів. З цієї 

причини компанії все частіше відчувають необхідність відхилятися від масового 

маркетингу у бік цільової маркетингової стратегії, тобто стратегії, 

сконцентрованої на певній групі споживачів. Ідентифікація таких цільових груп і 

називається сегментацією ринку: ринок підрозділяється на підгрупи зі схожими 

запитами і купівельними характеристиками. Уміння сегментувати ринок – один з 

найважливіших і обов’язкових навичок для підприємства. Сегментація визначає, 

якою діяльністю займається підприємство, задає напрям під час розробки 

стратегії і визначає можливості, якими повинна володіти бізнес-одиниця. Таку 

думку поділяє В. Д. Шкардун, який визначає базовий ринок як ринок, де фірма 

вступає в конкурентну боротьбу [463]. Іншої думки дотримується російський 

академік Р. А. Фатхутдінов: базовий ринок – це безліч товарів або марок, які є для 

фірми конкуруючими. Але й Р. А. Фатхутдінов погоджується, що вибір базового 

ринку – це розбиття ринку на частини, що складаються із споживачів зі схожими 

потребами і поведінковими або мотиваційними характеристиками, і фокусування 

на сегментах, що створюють для організації сприятливі маркетингові можливості 

[443, с. 374, 600]. Вітчизняна дослідниця Г. І. Кіндрацька розширює поняття 

«макросегментація» (визначення базового ринку) як ідентифікація ринку товару, 
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яка враховує групи споживачів і набір функцій, що ґрунтується на конкретній 

технології. Макросегментація може здійснюватися за такими критеріями: 

потреба, технологія, тип споживачів, географічний район [283, с. 133]. 

Поглиблюючи запропонований Г. І. Кіндрацькою підхід визначатимемо 

базовий ринок за такими ознаками як: 

− географічні межі (наприклад, країни колишнього СРСР або Луганська 

область); 

− галузь господарства (наприклад, харчова промисловість); 

− товар або товарна категорія (наприклад, безалкогольні напої); 

− технологія створення та / або доставки цінності (виробництво, гуртова 

або роздрібна торгівля тощо); 

− споживча потреба, що задовольняється (наприклад, потреба у швидкій 

повноцінній їжі упродовж дня); 

− типологія клієнтів (наприклад, споживчий чи промисловий ринок). 

Сам процес визначення базового ринку уточнює розуміння керівником 

об’єкта управління. Інтерес керівника полягатиме в реалізації певних намірів на 

базовому ринку. Наміри керівника під час переведення їх в дії формуватимуть 

цілі. Наміри підприємства визначають сферу її інтересів – поточних і майбутніх. 

Як зазначає І. Ансофф, необхідна така концепція підприємницької діяльності, яка 

з одного боку, вказувала б на певний напрям розвитку підприємства, а з іншого, 

– забезпечувала б простір для її зростання. 126, проте на практиці наміри 

найчастіше є абстрактними і слабо вимірюються. Іноді вони відображають дуже 

далеку перспективу, тому наступним кроком слід конкретизувати наміри і 

перевести їх у цільову форму. Формалізовані наміри стосовно об’єкта управління 

називатимемо великі амбіційні цілі керуючого. 

ВАЦ – однозначне і непереборне прагнення до розвитку. ВАЦ ставлять 

перед підприємством проблему, яка повинна бути вирішена, здебільшого вони 

спрямовані на: 

− рішення конкретних завдань (наприклад, досягти обороту 600 млн. грн.); 



 290 

− боротьбу із конкурентом (наприклад, відомий виклик Kamatsu: «За 25 

років наздогнати та перегнати Caterpillar», що був лідером світового 

ринку); 

− зразок для наслідування (Watkins-Johnson мала намір за 20 років досягти 

такої ж слави і шани, які є в Hewlett-Packard); 

− внутрішня трансформація (наприклад, стати найефективнішим 

підприємством за витратами в галузі). 

Наступним кроком стає визначення стратегічного бачення. У випадку 

підприємницької діяльності називатимемо це рішення баченням підприємства 

(точніше – баченням підприємницької діяльності). Опис стратегічного бачення та 

доведення його до свідомості всіх керівників та співробітників є таким важливим, 

як стратегічний опис концепції підприємницької діяльності та довгострокових 

цілей розвитку. 

Останнім часом багато йдеться про важливість (і мало не необхідність) 

формування місії підприємства, але місія є дійсно актуальний інструментом, 

швидше, для крупних підприємств, що працюють не менше, ніж в національному 

масштабі. Набагато важливішою складовою успіху підприємства є визначення 

бачення. Бачення – це внутрішня домовленість щодо того, куди прямує 

підприємство, що власники прагнуть отримати в результаті діяльності 

підприємства. Бачення визначає, як організація чи підприємство буде виглядати 

в майбутньому. Бачення – це довгострокова перспектива. Організація іноді 

описує навіть свої прагнення щодо середовища, в якому вона працює. Водночас, 

місія визначає основні цілі організації чи підприємства, коротко описує, чому 

вона існує і що вона робить, щоб реалізувати своє бачення. Місія іноді 

використовується для встановлення «образу» організації в майбутньому.  

Що ж має бути вихідним рішенням – місія або бачення? На це питання 

неможливо відповісти однозначно. Якщо підприємець розпочинає нову 

підприємницьку діяльність, нові програми чи займається планом 

реструктуризації наявного підприємства, тоді бачення буде зумовлювати заяву 

місії та стратегічний план. Якщо є налагоджена підприємницька діяльність, де 
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місія встановлена, тоді місія буде зумовлювати заяву бачення та стратегічні 

програми. У будь-якому випадку важливо з самого початку діяльності мати 

уявлення про кінцевий або бажаний результат. 

Систематизація наявних визначень та практики формування бачення та 

місії підприємства дозволяє зробити висновок про взаємопов’язаність цих 

визначень. Незважаючи на те, з якого рішення розпочато, послідовно 

приймаються обидва, а й іноді усі три рішення про бачення підприємства, місію 

підприємницької діяльності та ВАЦ керівника щодо підприємницької діяльності, 

що можуть формулюватися як ВАЦ підприємства. 

Розглянемо визначення бачення та місії, запропоновані різними авторами. 

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд визначають стратегічне бачення як маршрут 

руху компанії до майбутнього, який визначає технології, цільові аудиторії, 

географічні і товарні ринки, перспективні можливості й образ компанії, якою вона 

має стати у майбутньому [432, с. 36]. Д. Аакер зауважує, що стратегічне бачення 

– бачення основної стратегії або низки стратегій. Реалізація оптимальної стратегії 

для підприємства може бути проблематичною через непідготовленість 

підприємства або поява нових умов. Бачення зумовлює напрямок і мету для 

тимчасових стратегій і стратегічних дій [1, с. 21]. Не можна погодитися з таким 

визначенням, через його реактивність, що суперечить системно-рефлексивній 

маркетинговій парадигмі. А М. Мескон із співавторами вказує, що корпоративне 

бачення визначає, чим є підприємство, тобто до чого вона прагне. Бачення є 

об’єднувальною ідеєю, для досягнення амбітної мети підприємства воно скеровує 

на це всю енергію підприємства і пояснює чому 348. Цікавим в цьому 

визначенні є надання баченню особливої ролі з об’єднання співробітників та 

роз’яснювальна функція. Схожі визначення подають і російські і вітчизняні 

дослідники. За А. П. Міщенком бачення – це пов’язаний з місією перспективний 

погляд на напрямки розвитку діяльності організації, базова концепція того, що 

організація намагається зробити і чого досягти [356, с. 314]. В. Руделіус, О. М. 

Азарян визначають корпоративне бачення як виразне, текстуально зафіксоване 

уявлення про майбутнє організації, її ідеальний образ [339, с. 392]. Слід 
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зазначити, що таке визначення не відображає роль бачення як інструменту 

узгодження інтересів стейкхолдерів, тому більш точним видається визначення 

В. Д. Шкардуна, що розуміє бачення як керівну філософію підприємницької 

діяльності, «обґрунтування існування фірми, не саму ціль, а швидше відчуття 

основної цілі фірми. Бачення є хорошим засобом мотивації, оскільки об’єднує 

індивідуальні ідеали всіх працівників фірми в єдиний еталон цінностей. 

Стратегічне бачення – образ майбутнього стану організації, який за допомоги 

системи істотних характеристик дає професійне якісне уявлення про бізнес-

успіхи організації в конкретній стратегічній перспективі» [463, с. 372].  

Визначимо процес формування бачення як спосіб, а саме бачення – як 

формалізований результат погодження інтересів формальних власників 

підприємства та керівників, щодо напрямку розвитку підприємства та образу 

стану підприємства в стратегічній перспективі. Організацію розробки бачення 

підприємства найчастіше бере на себе фактичний управитель підприємства, 

залучаючи до цього процесу тих стейкхолдерів, чиї інтереси організатор вважає 

за потребу врахувати у баченні. 

У свою чергу, місія – короткий і доступний для розуміння кожного, хто 

бере участь в діяльності підприємства (найчастіше – стейкхолдерів 

підприємства), вираз бачення. Якщо бачення як домовленість внутрішніх 

стейкхолдерів найчастіше стосується підприємницької діяльності, то місія 

формується для підприємства (або підприємств) чи корпоративного бренду і є 

відкритою для визначеного кола внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Д. Аакер 

вказує, що місія може використовуватися для відповіді на основні питання про 

підприємство. В чому полягає діяльність підприємства? Яким видом організації є 

підприємство? Що розуміють під стратегічним баченням підприємства? Місія 

може бути загальною заявою про стратегію підприємства і включати визначення 

[1, с. 30]: 

− масштаб діяльності – товарні ринки, на яких здійснюється діяльність, і 

де немає наміру конкурувати; 

− напрям зростання – товарні ринки і майбутні технології; 
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− сутність функціональної області діяльності та стратегій; 

− основні активи та навички, на яких заснована підприємницька  

діяльність. 

Ф. Котлер фактично повторює визначення, запропоноване Д. Аакером: 

«Місія визначає основну мету підприємства, філософію й основний напрям 

діяльності. Відповідає на питання: Яким бізнесом ми займаємося? Хто наші 

споживачі? Яка мета нашої роботи? Яким буде наш бізнес? Формулювання місії 

– це формулювання мети підприємства: чого воно хоче досягти в найширшому 

розумінні» [300, с. 122]. Р. А. Фатхутдінов вказує, що місія – це принципове 

призначення організації, яким вона відрізняється від інших організацій і в межах 

якого визначає характер операцій як зі своєю продукцією, так і на ринках. 

Правильно сформульована заява місії від імені організації – це вичерпний 

інструмент планування, який дозволяє менеджерам концентрувати увагу на 

основних напрямах сьогоднішньої і завтрашньої діяльності підприємства. 

Подібна заява окреслює коло клієнтів підприємства, описує пропоновані товари і 

послуги, обмежує географічну сферу діяльності, визначає основні технології, 

містить пріоритетні цінності або цілі, полегшує розуміння філософії, покладене в 

основу підприємства. Дослідження, на які посилається Р. А. Фатхутдінов [443, 

с. 611], показують, що організації, які заявляють про свою місію, мають кращі 

фінансові показники, створюють собі популярний імідж. Американські вчені 

М. Стал та Д. Грігзбі дають більш функціональне визначення: «корпоративна 

місія базується на викладі принципів бізнесу (бізнесів), в якому працює фірма... 

Така заява вказує, чому організація існує. Заяви про місію зазвичай містять опис 

головних видів продукції або послуг, які пропонує фірма; ринок або клієнтів, яких 

обслуговує фірма, зокрема їх географічне розташування; цінність, яку фірма 

надає клієнтам; дії або функції фірми» [71, с. 33].  

У відомому вітчизняному виданні «Стратегічний маркетинг» провідний 

фахівець Н. В. Куденко зауважує, що «місія фірми (або корпоративна місія) 

узагальнює головне призначення функціонування фірми, за допомоги якого вона 

реалізує мету свого існування (одержання прибутку). Місія фірми відтворює ті 
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різновиди підприємницької діяльності, на які орієнтується фірма з урахуванням 

ринкових потреб, кола споживачів, особливостей продукції та наявності 

конкурентних переваг» [308, с. 6]. А. П. Міщенко [356, с. 318], В. О. Василенко і 

Т. І. Ткаченко [146, с. 362], Г. І. Кіндрацька [283, с. 72] також пропонують 

визначати місію як найбільш загальну мету діяльності організації як 

конкурентоспроможної структури. Українські автори М. І. Бєлявцев, В. Н. 

Воробйов та інші вважають, що місія у широкому розумінні – це філософія і 

призначення фірми. Філософія визначає цінності, переконання та принципи, 

відповідно до яких фірма має намір реалізовувати свою діяльність. Призначення 

визначає дії, які вона має намір здійснювати, і те, якого типу організацією вона 

має намір бути. На думку згаданих авторів, місія у вузькому розумінні – це 

сформульоване твердження щодо того, для чого або з якої причини існує фірма, 

тобто місія розуміється як твердження, що розкриває значення існування, в якому 

виявляється відмінність цієї фірми від подібних до неї [138, с. 150]. 

Комунікаційну функцію віддають місії дослідники з Чернівецького 

національного університету І. Ф. Комарницький та З. І. Галушка («місія – коротке, 

чітке і зрозуміле визначення основних напрямків діяльності організації») [160, 

с. 111]. Колектив російських авторів у праці «Міжнародний маркетинг» за 

редакцією Г. Л. Багієва зазначає, що місія компанії – це місткий і образний вираз 

стратегічних завдань і інтересів, покликаний підкреслити переваги організації у 

межах її маркетингового мезо- і макросередовища [134, с. 660]. В. Д. Шкардун 

називає згадане заявою про місію фірми («коротке формулювання головної 

стратегічної мети фірми, призначене для публічного використання. Має яскраво 

виражений іміджевий характер»), а місію автор визначає як мету, задля якої існує 

фірма і яка повинна бути досягнута в плановому періоді [463, с. 362–369]. Схожої 

думки дотримуються й західні спеціалісти у галузі стратегічного управління, 

зокрема П. Дойль та Ф. Штерн зауважують, що місія корпорації виконує чотири 

функції. По-перше, вона покликана підвищити мотивацію співробітників, 

демонструючи зовнішню цінність, заради якої працює компанія. По-друге, вона 

викликає у співробітників, які працюють в різних підрозділах та бізнес-одиницях, 



 295 

почуття причетності до загальної мети, відчутті членства у великій родині 

однодумців. По-третє, вона дає уявлення про напрямок розвитку компанії, 

визначаючи ті ринки та технології, де менеджмент бачить кращі можливості. По-

четверте, вона встановлює головні принципи роботи компанії, що визначають 

характер її відносин зі співробітниками, клієнтами, постачальниками, 

дистриб’юторами та іншими зацікавленими групами. Декларація про місію 

складається з таких визначальних елементів: визначення області конкуренції, 

стратегічний намір або бачення, компетентність персоналу і конкурентні 

переваги, основні зацікавлені групи [245, с. 139–141]. 

З огляду на вищесказане місія підприємства має: 

− підвищити мотивацію співробітників, стимулювати їх прагнення до 

досягнення корпоративної мети; 

− викликати в співробітниках, що працюють в різних підрозділах, відчуття 

причетності до єдиної мети, відчуття членства у великій сім’ї 

однодумців; 

− давати уявлення про напрям розвитку підприємства, визначаючи ті нові 

ринки і технології, яким, на думку керівництва, належить майбутнє; 

− встановлювати основні принципи роботи підприємства, що визначають 

характер його взаємостосунків зі співробітниками, клієнтами, 

постачальниками, дистриб’юторами й іншим зацікавленими групами; 

− полегшувати підготовку організації до майбутнього, бути вагомим 

стимулом для змін; 

− сприяти формуванню поглядів керівництва на стратегічні плани 

підприємства щодо подальшого розвитку, допомагати менеджерам 

середньої ланки в рішенні завдань стратегічного й оперативного 

планування; 

− підтверджувати зовнішнім стейкхолдерам підприємства, що їх інтереси 

враховано у його діяльності. 

Бачення і місія підприємства спираються на його цінності і повинні 

враховувати інтереси їх носіїв. Цінності підприємства можуть розглядатися як 
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переконання, що є спільними для стейкхолдерів організації. Цінності визначають 

культуру і пріоритети організації та створюють умови, в яких приймаються 

рішення.  

Розрізнятимемо цільові аудиторії, чиї інтереси можуть бути враховані під 

час формування місії і референтні групи, які так чи так пов’язані з діяльністю 

підприємства. Власники очікують віддачі від інвестицій і зростання вартості 

підприємства. Зобов’язання перед співробітниками ґрунтується на пошані 

цінностей і гідності людей, які віддають свої сили підприємству, і добробут яких 

залежить від нього. Зобов’язання перед споживачами ґрунтуються на їх 

очікуваннях під час покупки і співпраці з підприємством. Зобов’язання перед 

суспільством визначаються етичним боргом підприємства. Таким чином, цінності 

– це створені і декларовані етичні зобов’язання підприємства перед власниками, 

персоналом, споживачами, партнерами і суспільством загалом. Частина 

цінностей є історичним результатом розвитку підприємства, але можливі й 

активні зміни цінностей. Це є важким завданням і вимагатиме кропіткої роботи, 

але кардинальні зміни в стратегії неможливі без перебудови системи цінностей. 

Цінності створюють стабілізаційну силу стратегії під час її реалізації. Цілком 

очевидно, що власники, співробітники й управлінський апарат підприємства не є 

абсолютно однорідною силою. У кожного підрозділу підприємства також є свої 

колективні інтереси. Тому під час формування бачення мають бути враховані 

інтереси внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, зокрема через формування 

системи цінностей підприємства. 

Для ефектвної реалізації системно-рефлексивного управління необхідно не 

тільки мати необхідний інструментарій для впливу на інтереси контрагентів 

(зокрема, клієнтів), а й вміти досліджувати їхні інтереси. На рис. 4.2 показана 

процедура аналізу поведінки і інтересів клієнтів щодо існуючої товарної категорії 

та наявній пропозиції.  
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Рис. 4.2. Процедура дослідження інтересів клієнтів в аналітичній 

підсистемі СРСМУ 

Джерело: власні розробки автора 

 

Таким чином процедура формування бачення та місії підприємства є 

циклічним (точніше – спіральним) процесом, що полягає у поступовому 

уточненні ключових стратегічних рішень (рис. 4.3). 

Процедура 1 полягає у формалізації інтересів керівника у ВАЦ. Процедура 

2 передбачає трансляцію ВАЦ керівника у бачення підприємства, що 

узгоджується із іншими ключовими внутрішніми стейкхолдерами підприємства. 

Для декларування бачення підприємства на внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів 

та на інші референтні групи формулюється місія підприємства (Процедура 3). 

Узгоджена місія підприємства надає нового змісту амбіціям керівника, та може 

призвести до уточнення ВАЦ (Процедура 4). Це відбувається переважно за умов 

недостатньої самовизначеності керівника щодо об’єкта управління. Залучення до 
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процесу формування бачення підприємства певних груп стейкхолдерів, вимагає 

додання до бачення цінностей (Процедура 6), що відображають інтереси 

стейкхолдерів (Процедура 5). Підтвердженням врахування інтересів 

стейкхолдерів стає поява декларації відповідних цінностей у місії підприємства 

(Процедура 7). Управитель може застосовувати місію для управління інтересами 

стейкхолдерів (зокрема, для формування нових інтересів або актуалізації 

наявних) – Процедура 8. 

 

 

Рис. 4.3. Процес формування бачення підприємства 

Джерело: власні розробки автора 

 

Наступне стратегічне рішення – формування корпоративної культури – 

впливає на процес та ефективність розроблення та втілення стратегії 

підприємства і загалом на діяльність у межах підприємства. Корпоративна 
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результатів в чітко визначений період часу (наприклад, збільшити частку 

підприємства на ринку ортопедичних матраців на 3 % до кінця 2016 року; 

забезпечити 60 % нумеричної дистриб’юції сиру на ринку Києва упродовж 3 

місяців тощо). На практиці цілі підприємства є багаторівневим деревом, і навіть 

якщо в його корені лежить прибуток, то на інших рівнях конкретизується, за 

рахунок чого він буде одержаний. М. Мак-Дональд 332 зазначає, що хоча вибір 

філософії і пріоритети підприємств відрізняються, цілі більшості з них 

передбачають: 

− збільшення ринкової вартості підприємства; 

− реалізацію амбіцій власників підприємства; 

− економічні цілі, що спрямовані на оптимізацію процесу використання 

ресурсів підприємства; 

− забезпечення достатнього рівня повернення інвестицій у 

довгостроковому періоді; 

− соціальні або зовнішньоекономічні цілі, що відповідають потребам і 

особистим прагненням працівників підприємства; 

− цілі, що відповідають сподіванням впливових зовнішніх стейкхолдерів. 

Ф. Котлер зазначає, що стратегічні цілі – це реальні вимірювані завдання, 

що стоять перед компанією [300, с. 127]. А на думку російського академіка Р.А. 

Фатхутдінова [443, с. 634] ціль – це виражений кількісно або якісно майбутній 

стан об’єкта управління, досягнення якого забезпечить рішення проблеми. 

Комплексне обґрунтування цілі в умовах посилення конкуренції набуває 

ключового значення, оскільки у разі формулювання цілі без необхідних 

обґрунтувань, втрати на її реалізації можуть бути в сотні тисяч разів більше  

економії, отриманої раніше. В. Руделіус, О. А. Виноградов, О. М. Азарян та інші 

у підручнику «Маркетинг» зазначають, що корпоративні цілі – це стратегічні 

планові показники діяльності, яких організація планує досягти для здійснення 

свого корпоративного бачення [339, с. 392]. 

Один з провідних фахівців у галузі управління професор Д. Аакер 

підкреслює, що розробка бізнес-стратегії включає уточнення стратегій до таких 
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функціональних областей, як, наприклад, продаж, бренд-менеджмент, розробки 

та дослідження, виробництво і фінанси. Така координація різних за 

функціональною сферою стратегій, щоб вони не були спрямовані в протилежні 

сторони, може виявитися важкою. Стратегічні цілі мають допомогти вирішити це 

завдання [1, с. 35]. 

Українські автори М. І. Бєлявцев, В. Н. Воробйов та інші вважають, що цілі 

– це конкретний стан окремих характеристик фірми, досягнення яких є для неї 

бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність. Залежно від періоду часу, 

необхідного для їх досягнення, цілі поділяються на довготермінові та 

короткотермінові [138, с. 151]. Г. І. Кіндрацька визначає ціль як конкретний стан 

окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти протягом певного 

часу [283, с. 76]. І. Ф. Комарницький та З. І. Галушка підкреслюють, що цілі 

виражають спрямованість підприємства щодо виконання місії; не тільки як 

бажаний результат, але й як інструмент діяльності підприємства. Українські 

автори М. М. Мартиненко та І. А. Ігнатьєва зауважують, що цілі – це є кінцеві 

результати, яких хоче досягти організація в певному (визначеному) періоді часу 

[343, с. 16]. А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [432, с. 38, 39, 69] визначають цілі 

як результати і наслідки, бажані для організації; критерії оцінки діяльності 

організації та її розвитку. Стратегічні цілі – це закріплення організації в галузі і 

підвищення конкурентоздатності; фінансові цілі – це заплановані фінансові 

показники. Цілі – конкретні результати й підсумки, які мають бути досягненні до 

певного строку; тісно пов’язані зі стратегічним баченням і цінностями компанії. 

Стратегічні цілі декомпозують бачення на функціональні та часові 

складові. Стратегічні цілі стають вхідними положеннями до формування стратегії 

підприємства та задають показники для стратегічного контролю (зокрема і 

моніторинг реалізації бачення підприємства). 
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4.2. Визначення базових ринків в стратегічному маркетинговому 

управлінні 

 

 

На рівні формування маркетингової стратегії відбувається уточнення 

базового ринку, що заданий баченням підприємства. Бачення підприємства може 

включати визначення базового ринку як такого, що вже є об’єктом управління у 

підприємницькій діяльності (для наявного підприємства) або уявлення про 

базовий ринок на рівні інтересів керівника (для нового підприємства). Стратегічні 

рішення першого рівня полягають в уточненні об’єкта управління в 

підприємницькій діяльності – базового ринку. 

Базовий ринок визначається за рахунок прийняття шести управлінських 

рішень: 

− географічні межі; 

− галузь господарства;  

− товар або товарна категорія;  

− технологія створення та/або доставки цінності; 

− споживча потреба, що задовольняється; 

− типологія клієнтів. 

Водночас, об’єктом управління, окрім базового ринку (що відповідає 4–7 

рангам рефлексії керівника), може ставати власне підприємницька діяльність 

(бізнес-процеси) за відповідного вибору джерела внутрішніх конкурентних 

переваг (таблиця 4.1).  

Якщо визначення географічного масштабу базового ринку є лімітаційним 

рішенням, то стратегія базового ринку та вибір джерела конкурентних переваг 

задають визначальні стратегічні альтернативи. 
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Таблиця 4.1  

Стратегічні рішення з уточнення базового ринку 

Параметри 

базового 

ринку 

Стратегічні рішення 

Географічний 

масштаб 

базового ринку 

Стратегія 

базового ринку 

Категорійна 

стратегія 

Джерело 

конкурентної 

переваги 

Географічні 

межі  

Визначаються 

географічні 

межі базового 

ринку 

Конкретизація 

меж базового 

ринку від 

локальної до 

глобальної ніші; 

від локального 

до глобального 

«блакитного 

океану» 

  

Галузь 

господарства  
 

Стратегія 

базового ринку 

визначає 

галузеві, 

товарні, 

технологічні, 

клієнтські межі 

базового ринку 

щодо наявного 

у трьох 

векторах: 

– розширення; 

– збереження 

– звуження 

(фокусування). 

На рівні базового 

ринку категорійна 

стратегія визначає 

галузь та товарну 

категорію. 

 

Товар або 

товарна 

категорія  

  

Технологія 

створення та / 

або доставки 

цінності 

 

На рівні 

стратегічних 

намірів 

категорійна 

стратегія визначає 

глибину 

управління 

каналами 

створення та 

доставки товару 

(зокрема за 

рахунок 

вертикальної 

інтеграції) 

Визначає ключову 

типологію 

підприємства: 

– об’єкт управління 

– підприємницька 

діяльність; 

орієнтація на 

внутрішні процеси, 

оптимізація 

діяльності, 

«придбання 

ринкової частки» 

– об’єкт управління 

– ринок; орієнтація 

на ринкову 

перевагу за 

рахунок 

маркетингових 

інновацій, 

диференціації 

Споживча 

потреба, що 

задоволь-

няється  

На рівні товарно-

ринкової стратегії 

та 

функціональному 

рівні споживча 

потреба визначає 

товарну категорію 

Типологія 

клієнтів 
   

Джерело: власні розробки автора. 
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Рішення, які приймають керівники стосовно до уточнення об’єкта 

управління – це вибір у системі двох координат: 

1. Фокусування (звуження базового ринку) або розширення й управління 

портфелем базових ринків. 

2. Об’єктом управління є базовий ринок (орієнтація на перетворення 

базового ринку за рахунок зовнішніх конкурентних переваг) або 

орієнтація на перетворення підприємства за рахунок внутрішніх 

конкурентних переваг. 

Два стратегічні рішення: модифікація базового ринку і, зокрема, її гранична 

форма – чиста диверсифікація, а також вибір джерела конкурентної переваги є 

визначальними у формуванні бізнес-стратегії. Рис. 4.4 репрезентує стратегічні 

альтернативи бізнес-стратегій, що базуються на зазначених рішеннях. Відповідно 

до згаданих альтернатив виникає 8 типових узагальнених базових стратегій. 

 

 

Рис. 4.4. Стратегічні альтернативи стратегії базового ринку 

Джерело: власні розробки автора  
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Зміст базових стратегій розкривається під час прийняття комплексу рішень 

інтегрованої маркетингової стратегії. Першим рішенням стає вибір між 

стратегією диверсифікації та фокусуванням у визначенні базового ринку. 

Рішення про вихід на нові базові ринки змінює підприємство, оскільки 

новий об’єкт управління вимагає інших цілей та сукупності його дій щодо цілей 

перетворення, тому рішення про диверсифікацію відноситься до найвищого рівня 

прийняття управлінських рішень. Можна так і визначати диверсифікацію як 

стратегію, що передбачає вихід підприємства в нові для нього сфери 

підприємницької діяльності. Підприємство вибирає диверсифіковане зростання, 

коли не може розвиватися на певному ринку з освоєним товаром, тому воно 

виходить на нові ринки шляхом розширення асортименту. Але диверсифіковане 

зростання можливо й у випадку розширення уявлення керівника про об’єкт 

управління через зміну інтересів тощо. 

Д. Аакер зазначає, що диверсифікація репрезентована двома стратегіями 

зростання, які зазвичай передбачають вихід на нові товарні ринки: розширення 

асортименту та розширення ринку [1, с. 192, 261], однак диверсифікація може 

також включати як нову продукцію, так і нові ринки. Стратегія диверсифікації 

може бути втілена як новим підприємством, так і при злиття (чи поглинання). 

Розрізнятимемо диверсифікацію концентричну, вертикальну, горизонтальну, 

чисту та конгломеративну (рис. 4.5).  

Вид диверсифікації залежить від того ступеня, в якому існуючі компетенції 

підприємства використовуватимуться у новій сфері діяльності. Якщо 

конгломеративна диверсифікація передбачає, що створюються принципово нові 

маркетингові компетенції (що не базуються на існуючих), то горизонтальна й 

вертикальна диверсифікація передбачають базування нової сфери діяльності на 

існуючих компетенція, відповідно, у товарній політиці або ринковій політиці. 

Незв’язаною диверсифікацією називатимемо таку, яка припускає включення до 

бізнес-портфелю нових сфер діяльності, що мають незначні стратегічні 

відповідності компетенція та бізнес-одиницям, вже наявним в портфелі. Зв’язана 

диверсифікація припускає включення до бізнес-портфелю підприємств нових 
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сфер діяльності, що мають значні стратегічні відповідності діяльності 

підприємства, його компетенція та бізнес-одиницям вже наявним в портфелі. 

 

 

Рис. 4.5. Матриця стратегічних альтернатив диверсифікації 

Джерело: власні розробки автора 
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продукцію, яка є технічно аналогічною продукції, що вже випускається, 
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− вертикальна диверсифікація передбачає нові канали маркетингових 

комунікацій існуючої продукції, у тому числі із охопленням нових 

споживчих сегментів; 

− горизонтальна диверсифікація, за якої нове підприємство виробляє 

продукцію, яка не пов’язана з продукцією, що вже випускається, але 

спрямована на ті ж самі групи споживачів  

− конгломеративна диверсифікація, за якої нове підприємство виробляє 

продукцію, яка абсолютно не пов’язана з продукцією, що вже 

випускається, і спрямована на абсолютно інші групи споживачів. 

Стратегія зростання через диверсифікацію виправдана, якщо виробничий 

або розподільний ланцюжок, в якому перебуває підприємство, надає недостатньо 

можливостей для зростання або забезпечення рентабельності або тому, що 

позиції конкурентів дуже сильні, або тому, що базовий ринок знаходиться у стадії 

спаду. Також диверсифікація виправдана за наявності вільних фінансових 

ресурсів та потреби забезпечити збалансованість портфелю напрямів діяльності.  

Здійснюючи стратегії концентричної диверсифікації, підприємство 

виходить за межі промислового або розподільного ланцюжка, усередині якого 

воно діяло, і шукає нові види діяльності, що додатково існують в технологічному 

і/або комерційному плані. Мета полягає в тому, щоб досягти ефекту синергії та 

розширити потенційний ринок підприємства. 

У випадку стратегії чистої диверсифікації підприємство освоює види 

діяльності, не пов’язані з його традиційним профілем ні в технологічному, ні в 

комерційному плані. Мета, звичайно, полягає в оновленні свого портфеля 

торгових марок чи напрямів діяльності. Поза сумнівом, стратегії диверсифікації 

найбільш складні та ризиковані, оскільки виводять підприємство в нові для нього 

базові ринки. Для їх успіху потрібно залучити значні кадрові та фінансові 

ресурси.  

Умовою успіху подібної стратегії П. Друкер називає наявність хоча б однієї 

загальної точки між новим і базовим виглядом діяльності, наприклад в частині 

ринку, технології або виробничого процесу [29, с. 16]. Такий підхід називається 
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стратегією горизонтальної інтеграції. Інші фахівці в галузі структурного 

управління відзначають важливість «культури підприємства» або «стилю 

управління», який характеризує організацію загалом і може бути ефективним для 

деяких видів діяльності та неефективним для інших.  

Ми називаємо це стратегією «опірної ноги»: ефективна диверсифікація 

можлива, якщо новий напрям підприємницької діяльності базується на ринковій 

або товарній компетенції наявної діяльності корпорації.  

Фактично, напрямом диверсифікації може бути горизонтальне або 

вертикальне переміщення в матриці стратегічних альтернатив диверсифікації 

(див. рис. 4.4).  

Діагональні переміщення без збереження наявних компетенцій виводять 

корпорацію в нову систему знань, де ключовим чинником успіху буде 

спроможність придбати відповідні компетенції та встановити контроль над їх 

застосуванням у новому підприємстві. Такий варіант чистої (в граничному 

випадку – конгломеративної) диверсифікації найчастіше відповідає побудові 

фінансових холдингів, у яких реалізується функція володіння, але не 

централізованого оперативного керування окремими підприємствами. 

Під час дослідження логіки диверсифікації в промисловості Франції [17, 

с. 48] були виявлені два виміри. Перший пов’язаний з характером стратегічної 

мети: диверсифікація може бути засобом як захисним (замістити напрям, що стає 

слабкішим), так і наступальним (зайняти нові позиції). Другий вимір стосується 

очікуваних результатів: менеджери можуть розраховувати або на економічний 

успіх (зростання, підвищення рентабельності), або на велику структурну 

узгодженість або доповненість стосовно поточної діяльності (експлуатація ноу-

хау). Перетин цих вимірювань дає чотири обґрунтування диверсифікації  

(таблиця 4.2). 
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Таблиця 4.2  

Мета та очікувані результати диверсифікації 

 

Характер мети 
Очікувані результати 

 

Узгодженість 

 

 

Економічний успіх 

 

Наступальна Експансія Розгортання 

Захисна Заміна Згортання 

Джерело: [17] 

 

Експансія. Підприємство прагне підсилити свою діяльність (наступальна 

мета), повністю реалізовуючи своє ноу-хау (узгодженість). Цього варіанту 

диверсифікації дотримується, наприклад, підприємство Salomon, світовий лідер з 

лижних кріплень, яке прийшло на ринок лижного взуття, а потім і лиж, і ключок 

для гольфу. Компанія SONY, лідер ринку споживчої електроніки, розширила 

свою діяльність на промисловий ринок (передусім – комп’ютерний), звукозапис 

та кінематографію (шляхом придбання голлівудської компанії Columbia 

Picturies). 

Заміна. Мета підприємства полягає в заміщенні виду діяльності, що йде на 

спад (оборонна мета) під час використання кадрових ресурсів високого рівня 

(узгодженість). Такої стратегії дотримувалось підприємство Framatome у кінці 

70-х років, коли стало вірогідним скорочення ринку АЕС. Корпорація Philip 

Morris в очікуванні звуження ринку тютюнових виробів та зниження прибутку 

перемістила фінансові ресурси у сферу продуктів харчування. 1985 року 

корпорація Philip Morris Companies Inc. придбала компанію General Foods 

Corporation, а за 3 роки – компанію Kraft Inc. разом із торговою маркою Kraft Food 

за 13 млрд. дол. та стала найбільшим у світі виробником споживчих товарів [292]. 

Розгортання. Це наступальна стратегія, орієнтована на високі економічні 

показники. Стів Джобс, один із засновників Apple Computer, що повернувся до 
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управління підприємством у скрутні для нього часи, не лише повернув його на 

передові позиції в галузі (завдяки лінійці комп’ютерів iMac й інноваційному 

підходу в дизайні й архітектурі комп’ютерної техніки), а й зробив лідером нової 

для Apple галузі – цифрових плеєрів, смартфонів та планшетів (відповідно, 

лінійки iPod, iPhone, iPad), що є яскравим прикладом диверсифікації-розгортання. 

Згортання. По суті, це оборонна стратегія, спрямована на пошук нового 

напряму для зростання. Такою була стратегія підприємства 3M (Minnesota Mining 

and Manufacturing), яке було засноване 1902 року для розроблення корундової 

шахти та виробництва абразивів, що згодом виявилося збитковим. Тоді діяльність 

підприємства було переорієнтовано на інші сфери. 1905 року почалося 

виробництво наждачного паперу, 1925 р. – першої з багатьох варіацій 

самоклейної стрічки Scotch. На початку 1940-х років підприємство 3М перейшло 

до виробництва матеріалів військового призначення. За цим було багато нових 

винаходів та інноваційних продуктів у великій кількості промислових галузей. 

Нині асортимент корпорації – більше 55 тис. різноманітних виробів, що 

продаються більш ніж у 200 країнах світу. Кожного року, принаймні, 30 % 

загального об’єму продажів припадає на продукцію, з моменту розробки якої 

пройшло менше чотирьох років. Зараз в арсеналі підприємства є понад 100 різних 

технологій, які дозволяють їй пропонувати передові рішення для найкращого 

задоволення потреб своїх клієнтів [290]. 

Ці логічні основи доповнюються двома спеціальними підходами: 

диверсифікацією з метою поліпшення іміджу («логіка іміджу») і для того, щоб не 

упустити розвиток нової перспективної технології («логіка вікна»). Важливо, щоб 

керівники на початковому етапі формування інтегрованої маркетингової стратегії 

якомога ясніше сформулювали логіку диверсифікації, оскільки саме вона 

визначить вибір критеріїв оцінки і вибір нових потенційних напрямів розвитку 

підприємства.  

Диверсифікація є актовою стратегією. Після виходу на новий ринок, 

компанія долучає його до портфелю своїх традиційних ринків, при цьому 

залишаючись диверсифікованою (тобто такою, що реалізує підприємницьку 
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діяльність на різних базових ринках). Але типологія стратегії змінюється на 

стратегію органічного розвитку. До «актових» стратегій також може належати 

інтеграційна стратегія.  

Реалізація стратегії диверсифікації передбачає створення нової СБО, що 

відповідає за системно-рефлексивне управління новим базовим ринком 

підприємства. На рис. 4.6 показано діаграму процесів зі створення та реалізації 

статегії нової СБО. Для її побудови використано методологію структурно-

функціонального моделювання IDEF0, яка надає можливість забезпечити 

взаємозв'язок процесів, функцій, інформаційних потоків, засобів і структурних 

підрозділів підприємства. Декомпозиція діаграми відображає основні підпроцеси 

системно-рефлексивного управління новим базовим ринком.  

 

Рис. 4.6. Процедура реалізації стратегії диверсифікації зі створенням 

нової СБО 

Джерело: власні розробки автора 

1
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Департамент фінансів

Виробничий департамент 

3

Внутрішній 

інвестиційно-

операційний план

Дані по ринку, в т.ч. дослідження

Дані по системі продажу

Дані по виробництву

Департамент розвитку

Співвідношення 
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Альтернативою стратегії диверсифікації є стратегія фокусування, тобто 

концентрації на потребах одного сегменту або групи покупців, без прагнення 

охопити весь ринок. Мета полягає в задоволенні потреб вибраного цільового 

сегменту кращим чином, ніж конкуренти. Наприклад, виробник фарб може 

вирішити мати справу тільки з професійними художниками, відмовившись від 

пересічних покупців, від будівельної, автомобільної й інших галузей. В 

автомобільній промисловості торгова марка Lexus звертається тільки до вузького 

сегменту найбагатших, який вона задовольняє краще, ніж інші підприємства. 

Стратегія фокусування дозволяє завоювати велику частку ринку в цільовому 

сегменті, але завжди веде до малої частки ринку загалом. 

Слід розрізняти стратегію фокусування на рівні визначення базового ринку 

підприємства і концентрацію на рівні стратегії охоплення ринку. У першому 

випадку йдеться про визначення меж території конкуренції й споживчого і 

товарного ринку, а в другому – про вибір окремої ніші базового ринку з 

урахуванням кон’юнктури базового ринку загалом. 

Визнаний фахівець зі стратегій конкуренції М. Портер [391, с. 52] зауважує, 

що розробляючи конкурентну стратегію, фірми прагнуть знайти і втілити спосіб 

вигідно і довготривало конкурувати у свій галузі. Універсальної конкурентної 

стратегії не існує; лише стратегія, узгоджена з умовами конкретної галузі 

промисловості, навичками і капіталом, яким володіє конкретна фірма, може 

принести успіх. Вибір конкурентної стратегії визначають два головні моменти. 

Перший, структура галузі, в якій діє фірма. Сутність конкуренції в різних галузях 

сильно відрізняється, а вірогідність довготривалого отримання прибутку в різних 

галузях є неоднаковою. Другий головний момент – це позиція, яку фірма займає 

в межах галузі. Деякі позиції вигідніші, ніж інші, незалежно від середньої 

прибутковості галузі як такої.  

Ф. Котлер зазначає, що маркетингова стратегія конкуренції дозволяє 

найкраще позиціонувати пропозицію компанії стосовно пропозицій конкурентів, 

враховуючи її позицію в галузі, а також цілі, можливості і ресурси [300, с. 600]. 



 312 

І. Ансофф зауважує, що конкурентна стратегія визначає різноманітні підходи, за 

допомоги яких підприємство буде діяти в кожній стратегічній галузі; відповідає 

на питання, як слід поводитись підприємству в обраній стратегічній галузі, щоб 

його шлях до досягнення своїх цілей в умовах конкуренції пролягав оптимальним 

маршрутом [125, с. 260]. А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд стверджують, що 

стратегія конкуренції підприємства включає підходи до підприємницької 

діяльності та ініціативи, які вона використовує для залучення клієнтів, ведення 

конкурентної боротьби та посилення своєї позиції на ринку [431, с. 205; 432, 

с. 164–165].  

Узагальнюючи класичні підходи, відзначимо, що конкурентна стратегія – 

це   система   рішень   на   різних   рівнях   інтегрованої   маркетингової   стратегії 

(таблиця 4.3). 

 

Таблиця 4.3  

Види конкурентних стратегій 

Рівень прийняття 

стратегічних 

маркетингових рішень 

Типологія маркетингової 

стратегії 

Сутність стратегічного 

маркетингового рішення 

Визначення базового 

ринку 

Джерело конкурентної переваги 

(базова конкурентна стратегія) 

За рахунок чого підприємство 

реалізовуватиме бачення:  

 за рахунок перетворення 

ринку (зовнішні 

конкурентні переваги) 

 за рахунок перетворення 

підприємницької діяльності 

(внутрішні конкурентні 

переваги) 

Стратегічні наміри Конкурентні амбіції Задля реалізації яких 

конкурентних інтересів 

формується стратегія 

Стратегія конкурентної 

поведінки 

Визначення цільових 

конкурентів і ступеня 

врахування діяльності 

конкурентів у формуванні 

власної стратегії 
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Продовження таблиці 4.3 

Рівень прийняття 

стратегічних 

маркетингових рішень 

Типологія маркетингової 

стратегії 

Сутність стратегічного 

маркетингового рішення 

Товарно-ринкова 

стратегія 

Стратегія позиціонування Відповідь на питання: «чому 

покупці та споживачі віддадуть 

перевагу пропозиції 

підприємства?» 

Джерело: власні розробки автора 

 

Ключовим питанням розроблення стратегії розвитку є уточнення природи 

джерела конкурентної переваги, яка стає базою для подальших стратегічних і 

тактичних кроків. Конкурентні переваги розділяються на внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні конкурентні переваги мають цінність для виробника (продавця); 

зовнішні – для споживача та покупця. Наприклад, нижча ціна є зовнішньою 

конкурентною перевагою, а нижча собівартість – внутрішньою. 

Якщо на рівні стратегічних намірів компанія прагнути досягти або 

утримати лідерських позицій, то на рівні товарно-ринкової стратегії джерело 

конкурентної переваги трансформується у визначення стратегії лідерства за 

витратами (або перевага за продуктивністю) та лідерство за рахунок 

диференціації (або перевага за ринковою силою, перевага щодо позицій 

конкурентів). Аналогічно у випадку стратегії фокусування формуватиметься 

стратегія фокусування на витратах або фокусування на диференціації. Таким 

чином, обрані базові стратегії розрізнятимуться залежно від того, на яку перевагу 

вони спираються.  

Проведені дослідження (рис. 4.7) вказують на те, що значна кількість 

(майже 40 %) підприємств прагнуть впроваджувати інноваційну стратегію як на 

технологічному, так і на маркетинговому рівні. Імітаційна стратегія притаманна 

35 % підприємств. Хоча середня успішність підприємств з імітаційною 

стратегією нижчою за середню успішність інноваційних підприємств, але рівень 

інновацій не є визначальним для успіху підприємницької діяльності (ці параметри 

демонструють низьку асоційованість згідно коефіцієнту Крамара по результатах 

дослідження). 
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Рис. 4.7. Рівень ринкових та технологічних інновацій 

Джерело: власні дослідження автора 

 

На думку М. Портера [391, с. 58], існують чотири (в перших роботах – три) 

базові конкурентні стратегії, що розрізняються за своїм цільовим ринком (весь 

ринок або певний його сегмент) і за типом конкурентної переваги, що 

реалізується підприємством: за витратами або за кращими якостями товару. Цей 

погляд на базові стратегії ілюструє рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Матриця М. Портера 

Джерело: [391] 

 

В основі типових стратегій, які пропонує матриця М. Портера, покладено 

ідея про те, що кожна з них заснована на конкурентній перевазі, і для того, щоб 

досягти такої переваги, підприємство повинне вибрати свою стратегію. Кінцева 

цінність, створена підприємством, визначається тим, скільки клієнти готові 

заплатити за товари або послуги, запропоновані підприємством. Відповідно, 

диференціація – здатність забезпечувати покупця унікальною і більшою цінністю 

у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей або 

післяпродажного обслуговування. Підприємство створює особливу цінність для 

покупця (це й є сенсом диференціації), якщо воно дає покупцю таку економію, 

або такі споживчі властивості, які він не може отримати, придбавши товар 

конкурента. 

Слід зауважити, що визначення базової конкурентної стратегії на основі 

матриці Портера суттєво обмежується через неврахування ступеня 

глобалізованості базового ринку і умовність виділення конкурентних переваг. 

Розширена матриця базових конкурентних стратегій (рис. 4.9). дозволяє 

врахувати як особливості ринкового середовища, так і розширити діапазон 
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потенційних конкурентних переваг, що покладаються в основу базової 

конкурентної стратегії. 

 

 

Рис. 4.9. Розширена матриця базових конкурентних стратегій 

Джерело: власні розробки автора 

 

Для більшості підприємств проблема ефективної діяльності на ринку 

полягає не в пошуку і створенні конкурентної переваги, а в її утриманні упродовж 

достатньо довгого часу. Для кожного варіанта базової конкурентної стратегії 

передбачаються окремі варіанти дій з її реалізації (таблиця 4.4). 
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Таблиця 4.4  

Реалізація базової конкурентної стратегії 

Базова стратегія Фокусування Лідерство за 

рахунок орієнтації 

на внутрішні 

конкурентні 

переваги 

Лідерство за 

рахунок 

диференціації 

Напрями 

підвищення 

конкурентоспро-

можності 

Підприємство стає 

меншим і більш 

сфокусованим 

Підприємство стає 

кращим і швидшим 

Підприємство стає 

відмінним від інших 

Зміст дій  реструктуризація 
продуктового 

портфелю; 

 відмова від зайвих 
видів діяльності; 

 реорганізація і зміни 
корпоративної 

культури.  

 реінжиніринг 

бізнес процесів; 

 основна увага на 

підвищення якості; 

 безперервне 

поліпшення методів і 

операцій; 

 технологічні 

інновації і ринкова 

імітація. 

 ринкові інновації; 

 орієнтація на 

управління і 

задоволення інтересів 

зовнішніх 

стейкхолдерів.  

Джерело: складено на основі [391] 

 

Стратегія орієнтації на внутрішні конкурентні переваги (лідерства за 

рахунок економії на витратах) спирається на продуктивність і зазвичай пов’язана 

з існуванням ефекту досвіду. Вона передбачає ретельний контроль за постійними 

витратами, інвестиції у виробництво, направлені на реалізацію ефекту досвіду, 

ретельне опрацьовування конструкції нових товарів, зниження збутових та 

рекламних витрат. У центрі уваги всієї стратегії – низькі витрати порівняно з 

конкурентами. 

Перевага щодо витрат створює ефективний захист проти конкурентних сил 

та, у випадку ринкового паритету, – перевагу у прибутковості. 

− Підприємство здатне протистояти своїм прямим конкурентам навіть у 

разі цінової війни і може отримувати прибуток при ціні, що мінімально 

допустима для конкурентів. 

− Сильні клієнти не можуть добитися зниження ціни нижче за рівень, 

прийнятний для найбільш сильного конкурента. 
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− Низькі витрати забезпечують захист проти сильних постачальників, 

оскільки дають підприємству велику гнучкість у разі підвищення 

вхідних витрат. 

− Низькі витрати забезпечують також захист проти сильних посередників, 

надаючи підприємству гнучкість за вимоги зниження ціни. 

− Низькі витрати створюють бар’єр входу для нових конкурентів і 

водночас добрий захист проти товарів-замінників. 

Лідерство за рахунок економії на витратах дає надійний захист від 

конкурентної боротьби через більшу ефектність. Водночас мають бути враховані 

ризики стратегії лідерства з витрат: 

 технологічні зміни, що знецінюють попередній досвід та інвестиції; 

 дифузія технології за низьких витрат до підприємств, що нещодавно 

вийшли на ринок, і до імітаторів; 

 нездатність вчасно виявити необхідність внесення змін в товар через 

надмірну увагу до витрат; 

 інфляція витрат, що звужує можливості підприємства щодо підтримки 

різниці в цінах, необхідної для подолання небезпеки з боку марок 

конкурентів або інших варіантів диференціації. 

Зі свого боку, метою стратегії диференціації (орієнтація на зовнішні 

конкурентні переваги) є додання товару відмінних властивостей, які важливі для 

покупця і які відрізняють товар від пропозицій конкурентів. Підприємство прагне 

створити ситуацію монополістичної конкуренції, в якій воно, завдяки своїм 

відмінним особливостям, володіє значною ринковою силою [19]. 

Цю думку поділяє професор Девід А. Аакер, який зазначає, що стратегія 

диференціації – це така стратегія, коли запропонований продукт диференціюється 

від конкурентних шляхом забезпечення значення до клієнта, наприклад, через 

покращення експлуатаційних характеристик, якості, престижності, властивостей, 

сервісної підтримки, надійності або зручності продукту [1, с. 7]. М. Стал та 

Д. Грігзбі зауважують, що диференціювання стосується продукту або послуги, 

яку покупець сприймає як так чи інакше унікальну. Часто диференціювання 
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складається з формування іміджу марки шляхом широкої реклами, додавання 

характеристик або функцій у продукт, щоб зробити його відмінним від 

конкуруючої продукції, надаючи клієнтові разом з продуктом додатковий сервіс, 

створюючи велику дилерську мережу для поширення й ремонту, або поширюючи 

лише дуже високоякісні вироби. Диференціювання базується на ідеї, що клієнти 

заплатять більше за товар, якщо помітять, що він відрізняється, і якщо критерій 

відмінності оцінений клієнтом [71, с. 87]. Н. В. Куденко зазначає, що стратегія 

диференціації передбачає досягнення підприємством певних конкурентних 

переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів [307]. Основна ідея 

диференціації полягає у тому, що товар підприємства має відрізнятися від товарів 

конкурентів і бути дещо неповторним з погляду споживача; при цьому ціна і 

витрати мають другорядне значення і, зазвичай, відрізняються високим рівнем.  

М. Портер зауважує, що диференціація продукту означає, що фірми, які 

функціонують у галузі, мають перевагу впізнаваності бренду і лояльності 

споживачів, що з’явилися результатом витрачених зусиль у галузі реклами, 

обслуговування, додання продукту якісних відмінностей або просто завдяки 

тому, що першими почали його виробництво. А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд 

підкреслюють, що стратегія диференціації полягає не тільки у пропозиції 

споживачу товару з унікальними споживчими якостями, але й підтримку цієї 

унікальності упродовж тривалого часу [432, с. 178]. 

Диференціація, подібно до лідерства за витратами, захищає підприємство 

від конкурентних сил, але в інший спосіб. 

− Щодо до прямих конкурентів диференціація знижує замінюваність 

товару, підсилює прихильність марці, зменшує чутливість до ціни і 

водночас підвищує рентабельність. 

− Прихильність клієнтів ослабляє їх тиск на підприємство й утрудняє 

вихід на ринок нових конкурентів. 

− Підвищена рентабельність збільшує стійкість до можливого зростання 

витрат в результаті дій сильного постачальника. 
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− Прихильність споживачів та потенціал прибутку спричиняє бажання 

посередників мати товар підприємства у власному асортименті. 

− Нарешті, відмінні властивості товару і завойована прихильність клієнтів 

захищають підприємство також і від товарів-замінників. 

Попри те, що наявність відмінних якостей вимагає, зазвичай, більших 

витрат, успішна диференціація дозволяє підприємству досягти більшої 

рентабельності за рахунок того, що ринок готовий прийняти вищу ціну 

диференційованого товару. Стратегія щодо типу не завжди сумісна з метою 

завоювання найбільшої частки ринку, оскільки більшість покупців може бути не 

схильна платити підвищену ціну навіть за найкращий товар. Існують й інші 

ризики стратегії диференціації. 

− Роль чинника диференціації зменшується у міру того, як товар стає все 

більш звичним. 

− Сприйняття диференціації знижується під впливом імітацій. 

− Розрив у цінах щодо конкурентів з низькими витратами стає таким 

великим, що зберегти прихильність до диференційованої марки 

виявляється неможливим. 

Джерела конкурентних переваг також є визначальними при формуванні 

базової конкурентної стратегії реалізації стратегічних намірів підприємства 

(рис. 4.10). Так, наприклад, стратегія збереження позицій за рахунок внутрішніх 

конкурентних переваг передбачатиме часткове згортання асортименту продукції, 

що випускає підприємство, задля збільшення ефекту масштабу по тих виробах, 

що залишаються в асортименті.  

Розглянуті джерела конкурентної переваги вимагають для своєї реалізації 

різноманітних ресурсів і знань. Стратегія лідерства за рахунок економії на 

витратах передбачає стабільні інвестиції, високу технічну компетентність, 

суворий контроль над виробництвом і збутом, прості у виготовленні, 

стандартизовані товари. Першочергову роль відіграє виробництво, технологічні 

інновації та фінансовий ресурс. 
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Рис. 4.10. Матриця базових конкурентних стратегій реалізації 

стратегічних намірів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Стратегія диференціації передбачає, передусім, наявність маркетингових 

інновацій. Головною є здатність передбачати еволюцію ринку або проактивна 

позиція з управління ринком. Важлива також координація НІОКР, виробництва і 

маркетингу, тобто повинна підтримуватися рівновага між різними функціями. 

 

 

4.3. Стратегічні наміри в інтегрованій маркетинговій стратегії 

підприємства 
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діяльності чи утриманні позицій. У традиційній парадигмі стратегічного 

управління стратегічні наміри узгоджуються з ринковими можливостями; в 

системно-рефлексивній парадигмі наміри стають напрямом перетворення ринку 

як об’єкта управління. Стратегічні наміри зростання, стабілізації або згортання 

діяльності стосовно базового ринку визначають типологію стратегій 

інтеграційного зростання, конкурентної поведінки; вибір інноваційної або 

імітаційної стратегії (відповідно, моделі диференційованого або паритетного 

позиціонування). 

Забезпечення зростання є найпоширенішим мотивом інтеграції, це 

найлегший і, найчастіше, найшвидший шлях зростання. Щоб бути виправданою, 

інтеграція повинна бути прибутковою і забезпечити ефект синергії. Інтеграція 

дозволяє отримати доступ до досліджень і патентів, що є в іншого підприємства. 

Це має позитивний результат і у випадку, коли підприємство володіє товарами і 

патентами, але обмежене у фінансових і торгових ресурсах. Інтеграція – це 

поглиблення співпраці суб’єктів управління (від різних форм спільної діяльності 

до повного об`єднання), поглиблення взаємодії і взаємозв’язків між 

компонентами системи управління.   

Інтеграційна стратегія виправдана як спосіб реалізації стратегії 

диверсифікації, коли підприємство може підвищити свою рентабельність, 

контролюючи різні стратегічно важливі для нього ланки в ланцюзі виробництва і 

продажу товару. Може йтися, наприклад, про забезпечення регулярності 

постачань або контроль збутової мережі; про отримання доступу до інформації 

щодо роботи попередніх або подальших ланок. Розмежовуватимемо стратегічні 

альтернативи інтеграції: вертикальна інтеграція «вперед» і «назад» та 

горизонтальна інтеграцію, форми інтеграції: злиття, поглинання, створення 

спільних підприємств та альянсів.  

Злиття передбачає об’єднання активів двох підприємств шляхом контролю 

з боку керівництва нового підприємства, що знаходиться у спільному володінні 

акціонерів підприємств, що беруть участь у цьому процесі. Злиття – це будь-яке 
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об’єднання господарюючих суб’єктів, в результаті якого утворюється єдина 

економічна одиниця з двох (або більше) раніше наявних структур. 

Поглинання або придбання має місце там, де одне підприємство одержує 

контроль над іншим шляхом придбання контрольного пакету акцій з правом 

вирішального голосу. Поглинання підприємства можна визначити як взяття 

одного підприємства іншим під свій контроль, управління їм з придбанням 

абсолютного або часткового права власності на нього. Поглинання підприємства 

часто здійснюється шляхом скуповування всіх акцій підприємства на біржі, що 

означає придбати це підприємства. Поглинання, як і злиття, передбачає глибоку 

інтеграцію і довгостроковий плановий горизонт. 

Утворення спільного підприємства Обмежує ризик інвестора одним, 

окремо взятим проектом. Зі свого боку створення альянсу або укладання 

договорів про співпрацю може бути тимчасовим і відносини можуть бути 

розірвані за зміни обставин (кон’юнктури ринку, фінансового становище 

підприємств тощо). 

Зупинимося на стратегічних альтернативах інтеграції підприємств, що 

зустрічаються найчастіше. Залежно від характеру інтеграції підприємств 

доцільно виділяти наступні її види: 

− вертикальна інтеграція («назад» та «вперед»); 

− горизонтальна родова інтеграція; 

− горизонтальна інтеграція; 

− конгломеративна інтеграція. 

Вертикальна інтеграція – об’єднання підприємств різних галузей, зв’язаних 

технологічним процесом виробництва та/або реалізації готового продукту, тобто 

розширення підприємством своєї діяльності або на попередні виробничі стадії, 

аж до постачальників сировини, або на подальші – до кінцевого споживача.  

Стратегії вертикальної інтеграції «назад» (або «вгору») використовуються 

для того, щоб стабілізувати або захистити стратегічно важливе джерело 

постачання. Іноді така інтеграція необхідна, оскільки постачальники не 

володіють ресурсами або ноу-хау, щоб випускати деталі або матеріали, що 
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необхідні підприємству. Ще однією метою може бути доступ до нової технології, 

критичної для успіху базової діяльності. Багато виробників комп’ютерів 

інтегрувалися з виробниками напівпровідникових компонентів, щоб оволодіти 

цією, базовою для них технологією. Прикладом може слугувати купівля 

найбільшою в Україні управлінською структурою System Capital Management 

акцій ЗАТ «Криворізький завод гірського устаткування» і ВАТ «Криворізький 

центральний рудоремонтний завод», розташованих в Дніпропетровській області. 

Це придбання було здійснено відповідно до стратегії групи SCM з формування 

вертикально-інтегрованої структури в гірничо-металургійному комплексі (ГМК). 

Входження згаданих підприємств до складу гірничо-металургійного дивізіону 

групи SCM дозволило їй включити ще одну ланку в ланцюжок створення вартості 

цього напряму діяльності. SCM розглядала придбання заводів як стратегічну 

інвестицію [236].  

Стратегії інтеграції «вперед» (або «вниз»). Мотивацією в цьому випадку є 

забезпечення контролю над вихідними каналами. Для підприємства, що випускає 

споживчі товари, може йтися про контроль над збутом через франшизну мережу, 

ексклюзивні контракти або про створення власних магазинів типу мережі Yves 

Rocher. На промислових ринках головна мета полягає в контролі за розвитком 

подальших ланок промислового ланцюжка, які забезпечуються підприємством. 

Саме тому деякі базові галузі беруть активну участь у розвитку підприємств, що 

здійснюють подальше перетворення їх продукції. Інколи інтеграція «вперед» 

здійснюється для того, щоб краще знати користувачів продукції підприємства. У 

цьому випадку підприємство створює філіал, завдання якого полягає в розумінні 

проблем клієнтів з метою повнішого задоволення їх потреб. 

Горизонтальна інтеграція Y-типу – об’єднання підприємств однієї галузі, 

що виробляють однакову продукцію або здійснюють одні і ті ж стадії 

виробництва. Ці стратегії мають на меті підсилити позиції підприємства шляхом 

поглинання або контролю певних конкурентів. Обґрунтування застосування 

таких стратегій можуть бути досить різноманітними: нейтралізувати конкурента, 

що заважає, досягти критичної маси для отримання ефекту масштабу, одержати 
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виграш на взаємодоповнюваності асортименту товарів, дістати доступ до 

збутової мережі або до сегментів покупців. У зв’язку з цим можна загадати злиття 

двох найбільших металургійних підприємств світу – концернів Arcelor і Mittal 

Steel. Об’єднання європейського сталеливарного підприємства Arcelor і групи 

Mittal Steel спрямоване на рішення конкурентної сутички між двома групами. 

Нова група отримала назву Arcelor-Mittal. 

Особливий вид горизонтальної інтеграції – родове злиття X- або K-типу – 

об’єднання підприємств, що випускають взаємозв’язані товари. X-інтеграція – це 

об’єднання взаємодоповнювальних, схожих за масштабами збуту підприємств 

або напрямів діяльності, а К-інтеграція – це приєднання підприємства або 

додаткового напряму без зміни основного напряму діяльності. 

Конгломератне злиття (H-типу) – об’єднання підприємств різних галузей 

без наявності виробничої спільності, тобто злиття такого типу – це злиття 

підприємства однієї галузі з підприємством іншої галузі, що не є ні 

постачальником, ні споживачем, ні конкурентом. У межах конгломерату 

підприємства, що об’єднуються, не мають ні технологічної, ні цільової єдності з 

основною сферою діяльності підприємства-інтегратора. Профільне виробництво 

у таких об’єднаннях набуває розмитих контурів або зникає зовсім. 

Зі свого боку можна виділити три різновиди конгломератного злиття. 

− Злиття з розширенням продуктової лінії (product line extension       

mergers) – поєднання неконкуруючих продуктів, що мають схожі канали 

реалізації та/або процес виробництва. Існує можливість інтеграції 

комбінованого типу – особливо за об’єднання великих 

транснаціональних корпорацій. Яскравим прикладом є придбання за 57 

млрд. доларів корпорацією Procter & Gamble, провідним виробником 

мийних засобів і товарів особистої гігієни, підприємства Gilette – 

виробника однойменних бритв, батарейок Duracell, засобів догляду за 

ротовою порожниною Oral-B і побутових електроприладів під торговою 

маркою Braun. У результаті злиття утворилася найбільше в світі 

підприємство споживчого сектору з річним прибутком у розмірі більше 
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60 млрд. доларів, що дозволило їй обійти англо-голландське 

підприємство Unilever і посісти перше місце у світовій індустрії 

споживчих товарів. 

− Злиття з розширенням ринку (market extension mergers) – придбання 

додаткових каналів реалізації продукції, наприклад, супермаркетів, в 

географічних районах, які раніше не обслуговувалися. 

− Чисте конгломератне злиття, що не припускає ніякої спільності. 

У межах стратегії інтеграції можуть прийматися і зворотні рішення – про 

дезінтеграцію раніше об’єднаних підприємств, а також рішення про органічний 

розвиток, тобто реалізацію стратегічних намірів за рахунок власних ресурсів, без 

об’єднання зусиль з іншими підприємствами. 

Якщо базові конкурентні стратегії більшою мірою відносяться до стратегії 

підприємств, то стратегія конкурентної поведінки стосується окремих товарів, 

бізнес-одиниць, марок, напрямів діяльності, і в меншій – підприємств загалом. На 

різних товарних або географічних ринках підприємство може застосовувати різні 

варіанти стратегії. Стратегія конкурентної поведінки визначає активність та 

напрям дій щодо лідера відповідного ринку. Урахування в явній формі позицій і 

дій конкурентів репрезентує важливий компонент стратегії. Аналіз 

конкурентоспроможності дозволяє оцінити масштаб конкурентної переваги 

підприємства щодо найнебезпечніших конкурентів і зрозуміти спрямованість їх 

дій. Наступний крок – на основі реалістичних оцінок чинних конкурентних сил 

розробити стратегію і визначити засоби досягнення поставленої стратегічної 

мети. 

Ф. Котлер [300, с. 604], виходячи з частки ринку, що належить 

підприємству, виокремлює чотири типи конкурентної стратегії: стратегії «лідера 

ринку», «виклику лідеру», «послідовника» і «фахівця» («нішера»). Наші 

дослідження вказують на наявність і можливість ефективного застосування ще 

двох варіантів конкурентної поведінки – стратегія «домінатора» та стратегія 

«загарбника» (таблиця 4.5). Окрім зазначених в таблиці варіантів, існує ще один 
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– стагнаційна стратегія, за якої ринкова активність будується без урахування 

становища та дій конкурентів. 

 

Таблиця 4.5  

Варіанти стратегії конкурентної поведінки 

 Домінатор Лідер 

ринку 

Виклик 

лідеру 

Загарбник Наступник Експерт 

Ринкова 

позиція 

Домінуюча Найбіль-

ша 

частка 

2–3 місце 

за 

ринковою 

часткою 

Невизна- 

чена на 

початок 

активних 

дій. 

Ринкова 

частка 

може бути 

нульовою. 

Суттєва 

(співвідно-

шення 

ринкової 

частки з 

ринковою 

часткою 

лідера 

більше за 

1/4) 

Найбільша 

частка у 

ринковій 

ніші 

Сектор 

ринку 

Весь ринок Весь 

ринок 

Весь ринок Весь ринок 

або 

найбільші 

сегменти 

Вужчий за 

лідера 

(найчастіше 

– найбільші 

сегменти) 

Ринкова 

ніша 

Урахування 

дій 

найбільших 

конкурентів 

Незначне Значне Макси-

мальне 

Суттєве Макси-

мальне 

Середнє 

Активність 

щодо 

найбіль-

шого 

конкурента 

Незначна Активні 

захисні 

дії 

Макси-

мальна 

Суттєва Суттєва 

(наслідуван

ня дій 

лідера, 

захисні дії) 

Незначна 

Ринкова 

активність 

(формуван-

ня попиту, 

вплив на 

спожива-

чів) 

Макси-

мальна 

Значна Значна Значна Суттєва Макси-

мальна у 

межах 

ринкової 

ніші 

Ресурси Макси-

мальні 

Значні Значні Значні Суттєві Незначні 

Досвід 

(Вплив 

закону 

досвіду) 

Макси-

мальний 

Значний Значний Значний 

досвід на 

інших 

ринках 

Суттєвий Значний у 

ніші 

Джерело: власні розробки автора 
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В основу формування стратегій конкурентної поведінки покладено ефект 

масштабу, що є похідною ефекту (або закону) досвіду. Ефект досвіду, уперше 

описаний фірмою Boston Consulting Group у межах емпіричних досліджень про 

зміну ціни і витрат в різних галузях, полягає у тому, що реальні (тобто без 

урахування інфляційної складової) витрати на виробництво однієї одиниці 

продукції зменшуються на відносно постійну величину (близько 20 – 30 %), коли 

кумулятивна кількість проведеної продукції подвоюється. Необхідною 

передумовою прояви ефекту досвіду є використання всіх можливостей зниження 

витрат (наприклад, ефект навчання, збільшення партій продукції, інновації 

продукції і виробництва). 

Ефект масштабу, зі свого боку, означає, що, якщо підприємству належить 

більша частка ринку, то воно отримує зниження витрат, порівняно з 

підприємствами з меншою ринковою часткою. М. Портер підкреслює, що 

економія на масштабі означає скорочення питомих витрат на виробництво 

одиниці продукту (або на здійснення окремої операції або функції в загальному 

процесі виробництва продукту) під час зростанні абсолютних обсягів 

виробництва за певний період [389, с. 42]. У «Словнику сучасної економічної 

теорії Макміллана» [412] ефект масштабу визначається як коефіцієнт зміни 

обсягу виробництва за зміни кількості усіх використовуваних ресурсів. 

Корисність терміну «масштаб» полягає в тому, що він належить до зміни всіх 

ресурсів. Важливо розмежовувати це явище від випадку зміни тільки одного 

ресурсу, який описується законом зменшення віддачі, однак аналогічних законів, 

що описують ефект масштабу, немає. Цей ефект встановлений на основі аналізу 

емпіричних залежностей [70, с. 97], [36, с. 153]. Зв’язок між рентабельністю і 

часткою ринку спостерігається переважно у сфері масового виробництва, коли 

конкурентна перевага пов’язана з економією на витратах.  

Ефект масштабу покладено в основу ідеології стратегії лідерства – як для 

лідерства за рахунок внутрішніх конкурентних переваг, так і для лідерства за 

рахунок диференціації. Стратегії лідера дотримується підприємство, яке: 

− має найбільшу частку ринку; 
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− сприймається як лідер галузі; 

− здійснює значний вплив на ринок, формує ринок або управляє рухом 

галузі; 

− охоплює основний ринок; 

− підтримує або збільшує частку ринку; 

− отримує максимальний прибуток (зокрема і за рахунок ефекту 

масштабу); 

− оберігає свою частку ринку та показники прибутку. 

Підприємство-лідер ринку займає провідну позицію, причому це визнають 

і його конкуренти. Часто лідер є «точкою відрахунку» для конкурентів, які 

атакують, імітують або уникають його. У категорію лідерів потрапляють 

найбільш відомі підприємства або марки: Procter & Gamble, Nestle, Samsung. 

Ф. Котлер зауважує, що лідером ринку є підприємство, яке має найбільшу 

частку на ринку; зазвичай воно виступає ініціатором зміни цін, виробництва 

нових продуктів, збільшення ринкової частки і витрат на просування товарів [300, 

с. 147]. На думку Р. А. Фатхутдінова лідер – це компанія, частка якої на ринку 

складає близько 40 % [443, с. 513]. З цим твердженням важко погодитися, бо на 

багатьох ринках монополістичної конкуренції лідер може займати ринкову 

частку і в межах 20 %. Важливим є співвідношення між ринковою часткою лідера 

й інших великих учасників ринку. Якщо наступне за лідером підприємство має 

ринкову частку меншу, за 25 % за частку ринку лідера, то лідерство першого є 

умовним.  

Стратегію лідера можуть обирати підприємства, які мають значну частку 

ринку та стійке фінансове становище, при цьому причини отримання лідерських 

позицій можуть бути різними. Вони можуть лідирувати завдяки кращому 

врахуванню інтересів зовнішніх стейкхолдерів (зокрема, за рахунок кращого 

задоволення потреб споживачів), ціновій політиці, високій якості товарів, 

систематичним нововведенням, системі розподілу та просування. Ці 

підприємства зберігають свої позиції лідерів шляхом пошуків засобів збільшення 
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попиту на свою продукцію чи утримання наявної частки ринку шляхом захисту 

чи нападу. 

Головна перевага лідера полягає в тому, що споживачі пов’язують саму 

продукцію з брендом лідера (особливо у випадку домінування), що робить 

надзвичайно важким для конкурентів завоювання тієї частки ринку, яка належить 

лідерові. Споживачі прагнуть вибрати бренд лідера, зокрема тому, що, це 

спрощує процес прийняття рішення про покупку. Продукція з торговою маркою 

лідера має також ширше розповсюдження, позаяк вона має великий попит з боку 

роздрібних торговців і власників ресторанів. Крім того, лідери ринку мають 

більше можливостей із залучення інвестиційного капіталу та є законодавцями 

маркетингових стратегій на певному ринку. 

Особливий тип лідера – домінатор – це підприємство (або марка), яке: 

− домінує у свідомості споживачів; 

− ринкова частка більш ніж у 2 рази більша за частку наступного 

конкурента. 

У розпорядженні лідера знаходиться широкий вибір стратегій. Зазвичай 

лідер – це те підприємство, яке здійснює найбільший внесок у розвиток базового 

ринку. Стратегія лідера полягає у розширенні попиту; спрямована на виявлення 

нових споживачів товару, збільшення інтенсивності споживання товару. Цій 

стратегії притаманні компоненти стратегії інтенсивного а іноді й 

диверсифікаційного зростання. Розширюючи у такий спосіб ринок, лідер 

приносить користь для усієї сукупності конкурентів, що діють на ринку. Подібна 

стратегія зазвичай вибирається на початкових стадіях життєвого циклу ринку, 

доки глобальний попит ще розширюється, а взаємний тиск конкурентів за 

наявності великого потенціалу зростання ще невеликий. 

Для захисту отриманих позицій лідер може застосувати оборонну 

стратегію. Мета оборонної стратегії підприємства – захистити свою частку ринку, 

протидіючи найбільш небезпечним конкурентам. Вона часто приймається 

підприємством-новатором, яке після того, як воно відкрило новий ринок, 

атакують конкуренти-імітатори. Існують різні варіанти оборонної стратегії:  
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− інновації і технологічне вдосконалення з метою ускладнення умов для 

конкурентів;  

− консолідація ринку за допомоги інтенсивного збуту і політики 

товарного асортименту, що покриває всі сегменти ринку;  

− конфронтація, тобто пряма атака шляхом цінової війни або рекламної 

боротьби.  

Подібні ситуації виникали, наприклад, між підприємствами Apple і 

Samsung, Hertz і Avis, Coca-Cola і Pepsi-Cola, Kodak і Polaroid, «Геркулес» та 

«Левада», ТМ «Наша Ряба» та ТМ «Гаврилівські курчата». 

Збільшити свою частку ринку, застосувавши наступальну стратегію, – це 

третій шлях, відкритий для підприємства-лідера. Мета при цьому полягає у 

підвищенні рентабельності за рахунок максимально широкого використання 

ефекту масштабу. Проте зрозуміло, що існує певна межа, за перевищення якої 

подальше зростання частки ринку стає невигідним. Ще одна небезпека дуже 

великої частки ринку полягає у приверненні уваги органів, що контролюють 

збалансованість конкурентного середовища. У Європейському співтоваристві 

цей обов’язок покладений на Комісію з конкуренції, в США – на антитрестове 

законодавство, в Україні – це Антимонопольний комітет. Крім того, панівні 

підприємства швидше можуть стати об’єктом тиску з боку споживачів. 

Підприємство-лідер може також звертатися і до стратегії скорочення своєї 

частки ринку з метою уникнення звинувачень у монополізмі. Один з багатьох 

можливих шляхів – це застосування принципів демаркетингу з метою зниження 

рівня попиту в деяких сегментах за рахунок підвищення ціни, скорочення 

пропонованих послуг, реклами і стимулювання попиту. Альтернативою є 

стратегія диверсифікації на нові ринки, де підприємство не займає лідируючого 

положення. У цій ситуації може бути застосована також стратегія зовнішнього 

маркетингу, мета якого – підкреслити соціальну роль підприємства щодо різних 

груп.  

Підприємство, що не займає позиції лідера, може або віддати перевагу 

стратегії слідування за лідером, діючи відповідно до його рішень, або атакувати 
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лідера, тобто кинути йому виклик. Стратегія «виклик лідеру» характеризує 

підприємство, що: 

− є номером 2 або 3 в галузі або підрозділом корпорації зі значними 

ресурсами; 

− сприймається як альтернатива лідеру; 

− новаторське і агресивне; 

− прагне до лідерства; 

− охоплює основний ринок; 

− збільшує частку ринку; 

− інвестує в майбутні прибутки; 

− суттєво впливає на ринок. 

Мета агресивної стратегії «виклику лідеру» – посісти місце лідера. У цьому 

випадку ключовими є три питання:  

− вибір напряму для атаки лідера; 

− вибір часу для атаки; 

− оцінка його можливостей реакції і захисту. 

Під час вибору напряму враховуються альтернативи фронтальної або 

флангової атаки. 

Фронтальна атака полягає у використанні проти конкурента тих самих 

засобів, які застосовує він сам, не намагаючись виявити його слабкі місця. Щоб 

бути успішною, фронтальна атака вимагає значної переваги сил у того, що атакує. 

У військовій стратегії це співвідношення звичайно приймається рівним 3 до 1. 

1981 року підприємство IBM почало атаку на комп’ютерному ринку, 

приступивши до випуску своїх персональних комп’ютерів. Застосовані нею при 

цьому засоби маркетингу, зокрема реклама, істотно перевершували засоби 

підприємств Apple, Commodore і Tandy, що домінували на цьому ринку. За два 

роки лідером стала IBM, що фактично вивела на ринок прототип сучасного PC – 

доволі стандартну платформу, що сьогодні перетворилася на наймасовішу 

обчислювальну систему [322]. 
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Флангова атака передбачає боротьбу з лідером на тому стратегічному 

напрямі, де він є слабким або погано захищеним. Вона може бути, наприклад, 

спрямована на регіон або збутову мережу, де панівне підприємство представлене 

не надто добре, або на сегмент ринку, де якого товар лідера не цілком 

адаптований. Класична стратегія того підприємства, що «кидає виклик» – 

атакувати через ціну, тобто запропонувати той самий товар, але за істотно 

нижчою ціною. Саме так діяли численні японські підприємства на ринках 

електроніки і автомобілів [300, с. 617]. Ця стратегія є тим ефективнішою, чим 

більшою часткою ринку володіє лідер, оскільки для нього ухвалення зниженої 

ціни означає дуже великі втрати; підприємство, що кидає виклик, втратить значно 

менше, особливо якщо воно невелике. У цьому полягає причина великого збитку, 

що понесли великі металургійні підприємства Європи в результаті зниження цін, 

запропонованого італійськими сталеливарними міні-заводами Bresciani [312, 

с. 445]. 

Флангові, або непрямі, атаки можуть приймати різні форми. Проводячи 

пряму аналогію з військовою стратегією, можна назвати стратегії обходу, 

оточення, партизанської війни, мобільного захисту тощо. 

Оточення є такою конфронтаційною стратегією, у межах якої підприємство 

намагається атакувати свого найважливішого конкурента за всіма можливими 

напрямами. У цьому випадку підприємство пропонує всі доступні їй товарні ряди 

на всіх сегментах цільового ринку, що розробляється. 

Стратегія обходу є привабливою для невеликих підприємств, які не здатні 

витримати конфронтацію з найважливішими конкурентами глобального 

ринкового місця. Маючи у своєму розпорядженні необхідний маркетинговий 

досвід і ноу-хау, таке підприємство може вишукати ті сегменти ринку, що 

«випали з поля зору» підприємств-лідерів або не є для них життєвим інтересом. 

Відомі два підвиди цієї стратегії. 

1. Товарний обхід, що полягає в розробленні цілком нової версії 

традиційного товару або послуги. 



 334 

2. Географічний обхід, що передбачає концентрацію зусиль недостатньо 

сильному підприємству на другорядних ринках. 

Правильна оцінка можливостей реакції і захисту з боку панівного 

конкурента є критичною для успіху наступального маневру.  

М. Портер пропонує використовувати для такої оцінки наступні критерії 

[86, с. 68]. 

− Уразливість: відносно яких стратегічних маневрів, яких дій уряду, яких 

подій і яких секторів конкурент є найуразливішим? 

− Провокація: які дії можуть настільки загрожувати цілям конкурента, що 

він буде вимушений опиратися, навіть якщо це погіршить його 

економічні показники? 

− Ефективність опору: якими можуть бути дії, щоб конкурент не в змозі 

був ефективно відповісти, навіть якщо він і спробує їм протистояти або 

повторити їх?  

Ідеальною є така стратегія, якій конкурент у зв’язку з його поточним 

становищем або пріоритетними цілями безсилий протидіяти. Ризик стратегії, 

заснованої виключно на «войовничому маркетингу» полягає в тому, що, 

приділяючи дуже багато сил боротьбі з конкурентами, можна «забути» про мету 

задоволення потреб покупців. Підприємство, зайняте лише конкурентною 

боротьбою, займає швидше реактивну позицію, залежну від дій конкурентів. 

Особливим типом виклику лідеру є стратегія загарбника. Ця стратегія є 

прийнятною для підприємства зі значними фінансовими ресурсами, що 

диверсифікує свою діяльність на ринок, новий для себе. 

Можна розрізняти два типи стратегії «загарбника» (таблиця 4.6):  

− виведення принципово нового для підприємства товару на той самий 

географічний ринок, на якому підприємство вже працює; 

− виведення традиційного для підприємства товару на новий для нього 

ринок. 
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Таблиця 4.6  

Варіанти стратегії «загарбника» 

 
Товар 

Той самий 

 

Новий 

Географічний 

ринок 

Той самий Новий старт  Диверсифікація  

 

Новий Географічна експансія 

Захоплення «нових земель»  

Розміщення фінансових 

ресурсів 

Джерело: власні розробки автора 

 

Стратегія «новий товар – новий ринок» може розглядатися як ринкова 

стратегія лише за рахунок наявних ознак концентричної диверсифікації 

(наприклад, захоплення ринку сировини, необхідної для власної продукції). За 

відсутності ринкового ефекту синергії подібна стратегія може розглядатися лише 

як фінансова стратегія розміщення вільних фінансових коштів (конгломеративна 

диверсифікація). 

Ринковий наступник – це конкурент з невеликою часткою ринку, який 

вибирає адаптивну поведінку, погоджуючи свої рішення з рішеннями, 

прийнятими конкурентами. Такі підприємства переслідують мету «мирного 

співіснування» і усвідомленого розділу ринку. Подібна поведінка має місце коли 

ресурси та можливості підприємства обмежені або в ситуаціях олігополії, коли 

можливості диференціації малі, а перехресна еластичність за цінами дуже висока, 

так що кожен конкурент прагне уникнути боротьби, яка може завдати збитку всім 

підприємствам. 

Стратегія наступника найчастіше притаманна підприємству, яке: 

− має значну частку ринку; 

− виробляє достатньо якісну продукцію, менш дорогу альтернативу; 

− швидко наслідує зміни в галузі; 

− охоплює найбільші сегменти ринку; 

− утримує або збільшує частку ринку; 

− утримує співвідношення власної ринкової частки та частки лідера; 
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− має переваги за витратами; 

− обмежено впливає на ринок. 

Поведінка наступника зовсім не означає, що у підприємства не може бути 

конкурентної стратегії. Навпаки, факт володіння малою часткою ринку підсилює 

значення чітких стратегічних цілей, адаптованих до можливостей і намагань 

підприємства. У дослідженні стратегій підприємств, що володіють помірною 

часткою ринку [44, с. 95], було встановлено, що вони здатні подолати труднощі, 

пов’язані з їх невеликим розміром, і в деяких випадках добиваються вищих 

показників, ніж панівні конкуренти.  

Виділяють такі особливості стратегій ефективно діючих підприємств-

наступників. 

− Творча сегментація ринку. Невелике підприємство має сфокусуватися 

лише на деяких сегментах ринку, на яких воно може краще реалізувати 

свою специфічну компетенцію або має більше шансів уникнути 

зіткнення з лідером. 

− Ефективне використання НДДКР. Невеликі підприємства не можуть 

змагатися з великими підприємствами щодо фундаментальних 

досліджень; вони повинні орієнтувати НДДКР на поліпшення 

технологій з метою зниження витрат. 

− Швидка імітація. Невеликі підприємства можуть утримувати відносну 

конкурентоспроможність шляхом копіювання ринкових та 

технологічних інновацій конкурентів. У цьому питанні головним стає 

гнучкість та швидка реакція на зміни активності лідера. 

− Залишатися малими. Успішно працюючі малі підприємства 

концентрують свою увагу на прибутку, а не на збільшенні масштабів; 

вони прагнуть до спеціалізації, а не до конкуренції «широким фронтом». 

Стратегія експерта на ринку характерна для підприємства, яке: 

− має найбільшу (або велику) частку ринкової ніші; 

− сприймається як фахівець клієнтами або має об’єктивну унікальну 

компетенцію; 
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− займає певні стратегічні позиції на ринку. 

Експертиза може бути технологічною (наявність ноу-хау, дія закону 

досвіду тощо) або ринковою (відповідний імідж серед покупців чи споживачів). 

Підприємство-експерт цікавиться тільки одним або декількома сегментами, а не 

ринком загалом. Така конкурентна стратегія відповідає стратегії фокусування. 

Для того, щоб ніша, на яку фокусується експерт, була рентабельною, вона 

повинна задовольняти принаймні трьом умовам: 

− мати високий потенціал прибутку для підприємства; 

− мати потенціал зростання в натуральному та/або грошовому вимірі; 

− бути порівняно менш привабливою для конкурентів та мати стійкий 

бар’єр входу для нових конкурентів. 

Під ринковою нішею розуміємо сегмент ринку (або сукупність сегментів), 

на якому діють конкретні підприємства, і який не є цільовим для підприємств-

конкурентів. Ринкові ніші можуть бути достатньо прибутковими за рахунок 

високого рівня задоволення специфічних потреб обмеженого кола клієнтів. Щоб 

понизити ризик від діяльності в одній ніші, підприємства прагнуть знайти 

декілька ніш з потенціалом зростання, які не викликають зацікавленості у 

сильних конкурентів.  

 

 

4.4. Впровадження стратегії охоплення базового ринку підприємства 

 

 

Товарно-ринкова стратегія в інтегрованій маркетинговій стратегії 

передбачає прийняття управлінських рішень щодо конкурентної активності, 

стратегій інтенсивного зростання та охоплення ринку, а також формування 

стратегії позиціонування у відповідності до стратегічних намірів на базовому 

ринку. На основі прийнятих рішень формується товарна пропозиція і, на рівні 

функціональних стратегій, стратегія інтегрованих маркетингових комунікацій, 

стратегія реалізації товару, цінова, бренд- та асортиментна стратегія тощо. 
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Згідно проведених нами досліджень підприємства в Україні все більше 

переходять від методів масового і товарно-диференційованого маркетингу до 

цільового маркетингу, який допомагає продавцям повніше виявляти наявні 

маркетингові можливості. Для кожного цільового ринку (сегменту, ніші) 

продавець може розробити ефективну товарну пропозицію. Для забезпечення 

ефективного охоплення кожного такого ринку він може варіювати ціни, канали 

розподілу, рекламні зусилля. Замість того, щоб розпилювати свої маркетингові 

зусилля, він зможе сфокусувати їх на покупцях, найбільш зацікавлених у 

придбанні товару. 

Сегментуванням своїх ринків займаються майже всі підприємства для того, 

щоб мати можливість ефективніше реагувати на запити різних груп потенційних 

покупців, збільшуючи тим самим прибутки. Не лише глобальні корпорації, але й 

національні та місцеві підприємства шукають ринкові сегменти, які б сприйняли 

як давно очікувані ті товари або послуги, що їх у конкурентній боротьбі розробляє 

і пропонує підприємство.  

За визначенням А. О. Старостіної [422, с. 145], сегментування ринку – це 

систематизований процес розподілу потенційного ринку на групи споживачів, що 

мають схожі потреби, мотивації щодо прийняття рішень про купівлю певного 

товару чи послуги; рівень доходу та доступ до ринку. Сегментація як ринкова 

стратегія виникає як реакція на інтенсифікацію конкуренції. Ця стратегія 

передбачає концентрацію уваги на потребах споживачів, що мають схожі 

потреби. Стратегія сегментації потребує більших витрат на її реалізацію, оскільки 

потребує серйозних маркетингових досліджень ринку і розробки маркетингових 

програм для кожного сегменту. За класичними визначеннями Ф. Котлера, 

сегментування ринку – це розділення ринку на окремі групи покупців з 

загальними потребами, характеристиками або поведінкою, яким необхідні певні 

види товарів або особливий маркетинговий комплекс [300, с. 145]. Д. Аакер 

зазначає, що сегментація часто є розв’язанням питання щодо розвитку 

підтримуваної конкурентоздатної переваги, заснованої на диференціюванні, 

низькій вартості або сфокусованій стратегії. У стратегічному контексті 



 339 

сегментація передбачає визначення груп клієнтів, які реагують на конкурентні 

стратегії інакше, ніж інші групи клієнтів. Стратегія сегментації пов’язує 

визначені сегменти з програмою з донесення конкурентоздатної пропозиції цим 

сегментам [1, с. 50]. Н. В. Куденко зауважує, що сегментація є високоефективним 

засобом конкурентної боротьби, оскільки вона орієнтує на виявлення та 

задоволення специфічних потреб споживачів [308, с. 51]. Сегментування ринку і 

позиціонування – ключові складові стратегії маркетингу підприємства, що 

визначають вибір каналів комунікацій і комплекс просування загалом. Помилок 

на цих етапах маркетингового процесу найбільш часто припускаються сьогодні 

під час розробки і виведення нових продуктів на ринок.  

Процес сегментування передбачає або пошук загального (об’єднуючого) 

чинника у споживачів у різноманітті їх відмінностей або, навпаки, пошук 

відмінностей, спільних для деяких груп. Ринковий сегмент є групою споживачів, 

які схожі за своїми характеристиками, інтересами, намірами. мотивами та 

поведінкою в процесі здійснення покупки, які однаково реагують на ті ж самі 

елементи комплексу маркетингу та відрізняються за зазначеними ознаками від 

інших груп споживачів. Таким чином, сегментування ринку є процесом розбиття 

ринку на сегменти. зауважити ринку – це погляд підприємства на наявні на ринку 

сегменти. Слід відмітити, що сегментування ринку є творчим процесом і тому 

сегментація з погляду різних підприємств може бути різною.  

Також можна говорити про продуктовий сегмент – частину загальної 

ринкової пропозиції (товарів певної товарної категорії, що репрезентовані на 

ринку), яка відрізняється від інших частин за важливими з точки зору 

підприємства характеристиками. Найчастіше на сталих ринках підприємства 

використовують спільну продуктову сегментацію та категоризацію, але 

формування підприємством нового продуктового сегменту (або нової товарної 

категорії) може стати ефективним засобом розширення ринку. Найчастіше 

продуктове сегментування проводиться на основі цінових рівнів, що 

кореспондують із рівнем цінності (висока ціна – висока якість, нижча ціна – 

нижча якість). 
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Одне з основних рішень ринкової стратегії – вибір принципу охоплення 

ринку. 

− Масовий маркетинг (робота з ринком загалом). 

− Маркетинг на рівні суперсегментів та окремих сегментів. 

− Мікромаркетинг (групи клієнтів). 

− Індивідуальний маркетинг. 

Одним з перших стратегічних рішень, що приймає підприємство, є 

визначення свого базового ринку та вибір цільового сегменту (сегментів) 

споживачів. Такий вибір передбачає розділення всього ринку на групи 

споживачів, що мають схожі потреби та поведінкові або мотиваційні 

характеристики і які створюють для підприємства сприятливі ринкові 

можливості. Підприємство може віддати перевагу обслуговуванню всіх 

споживачів на базовому ринку або сконцентруватися на одному або декількох 

сегментах. Сегментування базового ринку зазвичай проводиться у два етапи, що 

відповідають різним рівням розділення ринку. Метою першого етапу, або 

макросегментування, є ідентифікація товарних ринків, водночас як на другому 

етапі, мікросегментуванні, на кожному з цих товарних ринків виявляються 

споживчі сегменти [312, с. 268]. 

Мікросегментування, зі свого боку, складається з декількох етапів – власне 

сегментування, вибір цільових сегментів і розроблення програми маркетингу для 

обраних сегментів (рис. 4.11). 

Не існує універсального підходу до сегментування ринку. Для того, щоб з 

максимальною ефективністю оцінити структуру ринку, співробітники служби 

маркетингу мають досліджувати різні варіанти сегментування ринку на основі 

декількох змінних, вживаних окремо або в поєднанні з іншими, при цьому дуже 

часто підприємства проводять сегментування на підставі поєднання двох та 

більше чинників, що застосовуються паралельно або послідовно. На вітчизняних 

ринках в умовах швидкої трансформації суспільства добре себе зарекомендували 

принципи сегментації на основі мотивацій. Часто зустрічаються випадки, коли не 
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працює «класична» піраміда потреб, отже, слід шукати унікальні 

сегментостворювальні критерії, ті, що є актуальними для цього ринку. 

 

 

Рис. 4.11. Етапи мікросегментування в системно-рефлексивному 

маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 

 

Якщо припустити, що підприємство має достатню, з погляду статистики, 

кількість інформації про потенційних клієнтів, то основним завданням стає 

знаходження статистично значущих відмінностей між групами споживачів. Саме 

це дозволяє визначити сегменти. Найбільш поширений метод сегментування – 

просте багатофакторне сегментування – полягає в послідовному розбитті всієї 

сукупності споживачів на групи за певними критеріями. Таких груп отримуємо 

n1*n2*…*nN, де ni – кількість варіантів за i-ім критерієм (наприклад, за критерієм 

«стать» ni = 2), а N – загальне число критеріїв. Візуально результат 

Визначення критеріїв 

сегментування

Визначення профілів сегментів

Оцінка привабливості сегментів Вибір стратегії охоплення ринку

Позиціонування

товару / бренда

Розроблення програми освоєння 

сегменту

Визначення цільових сегментів
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багатофакторного сегментування можна представити як N-мірний куб, 

розрізаний у всіх площинах, що для випадку N>3 уявити вельми проблематично. 

«Дерево дроблення» — метод, що дозволяє на кожному етапі уточнювати 

ті робочі (проміжні) сегменти, які не є однорідними і дійсно вимагають 

дроблення. Процедура його побудови полягає в наступному: здійснюється пошук 

однієї ознаки (соціодемографічної, психографічної або іншої), що має 

найбільший зв’язок (кореляцію) з мотиваціями, потім для кожної одержаної 

групи (робочого сегменту) окремо шукається наступний чинник, що найбільше 

впливає на відмінність в мотиваціях. І так далі, доки робочі сегменти не стануть 

однорідними за ознаками мотивацій. 

Перевага цього методу полягає в тому, що на кожному кроці знаходиться 

те саме «спільне», яке і є метою сегментування. Відповідно, якщо у якоїсь групи 

людей є «спільне», його можна використовувати під час планування комплексу 

просування. Чим більш специфічним є це «спільне», тим з більшою вірогідністю 

представники цільового сегменту сприймуть заклик, що використовує це 

«спільне», і тим ефективнішим буде якісний зміст комунікацій зі споживачем. 

Для мотиваційного сегментування з подальшим описом сегментів добре працює 

схема двоетапних досліджень. На першому етапі – «кількісному» (масове 

опитування) збирається статистично достатній обсяг інформації для пошуку 

залежності між ознаками, а також для описування ознак з другої колонки – соціо-

демографічних ознак. Після того, як дерево сегментів побудовано і/або знайдено 

укрупнені сегменти рекомендується проводити другий етап – «якісні» 

дослідження (можливі методи: глибинні інтерв’ю, фокус групові інтерв’ю) з 

метою отримання психографічного портрету споживача, глибшого розкриття 

мотивацій його поведінки. Можливий ще й інший підхід, коли спочатку 

проводяться попередні якісні дослідження, які дозволяють виявити варіанти 

мотивацій споживачів, процедур прийняття рішень про покупку тощо. Далі 

отримані результати доповнюються числовими показниками під час кількісних 

досліджень (частки споживачів, що мають певні критерії вибору продукту або 

стиль споживання тощо). 
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Мікросегментування, що базується на кластерізації інтересів споживачів та 

покупців, має враховувати пов’язаність об’єктивних та суб’єктивних параметрів 

об’єкту ринку (рис 4.12), зокрема інтереси споживачів (покупців), їхню 

обізнаність про товарну категорію в цілому і про окремі товари (бренди) зокрема, 

представленість товару (бренду) в місцях продажів тощо. 

 

 

Рис. 4.12. Пов’язаність параметрів об’єкту управління в системно-

рефлексивному маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 

 

Також зауважимо, що різні мотиви стають ключовими під час вибору 

товару залежно від того, первинною (пробною) чи вторинною (регулярною) є 

покупка (таблиця 4.7). 
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Таблиця 4.7  

Відмінність реакції покупця на ціну за первинних 

та повторних покупках 

Тип покупки Цінність Ціна 

Повторна покупка  Відома покупцю  Вибирається мінімальна для 

відповідної цінності  

Первинна чи разова 

покупка  

Невідома покупцю  Є одним з показників цінності  

Джерело: власні розробки автора 

 

На споживчому ринку під час ухвалення рішення про першу (пробну) 

покупку товару масового споживання або під час вибору товару тривалого попиту 

ціна вважається показником цінності товару, що є невідомим покупцю. Після 

отримання сукупності сегментів слід оцінити ефективність проведеної 

процедури. Так, сегментація вважається ефективною, якщо одержані групи 

споживачів (власне, сегменти) відповідають наступним критеріям: 

1. Вимірність. Підприємство повинне мати можливість оцінити розміри, 

купівельну спроможність та інші характеристики сегменту. 

2. Розмір (потенціал прибутку). Сегменти повинні бути достатньо 

великими для покриття витрат і забезпечення прибутку. 

3. Доступність. Підприємство повинне мати можливість виходу на сегмент 

(самостійно або за допомоги посередників) з метою його 

обслуговування. 

4. Відмінні риси. За визначенням, сегмент повинен складати відмінну від 

інших групу споживачів, що характеризується однотипною реакцією на 

різні елементи програми маркетингу. 

5. Активність. Програма маркетингу, розроблена для привернення уваги 

споживачів та їх обслуговування, повинна сприйматися ними активно. 

Наступним кроком є вибір серед одержаних сегментів тих, на які 

підприємство спрямує свою активність. І для цього передусім слід оцінити 

привабливість кожного з одержаних сегментів. Існує багато методів такої оцінки, 
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але всі вони зводяться до двох напрямів – наскільки привабливим є сам сегмент 

(прибутковість, рівень зростання, інтенсивність конкуренції тощо), і наскільки 

підприємство володіє конкурентними перевагами для його освоєння. Таким 

чином може бути побудована матриця оцінки сегментів. Оцінюється поточна та 

перспективна привабливість сегментів та конкурентоспроможність підприємства 

на них. В якості цільових сегментів вигідніше вибирати ті, які в теперішній час і 

у перспективі будуть привабливими та підприємство має можливості для 

забезпечення конкурентних переваг на них. 

Після виділення привабливих для себе сегментів ринку, підприємство 

повинне визначитися з кількістю сегментів, на яких воно збирається працювати і 

з основними принципами побудови своєї діяльності на них – вибрати стратегію 

охоплення ринку. Розрізняють чотири основних варіанти стратегії охоплення 

ринку. 

1. Масовий (недиференційований) маркетинг – ринок недоцільно 

розбивати на сегменти, діяльність концентрується на найзагальніших 

ринкових інтересах споживача і представляє всю продукцію 

підприємства на ринку загалом. 

2. Товарно-диференційований маркетинг – ринок недоцільно розбивати на 

споживчі сегменти, але існує можливість запропонувати різні товари для, 

різних ситуацій використання. 

3. Диференційований маркетинг обирається декілька сегментів (або всі 

сегменти) і розробляється свій комплекс маркетингу для кожного з них, 

при цьому існує можливість стандартизації одних складових комплексу 

маркетингу та варіація інших. 

4. Концентрований маркетинг – всі зусилля концентруються на одному 

сегменті ринку.  

Можливі варіанти товарної спеціалізації (коли підприємство обирає один 

продукт або продуктовий сегмент та концентрує зусилля на просуванні його на 

весь ринок) або ринкової спеціалізації (повномасштабне у межах товарної 
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категорії обслуговування єдиного сегменту). Вибіркова спеціалізація 

зустрічається досить рідко.  

Найбільш складним завданням у роботі на декількох сегментах одночасно 

є встановлення взаємозв’язку між ними з точки зору витрат, організації 

ефективної роботи і розвитку технологій. З огляду на це, іноді підприємству 

доцільно здійснювати маркетингову активність на рівні так званого 

суперсегменту, який є сукупністю різних груп споживачів, для яких підприємство 

проводить однаковий комплекс маркетингу. Такий підхід має велике значення під 

час реалізації стратегії позиціонування продукції на ринку. 

Прикладом роботи на суперсегменті може бути позиціонування зубної 

пасти Aquafresh. Традиційно на ринку виділялися сегменти: лікувальної 

(протикарієсної), лікувальної (що захищає ясна) і освіжаючої зубної пасти. Не 

маючи можливості запропонувати бренд № 1 на якому-небудь з сегментів, 

підприємство, ще на етапі створення продукту, оцінивши реально свої 

можливості запропонувати ринку універсальний продукт, у процесі 

позиціонування знайшло можливість об’єднати мотиви трьох сегментів і 

запропонувала «пасту для всієї порожнини рота», що підкреслювалося 

трибарвним складом самої пасти. 

Важливе правило – сегментування ринку повинно бути безперервним 

процесом, особливо на ринку, що зростає. І для того, щоб забезпечити зростання 

власних продажів, підприємство повинне чітко усвідомлювати можливість зміни 

представниками сегменту своїх переваг. Визначення цільових сегментів та 

концентрація на них зусиль підприємства є ефективною альтернативою боротьби 

із лідером ринку «широким фронтом». 

Одним з ключових рішень інтегрованої маркетингової стратегії є 

позиціонування – діяльність, спрямована на формування унікальної позиції 

бренду, товару, компанії у свідомості споживачів та ділових партнерів. Д. Траут 

визначає позиціонування як «нічого більшого ніж просто концентрація на такій, 

що визначає позицію компанії на поличці свідомості споживачів ідеї чи навіть 

слові» [434, с. 67]. Довгострокове позиціонування вимагає того, щоб властивості 
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товару значною мірою відповідали сформованій позиції. Технологічні та 

виробничі підрозділи отримують від маркетингу завдання на створення товарів з 

відповідними властивостями. 

За визначенням Ф. Котлера, позиціонування товару на ринку – це комплекс 

заходів, завдяки яким в свідомості цільових покупців цей товар щодо 

конкуруючих товарів посідає власне, відмінне від інших і вигідне для 

підприємства місце стосовно до аналогічних товарів [300, с. 146]. Інакше кажучи, 

позиціонування товару – це спосіб, відповідно до якого споживачі ідентифікують 

той або інший товар за його найважливішими характеристиками. За Р. А. 

Фатхутдіновим, позиціонування товару – це процес визначення місця нового 

товару у низці наявних товарів на основі сегментації ринку, встановлення сфери 

його застосування разом з іншими аналогічними товарами [443, с. 616]. А. О. 

Старостіна вказує: «Позиціонування – це процес створення ринкового іміджу 

товару на основі виявлених мотивацій споживачів з метою формування в 

свідомості цільових споживачів унікального сприйняття товару, відмінного від 

товарів конкурентів» [422, с. 161]. У «Словнику маркетингових термінів» Б. Е. 

Тоффлера та Дж. Імбера зазначено, що позиціонування – це маркетингова 

стратегія, спрямована на управління ставленням до продукції або послуг разом зі 

ставленням до продукції або послуг конкурентів [433, с. 310]. На думку Ж.-

Ж. Ламбена, ринкове позиціонування – це рішення про те, як фірма повинна 

сприйматися потенційними покупцями з урахуванням відмінностей її товару і 

позицій, займаних конкурентами [312, с. 285]. 

Визначимо позицію товару або бренду як набір асоціацій, які споживач 

пов’язує з ним. Вони можуть охоплювати фізичні атрибути, стиль життя, ситуації 

використання, імідж, роздрібні точки, де продається товар тощо. Позиція 

розвивається роками за допомогою комунікації, чуток і досвіду використання. 

Позиція товару (бренду) – результат реалізації позиціонування товару (бренду), 

диференційоване або аналогійне іншим місце товару (бренду) у свідомості 

споживача стосовно до інших аналогійних брендів  
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Позиціонування визначає характер сприйняття товару або марки цільовими 

споживачами. Процес позиціонування спрямований передусім на трансформацію 

свідомості споживача так, щоб зробити марку не просто відомою, а й 

диференційованою від конкуруючих марок та цінною з погляду споживачів. Це 

може дати можливість зменшити чутливість споживачів до ціни, запропонувати 

дорожчий товар, створити лояльних споживачів і, що найважливіше, одержати 

стратегічну перевагу перед конкурентами, носієм якої є споживач. Процес 

ефективного позиціонування передбачає не тільки роботу зі свідомістю 

споживача, але й обов’язкову роботу з самим товаром підприємства з метою 

поліпшення (створення) його характеристик. 

Для реалізації стратегії позиціонування слід виконати низку стратегічних 

дій, що визначають подальший успіх товару або марки на ринку. Так, наприклад, 

не можна говорити про ефективність комунікаційної стратегії підприємства, 

якщо вона була спрямована не на тих споживачів, які могли б придбати цю марку, 

або ж ця рекламна кампанія акцентувалася на перевагах, які не мають цінності з 

погляду споживача. Розрізнятимемо такі ситуації, що визначатимуть підходи до 

позиціонування: 

1. Позиціонування за наявності панівної марки. 

2. Позиціонування щодо лідера. 

3. Захисне позиціонування: 

− острівний захист; 

− фланговий захист суборендами; 

− флангові бренди. 

4. Позиціонування за відсутності вираженого лідера. 

З огляду на те, що процес позиціонування базується як на даних про 

споживчі мотивації, так і на конкурентному аналізі, для його ефективної 

реалізації слід виконати низку послідовних дій. 

1. Рішення про вибір товарної категорії. 

2. Визначення цільових сегментів (сегменту). 

3. Аналіз преференцій споживачів. 
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4. Визначення цільових конкурентів. 

5. Визначення критеріїв порівняння позицій. 

6. Визначення позицій конкурентів. 

7. Вибір моделі позиціонування та стратегії конкурентної поведінки 

8. Вибір критеріїв позиціонування. 

9. Реалізація позиції, забезпечення системи контролю. 

Ухвалюючи рішення про покупку, споживач свідомо або на рівні 

підсвідомості спочатку обирає ту або іншу товарну категорію, під час відчуття 

голоду споживач вирішує, що саме з’їсти – яблуко, шоколад, хотдог або 

повноцінний обід у ресторані, і лише потім обирає марку шоколаду або ресторан. 

У деяких випадках вибір товарної категорії вже зроблений заздалегідь, і споживач 

вкладає у власну свідомість шаблон поведінки (настанову). Скажімо, в якості 

власного аромату жінка користується туалетною водою, а не ефірними маслами, 

настоями трав, а під час покупки питання постає лише у виборі марки, проте 

доволі часто перед підприємством стає питання створення нової товарної 

категорії (наприклад, напої на пивній основі), позиціонування свого товару в 

чужій товарній категорії (наприклад, маргарин в товарній категорії «масло»). 

Таким чином, визначення наявних конкурентів, атрибутів для порівняння 

між собою конкуруючих марок і подальше рішення про критерії позиціонування, 

визначатимуться вибором товарної категорії. Безперечно, найбільш приваблива 

мета – створити власну товарну категорію (під свій бренд). Передусім, це може 

дати можливість стати панівною маркою в товарній категорії. Панівна марка – 

чітко визначений лідер у свідомості, що є для більшої частини цільової аудиторії 

умовним еталоном для оцінки (відправною точкою для порівняння) усіх нових 

марок у цій товарній категорії, які з’являтимуться на ринку. Яскраві приклади 

таких марок – Coca-Cola в категорії «напої», Олейна в категорії «рафінована 

олія». Звернемо увагу, що у всіх подальших спробах виведення марки в цю 

товарну категорію повинні бути враховані позиції панівної марки. 

Панівна марка отримує переваги сприйняття і швидкого проникнення. 

Перевага сприйняття: оскільки панівна марка першою отримала доступ до 
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свідомості споживачів, саме вона сформувала еталонну модель поведінки 

споживача, нав’язала йому критерії, на підставі яких треба здійснювати вибір. 

Важливо, що перший доступ до свідомості завжди обходиться набагато дешевше 

з погляду комунікаційного тиску, ніж подальші входження. 

Перевага швидкого проникнення: перший вихід в товарну категорію дає 

певну фору за часом для панівної марки. Таким чином, проблема позиціонування 

розпадається на декілька рішень, що відрізняються один від одного. 

1. Позиціонування в новій товарній категорії (на новому ринку), що 

ґрунтується передусім на аналізові споживчих мотивацій та урахуванні 

близьких або далеких замінників товару. Головне завдання у цьому 

випадку – грамотно сформувати модель поведінки споживача в процесі 

ухвалення рішення про покупку (тобто прив’язати товар до наявної 

проблеми, або, «створивши» нову проблему для споживача, показати 

механізм її рішення і, що не менш важливо, чітко назвати нову товарну 

категорію). 

2. Позиціонування в наявній чужій або своїй товарній категорії – це, 

взагалі, схожі процеси. Важливим є лише грамотний вибір кола 

конкурентів і критеріїв ухвалення рішення. Більш складним є завдання 

позиціонування в тих категоріях, де вже сформована панівна марка. У 

цьому випадку, слід враховувати її вплив на свідомість споживача. 

Аналіз позицій конкурентів складається з 5-ти етапів, що репрезентовані на 

рис. 4.13. 

Ідентифікація конкурентів. Часто підприємство розглядає в якості 

конкурентів не лише тих, з якими так чи інакше воно щодня стикається в процесі 

ринкової діяльності. Коло конкурентів конкретного товару або послуги може 

дуже сильно відрізнятися з погляду споживачів. Крім того, достатньо важливим 

є аналіз товарів-замінників, а також потенційних конкурентів. 

Оцінка характеру сприйняття конкурентів. У споживачів, так само як і в 

випадку з визначенням кола конкурентів, є своя думка про характеристики 

товару, на підставі яких вони обирають певну торгову марку, тому процес 
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позиціонування обов’язково повинен включати визначення потенційно важливих 

характеристик, а також виділення найбільш значущих з них. 

 

Рис. 4.13. Етапи аналізу для конкурентного позиціонування в 

системно-рефлексивному маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 

 

Відповідно до маркетингового підходу пошук і придбання товару є для 

споживача способом задоволення певних інтересів. Таким чином, товар логічно 

розглядати як сукупність властивостей, здатних вирішити проблеми і 

задовольнити потреби споживача – це так звана концепція мульти-атрибутивного 

товару, основу якої складають наступні положення: 

− вибір споживача направлений не на товар, а на вигоду, на яку він очікує 

в результаті використання товару; 

− різні товари можуть задовольняти одну і ту ж потребу; 

− кожен товар є сукупністю властивостей або атрибутів; 

− один і той же товар може задовольняти різні потреби. 

З огляду на це, покупця приверне товар з максимальною загальною 

корисністю покупки. Виробник зі свого боку під час розроблення товару повинен 

прагнути до максимізації функції корисності товару для споживача. 

Ідентифікація конкурентів

Оцінка характеру сприйняття конкурентів

Визначення позицій конкурентів

Аналіз споживчих префернцій

Побудова карт об єднаних просторів
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Визначення позицій конкурентів. Цей етап є одним з найбільш складних і 

критичних процесів, під час якого виявляється інформація про те: 

− як співвідносяться між собою конкуруючі марки; 

− які з них є схожими, які різними; 

− якою мірою для кожної з конкуруючих марок характерна присутність 

обраних раніше атрибутів. 

Реалізація цього етапу може проводитися різними методами: як 

інтуїтивними, так і статистичними. У результаті будуються карти сприйняття 

і/або схеми позиціонування, які є двовимірною системою координат, де 

відображено конкуруючі торгові марки. 

Аналіз преференцій споживачів. Цей аналіз також відображається на карті 

сприйняття шляхом побудови ідеальних точок (або векторів переваг), зазвичай 

одержану при цьому карту називають картою об’єднаних просторів. Попередній 

етап дозволяє оцінити вже наявні на ринку торгові марки, водночас, як цей аналіз 

споживчих переваг дає можливість з’ясувати думку споживачів про «ідеальний 

товар». Об’єднання ідеальних точок і карт сприйняття – це карта об’єднаних 

просторів, що дає можливість визначати найбільш привабливі варіанти 

позиціонування. 

Наступне стратегічне рішення – вибір моделі конкурентної поведінки. 

Будь-які дії, спрямовані на позиціонування бренду на ринку, так чи інакше 

зачіпають позиції конкурентів. Важливо врахувати цей факт під час планування 

стратегічних дій, що безпосередньо впливають на капітал бренду.  

Як мінімум, слід визначитися з двома принциповими питаннями. 

1. Чи планується під час виведення бренду на ринок (під час коригування 

його позиції або повному репозіционуванні) вступати в конфлікт із вже 

наявними брендами на ринку? Адже цілком можливим є варіант 

безконфліктного «зайняття» вільного простору на ринку, що часто 

дешевше і менш ризиковано. 

2. Якщо конфлікт все ж передбачається, то наскільки безпосереднім буде 

суперництво з яким-небудь наявними брендом на ринку? Не існує 
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заборони позиціонувати свій бренд на ту позицію, яка вже зайнята 

конкурунтом. Просто слід довести, що саме цей продукт і є «вибором 

номер 1» за цим параметром. 

Ефективна стратегія припускає наступні дії: 

− позиціонування таким чином, щоб переваги бренду забезпечили 

надійний захист перед конкурентами; 

− вплив на розстановку сил на ринку за допомоги стратегічних маневрів, 

здатних поліпшити позицію; 

− прогноз зміни чинників конкурентного середовища та міри реагування 

на ці зміни для здобуття переваги за рахунок вибору найбільш 

відповідної стратегії щодо нового конкурентного балансу, випередивши 

при цьому супротивників, які ще не побачили майбутніх змін. 

Під час застосування паритетної моделі позиціонування підприємство 

обирає ті ж самі критерії позиціонування власного товару або марки, що й цільові 

конкуренти, при цьому намагаються залишити «паритетним» (або 

індиферентним) співвідношення цих критеріїв (тобто, наприклад, нижча ціна – 

нижча надійність, вищий рівень безпеки – вищий рівень сервісу). 

На відміну від паритетної, диференційна модель позиціонування полягає у 

активному відстоюванні від обраних цільових конкурентів за рахунок кращих 

показників за одним чи декількома критеріями позиціонування за аналогійних 

інших показників, або введення нових критеріїв (не використаних конкурентами). 

Вибір позиції для виведення нової торгової марки багато в чому залежить 

від присутності на цьому товарному ринку сильної марки-лідера. Перевага деяких 

торгових марок може тривати десятки років, тому сильний лідер може серйозно 

перешкоджати розвитку нової торгової марки, навіть якщо дозволить їй з’явитися 

на ринку. 

Таким чином, шанси нових товарів на ринку зменшуються як наслідок всіх 

цих чинників, саме тому вибір конкурентної позиції для нової торгової марки є 

дуже важливим і критичним процесом. У цій ситуації найоптимальнішим є 

підхід, який ґрунтується на таких думках: 
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− необхідно визнати переваги, якими володіє на ринку торгова марка- 

лідер; 

− розробка власної стратегії повинна передусім враховувати слабкості 

торгової марки- лідера. 

Отже, за ситуації, коли на ринку присутній явний лідер, можна 

запропонувати 6 варіантів стратегій конкурентного позиціонування марки, що 

визначаються як характеристиками самого лідера, так і цілями й ресурсами 

підприємства: 

− суперництво; 

− диференціація; 

− наслідування; 

− додаткова вигода; 

− ніша; 

− ціновий виклик. 

Таким чином, у процесі вибору цих стратегій перед підприємством постає 

дилема: боротися за освоєння вже сформованих у свідомості споживача критеріїв, 

намагаючись спроектувати їх на свій товар або марку, або влаштуватися поруч із 

крупними конкурентами – це так звана паритетна модель позиціонування, або ж 

формувати в свідомості споживача нові критерії вибору, функціональні або 

емоційні, що є диференційною моделлю позиціонування. 

Для торгових марок, які можуть претендувати на роль панівних, є свої 

власні підходи до позиціонування. У цьому випадку можна розглядати три 

основні варіанти, кожен з яких пов’язаний з відповідною стратегією захисту своїх 

позицій. Умовно їх можна представити у вигляді певних ліній оборони позиції 

лідера. Перша лінія оборони – острівний захист, передбачає розширення меж 

торгової марки у межах визначеної лінії товарів, її метою є створення 

асортименту товарів, що покриває ідеальну точку, до якої належить торгова 

марка-лідер. Друга лінія оборони – фланговий захист суборендами – передбачає 

створення додаткових марочних продуктів в рамках єдиної концепції 

позиціонування (з можливим введенням додаткових критеріїв позиціонування). 
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Третя лінія – флангові марки, головне їх призначення – це прийняття 

конкурентного удару на себе, наприклад, дешевший аналог марки-лідера для 

захисту від цінової конкуренції. 

Підприємство повинне визначитися з критеріями позиціонування, тобто з 

тим набором характеристик або їх композицією, які «вкладатимуться у свідомість 

споживача»; прагнучи, щоб надалі марка або товар асоціювалася саме з ними. 

Важливо врахувати і сполучуваність вибраних критеріїв між собою (якщо їх 

вибрано більш одного). 

Основні стратегії, що стосуються критеріїв позиціонування і вибору 

підходів з погляду їх ступеня суб’єктивності репрезентовано нижче. 

1. Позиціонування на основі специфічних характеристик товару. Належить 

до категорії позиціонування на основі раціональних критеріїв. У цьому 

випадку підприємство шукає шляхи створення в свідомості споживача 

сильного взаємозв’язку між продуктом, його визначальними 

характеристиками і вигодами від використання. Як вже відзначалося, 

лідери ринку зазвичай акцентують зв’язок «атрибут-потреба» для 

створення відмітної переваги в порівнянні з конкурентами, без згадки 

останніх.  

2. Позиціонування за іміджем належить до категорії позиціонування на 

основі емоційних критеріїв. Підприємство може використовувати його 

свідомо у разі коли товар володіє і раціональними перевагами порівняно 

з конкурентами, але емоційні можуть привести до більшої лояльності 

споживачів. У деяких випадках торговій марці властиві лише «ілюзорні» 

емоційні переваги, проте споживачі готові витратити гроші на цей товар. 

Наприклад, обіцянка «доброї компанії», «модного напою», «крутого 

прикиду» для молодіжної аудиторії є цілком реальним стимулом для 

здійснення покупки. До цієї ж категорії належать і варіанти 

позиціонування, засновані на підкресленні належності до певного 

соціального шару, статусу – «елітні меблі» тощо. Так, наприклад, 

мобільні телефони вже є не просто засобом зв’язку, а елементом іміджу 
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людини, тому найчастіше вибір моделі відбувається не тільки за 

функціональними (раціональними) критеріями, а за статусними. 

3. Конкурентне позиціонування. Припускає чітке пов’язання 

позиціонування з місцем, яке посідає підприємство на ринку – «Ми – 

банк № 1», «Наша марка була визнана кращою на конкурсі «Вибір року», 

або ж позиціонування, засноване на чіткому відриві від конкурента. 

Класичним прикладом може служити позиціонування бренду 7Up на 

момент його створення – «не Cola». 

Розходження задуму позиціонування бренду та позиції бренду, що склалася 

на ринку, є результатом помилок у просуванні, дій конкурентів, зміни споживчих 

переваг або недостатньо глибокого аналізу ринку. На рис. 4.14 показана 

принципова схема послідовності дій із аналізу розходжень і прийняття рішень 

щодо посилення або оздоровлення бренду. 

 

Рис. 4.14. Діаграма IDEF0 системно-рефлексивного управління зміною 

позиції бренду у свідомості цільових аудиторій. 

Джерело: власні розробки автора  
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На практиці суттєві розходження виявляються на 8 рівнях (рис. 4.15). 

Побудова карт об’єднаних просторів дозволяє виявити та проаналізувати ключові 

розходження. 

1. Розходження першого типу може виявитися критичним за значного 

розриву. Спричиняє відмову від повторних покупок під час 

незадоволення споживача різницею між обіцяною та реальною якістю 

товару.  

2. Друге розходження є результатом зайвого «креативу» у рекламі. На 

жаль, це поширене в Україні явище, коли задля реалізації тактичної 

творчої ідеї не враховуються (або тимчасово змінюються) ключові ідеї 

концепції позиціонування. 

3. Непереконлива реклама найчастіше є причиною третього типу 

розходжень. 

4. Четвертий тип розходжень може мати як позитивний, так і негативний 

вплив на продажі товару. Так, наприклад, молоко у картонних пакетах 

(так само, як і сік) сприймається споживачами як таке, що має містити 

консерванти (для можливості тривалого зберігання). Причому цей 

стереотип настільки важко здолати, що навіть багаторічна програма 

просування зонтичного бренду «Т-молоко» і прояснення технологій 

зберігання, яка реалізовувалася підприємством Tetra Pak та виробниками 

молока, виявилася неефективною. З іншого боку, подібні стереотипи 

можуть використовуватися підприємствами.  

5. Розходження цього типу найчастіше спричинені невдалою реалізацією 

концепції позиціонування, а саме помилками під час створення імені 

марки, упаковки, маркетингових комунікацій тощо. 

6. Таке розходження має право на існування в тому випадку, коли 

підприємство свідомо йде на зміну споживчих преференцій. Це один зі 

складних та коштовних, але ефективних підходів у позиціонуванні. 

Однак найчастіше таке розходження свідчить про неефективну позицію 

товару або марки і вимагає репозиціонування. 
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7. Розходження сьомого типу є типовими і формування саме цих 

розходжень і є одним із завдань позиціонування. Єдиний випадок, коли 

таке розходження мінімізується – це стратегія наслідування (або 

копіювання) за позиціонування. 

8. Як і розходження 6-го типу, може свідчити про намагання підприємства 

змінити споживчі преференції. В іншому ж випадку це розходження є 

наслідком недостатньо глибокого аналізу споживачів. 

 

 

Рис. 4.15. Розходження позиціонування, реальної та очікуваної позиції 

марки 

Джерело: власні розробки автора 
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меті спозиціонувати бренд як «надійний», а опитування показали, що лише 3 % 

споживачів цільового сегменту серед характеристик цього товару назвали 

надійність, то, зрозуміло, що мета не може вважатися досягнутою. Таким чином, 

кінцевий результат позиціонування зав’язаний на специфіці сприйняття товару 

(бренду) споживачем. 

Виявлені розходження найчастіше свідчать про необхідність проведення 

певних операцій з товаром або брендом, власне кажучи з позицією товару 

(бренду) у свідомості споживачів. Найчастіше підприємства вдаються до 

операцій репозиціонування та реанімації бренду. 

Іноді виникають ситуації, коли бренд має великий потенціал, але ринок цієї 

товарної категорії є недостатньо привабливим і не дозволяє одержувати 

адекватний прибуток. У такому разі слід застосувати реанімацію бренду, тобто 

здійснити пошук шляхів розширення ринку бренду. 

Реанімація найчастіше вимагає перегляду стратегії диверсифікації або 

інтенсивного розвитку. Реанімацію бренду можна проводити у межах чотирьох 

стратегій. 

1. Пошук нових ринків. Під новизною ринку слід розуміти також і нові 

типи ринків. Наприклад, підприємство, яке реалізує продукцію на 

споживчому ринку, може вийти на промислові ринки і навпаки.  

2. Охоплення нових сегментів ринку. Цей шлях розширення ринку є 

найпоширенішим. Існує різновид цієї стратегії, яка полягає в об’єднанні 

сегментів і розширенні меж торгової марки для нових категорій 

користувачів – так зване створення суперсегменту. 

3. Пошук нових сфер застосування товару. До цієї стратегії можна віднести 

позиціонування марки в новій товарній категорії. Наприклад, таким 

чином еволюціонувало позиціонування сухариків: закуска до пива – 

вгамування голоду – комунікації («хрустіти разом»). 

4. Підвищення інтенсивності споживання товару. Такий шлях реанімації 

торгової марки може бути успішним, якщо підприємству вдається 

досягти збільшення частоти покупки або об’єму разової покупки. 
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Підприємства на ринку пропонують «їсти йогурти кожного ранку», 

«чистити зуби 2 рази на день (або після кожного вживання їжі)». 

Важливо пам’ятати, що для деяких товарів існують природні обмеження 

на інтенсивність споживання, скажімо, кількість потрібних людині 

телевізорів. 

Помилки у маркетинговій активності підприємства, активність 

конкурентів, зміна споживчих переваг можуть привести до потреби 

репозиціонування. Слід зазначити, що іноді актуальність позиції втрачається так 

званим природним шляхом – з часом, або ж перестає бути актуальною через різку 

зміну зовнішніх умов.  

У загальному випадку, потреба репозиціонування виникає в ситуаціях, 

коли: 

− знижується привабливість цільового сегменту для марки; 

− спостерігається низька ефективність позиції (недостатня відповідність 

мотиваціям споживачів); 

− позиція марки стає низькорентабельною. 

Позиція присутнього на ринку бренду може бути поліпшена декількома 

шляхами: 

1. Зміна сприйняття бренду; 

2. Конкурентне депозиціонування; 

3. Переміщення ідеальних точок; 

4. Збільшення важливості критеріїв позиціонування; 

5. Введення нових критеріїв позиціонування; 

6. Доповнення бренду. 

По-перше, це зміна сприйняття бренду та перепозиціонування його ближче 

до однієї або декількох ідеальних точок (зон споживчих переваг для різних 

сегментів) та далі від конкурентів. Звичайно, зміни сприйняття вимагають змін у 

фізичному продукті і/або пов’язаних з ним послугах, що є реальним 

репозиціонуванням – коли підприємство модернізує продукт, використовує нові 

технології, пропонує додаткові функції або змінює дизайн, але у деяких випадках 
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це може бути зроблено лише шляхом проведення певної програми просування – 

так зване психологічне репозиціонування. Зазвичай це вдається зробити, коли 

споживачі дійсно недооцінюють реальні вигоди, що надаються брендом.  

Достатньо показовим є випадок, коли через низку обставин цільова 

аудиторія сприймає товар дорожчим, ніж він реально коштує на ринку і тому 

виключає його з варіантів, які розглядаються в процесі схвалення рішення про 

покупку. У такому разі має сенс, не вносячи змін безпосередньо до продукту, 

просто здійснювати пряму комунікацію щодо цінової доступності товару за 

принципом «тепер ми доступні за ціною» або «розкіш, що можна собі дозволити». 

Ще один варіант – зміна характеру сприйняття конкуруючих марок – так 

зване конкурентне депозиціонування. Але його реалізація є достатньо важкою та 

пов’язана з маневруванням у межах закону про недобросовісну конкуренцію. 

Наступний варіант зміни позиції бренду – це переміщення ідеальних точок 

споживачів ближче до бренду, у цьому випадку їм пропонується вибір товару на 

підставі іншого співвідношення між чинниками, що визначають переваги.  

У випадку, якщо бренд позиціонується сприятливо щодо одної або більшої 

кількості критеріїв, підприємство-виробник може збільшити важливість цих 

критеріїв під час формування переваг свого бренду (зміна значущості критеріїв 

позиціонування).  

Також можливістю зміни позиції бренду для підприємства може бути 

перспектива введення до процесу вибору категорії товару нових критеріїв (або 

тих, що ігнорувалися раніше), які не представлені зараз у споживчій процедурі 

схвалення рішення про покупку. Наприклад, мобільний телефон сьогодні можна 

вибирати вже не лише на основі наявності певних функцій, ціни, компактності, 

але й можливості його використання як модного аксесуара – враховується його 

колір, форма, інкрустація кристалами Swarovski тощо, що є достатньо вагомим 

мотивом для молодіжної жіночої аудиторії. 

На рис. 4.16 показаний процес впровадження на ринок нового бренду, що 

також може виявитися ефективним за наявості зруйнованої позиції старого 

бренду підприємства. 
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Рис. 4.16. Діаграма IDEF0 з впровадження на ринок нового бренду в 

СРСМУ. 

Джерело: власні розробки автора  

 

В СРСМУ бренд розглядається як відносини між управителем бренду і 

цільовими аудиторіями бренду. Ці відносини можуть базуватися на 

стимуляційній або маніпуляційній моделі впливу на інтереси контрагентів з боку 

РМУ 1-3 рангів або на партнерських відносинах у випадку рангу рефлексії 

управителя 4-6.  

Цінність бренду підвищується, коли виробник створює доповнення бренду, 

тобто товари і послуги, які доповнюють основний продукт. При цьому 

підприємство може запропонувати ринку нову торгову марку, що не має аналогів 

на цей момент, за допомоги знаходження на карті позицій, не зайнятих жодним з 

конкурентів. Необхідно приділяти особливу увагу виявленню причин існування 

незайнятих ніш для того, щоб не запропонувати товар, не потрібний споживачеві. 
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Висновки до розділу 4 

 

 

1. Впровадження системно-рефлексивного маркетингу як підходу до 

управління підприємницькою діяльністю вимагає формування системи 

прийняття та виконання управлінських рішень, що базується на принципах 

узгодження інтересів стейкхолдерів. Взаємопов’язана сукупність управлінських 

рішень щодо принципів організації діяльності з реалізації стратегічного бачення, 

спрямованих на перетворення об’єкта управління з урахуванням ресурсних 

можливостей, визначається як стратегія підприємства. При цьому стратегічне 

бачення підприємства являє собою формалізований результат погодження 

інтересів формальних власників підприємства та керуючих щодо напряму 

розвитку підприємства та образу стану підприємства в стратегічній перспективі. 

Організацію розробки бачення підприємства бере на себе фактичний управитель 

підприємства, залучаючи до цього процесу тих стейкхолдерів, чиї інтереси 

організатор вважає за необхідне врахувати у баченні. Розроблено процедуру 

формування стратегічного бачення з позиції рефлексивного маркетингового 

управителя, що полягає у послідовному уточненні об’єкта управління (базових 

ринків) і намірів суб’єкта управління по відношенню до об’єкта, формалізації 

стратегічних інтересів суб’єкта управління у Великих амбіційних цілях, 

формування остаточного стратегічного бачення як результату узгодження 

інтересів стейкхолдерів об’єкта управління шляхом включення до нього 

цінностей (етичних зобов’язань бізнесу), що відображають інтереси 

стейкхолдерів. 

2. Визначальними у формуванні стратегії підприємницької діяльності є два 

стратегічні рішення: (1) модифікація базового ринку і, зокрема, її гранична форма 

– чиста диверсифікація; (2) вибір джерела конкурентної переваги (внутрішні або 

зовнішні). Доведено, що рішення щодо диверсифікаційних стратегій зростання 
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відноситься до корпоративного рівня визначення базових ринків у разі чистої 

диверсифікації та до рівнів підрозділів у випадку конгломеративної 

диверсифікації; інтегративні стратегії диференційовано відносяться до стратегій 

реалізації виходу на новий базовий ринок (і, у такому випадку, виявляються 

похідними відносно стратегій диверсифікаційного зростання) та до стратегій 

підрозділу (як стратегічна альтернатива посилення позицій на існуючому 

базовому ринку). 

3. Вид диверсифікації залежить від того ступеня, в якому існуючі 

компетенції підприємства використовуватимуться у новій сфері діяльності. 

Конгломеративна диверсифікація передбачає створення принципово нових 

маркетингових компетенцій. Горизонтальна диверсифікація передбачає нову 

товарну пропозицію, що є компліментарною до існуючої, для тих самих груп 

споживачів. Вертикальна диверсифікація включає розширення виробничих або 

збутових каналів для існуючої товарної пропозиції. Концентрична 

диверсифікація передбачає диверсифікаційне зростання, за якого новий напрям 

діяльності орієнтований на товарну пропозицію, що спрямована на нові групи 

споживачів або нові збутові канали. При чистій диверсифікації новий підрозділ 

підприємства виробляє продукцію, яка не пов'язана з продукцією, що вже 

випускається або спрямована на принципово нові групи споживачів. 

4. Стратегія конкурентної поведінки визначає активність та напрям дій 

відносно лідера відповідного ринку. Урахування в явній формі позицій і дій 

конкурентів репрезентує важливий компонент маркетингової стратегії. Аналіз 

конкурентоспроможності дозволяє оцінити масштаб конкурентної переваги 

підприємства щодо найнебезпечніших конкурентів і зрозуміти спрямованість їх 

дій. У роботі запропоновано вдосконалити підхід до класифікації стратегій 

конкурентної поведінки, а саме визначити сім типів стратегії конкурентної 

поведінки, серед яких виокремлено стратегію домінатора на ринку (граничний 

випадок стратегії лідера, який дозволяє перебирати на себе управління ринком, 

споживчою поведінкою) і загарбника (вихід на ринок підприємства, що має 

значні ресурси, але не має відповідної ринкової компетенції та припускається 
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стратегії «придбання» ринкової частки і компетенцій шляхом інвестиційного 

подавлення, конкурентного депозиціонування, демаркетингу, інтеграції), що 

дозволяє визначати проактивну стратегію конкурентної поведінки. 

5. Запропоновано аналітичну систему «аналіз розходжень», що базується 

на дослідженні розходжень між позицією та позиціонуванням на 8 змістовних 

рівнях. Доведено, що необхідно розрізняти поняття «позиція» та 

«позиціонування» бренду (товару). Позицію товару або бренду визначається як 

набір асоціацій, які споживач пов’язує з ним. Вони можуть охоплювати фізичні 

атрибути, стиль життя, ситуації використання, імідж, роздрібні точки, де 

продається товар тощо. Позиція товару (бренду) – результат реалізації 

позиціонування товару (бренду), диференційоване або аналогійне іншим місце 

товару (бренду) у свідомості споживача стосовно до інших аналогійних брендів. 

В свою чергу позиціонування визначає характер сприйняття товару або марки 

цільовими споживачами.  

6. Методика управління брендами, що зокрема включає репозиціонування 

та реанімацію брендів, базується на системно-рефлексивному аналізі розходжень 

між позиціонуванням бренду та його позицією у свідомості цільових аудиторій. 

Визначено вісім типів розходжень та запропонована система операцій з існуючим 

брендом. 

 

Основні ідеї розділу висвітлені в авторських працях [208], [210], [218], [234], 

[236], [240], [338], [422]. 
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РОЗДІЛ 5. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОГО 

СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

 

5.1. Трициклічна модель управління в системно-рефлексивному 

стратегічному маркетинговому управлінні підприємствами 

 

 

Принципом інтегрованої системи стратегічного маркетингу (на основі 

системно-рефлексивного маркетингу) є відхід від проектної форми управління 

до програмної. Сутність відмінності полягає у тому, що інтереси, цілі, стратегії, 

стратегічний план не є визначеними і статичними горизонту планування. Сама 

управлінська діяльність передбачає постійне уточнення інтересів, цілей, 

стратегій та планів. На практиці це вимагає розглядати цільову настанову й 

реалізацію цілей як взаємопов’язані паралельні, а не послідовні процеси. 

Для впровадження програмної форми системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління пропонуємо трициклічну модель. 

Програмний підхід у стратегічному управлінні змінює уявлення про стратегію 

як про довгостроковий «великоблочний» план. Стратегія розглядається як 

сукупність принципів. Утім довгостроковий план теж може бути формою 

репрезентації принципів, формою організації тактичного мислення, якщо він не 

містить конкретних планованих дій чи актів діяльності, а є переліком етапів із 

зазначенням того, як ці етапи слід планувати (або проектувати. Саме, наведення 

принципів, способів планування й проектування деталей і дозволяє вважати план 

стратегічним. 
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Для маркетингового керівника 3–5-го рангів рефлексії маркетинг є 

функціональним напрямом в управлінні підприємством. Відповідно маркетинг 

як функція може бути включений до формування бачення підприємства, базової 

стратегії та системи стратегічних цілей, але найчастіше отримує вищезгадані 

стратегічні рішення як вхідні для подальшого формування функціональної 

маркетингової стратегії. Надалі розрізнятимемо стратегічний та операційний 

маркетинг. Коло завдань стратегічного маркетингу – це систематичний і 

постійний аналіз потреб ключових груп споживачів, а також розроблення 

концепцій ефективних товарів, що дозволяють компанії обслуговувати вибрані 

групи споживачів краще, ніж конкуренти, і тим самим забезпечують виробнику 

стійку конкурентну перевагу. Роль операційного маркетингу – організація збуту, 

продажів і комунікації для інформування потенційних покупців і демонстрації 

відмінних якостей товару за зниження витрат на пошуки покупців. 

Рис. 5.1 демонструє послідовність стратегічних рішень функціонального 

маркетингу у вигляді алгоритму. Безперервною лінією на рисунку показано 

послідовність прийняття рішень, а пунктирною – напрям корекції рішень у 

випадку неефективності або зовнішніх чи внутрішніх змін. 

Рефлексивний маркетинговий керівник 6–7 рангів рефлексії розширює 

власний об’єкт управління до підприємницької діяльності або ринку загалом. 

Згідно з принципом фактичної власності РМУ «привласнює» об’єкт управління 

(тобто стає фактичним управителем), а за принципом маркетингу РМУ узгоджує 

власні інтереси із інтересами інших стейкхолдерів об’єкта управління. Різна 

типологія стейкхолдерів, як показано у попередньому підрозділі, призводить до 

трьох рівнів узгодження інтересів, які існують і реалізуються одночасно, при 

цьому рішення одного рівня зумовлюють на рішення іншого. На практиці це 

вимагає застосування циклічного програмного підходу до управління. 
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Рис. 5.1. Послідовність стратегічних рішень 

Джерело: власні розробки автора 
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Основні ідеї циклічної моделі управління – це: 

− циклічний характер уточнення об’єкта управління та інтересів 

керівника щодо об’єкта; 

− переузгодження інтересів при зміні інтересів стейкхолдерів; 

− формування послідовності дій як системи зі зворотнім зв’язком, тобто 

має існувати система контролю з можливістю оперативного 

корегування дій під час відстеження відхилень результату від 

очікуваного показника; 

− цикли різних рівнів є циклами «різних швидкостей», тобто менші цикли 

можуть тривати від тижня до декількох місяців, середні – від кварталу 

до декількох років, великі – від 1 року до 5–10 років; 

− управління «в реальному часі», тобто перезапуск відповідного 

управлінського циклу за зміни вхідних умов; 

− цикли відображають межі для можливих рішень, що приймаються на 

відповідних рівнях керівництва. 

Кожен з циклів може закінчуватися: 

− за повного виконання поставлених завдань;  

− за неможливості їх виконання (потреби прийняття рішень вищого 

рівня); 

− за зміни зовнішніх умов або інтересів керівника (стейкхолдерів) 

відповідного циклу; 

− директивно за зміни завдань на циклі вищого рівня. 

Одна з переваг циклічного підходу – це можливість впровадження більшої 

формалізованості у діяльності підприємства та системі прийняття управлінських 

рішень.  

Хоча маркетинг переважно є творчою дисципліною, що на практиці 

вимагає інновацій та нестандартних підходів, але в Україні це гіпертрофовано до 

інтуїтивного (підприємницького) підходу та превалювання креативних рішень 

над аналізом, дослідженнями та стратегічним плануванням, тому більша 

формалізація маркетингу дозволяє підвищити ефективність маркетингових 
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заходів. І особливо це стосуватиметься стратегічних перспектив. У поточному 

періоді становлення маркетингу в Україні більша увага приділяється тактичній 

ефективності, що досить часто призводить до середньо- та довгострокових 

провалів або неефективного ведення ринкової діяльності. 

Для побудови інтегрованої системи СРМ на підприємстві та її 

впровадження була розроблена модель трьох циклів маркетингової діяльності. 

Ця модель пройшла успішне випробовування на декількох великих та середніх 

українських підприємствах. В основу моделі трьох циклів покладено принцип 

«різних швидкостей» та різних рівнів прийняття маркетингових рішень. 

Ключова ідея моделі трьох циклів полягає у розподіленні маркетингових рішень 

за трьома рівнями щодо їх впливу на діяльність підприємства та рівня посад тих, 

хто приймає ці рішення. 

Рішення першого циклу – це ключові рішення діяльності та майбутнього 

підприємства, рішення корпоративної стратегії. Ці рішення приймаються 

управителеми підприємницької діяльності (ключовими внутрішніми 

стейкхолдерами). Задачею маркетингу є визначення перспективних базових 

ринків, стратегічний аналіз та модерація узгодження інтересів внутрішніх 

стейкхолдерів. Стратегічні маркетингові рішення, що приймаються керівником 

підприємства та керівництвом служб маркетингу, належать до другого рівня. 

Функціональні підрозділи відповідальні за розроблення і впровадження 

тактичних рішень на рівні третього циклу. Ці рішення затверджуються 

керівництвом служби маркетингу, а виконуються підрозділами маркетингу та 

збуту.  

Кожний рівень прийняття рішень у трициклічній моделі відповідає рівню 

узгодження інтересів. Великий цикл передбачає узгодження інтересів ключових 

стейкхолдерів підприємства. Результатом узгодження інтересів є формування 

бачення підприємства. Середній цикл передбачає узгодження як внутрішніх 

інтересів (функціональні керівники), так і формування стратегії, що передбачає 

узгодження інтересів із зовнішніми стейкхолдерами (зокрема, споживачами, 

постачальниками, партнерами, контактними аудиторіями тощо). У малому циклі 
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безпосередньо відбувається обмін як механізм реалізації інтересів 

стейкхолдерів. 

Великий цикл комерційної діяльності підприємства складається з трьох 

етапів (рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.2. Модель формування маркетингової стратегії підприємства на 

засадах системно-рефлексивного маркетингу 

Джерело: власні розробки автора 
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формування уявлення про базові ринки та підприємство як об’єкти 

управління; 

2. Визначення бачення, системи стратегічних цілей та корпоративної 

стратегії. 

3. Формування та втілення товарно-ринкової стратегії, моніторинг та 

корекція. 

На другому етапі великого циклу приймаються стратегічні рішення, на 

яких у подальшому будується стратегічна програма та стратегічні плани. 

Зокрема, це рішення, що стосуються вибору базового ринку, формування 

бачення та розроблення системи стратегічних цілей. Третій етап є середнім 

циклом діяльності (прийняття та реалізація рішень у межах базового ринку та 

системи стратегічних цілей підприємства). 

Середній цикл відповідає бізнес-стратегії та складається з наступних 

етапів. 

1. Прикладні ринкові дослідження (визначення інтересів зовнішніх 

стейкхолдерів, характеристик попиту тощо). 

2. Розроблення ринкової стратегії (сегментування та охоплення ринку, 

базова конкурентна стратегія та стратегія конкурентної поведінки, 

стратегія зростання), товарної стратегії (формування концепції товару, 

асортиментна політика, марочна політика тощо) та стратегія 

позиціонування, що консолідує товарно-ринкову стратегію. На цьому 

етапі також проводиться тестування задуму товару, розроблення самого 

товару та його апробація. 

3. Розроблення функціональних стратегій, до яких належать фінансова, 

організаційна та кадрова стратегії, стратегії просування, збуту, 

виробництва, закупівлі тощо. Визначається цінова стратегія. 

4. Реалізація стратегії – тактичні та оперативні плани та дії. На цьому етапі 

залучаються ресурси, налагоджуються ланцюги постачань та збуту, 

формується базова ціна товару та система знижок, націнок та 

страхування ціни; формується та впроваджується система трейд-
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маркетингу; проводяться акції зі стимулювання збуту. Також на цьому 

етапі реалізуються оперативні дії маркетингу відносин. 

5. Моніторинг та корекція на рівні стратегії або тактичних дій. 

Малий цикл починається, коли розроблено програму (або план) діяльності, 

що є результатом середнього циклу. Закінчення малого циклу, тобто повернення 

до середнього циклу відбувається у випадку, коли моніторинг вказує на 

неефективність тактичних дій, що вимагають перегляду стратегії (перегляду 

технологій виробництва, зміни виробничого або торговельного ланцюга, 

проведення оздоровлення або посилення торгової марки, розроблення нової 

програми стимулювання збуту, внесення модифікацій в товар тощо). Також 

малий цикл може бути припинений за повного виконання чинного плану або за 

коригування плану «зверху». 

Малий цикл у розрізі функціональної маркетингової діяльності, а саме 

реалізація маркетингової стратегії на рівні тактичних заходів, включає до себе: 

− реалізацію програм просування та збуту; 

− тактику ціноутворення (формування систем знижок та націнок, 

страхування ціни, врахування психологічного чинника); 

− торговий маркетинг (мерчандайзинг тощо); 

− маркетинг відносин; 

− інше. 

Трициклічна модель управління в практичному застосуванні інтегрованої 

системи СРМ дає можливість узгоджувати мінливі інтереси стейкхолдерів у 

реальному часі. На відміну від жорстких форм стратегічного планування, 

програмний підхід у трициклічній моделі управління дає змогу повніше 

врахувати інтереси стейкхолдерів під час формування та реалізації 

управлінських рішень, стратегій та оперативних діях. Важливим результатом є й 

формування та розширення системи колективних знань у підприємницькій 

діяльності та системи знань керівника. Гнучкість управління в трициклічній 

моделі дає змогу РМУ 6-го рангу оперативно пристосовувати підприємство під 
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зміни середовища, а РМУ 7-го рангу коригувати напрями розвитку керованого 

ринку.  

Глобалізація ринкового середовища і, зокрема, глобалізації стейкхолдерів, 

призводить до збільшення чинників впливу на прийняття управлінських рішень. 

Великий цикл управління підприємницькою діяльністю спрямований на 

формування та узгодження інтересів внутрішніх (зокрема, глобальних) 

стейкхолдерів. Середній цикл полягає у вивченні інтересів зовнішніх (локальних 

і глобальних) стейкхолдерів, визначенні механізму формування, узгодження і 

реалізації інтересів. Зрештою, малий цикл полягає у впровадженні визначеного 

механізму, реалізації інтересів в процесі ринкового обміну. Чинником успіху у 

формуванні та впровадженні механізму формування, узгодження та реалізації 

інтересів стейкхолдерів будуть координовані синергетичні базові та 

функціональні стратегій підприємства, центром яких стає інтегрована 

маркетингова стратегія. 

Стратегічний процес має завжди бути контрольованим, свідомим та 

однозначно проактивним. З огляду на те, що трициклічна модель управління в 

СРМ будується на програмному принципу, процеси формування і впровадження 

стратегії є не послідовними а паралельними. Стратегія, як і підприємницька 

діяльність загалом і система знань керівника є системами, що 

самовдосконалюються завдяки циклічному характеру дій у системно-

рефлексивній діяльності. 

 

 

5.2. Формування стратегії в системно-рефлексивному маркетингу 

 

 

Говорячи про формування стратегії, І. Ансофф виділяє два види 

стратегічної поведінки [125, с. 304]: 
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− поступова, за якої товари та ринки розвиваються шляхом поетапного 

внесення до них поліпшень, зважаючи на історичну логіку розвитку 

самої фірми; 

− переривчаста, що змінює логіку еволюційного процесу за допомоги 

заміни технологій, корекції внутрішньої структури підприємства, 

диверсифікованості й інтернаціоналізації. 

Усе більшого поширення набуває саме переривчаста стратегічна 

поведінка. Також унаслідок формування тенденцій інтернаціоналізації та 

глобалізації ринків набуває актуальності «загальна схема розвитку» [363; 390; 

93], що передбачає: 

− вертикальну та горизонтальну інтеграцію для проникнення на суміжні 

ринки; 

− збільшення частки на ринку з метою підвищення рентабельності нових 

видів діяльності (внаслідок ефекту масштабу); 

− поліпшення використання ринкових можливостей шляхом 

диференціації пропозиції товарів і послуг; 

− диверсифікацію, непов’язану з існуючими напрямами діяльності (чисту 

диверсифікацію); 

− проактивну позицію по відношенню до ринкового середовища. 

У своїх роботах українські спеціалісти в сфері стратегічного маркетингу, 

С. С. Гаркавенко, Н. В. Куденко, Д. В. Райко та інші систематизували різновиди 

маркетингових стратегій. Стратегічні рішення і відповідні маркетингові 

стратегії наведені в  таблиці 5.1, таблиці 5.2, таблиці 5.3.  

Д. В. Райко пропонує класифікувати маркетингові стратегії за видами 

розвитку  [398, с. 305–307]: маркетингова стратегія повинна відповідати етапу 

розвитку, на якому підприємство знаходиться у цей момент; це може бути 

забезпечено запровадженням у класифікацію таких різновидів маркетингових 

стратегій: 
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− прогресивна – підприємство знаходиться на етапі, що характеризується 

конструктивними процесами, нарощуванням потенціалу, збільшенням 

кількісних та підвищенням якісних показників; 

− нульова – підприємство знаходиться на етапі стабілізації потенціалу, це 

точка біфуркації у розвиткові підприємства, для якої характерна 

можливість вибору подальшого напряму розвитку; 

− регресивна – підприємство знаходиться на етапі, коли відбуваються 

деструктивні процеси, спад потенціалу, зменшення кількісних та 

погіршення якісних показників. 

 

Таблиця 5.1  

Класифікація маркетингових стратегій підприємства за об’єктом та 

базовим ринком 

Класифікаційна ознака Альтернативи стратегій 

За базовим ринком  створення принципово нового базового 

ринку; 

 розвиток в межах існуючого базового ринку; 

 розширення базового ринку; 

 звуження базового ринку; 

 вихід на інший базовий ринок. 

За об’єктом  корпоративна маркетингова стратегія; 

 стратегія підрозділу/підприємства; 

 стратегія СБО; 

 стратегія бренду/товару. 

За масштабами базового ринку  національна (локальна, регіональна) 

маркетингова стратегія; 

 міжнародна маркетингова стратегія; 

 мультинаціональна маркетингова стратегія; 

 біфокальна та мультифокальна маркетингова 

стратегія; 

 глобальна маркетингова стратегія. 

За ступенем стандартизації стратегії по 

географічним ринкам 

 стратегія адаптації; 

 стратегія стандартизації; 

 стратегія кластеризації; 

 глобальна стратегія. 

Джерело: [398, с. 303–305] та власні розробки автора 
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Таблиця 5.2  

Класифікація маркетингових стратегій підприємства 

Класифікаційна ознака Різновиди маркетингових стратегій 

За видом портфелю  стратегія портфелю ринків; 

 стратегія портфелю товарних категорій; 

 стратегія системи брендів; 

 асортиментна стратегія. 

За ступенем орієнтації на інтереси 

споживачів 

 товарно-орієнтована стратегія (ігнорування 

інтересів споживачів); 

 стратегія стимулювання попиту; 

 маніпулятивний маркетинг; 

 стратегія формування та реалізації нових 

інтересів споживачів; 

 стратегія партнерства. 

За терміном реалізації стратегії  Довгострокові стратегії (стратегічний 

горизонт – 3 та більше років); 

 Середньострокові (1 – 3 роки); 

 Короткострокові стратегії (орієнтація на 

суттєві зміни у показниках розвитку 

підприємства в короткостроковий період, до 1 

року). 

За стратегічними намірами підприємства  Стратегія зростання; 

 Стратегія стабілізації; 

 Стратегія згортання; 

 Стратегія виживання. 

За стратегічними альтернативами 

зростання 

 Стратегія інтенсивного (органічного) 

зростання; 

 Стратегія інтегративного зростання; 

 Стратегія диверсифікаційного зростання. 

 За специфікою інтенсивного зростання  Стратегія поглиблення на ринок; 

 Стратегія розвитку ринку; 

 Стратегія розвитку товару; 

 Стратегія формування ніші. 

За станом ринкового попиту на товари 

підприємства 

 

 Стратегія конверсійного маркетингу; 

 Стратегія креативного маркетингу; 

 Стратегія стимулюючого маркетингу; 

 Стратегія синхромаркетингу (стабілізуючого 

маркетингу); 

 Стратегія підтримуючого маркетингу; 

 Стратегія ремаркетингу; 

 Стратегія демаркетингу. 

Джерело: [398, с. 303–305] та власні розробки автора 

 

За конкурентними амбіціями підприємства маркетингові стратегії 

відбивають прагнення і стан підприємства у конкурентному середовищі: 
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− домінування – підприємство є (або прагне стати) лідером ринку і керує 

розвитком ринку; 

− лідерства – підприємство посідає (або прагне посісти) місце лідера 

серед конкурентів; 

− паритету – підприємство займає приблизно однакову (рівну) позицію 

конкурентоспроможності порівняно з конкурентами; 

− виживання – стан конкурентоспроможності підприємства є 

незадовільним порівняно з конкурентами. 

За рівнем інноваційності застосовуваних методів розвитку розрізняють: 

− інноваційну стратегія, яка передбачає використання підприємством 

новітніх технологій, які ще не застосовуються на цьому ринку або у цій 

галузі; 

− імітаційна стратегія – передбачає використання підприємством 

загальноприйнятих і вже перевірених досвідом інших підприємств на 

цьому ринку або у цій галузі технологій. 

 

Таблиця 5.3  

Класифікація конкурентних маркетингових стратегій підприємства 

 

Класифікаційна ознака 

 

 

Різновиди маркетингових стратегій 

За конкурентними амбіціями  Стратегія домінування; 

 Стратегія лідерства; 

 Стратегія паритетного розвитку; 

 Стратегія виживання. 

За ступенем проактивності щодо 

ринкового середовища 

 Стратегія пристосування до ринкового 

середовища; 

 Стратегія управління ринком; 

 Стратегія управління новим ринком (зокрема 

т.з. «блакитний океан»). 

За джерелом конкурентної переваги 

підприємства (базова конкурентна 

стратегія) 

 Стратегія лідерства за внутрішніми 

конкурентними перевагами; 

 Стратегія лідерства за рахунок диференціації; 

 Стратегія фокусування. 
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Продовження таблиці 5.3 

 

Класифікаційна ознака 

 

 

Різновиди маркетингових стратегій 

За конкурентною поведінкою  Стратегія домінатора; 

 Стратегія лідера; 

 Стратегія «виклик лідеру»; 

 Стратегія загарбника; 

 Стратегія наслідування лідера; 

 Стратегія експерта (нішера); 

 Стагнаційна стратегія. 

За рівнем конкурентної активності 

підприємства щодо утримання 

(розширення) своєї ринкової частки 

 Стратегія наступу; 

 Стратегія захисту (оборони); 

 Стратегія ігнорування; 

 Стратегія управління поведінкою 

конкурентів; 

 Стратегія партнерства. 

За різновидом наступальних 

конкурентних дій підприємства 

 Обхідний наступ; 

 Фланговий наступ; 

 Фронтальний наступ; 

 «Партизанська війна»; 

 Упереджувальний наступ. 

За рівнем інноваційності   Стратегія технологічних інновацій; 

 Стратегія ринкових (маркетингових) 

інновацій; 

 Стратегія технологічної імітації; 

 Стратегія ринкової імітації. 

За моделлю позиціонування  Стратегія диференціації; 

 Стратегія паритетного позиціонування. 

За типологією позиціонування  Стратегія суперництва; 

 Стратегія додаткової вигоди; 

 Стратегія диференціації за новим критерієм; 

 Стратегія актуалізації; 

 Стратегія наслідування; 

 Стратегія конкурентного де позиціонування. 

Джерело: [398, с. 303–305] та власні розробки автора 

 

Типологічна класифікація маркетингових стратегій (рис. 5.3) 

розглядається як ієрархічна, але, по суті, є гетерархічною. Так, наприклад, базова 

конкурентна стратегія (за М. Портером) належить до вибору базового ринку 

(фокусування на продуктовому чи споживчому сегменті або конкуренція на 

«широкому фронті») та до вибору джерела конкурентної переваги. Стратегії 

зростання (або стратегічні альтернативи за І. Ансоффом) відносяться до 

визначення базового ринку (зокрема, стратегія диверсифікації) та до способів 



 380 

зростання в межах єдиного базового ринку (інтегративна стратегія та стратегія 

інтенсивного зростання). При цьому у визначенні стратегії інтенсивного 

зростання також закладено вихід на нові (базові) ринки. Категорійна стратегія з 

одного боку, визначає типологію об’єкта управління (весь канал від виробників 

сировини до реалізації товару кінцевому покупцеві). 

 

 

Рис. 5.3. Типологічна класифікація маркетингових стратегій. 

Джерело: власні розробки автора 
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У типологічній класифікації види стратегій систематизовано за двома 

параметрами. 

1. Предмет маркетингової стратегії: 

− портфельна стратегія: визначення стратегічного набору 

підприємницької діяльності; 

− стратегія зростання: альтернативи зростання підприємства щодо 

базового ринку; 

− конкурентна стратегія; 

− стратегія позиціонування: визначення цільових сегментів та засобів 

впливу на опредмечення і актуалізацію потреб споживачів (покупців) 

на користь підприємства; 

− стратегія стосовно ринкового середовища: вибір проактивної чи 

реактивної поведінки підприємства. 

2. Ієрархія стратегічних управлінських рішень: 

− визначення базового ринку; 

− визначення стратегічних намірів підприємства щодо базового ринку; 

− товарно-ринкова стратегія на базовому ринку; 

− функціональні стратегії. 

Таким чином, наявна типологічна класифікація маркетингових стратегій 

досить умовно відповідає рівням та послідовності прийняття рішень у 

стратегічному маркетинговому управлінні. Відповідно, як класифікація 

маркетингових стратегій, так і алгоритм прийняття стратегічних маркетингових 

рішень вимагають перегляду і систематизації. 

Стратегії охоплення ринку, позиціонування, конкурентні стратегії є 

гетерархічно пов’язаними, при цьому послідовність ухвалення управлінських 

рішень на практиці є суттєво ускладненою через брак алгоритмізованої 

(ієрархічної) методики визначення загальної маркетингової стратегії. Це 

зумовлено тим, що: 
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− сучасні управлінські методики відходять від проектної форми до 

програмної; основою прийняття рішень стає система знань, а не 

екстраполяційні моделі (інформаційні системи); 

− суттєво поширилися інтуїтивні, підприємницькі моделі прийняття 

рішень (зокрема, форсайт-технології); 

− глобалізація ринкового середовища надала нового змісту поняттям 

охоплення ринку та конкурентної стратегії, зокрема через прояв 

глобальної конкуренції на локальному ринку; 

− основною передумовою стало те, що більшість класиків стратегічного 

маркетингу та стратегічного управління розвивали своє бачення 

ключових рішень ринкових стратегій, у зв’язку з чим рішення базових 

конкурентних стратегій, стратегій зростання, охоплення ринку, 

конкурентної поведінки, позиціонування суттєво перетинаються і не 

можуть розглядатися як ієрархізована послідовність рішень. 

Розв’язання окресленої проблеми стає впорядкування маркетингових 

рішень, при цьому необхідно врахувати: 

− циклічний характер прийняття управлінських рішень; 

− спіральний процес розвитку знань суб’єкта управління і, відповідно, 

зростання управлінської компетенції, рангу рефлексії керівника, 

розширення об’єкта управління. 

Пропонується базова ієрархія стратегічних маркетингових рішень, яка 

відповідає, з одного боку рівням рішень у системно-рефлексивному маркетингу, 

а, з іншого боку, не суперечить наявній ієрархії рівнів стратегічних рішень у 

стратегічному управлінні. 

1. Визначення об’єкта управління (базового ринку). 

2. Визначення стратегічних намірів. 

3. Визначення товарно-ринкової стратегії. 

4. Визначення функціональних стратегій. 

Спіральна модель прийняття рішень дозволяє врахувати наявну 

гетерархічність управлінських рішень у маркетинговій стратегії за рахунок 
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циклічного характеру уточнення та перегляду рішень, що прийняті на 

попередньому циклі. Введемо поняття «спеірархія» (від давньогрецької σπειρα 

– звивини, спіраль і αρχω – управляти, бути причиною; буквально: «спіральна 

підпорядкованість»). Спеірархія стратегічних маркетингових рішень відображає 

подвійну ієрархічність рішень та наявність зворотного зв’язку через циклічний 

характер послідовності прийняття рішень. 

На практиці зворотній зв’язок стратегічних рішень існує не тільки у межах 

ієрархії циклів прийняття рішень у часі, а й у межах єдиного циклу як процедура 

перегляду попередньо ухваленого рішення (рис. 5.4). Декомпозиція рішень 

вищого ієрархічного рівня на нижчі рівні стратегії може показати недоцільність 

або неможливість реалізувати попередньо ухвалені рішення, також краще 

розуміння ситуації керівником може вимагати перегляду попередніх рішень.  

 

Рис. 5.4. Зворотній зв’язок у циклі прийняття рішень 

Джерело: власні розробки автора  

 

Спеірархічна модель прийняття стратегічних маркетингових рішень 

кореспондується із трициклічною моделлю стратегічного маркетингового 

управління. Рішення щодо визначення базового ринку та стратегічних намірів 

належать до великого циклу СРМ; визначення товарно-ринкової та 

функціональної маркетингової стратегії – до середнього циклу. При цьому слід 

розділяти цикли управлінської діяльності впровадження маркетингових рішень 

у трициклічній моделі СРМ та спеірархію стратегічних маркетингових рішень. 

По-перше, прийняття управлінських рішень є смисловою діяльністю, і слугує 

розвитку системи знань і інтересів керівників; по-друге, завпроваджуються не 
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всі рішення; по-третє, спеірархія вказує на послідовність прийняття рішень, а 

трициклічна модель – на сфери відповідальності керівників різних рівнів. 

 

 

Рис. 5.5. Послідовність рішень інтегрованої базової маркетингової 

стратегії у СРСМУ 

Джерело: власні розробки автора  
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У межах спеірархії стратегічних маркетингових рішень розглядатимемо 

таку їх системну послідовність, як показано на (рис. 5.5). У межах ієрархічних 

рівнів (визначення базового ринку, стратегічні наміри, товарна ринкова 

стратегія, функціональна стратегія) система рішень залишається гетерархічною.  

Наскрізне узгодження рішень у послідовності вибору маркетингових 

стратегій дає можливість говорити про збалансовану інтегровану маркетингову 

стратегію, з огляду на те, що процес створення стратегії є не тільки аналітичним, 

але й творчим, можна виокремити типові варіанти інтегрованої базової 

маркетингової стратегії (таблиця 5.4).  

 

Таблиця 5.4 

Варіанти базової маркетингової стратегії 

Стратегічне 

рішення 
Альтернативні базові маркетингові стратегії 

Стратегія 

глобального 

домінатора 

Стратегія 

агресивного 

наступу 

Стратегія 

захисту позицій 

Експертна 

стратегія  

Географічний 

масштаб 

базового ринку 

Глобальна 

маркетингова 

стратегія 

Можливі варіанти Можливі 

варіанти 

Локальна 

маркетингова 

стратегія або 

стратегія 

глобальної чи 

міжнародної 

ніші 

Стратегія 

базового ринку 

Стратегія 

«блакитного 

океану» 

Стратегія 

модифікації 

базового ринку або 

Розвиток в межах 
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ринку 
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базового ринку 
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зовнішні 
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зовнішні 

конкурентні 

переваги 
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конкурентні 
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наміри 
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Продовження таблиці 5.4 

Стратегічне 

рішення 
Альтернативні базові маркетингові стратегії 

Стратегія 

глобального 

домінатора 

Стратегія 

агресивного 

наступу 

Стратегія 

захисту позицій 

Експертна 

стратегія  

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

Стратегія 

домінування 

Стратегія «виклик 

лідеру» або 

«загарбник» 

Стратегія 

паритетного 

розвитку 

Стратегія 

домінування 

(базовим ринком 

є ніша) 

Рівень 

інновацій 

Інноваційна 

стратегія 

Інноваційна 

стратегія 

Імітаційна 

стратегія 

Інноваційна 

стратегія 

Модель 

позиціонування 

Стратегія 

диференціації 

Стратегія 

диференціації 

Стратегія 

паритетного 

позиціонування 

Стратегія 

диференціації 

Конкурентна 

активність 

Можливі 

варіанти 

Наступальна 

стратегія 

Захисна 

стратегія 

Можливі 

варіанти 

Інтенсивне 
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Можливі 

варіанти 

Можливі варіанти Поглиблення на 

ринок 

Поглиблення на 

ринок 

Стратегія 
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ринку 

Стратегія 

товарно-

диференційова

ного, масового 

або 

диференційова
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маркетингу 
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диференційованого, 
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маркетингу 

Стратегія 

товарно-

диференційова-

ного, масового 

або 

диференційован

ого маркетингу 

Стратегія 

концентрованого 

маркетингу або 

товарної 

спеціалізації 

Джерело: власні розробки автора  

 

На кожному рівні прийняття стратегічних маркетингових рішень є 

ключові, що визначають інтегровану базову маркетингову стратегію. 

Найчастіше визначальними стають: 

− стратегія базового ринку; 

− визначення джерела конкурентної переваги; 

− стратегічні наміри; 

− рівень інновацій; 

− стратегія інтеграції; 

− стратегія охоплення базового ринку. 

Зі свого боку, функціональні маркетингові стратегії визначаються 

базовими маркетинговими стратегіями. Так, наприклад, стратегія охоплення 

ринку визначає завдання асортиментної стратегії; ступінь орієнтації на інтереси 
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споживача та позиціонування в орієнтації на зовнішні конкурентні переваги 

окреслює вимоги до стратегії просування тощо. Базові та функціональні 

маркетингові стратегії поєднуються в інтегрованій маркетинговій стратегії. 

Функціональні маркетингові стратегії (рис 5.6) слугують реалізації впливу 

на об’єкт управління. Так портфельна стратегія і відповідні програми з розвитку 

культури споживання товарів на базовому рінку підприємства слугують 

інтенсифікації споживання та покупок, впливають на виникнення нових 

ситуацій покупок тощо. Маркетингові програми є реалізацією системно-

рефлексивного управління опредмеченням і актуалізацією інтересів клієнтів. 

Стратегія збуту і відповідні дистрибуційні програми впливають на можливість 

реалізації інтересу клієнту. 

 

 

Рис. 5.6. Функціональні маркетингові стратегії в системі впливу на 

об’єкт управління в СРМ. 

Джерело: власні розробки автора  
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формування культури споживання товару, через створення партнерських 

відносин із зовнішніми стейкхолдерами. 

Задля реалізації стратегії впливу на цільові аудиторії в рамках інтегрованої 

маркетингової стратегії розроблятимуться відповідні інструменти впливу, 

зокрема нові товари та бренди. На рис. 5.7 показані основні підпроцеси 

системно-рефлексивного управління діяльністю підприємства з запуска на 

локальний базовий ринок нового продукту або бренду.  

 

Рис. 5.7. Діаграма IDEF0 основних підпроцесів системно-

рефлексивного управління діяльністю підтриємства з запуску нового 

продукту. 

Джерело: власні розробки автора  
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напрямів діяльності і функціональних планів. Низька формалізація передбачає 

документування цілей і базових принципів стратегії їх досягнення. 

 

Таблиця 5.5  

Ступінь формалізації планування 
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корпоративну культуру, що існує на підприємстві. 

«Зверху-вниз». План є детально розписаним поглядом керівництва на те, 

якими шляхами йти і яких результатів можна досягти. Персонал залучається 

тільки в процес подальшого виконання плану. Найшвидший, простий і дешевий, 

цей підхід зменшує реалістичність планів (найчастіше, у бік завищення таких 

показників як план обсягу збуту або валового прибутку). Як вказувалося вище, 

цей підхід відповідає школі планування (за Г. Мінцбергом) і основним питанням 

цього підходу є декомпозиція. 

«Знизу-вгору». Демократичний підхід, ґрунтується на прогнозах і планах 

рядового персоналу, консолідованих в загальний план підприємства. Цей підхід 

вельми трудомісткий і тривалий за часом. Плани, швидше за все, занижені і не 

дозволяють досягати нових амбіційних цілей. 
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Адаптивний або комбінований підхід («цілі вниз, плани вгору»). Спроба 

компенсувати недоліки попередніх двох підходів. План складається на основі 

усунення розбіжності між цілями, визначеними керівництвом, і оцінкою 

лінійного персоналу. Завжди є компромісом і результатом узгоджень, тому 

вимагає значних часових і трудових витрат. 

Якщо управитель у підприємницькій діяльності намагається вдало 

реалізувати себе, слід суміщати перші два підходи. Адаптивний процес 

планування поєднує вигоди від продуманості з потребою забезпечення гнучкості 

та організаційного процесу.  

Основою адаптивного планування є організація інформаційного обміну і 

створення системи колективних знань, аналіз наявних проблем та інтересів 

внутрішніх стейкхолдерів і поєднання усіх цих чинників в управлінських 

рішеннях, що приймаються у підприємстві. 

 

5.3. Застосування системно-рефлексивного маркетингу для підвищення 

ефективності стратегічного маркетингового управління 

підприємствами 

 

 

Впровадження стратегічних намірів в практичну діяльність підприємств в 

Україні вимагає визначення вирішальних факторів успіху та напрямів 

підвищення ефективності інвестицій в реалізацію інтегрованих маркетингових 

стратегій. Проведене нами дослідження «Моделі стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності», що передбачало 

глибинне дослідження діяльності 54 підприємств в Україні, виявило відсутність 

кореляції між параметрами маркетингових інвестицій та показниками 

результативності діяльності підприємства. Зокрема це свідчить про низьку 

ефективність формування та реалізації маркетингових стратегій. Звертає на себе 

увагу, що підприємствам із 0–3 рангом системної рефлексії (що визначається 

рангом системної рефлексії управителя підприємства) притаманне завищення 

прогнозованих показників результатів діяльності та/або їх недовиконання, а 
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підприємствам із 4–6 рангами системної рефлексії – заниження прогнозів та/або 

її перевиконання (рис. 5.8). 

Зона А найчастіше відповідає ситуації, коли управителем підприємством 

стає маркетинг-директор, що призводить до збільшення маркетингових 

бюджетів підприємства. Зона В найчастіше свідчить про домінування 

комерційної функції на підприємстві, що призводить до збільшення витрат на 

систему збуту, зниження маржинальності продажів через цінові засоби впливу 

на канали збуту та кінцевих покупців. Зона Б може відповідати фінансовій 

спрямованості діяльності підприємства або відповідати комерційно-

орієнтованому підприємству у ситуації заниження планових показників при 

системі мотивації за перевиконання плану. 

 

 

Рис. 5.8. Залежність виконання плану з прибутку підприємства від 

параметру маркетингового бюджету 

Джерело: власні дослідження автора 
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Підвищення рангу системної рефлексії досліджуваних підприємств від 

першої хвилі досліджень до другої (з різницею в середньому 2 роки) становило 

1,5, а саме середній ранг у першій хвилі становив 1,5, а у другій хвилі 3,0. При 

цьому відсоток виконання плану по показнику «валовий прибуток» збільшився 

з 89 % до 98 %, що відображає як більш адекватне планування, так і більшу 

ефективність ведення ринкової діяльності (рис. 5.9). 

 

 

Рис. 5.9. Залежність виконання плану з прибутку підприємства від 

рангу системної рефлексії підприємства 

Джерело: власні дослідження автора 

 

На базі 8 підприємств проведено аналіз ефективності реалізації 

маркетингової стратегії в залежності від рангу системної рефлексії 

підприємства, що дорівнює рангу системної рефлексії управителя відповідного 
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підприємства. Досліджувалася ринкова діяльність підприємств ВАТ 

«Тульчинський МСЗ», ТОВ «Папiр-Мал», ТОВ «Продоптима», ТОВ «Суматра-

Лтд», ППР «Слов'яни», ТОВ «Біо Тест Лабораторія», СП ТОВ «УВРК», ТОВ 

«Катеринославські меблеві майстерні».  

Виявлено, що середній показник ROI для маркетингових проектів 

підприємств із рангом системної рефлексії 1–3 дорівнює 59 %, а для підприємств 

із рангом системної рефлексії 4–6 становить 245 % (таблиця 5.6). 

 

Таблиця 5.6  

Показники ефективності реалізації маркетингових проектів 

досліджуваних підприємств 

Номер 

досліджуваного 

підприємства 

Ринкова 

частка 

Витрати на проект з 

реалізації 

маркетингової 

стратегії, тис. грн 

Отриматиний 

додатковий 

прибуток, тис. грн 

ROI 

1 7 % 250 180 –28 % 

2 26 % 1200 1 900 58 % 

3 11 % 600 1 450 142 % 

4 14 % 1700 2 800 65 % 

5 28 % 200 520 160 % 

6 18 % 450 2 180 384 % 

7 21 % 2400 6 400 167 % 

8 33 % 1500 5 350 257 % 

Джерело: власні дослідження автора 

 

На рис. 5.10 показано логарифмічну апроксимацію функції залежності 

показника отриманого додаткового прибутку від параметру витрат на проект з 

реалізації маркетингової стратегії для підприємств з 1–3 та 4–6 рангами 

системної рефлексії. 
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За результатами аналізу ефективності маркетингових інвестицій на 

підприємствах (дослідження «Моделі стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності»), що відповідають 

різним рангам системної рефлексії, визначено лінійну регресію (5.1) та 

логарифмічні функції, що відображають залежність додаткового прибутку, що 

отримує підприємство, при впровадженні проектів з реалізації стратегічних 

намірів, від рангу системної рефлексії та обсягу витрат. 

 

 

Рис. 5.10. Залежність отримання додаткового (перевиконання плану) 

прибутку підприємства від параметру маркетингового бюджету і рангу 

системної рефлексії 

Джерело: власні дослідження автора 

 

AP = 520,21 * R + 1,93 * B – 1195,69 (5.1) 

де AP – очікуваний додатковий прибуток (тис. грн), 

R – ранг системної рефлексії підприємства, 
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B – витрати на реалізацію маркетингового проекту (тис. грн). 

Коефіцієнт детермінованості – 0,96 

AP1-3 = 952,8 * ln(B) – 4669,1 (5.2) 

AP4-6 = 2303,1 * ln(B) – 11825,0 (5.3) 

де AP1-3 – очікуваний додатковий прибуток (тис. грн) для підприємств 1 – 

3 рангів системної рефлексії, 

AP4-6 – очікуваний додатковий прибуток (тис. грн) для підприємств 4 – 6 

рангів системної рефлексії, 

B – витрати на реалізацію маркетингового проекту (тис. грн). 

Опосередковано ранг системної рефлексії підприємства можна визначити 

на підставі досліджень ступеня задоволеності різних типів контрагентів в 

каналах створення, продажу і просування товару (рис. 5.11). 

 

 

Рис. 5.11. Залежність показників впливу підприємства на зовнішніх та 

внутрішніх стейкхолдерів від рангу системної рефлексії 

Джерело: власні дослідження автора 
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За результатами дослідження «Моделі стратегічного управління 

підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності» визначено, що існує 

залежність від рангу рефлексії, що визначався експертно, та показниками 

задоволеності стейкхолдерів підприємства. Таблиця 5.7 репрезентує середні 

показники задоволеності інтересів для підприємств одного рангу системної 

рефлексії.  

Таблиця 5.7  

Залежність показників впливу підприємства на зовнішніх та 

внутрішніх стейкхолдерів від рангу системної рефлексії 

 
Ранг системної рефлексії 

0 1 2 3 4 5 6 

Ступінь задоволеності 

споживачів, I1 

29 % 31 % 65 % 63 % 80 % 89 % 92 % 

Ступінь задоволеності 

кінцевих покупців, I2 

31 % 36 % 66 % 69 % 84 % 88 % 94 % 

Ступінь задоволеності 

клієнтів, I3 

38 % 67 % 71 % 73 % 86 % 91 % 96 % 

Ступінь задоволеності 

постачальників, I4 

30 % 45 % 64 % 67 % 89 % 95 % 95 % 

Ступінь задоволеності 

партнерів, I5 

25 % 48 % 68 % 70 % 85 % 81 % 89 % 

Ступінь впливу на 

конкурентів в галузі, I6 

11 % 14 % 21 % 44 % 90 % 95 % 98 % 

Ступінь впливу на контактні 

аудиторії, I7 

8 % 20 % 40 % 54 % 67 % 85 % 90 % 

Ступінь задоволеності 

внутрішніх стейхолдерів, I8 

44 % 48 % 52 % 56 % 59 % 62 % 95 % 

Джерело: власні дослідження автора 
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Лінійна регресія, що дозволяє оцінити ранг системної рефлексії 

підприємства на підставі аналізу параметрів задоволення інтересів 

стейкхолдерів та впливу, наведена у формулі 5.4. 

R = 2,70*m1 + 2,44*m2 – 2,88*m3 + 1,65*m4 – 3,21 (5.4) 

де R – ранг системної рефлексії, 

m1 – Ступінь задоволеності кінцевих покупців, 

m2 – Ступінь задоволеності клієнтів, 

m3 – Ступінь задоволеності внутрішніх стейхолдерів, 

m4 – Ступінь впливу на конкурентів в галузі. 

Коефіцієнт детермінованості – 0,99. 

 

Як показали дослідження, ефективність інвестицій в проекти з реалізації 

маркетингової стратегії залежать від ступеня реалізації інтересів стейкхолдерів 

підприємства, відповідності визначеного підприємством базового ринку 

глобалізованості ринкового середовища, відносної ринкової частки 

підприємства та стратегічних намірів підприємства (таблиця 5.8). 

 

Таблиця 5.8  

Показники, що визначають очікувану віддачу від інвестування в 

проекти з реалізації маркетингової стратегії 

Номер 

підприєм-

ства 

ROI Інтегральний 

показник 

задоволеності 

інтересів 

стейкхолдерів 

Адекватність 

базового ринку 

глобалізованості 

ринкового 

середовища 

Відносна 

ринкова 

частка 

Ступінь 

проактивності 

стратегічних 

намірів 

1 -28 % 0,308 0,005 0,14 0,3 

2 58 % 0,328 0,005 2,25 0,5 

3 142 % 0,364 0,045 0,44 0,8 

4 65 % 0,468 0,08 0,32 0,5 
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5 160 % 0,444 0,02 1,83 0,6 

6 384 % 0,694 0,045 1,12 0,7 

7 167 % 0,774 0,045 1,24 0,6 

8 257 % 0,862 0,005 1,74 0,8 

Джерело: власні дослідження автора 

 

На підставі результатів дослідження визначено, що очікувана 

ефективність (ROI) інвестицій в реалізацію маркетингової стратегії визначається 

наступним чином: 

 

E = 2,56*P1 + 4,34*P2 – 0,19*P3 + 3,55*P4 – 2,33 (5.5) 

Де E – очікувана віддача від інвестування в проект з реалізації 

маркетингової стратегії, 

P1 – Інтегральний показник задоволеності інтересів стейкхолдерів 

(обраховується за формулою 5.6), 

P2 – Адекватність базового ринку глобалізованості ринкового середовища 

(розраховується як квадратичне відхилення від норми за формулою 5.7), 

P3 – Відносна ринкова частка (розраховується як співвідношення частки 

ринку підприємства на обраному базовому ринку та частки ринку найбільшого 

конкурента), 

P4 – Ступінь проактивності стратегічних намірів (  1;04 P ).  

Коефіцієнт детермінованості – 0,72. 

 

Інтегральний показник задоволеності інтересів стейкхолдерів (P1) 

розраховується як середньоарифметичне п’яти показників ступеню 

задоволеності інтересів: 

5

5

1
1


 i

iI

P  (5.6) 
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Адекватність базового ринку глобалізованості ринкового середовища (P2) 

ілюструє відповідність рамки аналізу, прийняття рішень та діяльності 

управителя підприємства об’єктивній ситуації із ступенем глобалізованості 

ринкового середовища. Як свідчать дослідження, керівництво підприємств 

схильне занижувати ступень глобалізованості ринку, на якому підприємство 

веде діяльність. 

 

 

Рис. 5.12. Відхилення показника глобалізованості базового ринку 

підприємства від показника, що відповідає ступеню глобалізованості 

ринкового середовища 

Джерело: власні дослідження автора 
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  (5.7) 

де Ge – ступінь глобалізованості ринкового середовища підприємства, 

Gb – ступінь глобалізованості обраного базового ринку підприємства. 
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Показники Ge та Gb визначаються експертними оцінками. 

Як видно з рис. 5.12, в усіх досліджуваних підприємствах обраний базовий 

ринок не відповідає ступеню глобалізованості ринкового середовища в якому 

діють підприємства. На практиці це позначається на знижені 

конкурентоспроможності по відношенню до тих підприємств, що розглядають 

власний базовий ринок адекватно ступеню глобалізованості ринкового 

середовища підприємства. 

 

 

Рис. 5.13. Показник адекватності базового ринку глобалізованості 

ринкового середовища в залежності від рангу системної рефлексії 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Визначимо математичну модель системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління через показник успішності (T), що відображає 

ступінь реалізації інтересів ключових стейкхолдерів (які конкурують за роль 

РМУ), домінування на базовому ринку (через показник відносної ринкової 
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частки), адекватність базового ринку ступеню глобалізованості ринкового 

середовища, стратегічні наміри. 

 

max),,,,( 432  PPPIIfT в нз  (5.8) 
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де T – показник успішності системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління підприємством, 

Iз – інтегральний показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх 

стейкхолдерів підприємства, 

Iвн – інтегральний показник ступеня реалізації інтересів формальних 

власників та найманих керівників підприємства, 

Iв – ступінь реалізації інтересу формального власника підприємства, 

Iк – ступінь реалізації інтересу найманого керівника підприємства. 

 

Показник реалізації інтересів внутрішніх стейкхолдерів підприємства, що 

конкурують за роль управителя і фактичного управителя підприємства, враховує 

ступінь реалізації інтересів представників двох ролей: формальний власник 

підприємства та найманий керуючий.  

Раніше було показано як узгоджуються інтереси ключових внутрішніх 

стейкхолдерів, зокрема через компроміс як найпоширеніше явище у 

вітчизняному підприємництві.  

На рис. 5.14 наведені показники реалізації інтересів у досліджуваних 

підприємствах. 
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Рис. 5.14. Показники реалізації інтересів внутрішніх стейкхолдерів 

підприємства 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Позначимо Aп як ВАЦ підприємства. Можливі різні ситуації реалізації 

інтересів ключових внутрішніх стейкхолдерів, що проявляються під час 

свідомих або несвідомих рефлексивних ігор, серед яких визначимо найбільш 

типові: 

1. кввп IIIA  ,  – ситуація, в якій управителем підприємницькою 

діяльністю стає формальний власник підприємства, що отримує 

фактичну власність над підприємством. 

2. квкп IIIA  ,  – ситуація, в якій управителем підприємницькою 

діяльністю стає найманий керуючий підприємства, що отримує 

фактичну власність над підприємством. 
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3. квп IIA   – ситуація компромісу, в якій жодна зі сторін не отримує 

фактичну власність над підприємством. 

4. квп IIA   – ситуація партнерства й узгодження інтересів. 

Якщо Aп відображає ВАЦ підприємства, то Iвн – більшою мірою 

відображає ступінь узгодженості інтересів ключових стейкхолдерів. Реалізація 

ВАЦ тим більш ефективна, чим більшим є Iвн. 

Інтегральний показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх 

стейкхолдерів підприємства (Iз) розраховується за наступною формулою: 

з

j

j

з
NI

I

I






7

1

, (5.9) 

де NIз  – нормований показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх 

стейкхолдерів підприємства залежно від рангу системної рефлексії. Аналіз 

даних по 54 підприємствам дозволив визначити поліноміальну апроксимуючу 

функцію NIз = f (R). 

NIз = -0,0005*R4 + 0,0091*R3 – 0,018*R2 + 0,0055*R + 0,0019 (5.10) 

На підставі аналізу даних по досліджуваним підприємствам отримуємо 

лінійну регресію для визначення показника успішності системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління підприємством: 

T = 0,21*Iз + 0,10*Iвн – 2,59*P2 + 0,03*P3 + 0,59 (5.11) 

Визначено, що T ~ S, де S – інтегральний показник успішності 

підприємства (розраховується за експертними оцінками і об’єктивними 

показниками результатів діяльності підприємства). При цьому, коефіцієнт 

кореляції S та T, rST = 0,96. Таким чином можемо стверджувати, що показник 

успішності системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління 

підприємством відповідає інтегральному показнику успішності діяльності 

підприємства. 

Таким чином, математична модель системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління включає показники реалізації інтересів внутрішніх 
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та зовнішніх стейкхолдерів підприємства, показник відносної частки ринку (що 

відображає компетенційний підхід до формування стратегій) та показник 

адекватності базового ринку підприємства об’єктивному показнику 

глобалізованості ринкового середовища. 

 

 

5.4. Рекомендації по впровадженню системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління переробними 

підприємствами 

 

 

Маркетингова орієнтованість підприємницької діяльності все ще не 

розповсюджена на більшості промислових підприємств в Україні. Разом з тим 

саме системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління дозволяє 

підвищити ефективність діяльності, конкурентоспроможність на локальному та 

глобальному ринках.  

Впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління на промислових підприємствах вимагає перегляду ряду 

управлінських процедур. Необхідно виходити з системного узгодження 

інтересів внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів промислового підприємства. 

Інтереси стейкхолдерів можуть виходити з наступного: 

− Амбіції, Мрії, Бажання (пізнавальний інтерес, отримання статусу, 

самореалізація, встановлення / підтримання відносин, матеріальні 

гаразди тощо); 

− Ідеї; 

− Можливості; 

− Ресурси (наприклад, ключовий інтерес керівника аграрного 

господарства «земля має бути засіяна», керівника виробничого 

підприємства: «завантаження виробничих потужностей»); 

− Необхідність (виживання, забезпечення тощо). 
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Загальна процедура впровадження системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління базується на трициклічній моделі управління і 

включає наступні кроки. 

1. Управитель (особа, з точки зори якої розглядається управління 

промисловим підприємством, рефлексивний маркетинговий 

управитель) визначає власні інтереси (сферу інтересів як об’єкт 

управління і наміри) і формує ВАЦ підприємства. Управитель має 

виходити з позиції саморефлексії та системної рефлексії задля 

розширення об’єкту ситуаційного аналізу та управління. Ранг 

системної рефлексії управителя визначає широту об’єкта управління та 

відношення до інтересів стейкхолдерів об’єкта управління.  

2. Управитель визначає ключових внутрішніх стейкхолдерів і модерує 

процес формування стратегічного бачення підприємства. Бачення стає 

інструментом узгодження інтересів. В бачення включається визначення 

базового ринку, узгоджені ВАЦ, цінності (в яких враховуються 

інтереси інших, в тому числі зовнішніх стейкхолдерів). Визначення 

базового ринку враховує ступінь глобалізованості ринкового 

середовища, що також визначається рангом системної рефлексії 

управителя і, відповідно підприємства. У визначенні стратегічного 

бачення виходять з реактивних моделей і екстраполяції розвитку подій 

(0-3 ранг системної рефлексії) або, базуючись на технологіях форсайту, 

проактивних моделях та ВАЦ, визначають бажане майбутнє як 

завдання для зміни тенденцій (4-7 ранг системної рефлексії). 

3. Проводиться ситуаційний аналіз та аналіз розходжень між поточною 

ситуацією та стратегічним баченням.  

4. На підставі стратегічного бачення та ситуаційного аналізу визначається 

спієрархія стратегічних цілей і стратегій. Основу інтегрованої системи 

маркетингових стратегій складають базові стратегії зростання, 

охоплення ринку тощо. 

5. На основі базових стратегій визначаються функціональні стратегії. 
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6. Впровадження стратегій через формування тактичних та оперативних 

планів реалізується із залученням управлінського та лінійного 

персоналу за принципами системно-рефлексивного погодження 

інтересів. Відповідні співробітники розглядаються як стейкхолдери 

процесів та проектів. 

Стратегії у системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому 

управлінні розробляються по відношенню до кожного об’єкту управління. Так, 

корпоративна стратегія та стратегія підрозділу є ланцюгом певних стратегічних 

рішень (рис. 5.15).  

 

 

Рис. 5.15. Ланцюг корпоративної стратегії і стратегії підрозділу 

Джерело: власні розробки автора 

 

Можливий перегляд об’єкту управління (базового ринку) під час 

формування стратегії вимагає повернення до великого циклу управлінських 

рішень (трициклічна модель) і погодження ключовими стейкхолдерами нового 

стратегічного бачення. 
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глобалізованості ринкового середовища

Визначення цілей на базовому ринку 

Стратегія СБО

Стратегія зростання поза межами 

базового ринку
Стратегія зростання в межах базового ринку



 407 

Стратегія СБО та, у окремому випадку, стратегія товару або марки 

передбачає низку рішень, які показано на рис. 5.16. 

 

 

Рис. 5.16. Ланцюг стратегії СБО / товару / марки 

Джерело: власні розробки автора 

 

Слід зазначити, що варіанти як традиційних, так і сучасних маркетингових 

стратегій, що наведено у численних зарубіжних та вітчизняних роботах, не є 

вичерпними, оскільки вони мають лише рекомендаційний характер, а тому для 

успішного їх застосування слід не лише постійно аналізувати ринкове 

середовище, досвід попередників, а й формувати систему цілей й обирати 

відповідно ним маркетингову стратегію. Важливо розвивати систему знань 

маркетингових керівників, постійно розширювати межі об’єкта аналізу та 

управління (підвищувати ранг системної рефлексії), залучати до процесів  
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формування та впровадження інтегрованої маркетингової стратегії внутрішніх 

стейкхолдерів. На рис. 5.17 показано приклад системи показників для опису 

об’єкта управління і його динаміки. 

 

 

Рис. 5.17. Приклад набору показників об’єкту управління в системно-

рефлексивному маркетингу  

Джерело: власні розробки автора 

 

Функціональні маркетингові стратегії в СРСМУ спрямовуюються на зміну 

цільових показників у відповідності із базовою маркетинговою стратегією 

вплику на об’єкт управління. Чим вищий ранг рефлексії, тим більша кількість 

цільових показників впливу на розширений об’єкт управління. 

На рівні стратегій охоплення ринку і функціональних маркетингових 

стратегій необхідно прийняти рішення щодо вибору стратегічних альтернатив, 

наведених у таблиці 5.9.   
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Таблиця 5.9 

Класифікація функціональних маркетингових стратегій  

Класифікаційна ознака 
Альтернативні варіанти маркетингових 

стратегій 

За стратегічною альтернативою 

охоплення ринку 

 

 Стратегія масового (недиференційованого) 

маркетингу 

 Стратегія товарно-диференційованого 

маркетингу 

 Стратегія товарної спеціалізації 

 Стратегія диференційованого маркетингу 

 Стратегія концентрованого маркетингу 

(управління ринковою нішею) 

Залежно від стадії життєвого циклу 

ринку 

 Маркетингова стратегія на стадії формування 

ринку 

 Маркетингова стратегія на ринку, що зростає 

 Маркетингова стратегія на зрілому 

(насиченому) ринку 

 Маркетингова стратегія на падаючому ринку 

Залежно від стадії життєвого циклу 

товару / бренду 

 

 Маркетингова стратегія на стадії 

впровадження товару на ринок 

 Маркетингова стратегія на стадії росту 

 Маркетингова стратегія на стадії зрілості 

 Маркетингова стратегія на стадії спаду 

За типологією оздоровлення та 

посилення позицій товару/бренду 

 Стратегія ре-позиціонування 

 Стратегія реанімації 

 Стратегія бренд-інтеграції (ко-брендингу 

тощо) 

 Стратегія елімінації (бренду) 

 Стратегія розширення товарного сімейства 

бренду / системи брендів 

Функціональні маркетингові стратегії 

 

 Стратегія внутрішнього маркетингу 

 Маркетингова товарна стратегія 

 Асортиментна стратегія 

 Бренд-стратегія (або стратегія системи 

брендів) 

 Маркетингова цінова стратегія 

 Маркетингова збутова стратегія 

 Маркетингова стратегія просування 

Джерело: [398, с. 303–305] та власні розробки автора 

 

Ринкова стратегія, як складова маркетингової стратегії підприємства, 

включає стратегію зростання, стратегію охоплення ринку та конкурентну 

стратегію. Найчастіше у маркетингу ринкову стратегію розглядають у 

сукупності з товарною стратегією (товарно-ринкова стратегія). Під товарно-
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ринковою стратегією розуміють комплекс стратегічних рішень, що визначають 

номенклатуру, асортимент й обсяги виробництва, а також способи просування і 

реалізації товарів (продуктів або послуг). Товарно-ринкова стратегія передбачає 

дві групи рішень: рішення, що стосуються безпосередньо самого товару, який 

виробляє підприємство, і рішення, що стосуються дій підприємства з реалізації 

цього товару. 

Таким чином, товарно-ринкова стратегія включає рішення щодо 

асортиментної (портфельної) стратегії та нових продуктів, а також стратегію 

позиціонування, що є чи не найважливішою складовою маркетингової стратегії. 

Ринкова стратегія і, зокрема, конкурентна стратегія розрізнятимуться на різних 

рівнях управління (таблиця 5.10). 

 

Таблиця 5.10  

Ринкова стратегія на рівні підприємства та окремого товару 

Рівень управління 

підприємством 
Ринкова стратегія Конкурентна стратегія 

Стратегічне управління 

підприємством / підрозділом 

Стратегія зростання  

 

 

Базова конкурентна 

стратегія формує політику 

підприємства щодо 

ключових конкурентних 

переваг 

Стратегічне управління на 

рівні товару або торгової 

марки 

Стратегія охоплення ринку 

– сегментування 

– вибір цільових сегментів 

– позиціонування. 

 

Базова конкурентна 

стратегія визначає 

конкурентні переваги та 

основи стратегії охоплення. 

 

Стратегія конкурентної 

поведінки визначає 

стратегію стосовно 

конкурентного оточення. 

Джерело: власні розробки автора  

 

Стратегії зростання підприємства, конкурентні стратегії, стратегії 

охоплення ринку та позиціонування, портфельні стратегії мають суттєві 

методичні відмінності для різних об’єктів управління (таблиця 5.11). Так, 

наприклад, позиціонування підприємства (корпоративного бренду) і 
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позиціонування окремого товарного бренду пов’язані в управлінні системою 

брендів (зокрема, управління архітектурою брендів та розподілом ролей 

брендів). Базова конкурентна стратегія найчастіше розглядається щодо 

підрозділу, а стратегія конкурентної поведінки – для окремого бренду або 

товару. Стратегії зростання належать до рівня підприємства або СБО і не 

розглядаються в межах товарної стратегії (якщо товар або бренд не 

розглядаються як окрема СБО).  

 

Таблиця 5.11  

Відмінність ринкової стратегії на рівні підприємства, СБО,  

бренду та товару 

 Стратегія 

підприємства або 

підрозділу 

 

Стратегія СБО 
Стратегія 

бренду 

Товарна 

стратегія 

Стратегія 

зростання 
+ +   

Базова конку-

рентна стратегія 
+ + + + 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки на рівні 

підприємства 

визначається 

найчастіше у 

монобізнесовому 

випадку 

+ + + 

Стратегія 

охоплення ринку 

Базова конкурентна 

стратегія включає 

ключове рішення 

стратегії охоплення 

+ + + 

Стратегія 

позиціонування 
+ + + + 

Портфельна 

стратегія 

+ 

Портфель напрямів 

діяльності 

+ 

Портфель брендів 

Асортимент 

+ 

Сімейство 

бренду 

+ 

Асортиментна 

політика 

Джерело: власні розробки автора  

 

Слід зауважити, що інтегрована маркетингова стратегія, як і стратегія у 

традиційному розуміння, може суттєво відрізнятися на етапі формуванні і на 
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етапі впровадження. На рис. 5.18 показано етапи стратегічного контролю за 

Г. Мінцбергом.  

 

 

Рис. 5.18. Стратегічний контроль: традиційний (А та В); розширений 

(C та D)  

Джерело: [355, с. 313] 

 

Впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління промисловими підприємствами в Україні передбачає наступне. 

1. Впровадження трициклічної програмної форми управління на 

підприємствах. 

2. Стимулювання проактивного стратегічного підходу до ринкового 

середовища. 

3. Ревізію визначення базового ринку підприємства і стратегічних намірів 

і приведення їх у відповідність інтересам стейкхолдерів. 

4. Розширення об’єкту управління до ринку вцілому. 

5. Впровадження ланцюгів формування корпоративної стратегії та 

стратегії бізнес-одиниць. 

6. Впровадження системи стратегічного контролю. 

Задумана стратегія
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ь
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а
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д
ія
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А. Контроль запланованих результатів

В. Контроль «імплементації»

С. Контроль реалізації

D. Контроль стратегічних результатів

DВСА
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Подальше впровадження системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління в діяльність промислових підприємств в Україні 

вимагає якісної перепідготовки управлінських кадрів. Значна увага має бути 

приділена розвитку навичок саморефлексії, програмному (а не тільки 

проектному) управлінню, отриманню компетенцій у проведенні форсайт-сесій. 

Впровадження методології системно-рефлексивного управління в державне 

управління дозволить вивести країну у суб’єктну позицію в світовій політиці та 

економіці. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

 

Підвищення ефективності маркетингової діяльності українських 

підприємств безпосередньо пов’язано із вдосконаленням процедур ухвалення 

стратегічних управлінських рішень на підприємствах. В свою чергу, інтегрована 

маркетингова стратегія у системно-рефлексивному стратегічному 

маркетинговому управлінні є центральною ланкою у формуванні корпоративної 

стратегії та стратегій підрозділів і СБО. 

1. Виявлено, що наявна типологічна класифікація маркетингових стратегій 

не відповідає рівням та послідовності прийняття рішень у стратегічному 

маркетинговому управлінні. Запропонована базова ієрархія стратегічних 

маркетингових рішень, яка відповідає, з одного боку рівням рішень у системно-

рефлексивному маркетингу, а, з іншого боку, не суперечить наявній ієрархії 

рівнів стратегічних рішень у стратегічному управлінні: (1) визначення об’єкта 

управління (базового ринку); (2) визначення стратегічних намірів; (3) 

визначення товарно-ринкової стратегії; (4) визначення функціональних 

стратегій. Запропоновано типологізацію маркетингових стратегій у системно-

рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні на основі виділення 

їх ключових детермінант: тип базового ринку з урахуванням ступеня 



 414 

глобалізованості ринкового середовища, стратегічні наміри та бачення 

підприємства, специфіка системи управління, ресурсний потенціал, конкурентне 

положення. 

2. Для впровадження програмної форми системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління запропонована трициклічна модель 

управління. До основи моделі трьох циклів покладено принцип «різних 

швидкостей» та різних рівнів прийняття маркетингових рішень відповідно до їх 

впливу на діяльність підприємства та рівня посад тих, хто приймає ці рішення. 

Великий цикл прийняття управлінських рішень передбачає процес узгодження 

стратегічного бачення підприємства і відноситься до сфери взаємин внутрішніх 

стейкхолдерів підприємства. Середній (стратегічний цикл) є сферою 

відповідальності вищого та функціонального менеджменту і полягає у 

формуванні бізнес-стратегії, основу якої становить інтегрована маркетингова 

стратегія. Малий цикл передбачає тактичне та операційне планування, 

впровадження стратегічних рішень у бізнес-діяльність та контроль 

ефективності, що дає можливість реалізувати програмний підхід у стратегічному 

управлінні підприємницькою діяльністю, який, на відміну від проектного 

підходу, підвищує гнучкість, проактивність та ефективність впровадження 

маркетингової стратегії. 

3. Запропонована спіральна модель прийняття рішень, що дозволяє 

врахувати наявну гетерархічність управлінських рішень у маркетинговій 

стратегії за рахунок циклічного характеру уточнення та перегляду рішень, що 

прийняті на попередньому циклі. Введено поняття «спеірархія» (від 

давньогрецької σπειρα – звивини, спіраль і αρχω – управляти, бути причиною). 

Спеірархія стратегічних маркетингових рішень відображає подвійну 

ієрархічність рішень та наявність зворотного зв’язку через циклічний характер 

послідовності прийняття рішень. Спеірархічна модель прийняття стратегічних 

маркетингових рішень кореспондується із трициклічною моделлю стратегічного 

маркетингового управління. Рішення щодо визначення базового ринку та 

стратегічних намірів належать до великого циклу СРМ; визначення товарно-
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ринкової та функціональної маркетингової стратегії – до середнього циклу. Зміст 

базових стратегій розкривається під час прийняття комплексу рішень 

інтегрованої маркетингової стратегії. Першим рішенням стає вибір між 

стратегією диверсифікації та фокусуванням у визначенні базового ринку. 

4. Виявлено, що середній показник ROI для маркетингових проектів 

підприємств із рангом системної рефлексії 1–3 в 4 рази нижчий за аналогійний 

показник для підприємств із рангом системної рефлексії 4–6. За результатами 

аналізу ефективності маркетингових інвестицій на підприємствах, що 

відповідають різним рангам системної рефлексії, визначено функції, які 

відображають залежність додаткового прибутку, отримуваного підприємством, 

при впровадженні проектів з реалізації стратегічних намірів, від рангу системної 

рефлексії та обсягу витрат. Математична модель системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління визначена через показник успішності 

(T), що відображає ступінь реалізації інтересів ключових стейкхолдерів (які 

конкурують за роль РМУ), домінування на базовому ринку (через показник 

відносної ринкової частки), адекватність базового ринку ступеню 

глобалізованості ринкового середовища, стратегічні наміри. 

5. Застосування системно-рефлексивного маркетингу в управлінській 

діяльності дає можливість конструктивно вирішувати внутрішні та зовнішні 

конфлікти, формувати стратегічне бачення та корпоративну стратегію, сприяє 

усвідомленню суб’єктами управління об’єкта управління і власних інтересів по 

відношенню до нього; сприяє переходу від реактивної до проактивної форми 

управління; підвищує ефективність діяльності. У свою чергу це сприяє розвитку 

підприємництва в Україні та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

переробних підприємств в умовах глобалізованого ринкового середовища. 

Основні ідеї розділу висвітлені у авторських працях [193], [194], [196], 

[198], [199], [202], [203], [204], [206], [212], [213], [216], [219], [222], [229], [231], 

[233], [236], [338]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення та 

запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення актуальної наукової 

проблеми – розвитку і впровадження системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління підприємствами в Україні та використання 

управлінських механізмів системно-рефлексивного маркетингу в умовах 

глобалізованості ринкового середовища підприємницької діяльності 

вітчизняних переробних підприємств. Це дало можливість отримати висновки 

теоретичного та науково-практичного характеру. 

1. Концепція системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 

управління є еволюційним етапом розвитку управлінських підходів у 

підприємництві. Комплексно розроблена теорія системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління, яка розкриває систему прийняття 

управлінських рішень відносно об’єкта управління управителем, що є носієм 

рефлексивного інтересу, з урахуванням інтересів сукупності стейкхолдерів 

об’єкта управління. СРСМУ передбачає узгодження інтересів і розширення 

самого об’єкта управління, до якого включаються контрагенти (суб’єкти 

конфронтаційного управління та партнери у відносинах), чиї інтереси, наміри, 

дії передбачаються та управляються. Запропонований концептуальний 

системно-рефлексивний підхід до управління є розвитком сучасного підходу в 

трьох аспектах: (1) основою формування управлінських рішень є системна 

рефлексія управителя, вищий ранг якої дає йому можливість отримувати 

фактичне управління об’єктом; (2) концепція маркетингу (задоволення власного 

інтересу управителя шляхом погодження та задоволення інтересів інших 

стейкхолдерів об’єкта управління) розглядається як сутнісна основа 
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управлінської діяльності; (3) системно-рефлексивний підхід передбачає гнучку 

форму організації діяльності (зокрема, підприємницької) як спільного 

функціонування сукупності суб’єктів – стейкхолдерів об’єкта управління.  

2. Стратегічне управління є еволюційним етапом розвитку підходів до 

управління взагалі й управління у підприємницькій діяльності зокрема. 

Сучасний погляд на стратегічне управління, а саме системно-рефлексивна 

парадигма, полягає у розширенні уявлення про об’єкт управління і надання 

нового змісту стратегічному управлінню. Зокрема, як внутрішній потенціал 

підприємства та компетенції, так і зовнішнє оточення підприємства і ринок 

взагалі розглядаються в якості можливих об’єктів стратегічного управління. 

Запропоновано визначити поняття стратегічного управління в системно-

рефлексивній парадигмі, як процес прийняття стратегічних управлінських 

рішень, спрямованих на перетворення об’єкта управління відповідно до 

стратегічного бачення об’єкта для реалізації інтересу управителя, що на відміну 

від існуючих визначень розширює поняття об’єкта управління від окремого 

підприємства до базового ринку і забезпечує реалізацію системно-

рефлексивного управління. При цьому об’єктом управління може виступати 

підприємницька діяльність, процеси розвитку її компетенцій, колективних 

знань, ресурсів; взаємодія із зовнішнім оточенням підприємства; ринок в цілому. 

3. Принципами аналізу системно-рефлексивного маркетингу є, зокрема: 

(1) принцип множинності, відповідно до якого знання та інформація 

інтерпретуються відносно когнітивних схем, принципово відмінних для різних 

суб’єктів ринкових відносин, тобто управлінські цілі досягаються із 

урахуванням множинності уявлень знань та інформації; (2) принцип 

рефлективності, згідно з яким результат процесу взаємодії суб’єктів ринку є 

проекцією рівнів мислення в їхньому сприйнятті через рефлексію; (3) принцип 

подвійності, який виявляється в тому, що управлінський вплив суб’єкта 

передбачає врахування як власного уявлення про об’єкти управління, так й 

уявлення контрагента про нього, а принципова можливість досягнення мети в 

управлінському впливі безпосередньо залежить від релевантності 
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комунікативних відносин, тобто взаємодія можлива тільки тоді, коли в загальній 

сукупності уявлень суб’єктів про об’єкт управління є певна цілісність. Реалізація 

інтересів суб’єкта управління в ринкових відносинах має розглядатися у 

контексті колективних інтересів (внутрішні стейкхолдери та персонал 

підприємства), контр-інтересів (конкуренти), ланцюга інтересів (постачальники, 

посередники, інші категорії партнерів), інтересів покупців та споживачів.  

4. Стратегічний маркетинг у системно-рефлексивній парадигмі 

визначений як теорія та практика прийняття рефлексивним суб’єктом 

управління стратегічних рішень щодо формування ринкових цілей і 

маркетингових стратегій, які є результатом узгодження і реалізації стратегічних 

інтересів контрагентів і партнерів ринкових відносин, за рахунок їх включення 

до об’єкта маркетингового управління, що розвиває стейкхолдеровий підхід до 

управління і дає підстави для формування інтегрованої системи СРСМУ. 

5. У моделі формування та узгодження інтересів суб’єктів ринкової 

взаємодії виділено три базових процеси формування інтересів: усвідомлення 

потреби, її опредмечення й актуалізація та визначено, що настанови і цінності 

споживачів та інших суб’єктів ринкових відносин, а також процеси 

опредмечення й актуалізації потреб можуть бути включені до об’єкта управління 

задля узгодження інтересів. 

6. Виявлено, що наявна типологічна класифікація маркетингових стратегій 

не відповідає рівням та послідовності прийняття рішень у стратегічному 

маркетинговому управлінні. Запропонована базова ієрархія стратегічних 

маркетингових рішень, яка відповідає, з одного боку рівням рішень у системно-

рефлексивному маркетингу, а, з іншого боку, не суперечить наявній ієрархії 

рівнів стратегічних рішень у стратегічному управлінні: (1) визначення об’єкта 

управління (базового ринку); (2) визначення стратегічних намірів; (3) 

визначення товарно-ринкової стратегії; (4) визначення функціональних 

стратегій. Запропоновано типологізацію маркетингових стратегій у системно-

рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні на основі виділення 

їх ключових детермінант: тип базового ринку з урахуванням ступеня 
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глобалізованості ринкового середовища, стратегічні наміри та бачення 

підприємства, специфіка системи управління, ресурсний потенціал, конкурентне 

положення. 

7. Механізм формування ефективної маркетингової стратегії в 

глобалізованому економічному просторі передбачає проактивну позицію 

суб’єкта управління по відношенню до ринкового середовища, аналіз ринкового 

середовища шляхом підвищення рангу системної рефлексії, що дозволяє 

управителю привести у відповідність базовий ринок як об’єкт управління до 

такого масштабу, що відповідає ступеню глобалізованості ринкового 

середовища підприємства. Визначено види маркетингу залежно від фази доступу 

підприємства на зарубіжні ринки: експортний маркетинг, як форма управління 

експортною діяльністю, що полягає в реактивному підході (екологічна модель 

управління); мультифокальний маркетинг, який відображає прагнення 

підприємства пристосувати систему маркетингового управління під особливості 

ринкового середовища цільових ринків; міжнародний маркетинг, в якому 

об’єктом управління стає саме міжнародна економічна діяльність підприємства; 

мультинаціональний та глобальний маркетинг, в яких об’єктом управління стає 

відповідно мультинаціональна (глобальна) діяльність підприємства та 

мультинаціональний (глобальний) ринок підприємства. 

8. Впровадження системно-рефлексивного маркетингу як підходу до 

управління підприємницькою діяльністю вимагає формування системи 

прийняття та виконання управлінських рішень, що базується на принципах 

узгодження інтересів стейкхолдерів. Взаємопов’язана сукупність управлінських 

рішень щодо принципів організації діяльності з реалізації стратегічного бачення, 

спрямованих на перетворення об’єкта управління з урахуванням ресурсних 

можливостей, визначається як стратегія підприємства. При цьому стратегічне 

бачення підприємства являє собою формалізований результат погодження 

інтересів формальних власників підприємства та керуючих щодо напряму 

розвитку підприємства та образу стану підприємства в стратегічній перспективі. 

Організацію розробки бачення підприємства бере на себе фактичний управитель 
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підприємства, залучаючи до цього процесу тих стейкхолдерів, чиї інтереси 

організатор вважає за необхідне врахувати у баченні. Розроблено процедуру 

формування стратегічного бачення з позиції рефлексивного маркетингового 

управителя, що полягає у послідовному уточненні об’єкта управління (базових 

ринків) і намірів суб’єкта управління по відношенню до об’єкта, формалізації 

стратегічних інтересів суб’єкта управління у Великих амбіційних цілях, 

формування остаточного стратегічного бачення як результату узгодження 

інтересів стейкхолдерів об’єкта управління шляхом включення до нього 

цінностей (етичних зобов’язань бізнесу), що відображають інтереси 

стейкхолдерів. 

9. Визначальними у формуванні стратегії підприємницької діяльності є 

два стратегічні рішення: (1) модифікація базового ринку і, зокрема, її гранична 

форма – чиста диверсифікація; (2) вибір джерела конкурентної переваги 

(внутрішні або зовнішні). Доведено, що рішення щодо диверсифікаційних 

стратегій зростання відноситься до корпоративного рівня визначення базових 

ринків у разі чистої диверсифікації та до рівнів підрозділів у випадку 

конгломеративної диверсифікації; інтегративні стратегії диференційовано 

відносяться до стратегій реалізації виходу на новий базовий ринок (і, у такому 

випадку, виявляються похідними відносно стратегій диверсифікаційного 

зростання) та до стратегій підрозділу (як стратегічна альтернатива посилення 

позицій на існуючому базовому ринку). 

10. Інтегрована система СРСМУ базується на поєднанні трьох рівнів 

узгодження інтересів. Перший рівень передбачає опредмечення інтересу 

керівника щодо об’єкта управління, а також його актуалізацію стосовно 

інтересів керівника. Результатом є сформоване уявлення про об’єкт управління 

та напрям його перетворення (опредмечений інтерес), пов’язане у свідомості 

керівника з очікуваними вигодами від перетворення. Другий рівень – це 

узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів, до яких належить і 

рефлексивний маркетинговий керівник (або фактичний управитель об’єкта 

управління). РМУ організовує і керує процесом узгодження інтересів внутрішніх 
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стейкхолдерів. Результатом такого узгодження стає бачення об’єкта управління. 

Третій рівень узгодження передбачає формування стратегії під час координації 

бачення підприємства і інтересів зовнішніх стейкхолдерів. Залежно від об’єкта 

управління результатом узгодження може стати товарно-ринкова стратегія 

підприємства, стратегічне позиціонування бренду, стратегія зміни культури 

споживання продукту, стратегія конкурентної поведінки, стратегія зростання. 

11. Стратегія конкурентної поведінки визначає активність та напрям дій 

відносно лідера відповідного ринку. Урахування в явній формі позицій і дій 

конкурентів репрезентує важливий компонент маркетингової стратегії. Аналіз 

конкурентоспроможності дозволяє оцінити масштаб конкурентної переваги 

підприємства щодо найнебезпечніших конкурентів і зрозуміти спрямованість їх 

дій. У роботі запропоновано вдосконалити підхід до класифікації стратегій 

конкурентної поведінки, а саме визначити сім типів стратегії конкурентної 

поведінки, серед яких виокремлено стратегію домінатора на ринку (граничний 

випадок стратегії лідера, який дозволяє перебирати на себе управління ринком, 

споживчою поведінкою) і загарбника (вихід на ринок підприємства, що має 

значні ресурси, але не має відповідної ринкової компетенції та припускається 

стратегії «придбання» ринкової частки і компетенцій шляхом інвестиційного 

подавлення, конкурентного депозиціонування, демаркетингу, інтеграції), що 

дозволяє визначати проактивну стратегію конкурентної поведінки. 

12. Методика управління брендами, що зокрема включає 

репозиціонування та реанімацію брендів, базується на системно-рефлексивному 

аналізі розходжень між позиціонуванням бренду та його позицією у свідомості 

цільових аудиторій. Визначено вісім типів розходжень та запропонована система 

операцій з існуючим брендом. 

13. Вид диверсифікації залежить від того ступеня, в якому існуючі 

компетенції підприємства використовуватимуться у новій сфері діяльності. 

Конгломеративна диверсифікація передбачає створення принципово нових 

маркетингових компетенцій. Горизонтальна диверсифікація передбачає нову 

товарну пропозицію, що є компліментарною до існуючої, для тих самих груп 
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споживачів. Вертикальна диверсифікація включає розширення виробничих або 

збутових каналів для існуючої товарної пропозиції. Концентрична 

диверсифікація передбачає диверсифікаційне зростання, за якого новий напрям 

діяльності орієнтований на товарну пропозицію, що спрямована на нові групи 

споживачів або нові збутові канали. При чистій диверсифікації новий підрозділ 

підприємства виробляє продукцію, яка не пов'язана з продукцією, що вже 

випускається або спрямована на принципово нові групи споживачів. 

14. Для впровадження програмної форми системно-рефлексивного 

стратегічного маркетингового управління запропонована трициклічна модель 

управління. До основи моделі трьох циклів покладено принцип «різних 

швидкостей» та різних рівнів прийняття маркетингових рішень відповідно до їх 

впливу на діяльність підприємства та рівня посад тих, хто приймає ці рішення. 

Великий цикл прийняття управлінських рішень передбачає процес узгодження 

стратегічного бачення підприємства і відноситься до сфери взаємин внутрішніх 

стейкхолдерів підприємства. Середній (стратегічний цикл) є сферою 

відповідальності вищого та функціонального менеджменту і полягає у 

формуванні бізнес-стратегії, основу якої становить інтегрована маркетингова 

стратегія. Малий цикл передбачає тактичне та операційне планування, 

впровадження стратегічних рішень у бізнес-діяльність та контроль 

ефективності, що дає можливість реалізувати програмний підхід у стратегічному 

управлінні підприємницькою діяльністю, який, на відміну від проектного 

підходу, підвищує гнучкість, проактивність та ефективність впровадження 

маркетингової стратегії. 

15. Застосування системно-рефлексивного маркетингу в управлінській 

діяльності дає можливість конструктивно вирішувати внутрішні та зовнішні 

конфлікти, формувати стратегічне бачення та корпоративну стратегію, сприяє 

усвідомленню суб’єктами управління об’єкта управління і власних інтересів по 

відношенню до нього; сприяє переходу від реактивної до проактивної форми 

управління; підвищує ефективність діяльності. У свою чергу це сприяє розвитку 
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підприємництва в Україні та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

переробних підприємств в умовах глобалізованого ринкового середовища. 
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ДОДАТОК А. 

Таблиця А.1 

Зміни пріоритетних завдань відділу маркетингу 

з 2008 по 2013; відсоток підприємств, що оцінили відповідне завдання 

відділу маркетингу як важливе 

Завдання відділу 

маркетингу за 

ступенем 

важливості 

Осінь, 

2008 

Весна, 

2009 

Осінь, 

2010 

Весна, 

2010 

Весна, 

2011 

Осінь, 

2011 

Весна, 

2012 

Осінь, 

2013 

Збір і аналіз 

маркетингової 

інформації 

67 % 

 

76 % 

 

73 % 

 

75 % 

 

78 % 

 

82 % 

 

75 % 

 

82 % 

 

Стратегічне 

планування 

60 % 

 

67 % 

 

74 % 

 

73 % 

 

75 % 

 

78 % 

 

66 % 

 

75 % 

 

Пошук і реалізація 

нових можливостей 

56 % 

 

66 % 

 

81 % 

 

75 % 

 

80 % 

 

76 % 

 

68 % 

 

53 % 

 

Розроблення і 

проведення 

рекламних 

кампаній 

74 % 

 

41 % 

 

63 % 

 

68 % 

 

65 % 

 

72 % 

 

66 % 

 

73 % 

 

Формування 

бренду 

69 % 40 % 

 

61 % 

 

66 % 

 

71 % 

 

70 % 

 

66 % 

 

87 % 

 

Аналіз і 

планування 

продажів 

51 % 

 

77 % 

 

68 % 

 

72 % 

 

70 % 

 

68 % 

 

64 % 

 

95 % 

 

Розроблення і 

виведення нових 

товарів 

50 % 

 

38 % 

 

54 % 

 

62 % 

 

59 % 

 

67 % 

 

60 % 

 

71 % 

 

Розроблення і 

впровадження 

програм 

формування 

лояльності 

56 % 

 

65 % 

 

72 % 

 

68 % 

 

59 % 

 

64 % 

 

67 % 

 

67 % 

 

Розробка процесів 

взаємодії з 

клієнтами 

62 % 

 

75 % 

 

62 % 

 

73 % 

 

71 % 

 

64 % 

 

70 % 

 

84 % 

 

Визначення цінової 

політики 

53 % 

 

79 % 

 

66 % 

 

66 % 

 

66 % 

 

62 % 

 

60 % 

 

81 % 

 

Аналіз товарного 

асортименту 

62 % 

 

63 % 

 

62 % 

 

64 % 

 

61 % 

 

61 % 

 

62 % 

 

68 % 

 

Організація і 

проведення 

корпоративних 

заходів 

66 % 

 

12 % 

 

18 % 

 

43 % 

 

17 % 

 

31 % 

 

43 % 

 

41 % 

 

Джерело: [246] 
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Таблиця А.2 

Зміна критеріїв оцінки ефективності відділу маркетингу 

з 2008 по 2013; відсоток підприємств, що застосовують відповідний 

критерій оцінки ефективності  

Критерії 

оцінки 

ефективності 

Осінь, 

2008 

Весна, 

2009 

Осінь, 

2010 

Весна, 

2010 

Весна, 

2011 

Осінь, 

2011 

Весна, 

2012 

Осінь, 

2013 

Зростання 

обсягів 

продажів 

42 % 52 % 70 % 56 % 59 % 53 % 53 % 37 % 

Збільшення 

частки ринку 

57 % 49 % 70 % 57 % 54 % 52 % 54 % 44 % 

Зростання 

прибутку 

40 % 52 % 56 % 52 % 57 % 46 % 44 % 26 % 

Рівень 

лояльності 

клієнтів 

40 % 32 % 56 % 46 % 37 % 41 % 41 % 20 % 

Зростання 

клієнтської 

бази 

26 % 37 % 46 % 42 % 38 % 35 % 36 % 58 % 

Знання 

торгової 

марки 

53 % 9 % 45 % 38 % 28 % 31 % 38 % 17 % 

Економія 

бюджету 

6 % 63 % 19 % 12 % 15 % 17 % 16 % 4 % 

Своєчасне 

виконання 

плану 

17 % 24 % 11 % 10 % 11 % 15 % 16 % 20 % 

Джерело: [246] 
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ДОДАТОК Б. 

Таблиця Б.1 

Перелік досліджених підприємств 

Назва підприємства Сфера діяльності 

ПАТ «Оболонь» Виробництво с/а та б/а напоїв 

ТОВ «Торговий дім Левада» Виробництво та дистрибуція заморожених 

харчових продуктів 

ТОВ «Фокстрот» Роздрібна та гуртова торгівля електронікою та 

побутовою технікою; виробництво побутової 

техніки та електроніки 

ТОВ «Промислове підприємство «ЗІП» Виробництво та дистрибуція фарб 

ТОВ «Катеринославські меблеві 

майстерні» 

Виробництво, дистрибуція та роздрібна торгівля 

матрацами 

ТОВ «Кронос-Інвест»  Виробництво лікеро-горілчаної продукції  

ТОВ «Лідер снек» Виробництво харчових продуктів 

ПАТ «Креді Агріколь Банк» Банківська справа  

ДП «Тетра Пак Україна»  Виробництво пакувальних матеріалів для харчової 

промисловості 

ПАТ «Мотор Січ» Виробництво та обслуговування авіаційних 

двигунів 

ПАТ «Сьогодні Мультімедіа» Видавнича діяльність та розповсюдження 

СП ТОВ «УВРК» Виробництво та реалізація рибної продукції та 

сировини  

ПАТ «Карлсберг Україна» Виробництво с/а та б/а напоїв 

ПАТ «Київенерго» Виробництво, транспортування та збут 

енергоресурсів 

ТОВ «Ніко-Україна» Дистрибуція легкових автомобілів  

ТОВ «Арт Фудз» Виробництво харчових продуктів 

ТОВ «Техноком» Виробництво продуктів швидкого приготування 

ТОВ «ІА Автоцентр» Видавнича, телевізійна діяльність та 

розповсюдження 

ПВНЗ «Мiжнародний iнститут 

менеджменту» 

Вищий навчальний заклад, бізнес-освіта 
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Продовження таблиці Б.1 

Назва підприємства Сфера діяльності 

ТОВ «Літіз» Електричне обладнання  

ЧП «Вов-шоп» Виробництво та роздрібна мережа з реалізації 

сувенірної продукції  

ТОВ «Суматра-Лтд» Виробництво та роздрібна мережа з продажу 

товарів першої необхідності 

ТОВ «Чумацький шлях» Імпорт та постачання продуктів харчування 

ТОВ «Продоптима» Оптова торгівля продуктами харчування 

ППР «Слов'яни» Виробництво та реалізація продуктів птахівництва 

ТОВ «Акваріум» Спортивний клуб  

ПАТ «Мегабанк» Банківська справа 

ТОВ «Панасонік Україна Лтд» Дистриб'ютор продукції (електроніки) Panasonic в 

Україні 

ТОВ «Амстор» Роздрібна мережа з продажу продуктів харчування 

та товарів першої необхідності 

ТОВ «Біо Тест Лабораторія» Виробництво та дистрибуція ветеринарних засобів 

ТОВ БІК «Дафі» Будівельно-інвестиційна діяльність, реалізація 

девелоперських проектів на ринку комерційної 

нерухомості 

ДП «Фірма Леда»  Виробництво та дистрибуція товарів побутової 

хімії 

ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський» Виробництво та реалізація продуктів птахівництва 

ВАТ «Тульчинський МСЗ» Перероблення молока та виробництво сиру 

ТОВ «Сіті Клініка» Багатопрофільна медична установа 

ТОВ «Папiр-Мал» Виробництво та реалізація паперової продукції  

ПАТ «Фітофарм» Виробництво та реалізація лікарських засобів 

ТОВ «Біоноріка» Виробництво лікарських засобів 

ТОВ «ДКП "Фармацевтична фабрика» Виробництво лікарських засобів 

ПАТ «Альфа-Банк» Банківська справа 

ООО «Эрина Дистрибьюшн» Оптова торгівля і дистрибуція побутової техніки та 

електроніки 

ТОВ «Клініка Мотор Січ» Багатопрофільна медична установа  

ПП «Модерн» Виробництво меблів  
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Продовження таблиці Б.1 

Назва підприємства Сфера діяльності 

ТОВ «ДЦ Україна» Роздрібна торгівля товарами першої необхідності 

ТОВ «Руш» Виробництво та роздрібна торгівля товарами 

першої необхідності 

ТОВ «Управляюча компанія «Терра 

Фуд» 

Виробництво та реалізація молочних і м'ясних 

продуктів харчування 

ТОВ «Технополіс» Роздрібна торгівля і дистрибуція побутової техніки 

та електроніки 

ТОВ «Юг-Контракт» Виробництво та роздрібна торгівля і дистрибуція 

побутової техніки та електроніки 

ТОВ «АЛЛО» Роздрібна торгівля і дистрибуція мобільної техніки 

та аксесуарів  

ВАТ «Завод ЗБК ім. С.Ковальської» Виробництво бетону та виробів з нього 

ПрАТ «Енран» Виробництво і продаж меблів, покриттів, східців 

ТОВ «Віст» Оптовий продаж будівельного інструменту, 

постачання будівельно-оздоблювальних матеріалів 

ООО «Фармастор» Роздрібна реалізація лікарських засобів 

ТОВ «Екосфера» Перероблення та реалізація продуктів харчування 
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ДОДАТОК В. 

Пошукові питання дослідження. 

1. Масштаб діяльності компанії 

2. Країна походження (країна місцезнаходження центрального офісу) 

3. Основна сфера діяльності 

4. Тип власності 

5. Формальний власник підприємства 

6. Етап життєвого циклу підприємства 

7. Фактичний управитель підприємства 

8. Ранг рефлексії управителя 

9. Ступень самовизначеності формального власника 

10. Ступінь самовизначеності найманого керуючого 

11. Горизонт цілей формального власника 

12. Горизонт цілей найманого керуючого 

13. Ступінь реалізації інтересу формального власника 

14. Ступінь реалізації інтересу найманого керуючого 

15. Домінуюча функція в прийнятті рішень 

16. Стиль керівництва 

17. Основа прийняття стратегічних рішень 

18. Відношення до ринкового середовища 

19. Модель управління 

20. Модель прийняття стратегічних рішень 

21. Основна риса корпоративної культури 

22. Корпоративний клімат в компанії 

23. Вищий орган управління (прийняття стратегічних рішень) 

24. Географічний масштаб базового ринку 

25. Стратегія базового ринку 

26. Джерело конкурентної переваги 

27. Стратегічні наміри 
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28. Стратегія інтеграції 

29. Стратегія конкурентної поведінки 

30. Рівень технологічних інновацій 

31. Рівень ринкових інновацій 

32. Модель позиціонування 

33. Конкурентна активність 

34. Ступінь орієнтації на інтереси клієнта 

35. Основне рішення маркетингової стратегії (за внутрішнім пріоритетом 

компанії) 

36. Базова конкурентна стратегія 

37. Стратегія охоплення ринку 

38. Основний вектор стратегії зростання 

39. Тип диверсифікації 

40. Тип вертикальної інтеграційної стратегії 

41. Тип горизонтальної інтеграційної стратегії 

42. Форма інтеграції 

43. Стратегія конкурентної поведінки 

44. Міжнародна стратегія 

45. Поточний масштаб підприємницької діяльності 

46. Ринкова частка 

47. Відносна ринкова частка 

48. Темп зростання ринкової частки 

49. Темп зростання базового ринку 

50. Темп зростання продажів 

51. Стратегія захисту 

52. Стратегія наступу 

53. Структура відділу маркетингу (домінуюча характеристика) 

54. Відповідальний за прийняття маркетингових рішень 

55. Повторюваність стратегій 

56. Системність циклу прийняття стратегічних рішень 
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57. Автор задуму (місії, ВАЦ) підприємства 

58. Ринкова частка 

59. Ринкове середовище 

60. Лояльність партнерів 

61. Лояльність клієнтів 

62. Рівень знання бренду (корпоративного бренду або ключового 

товарного бренду) 

63. Узгодженість маркетингової стратегії 

64. Узгодженість маркетингової стратегії та операційної маркетингової 

діяльності 

65. Крос-функціональна узгодженість рішень 

66. Структурні проблеми 

67. Темпи оновлення вищого керівництва 

68. Темпи оновлення маркетингового керівництва 

69. Стабільність ВАЦ або напряму розвитку підприємства 

70. Функціональна (оперативна) маркетингова компетентність 

71. Стратегічна маркетингова компетентність 

72. Рівень компетентності маркетингового керівника 

73. Рівень компетентності вищого керівництва 

74. Ступінь задоволеності споживачів 

75. Ступінь задоволеності кінцевих покупців 

76. Ступінь задоволеності клієнтів 

77. Ступінь задоволеності постачальників 

78. Ступінь задоволеності партнерів 

79. Ступінь задоволеності внутрішніх стейхолдерів 

80. Ступінь впливу на конкурентів в галузі 

81. Ступінь впливу на контактні аудиторії 

82. Інтегрований показник успішності компанії  
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ДОДАТОК Г. 

 

Таблиця Г.1 

Ступінь розвитку маркетингу по країнах відповідно до Звіту про 

Глобальну конкурентоспроможність 

 2006-2007 2009-2010 2014-2015 

США 6,4 6,4 6,20 

Великобританія 6,6 6 6,10 

Пуерто-Ріко   5,2 6,00 

Нідерланди 6,1 5,8 5,90 

Швейцарія 6,1 6 5,90 

Швеція 5,9 5,9 5,70 

Німеччина 6,3 5,8 5,60 

Японія 6 5,6 5,60 

ОАЕ 5,3 5,4 5,60 

Норвегія 5,5 5,3 5,60 

Австрія 5,8 5,7 5,50 

Гонконг 5,8 5,6 5,50 

Бельгія 5,7 5,4 5,50 

Катар 3,9 5,3 5,50 

Франція 6 5,9 5,50 

Австралія 5,8 5,5 5,40 

Малайзія 5,5 4,9 5,30 

Канада 5,9 5,6 5,30 

Сінгапур 5,5 5,4 5,30 

Ірландія 5,6 5,3 5,30 

Люксембург 5,6 5,3 5,30 

Тайвань, Китай 5,4 5,3 5,20 

Нова Зеландія 5,7 5,3 5,20 

ПАР 5,6 5,3 5,20 

Шрі Ланка 4 4,7 5,10 

Фінляндія 5,7 5 5,10 

Данія 5,8 5,8 5,10 

Ісландія 5,7 5,2 5,00 

Ізраїль 5,6 4,2 5,00 

Бразилія 5,3 5,3 4,90 

Індонезія 5,2 4,4 4,90 

Кіпр 4,8 4,8 4,90 

Сальвадор 4,6 4,4 4,80 

Республіка Корея 5,4 5,1 4,80 

Чеська Республіка 5,4 4,9 4,80 

Чилі 5,5 5,3 4,80 
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                                                              Продовження таблиці Г.1 

 2006-2007 2009-2010 2014-2015 

Литва 4,6 4,4 4,80 

Бахрейн 4,3 4,7 4,70 

Іспанія 5,5 5,1 4,70 

Саудівська Аравія   4,7 4,70 

Філіппіни 4,8 4,4 4,70 

Туреччина 4,7 4,6 4,60 

Таїланд 5 4,6 4,60 

Панама 5,1 5,1 4,60 

Гватемала 4,5 4,6 4,60 

Коста-Ріка 4,9 4,7 4,60 

Словацька 

Республіка 

4,7 4,7 4,60 

Маврикій 4,7 4,2 4,60 

Португалія 4,8 4,7 4,50 

Польща 4,2 5 4,50 

Мальта 4,3 4,5 4,50 

Китай 3,7 4,6 4,50 

Ліван     4,40 

Естонія 5 4,5 4,40 

Йорданія 3,8 4,2 4,40 

Барбадос 4,6 4,4 4,40 

Латвія 4,7 4,3 4,40 

Домініканська 

Республіка 

4,7 4,5 4,40 

Кенія 4,3 4,2 4,40 

Аргентина 5 4,6 4,30 

Мексика 5 4,3 4,30 

Перу 4,6 4,4 4,30 

Італія 4,8 4,6 4,30 

Російська 

Федерація 

3,6 3,8 4,30 

Казахстан 3,8 3,9 4,30 

Азербайджан 4 4 4,30 

Ямайка 5 4,1 4,20 

Монголія 3,1 3,5 4,20 

Греція 5 4,5 4,20 

Тринідад і Тобаго 4,6 4,1 4,20 

Гондурас 3,9 3,8 4,20 

Угорщина 4,5 4,2 4,20 

Сенегал   4,5 4,10 

Пакистан 4,1 3,7 4,10 

Замбія 2,2 3,5 4,10 

Словенія 4,8 4,9 4,10 

Нігерія 4 3,8 4,10 
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                                                             Продовження таблиці Г.1 

 2006-2007 2009-2010 2014-2015 

Македонія 3,3 3,5 4,10 

Україна 3,7 3,8 4,10 

Чорногорія   4,2 4,10 

Індія 5,4 4,9 4,10 

Лаос     4,00 

Румунія 3,9 4 4,00 

Уругвай 4,3 4,2 4,00 

Колумбія 4,8 3,9 4,00 

Албанія 3,5 4,1 4,00 

Камбоджа 3,4 3,2 4,00 

Оман   4 4,00 

Берег Слонової 

Кістки 

  3,9 4,00 

Кувейт 4,9 4,4 4,00 

Гана   3,4 4,00 

Сейшельські 

острови 

    3,90 

Киргизька 

Республіка 

3,2 3,5 3,90 

Хорватія 4,5 4,1 3,90 

Гамбія 3,2 3,3 3,90 

Намібія 3,8 4,1 3,90 

Гайана 3,3 3,2 3,90 

Камерун 3,2 3,5 3,80 

Молдова 3,1   3,80 

Таджикистан 2,8 3 3,80 

Туніс 4,6 4,2 3,80 

Болгарія 3,3 3,5 3,80 

Марокко 4 4 3,80 

Грузія 3,7   3,70 

Парагвай 3,6 3,4 3,70 

Мозамбік 3,2 3,4 3,70 

Болівія 3,1 3,3 3,70 

Кабо-Верде     3,70 

Вірменія 3,1 3,1 3,70 

Ботсвана 3,6 3 3,60 

Свазіленд     3,60 

Малі 3,1 2,8 3,50 

Бангладеш 3,4 3,2 3,50 

В'єтнам 3,6   3,50 

Нікарагуа 3,4 3,4 3,50 

Іран     3,50 

Танзанія 3,7 3,5 3,50 

Єгипет 3,6 3,8 3,50 
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                                                              Продовження таблиці Г.1 

 2006-2007 2009-2010 2014-2015 

Уганда 3,3 2,7 3,40 

Венесуела 4,6 3,6 3,40 

Непал 3,1 2,6 3,40 

Малаві 3,3 3,1 3,40 

Мадагаскар 3,5 3,4 3,40 

Зімбабве 3,8 3,1 3,40 

Руанда     3,30 

Лесото 2,9 3,1 3,30 

Сурінам 3,1 3,3 3,30 

Габон     3,30 

Буркіна-Фасо 2,9 2,7 3,10 

Бутан     3,10 

Сербія 3,1 3,4 3,10 

Ефіопія 2,6   3,10 

М'янма     3,00 

Сьєрра-Леоне     3,00 

Ангола 2,7   2,90 

Ємен     2,90 

Гаїті     2,90 

Мавританія 3,1 2,3 2,90 

Алжир 3 2,8 2,80 

Гвінея     2,70 

Тимор-Лешті 1,9 2,4 2,60 

Бурунді 2 2,7 2,60 

Лівія   3,1 2,50 

Чад 2 2,4 2,50 

Джерела: [110; 111; 112] 
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ДОДАТОК Д. 

 

АНКЕТА. Оцінка рівня задоволеності і ступеня лояльності дистриб'юторів 

підприємства 
 

КОМПАНІЯ_________________________________________________________ 

АДРЕСА ____________________________________________________________ 

ПІБ РЕСПОНДЕНТА (ПОСАДА)________________________________________ 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН_____________________________________________ 

 

1. БУДЬ ЛАСКА, ПРОРАНЖУЙТЕ ФАКТОРИ ДЛЯ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА 

СТУПЕНЕМ ВАЖЛИВОСТІ  (від 1 до 12, де 12 – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР, 1 – 

НАЙМЕНШ ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР).  

 

  ФАКТОР  
РАНГ (від 1 до 

12)  

1  Відомий бренд    

2  
Активна технічна та професійна підтримка, проведення 

семінарів, консультацій  

  

3  Відповідність асортименту продукції нашим потребам    

4  Високий попит з боку споживачів    

5  
Гнучка політика продажів (рівень маржі, система знижок, 

умови платежів та ін.)  

  

6  Ціноутворення    

7  
Високій рівень логістики (прийняття і обробка замовлень, 

документообіг, якість відвантаження, робота складів та ін.)  

  

8  
Активна маркетингова підтримка (рекламні матеріали по 

продукції, мотиваційні програми, акції та ін.)  

  

9  Висока якість продукції    

1 0  

Активна підтримка з боку менеджерів постачальника. 

Представники постачальника більш активні в просуванні і 

продажах своєї продукції  

  

11  
Тривала історія співпраці з компанією (давно працюємо 

разом)  

  

12  ІНШЕ    

 

2. З ЯКИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ ЗАРАЗ? 

 

  Співпрацюєте зараз 

KNAUF (КНАУФ) 1 

ТЕРМОЛАЙФ 2 

ІЗОВАТ 3 

ROCKWOOL (РОКВУЛ) 4 

URSA (УРСА) 5 

ISOVER (ІЗОВЕР) 6 

ТЕХНОНІКОЛЬ 7 

ІНШЕ ЗАПИШІТЬ   

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ  99 
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3. ЯКА ЙМОВІРНІСТЬ ТОГО, ЩО ВИ ПРОДОВЖИТЕ СПІВПРАЦЮВАТИ ІЗ 

ЗАЗНАЧЕНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

(1-2 РОКИ)? 

 

  

Ймовірність продовження співпраці; 100% –

гарантовано продовження співпраці; 0% – 

гарантоване припинення співпраці 

KNAUF (КНАУФ)  

ТЕРМОЛАЙФ  

ІЗОВАТ  

ROCKWOOL (РОКВУЛ)  

URSA (УРСА)  

ISOVER (ІЗОВЕР)  

ТЕХНОНІКОЛЬ  

 

4. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО КОЖНОМУ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОМПАНІЇ ... ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» – НАЙВИЩА ОЦІНКА, А «1» 

– НАЙНИЖЧА ОЦІНКА. ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ  

 

 

Параметри  

(Логістичний сервіс компанії-

постачальника) 

1
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) 

6
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Й
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7
. 
ІЗ

О
В

А
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1 

Параметри замовлення – мінімальний 

обсяг, кратність транспортному засобу 

тощо  

       

2 Оперативність доставки         

3 
Зручність конфігурації палет – кількість 

одиниць на палеті, габарити палети  
       

4 
Компетенція співробітників, що 

обслуговують клієнтів  
       

5 Зручність процедури замовлення         

6 Зручність інформування про статус 

замовлення  
       

  

НЕ ЗНАЮ, НЕ БУЛО ДОСВІДУ 

ВЗАЄМОДІЇ  

99 99 99 99 99 99 99 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦІЇ 

 

5. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА 

П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» ОЗНАЧАТИМЕ НАЙВИЩУ ОЦІНКУ, «1» – 

НАЙНИЖЧУ.  
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6. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, КОЖНИЙ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОМПАНІЇ ... ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» – НАЙВИЩА ОЦІНКА, А «1» 

– НАЙНИЖЧА ОЦІНКА.  

 

 

7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОДУКТОВОЇ ЛІНІЙКИ 

КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» 

ОЗНАЧАТИМЕ НАЙСИЛЬНІШИЙ ВПЛИВ, «1» – НАЙНИЖЧИЙ.  

 

 

 

8. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПОЛІТИКУ ПРОДАЖІВ КОМПАНІЙ-

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ В ЦІЛОМУ ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» 

ОЗНАЧАТИМЕ НАЙВИЩУ ОЦІНКУ, «1» – НАЙНИЖЧУ.  
 

 

 1 – найнижча 

оцінка  
2  3  4  

5 – найвища 

оцінка  

1 ROCKWOOL (РОКВУЛ) 1 2 3 4 5 

2 ТЕХНОНІКОЛЬ 1 2 3 4 5 

3 ТЕРМОЛАЙФ 1 2 3 4 5 

4 ІЗОВАТ 1 2 3 4 5 

5 URSA (УРСА) 1 2 3 4 5 

6 KNAUF (КНАУФ) 1 2 3 4 5 

7 ISOVER (ІЗОВЕР) 1 2 3 4 5 

 

Параметри (Загальні характеристики 

продукції компанії-постачальника) 
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1          

2  Наявність у продажу різних видів ТІМ 

(відповідність прайс-листу тому, що є на 

складі)  

              

3  Широта асортименту продукції                

4  Наявність сертифікатів і паспортів                

 1 – найнижча 

оцінка  
2  3  4  

5 – найвища 

оцінка  

1 ROCKWOOL (РОКВУЛ) 1 2 3 4 5 

2 ТЕХНОНІКОЛЬ 1 2 3 4 5 

3 ТЕРМОЛАЙФ 1 2 3 4 5 

4 ІЗОВАТ 1 2 3 4 5 

5 URSA (УРСА) 1 2 3 4 5 

6 KNAUF (КНАУФ) 1 2 3 4 5 

7 ISOVER (ІЗОВЕР) 1 2 3 4 5 
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 1 – найнижча 

оцінка  
2  3  4  

5 – найвища 

оцінка  

1 ROCKWOOL (РОКВУЛ) 1 2 3 4 5 

2 ТЕХНОНІКОЛЬ 1 2 3 4 5 

3 ТЕРМОЛАЙФ 1 2 3 4 5 

4 ІЗОВАТ 1 2 3 4 5 

5 URSA (УРСА) 1 2 3 4 5 

6 KNAUF (КНАУФ) 1 2 3 4 5 

7 ISOVER (ІЗОВЕР) 1 2 3 4 5 

 

9. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, КОЖНИЙ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОМПАНІЇ … ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» – НАЙВИЩА ОЦІНКА, А «1» 

– НАЙНИЖЧА ОЦІНКА. 

 

 

МАРКЕТІНГОВА ПІДТРИМКА (РЕКЛАМА / РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ)  

  

10. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РІВЕНЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗІ СТОРОНИ 

КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА В ЦІЛОМУ ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» 

ОЗНАЧАТИМЕ НАЙВИЩУ ОЦІНКУ, «1» – НАЙНИЖЧУ.  
 

 

 

Параметри  

(Політика продажів компанії-постачальника)  
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1  Зрозумілість і прозорість політики продажів 

компанії  
              

2  Виконання зобов'язань постачальником  

 
              

3  Рівень знижок  

 
              

4  Зрозумілість / прозорість бонусної (преміальної) 

політики  
              

5  Ступінь впливу бонусної політики 

постачальника на прийняття рішення за 

обсягами закупівлі  

              

6  Умови платежів (рівень передоплати, 

відстрочення, кредит та ін.)  
              

7  Компетенція співробітників відділу продажів 

виробника  
              

8  Контроль виробника за ціновою ситуацією на 

ринку  
              

9  Оперативність прийняття рішень у відділі 

продажів  
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 1 – найнижча 

оцінка  
2  3  4  

5 –найвища 

оцінка  

1 ROCKWOOL (РОКВУЛ) 1 2 3 4 5 

2 ТЕХНОНІКОЛЬ 1 2 3 4 5 

3 ТЕРМОЛАЙФ 1 2 3 4 5 

4 ІЗОВАТ 1 2 3 4 5 

5 URSA (УРСА) 1 2 3 4 5 

6 KNAUF (КНАУФ) 1 2 3 4 5 

7 ISOVER (ІЗОВЕР) 1 2 3 4 5 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ З БОКУ КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА  

  

11. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РІВНЕМ ВЗАЄМОДІЇ З БОКУ 

КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА В ЦІЛОМУ ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» 

ОЗНАЧАТИМЕ НАЙВИЩУ ОЦІНКУ, «1» – НАЙНИЖЧУ.  
 

 1 – найнижча 

оцінка  
2  3  4  

5 – найвища 

оцінка  

1 ROCKWOOL (РОКВУЛ) 1 2 3 4 5 

2 ТЕХНОНІКОЛЬ 1 2 3 4 5 

3 ТЕРМОЛАЙФ 1 2 3 4 5 

4 ІЗОВАТ 1 2 3 4 5 

5 URSA (УРСА) 1 2 3 4 5 

6 KNAUF (КНАУФ) 1 2 3 4 5 

7 ISOVER (ІЗОВЕР) 1 2 3 4 5 

 

12. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, КОЖНИЙ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОМПАНІЇ … ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» – НАЙВИЩА ОЦІНКА, А «1» 

– НАЙНИЖЧА ОЦІНКА. 

 

 Параметри  

(Комунікації з боку компанії-

постачальника)  

 

1
. 
R

O
C

K
W

O
O

L
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О

К
В

У
Л

) 

2
. 
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О
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Ь

 

3
. 
U
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A
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Р
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А

) 

4
. 
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A

U
F

 

(К
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У

Ф
) 

5
. 
IS

O
V

E
R

 

(І
З

О
В

Е
Р

) 

6
. 
Т

Е
Р

М
О

Л
А

Й
Ф

  

7
. 
ІЗ

О
В

А
Т

 

1  
Інформативність і зручність 

сайту виробника  
              

2  
Технічна консультація з боку 

компанії-постачальника  
              

3  
Доступність технічної 

інформації  
              

4  
Інтерес виробника до проблем і 

потреб дистриб'ютора  
              

 

13. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, КОЖНИЙ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОМПАНІЇ … ЗА П'ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «5» – НАЙВИЩА ОЦІНКА, А «1» 

– НАЙНИЖЧА ОЦІНКА. 
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 Параметри  

(Поведінка компанії-

постачальника по відношенню 

до Вашої компанії)  

 

1
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) 

6
. 

Т
Е

Р
М

О
Л

А
Й

Ф
  

7
. 
ІЗ

О
В

А
Т

 

1  Відкритість / гнучкість компанії до 

Ваших запитів / побажань  
              

2  Стабільність політики взаємодії з 

Вами  
              

3  Дотримання домовленостей                

4  Завчасне інформування про 

заплановані зміни (цін, 

асортимент, бонусування, акції, 

ін.)  
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ДОДАТОК Е. 

Таблиця Е.1 

Показники обсягу продажів та прибутку найбільших компаній в Україні за 

видами діяльності 

№ в 

рей-

тингу 

Форбс 

2013 

року 

 

 

Назва 

компанії 

 

Сфера 

діяльності 

  

2011 

 

2012 

 

2013 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток, 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

7 Кернел АПК 15173 1806 21241 5424 19716 

20 Миронівський 

хлібопродукт 

АПК 9820 2069 11250 1430 11958 

35 Нібулон АПК 7263 559 10740 6155 8096 

34 Cargill 

Україна 

АПК 6416 409 8115 1699 8165 

47 Bunge Україна АПК 5056 91 9620 4564 5624 

51 Серна АПК 4706 349 6135 1429 5204 

10 Авангард (далі 

UkrLanFarming

) 

АПК 4421 1568 15200 4460 16575 

56 Ерідон АПК 2898 68 3944 1046 4431 

114 Дельта Вілмар 

СНГ 

АПК 1866 -54 1478 -388 1644 

58 Louis Dreyfus 

Україна 

АПК 1818 6 5235 3417 4370 

126 Noble 

Resources 

Україна 

АПК 1766 10 1758 -7 602 

79 Сингента АПК 1672 56 2614 942 3033 

103 Агромарс АПК 1669 134 1896 227 2116 

68 Крюківський 

вагонзавод 

Машинобудування 6178 680 7226 1048 3769 

29 Мотор Січ Машинобудування 5793 1344 7130 1338 8584 

124 НОРД Машинобудування 3579 67 1260 1260 1225 

85 НКМЗ Машинобудування 2755 170 2373 -382 2676 

78 Луганськ-

тепловоз 

Машинобудування 1694 72 1732 37 3039 

1 Метінвест Металургія 113362 14813 100432 3477 102366 

5 ІСД Металургія 49046 -6939 28920 0 26650 

4 ArcelorMittal 

Кривий Ріг 

Металургія 28883 2143 28896 н/д 28251 

15 Запорожсталь Металургія 17906 -124 15560 -2346 13579 

18 Ferrexpo Металургія 14286 4594 11382 -2904 12640 

19 Інтерпайп Металургія 13340 328 14148 807 12165 

28 ЮГОК Металургія 10767 4860 8243 -2524 9203 
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Продовження таблиці Е.1 

№ в 

рей-

тингу 

Форбс 

2013 

року 

  

Назва 

компанії 

 

Сфера 

діяльності 

  

2011 

 

 

2012 

 
2013 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток, 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

27 Євраз Металургія 7587 -55 6900 2204 9327 

67 Нікопольськи

й завод 

феросплавів 

Металургія 6693 -2811 5150 -1543 3827 

21 УГМК Металургія 6019 82 11050 8975 11449 

69 Дніпро-

спецсталь 

Металургія 5677 6 4129 -1577 3681 

98 Укр Мет Металургія 4266 0 4990 724 2271 

94 Керамет Металургія 3342 22 2055 -1288 2346 

96 АВ металл 

групп 

Металургія 1505 2 1912 407 2292 

115 Сентравіс 

Продакшн 

Юкрейн 

Металургія  1471 -98 1710 240 1637 

9 Укртатнафта Нафтопереробка 20223 -1485 19996 -227 18370 

32 БНК-Україна Нафта 7197 11 9450 2252 8215 

23 Лукойл 

Україна 

Нафта 6282 -223 7889 1607 10014 

44 Альянс Ойл 

Україна 

Нафта 5180 35 5942 761 5864 

101 Закарпат- 
нафтопродукт

-Мукачево 

Нафта 2970 41 1846 -1125 2176 

89 Rompetrol 

Україна 

Нафта 2050 35 1436 -614 2501 

33 ROSHEN Харчова 

промисловість 

10400 797 8120 438 8168 

72 Конті Продовольство 5037 107 3393 -1644 3554 

50 Nestle Продовольство 4287 21 4890 604 5306 

53 Kraft Foods 

Україна 

Продовольство 4255 361 4402 147 4910 

77 АВК Продовольство 3001 86 3090 89 3042 

30 Креатив Груп Продовольство 2679 401 5460 2781 8433 

82 Молочный 

Альянс 

Продовольство 2200 н/д 2620 420 2850 

111 Mars Україна Продовольство 1387 74 1491 105 1736 

116 Кроно-

Україна 

Будматеріали 1452 11 1592 140 1610 

118 Heidelberg 

Cement 

Україна 

Будматеріали 1338 -24 1590 252 1534 

12 Остхем 

Україна 

Хімічна 

промисловість 

16189 н/д 20855 -2438 15227 
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Продовження таблиці Е.1 

№ в 

рей-

тингу 

Форбс 

2013 

року 

  

Назва 

компанії 

 

Сфера 

діяльності 

  

2011 

 

 

2012 

 
2013 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

прибуток, 

млн.грн. 

виручка, 

млн.грн. 

45 Procter & 

Gamble 

Україна 

Хімія 5214 112 5522 308 5733 

83 Дніпроазот Хімія 2888 563 2796 -93 2741 

84 ЄвроХім- 
Україна 

Хімія 2197 129 2296 98 2689 

81 Агроімпорт Хімія 1941 34 2695 754 2951 

104 Bayer 

Україна 

Хімія 1425 -72 1744 319 2111 

87 Henkel 

Україна 

Хімія, 

будматеріали 

2423 246 1227 -1196 2541 

Джерело: [399] 
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ДОДАТОК Ж. 

Таблиця Ж.1 

Індекс глобалізації 

Країна 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Албанія  28,04 30,42 23,51 39,47 43,66 47,64 45,62 42,79 46,57 50,01 53,50 56,51 60,07 60,17 56,39 52,95 

ОАЕ . 53,76 52,71 69,40 69,92 69,76 71,23 72,68 72,79 73,79 75,30 75,76 76,11 76,13 76,16 76,71 

Аргентина 42,83 44,99 47,45 64,19 62,04 62,95 61,63 61,99 60,15 60,26 60,27 59,57 58,97 58,78 57,99 57,48 

Вірменія . . . 46,51 46,53 45,80 46,86 48,88 50,43 51,80 51,90 51,62 52,99 53,77 52,94 57,76 

Австралія 54,38 68,26 74,13 81,47 81,93 81,25 81,61 81,44 81,71 82,59 83,16 81,11 82,66 82,61 82,68 81,64 

Австрія 56,63 72,33 77,57 91,40 91,27 90,35 90,87 90,86 90,99 90,94 91,98 91,20 90,91 90,40 90,30 90,24 

Азербайджан 25,47 25,41 26,00 47,18 48,33 51,09 50,59 54,16 54,69 55,02 56,98 55,86 54,97 55,76 56,14 57,19 

Бельгія 68,27 73,52 81,35 91,76 91,37 91,49 91,54 91,73 91,40 91,69 92,37 92,22 92,04 91,82 91,43 91,00 

Болгарія 36,08 41,22 38,64 64,26 64,76 64,09 66,18 68,82 66,93 70,83 74,20 73,43 71,69 71,11 70,98 76,11 

Білорусь . . . 44,56 45,51 45,07 46,42 46,57 45,82 46,54 46,99 48,47 50,90 54,65 59,37 60,70 

Бразилія 38,07 43,50 44,67 55,72 58,57 59,22 57,90 58,81 59,51 59,47 59,99 58,64 59,04 59,63 59,45 59,74 

ПАР 23,05 24,33 21,82 26,79 26,96 26,34 26,75 26,54 31,31 34,28 32,72 33,48 35,52 35,74 35,24 34,95 

Канада 69,51 79,49 78,89 88,79 88,43 87,31 87,37 87,50 86,89 86,42 86,71 86,58 86,01 86,10 85,39 85,03 

Швейцарія 62,81 76,58 80,88 91,38 90,91 90,50 90,35 88,07 88,64 87,98 88,55 88,21 88,38 87,22 85,57 86,04 

Чилі 46,12 51,55 53,57 66,84 69,03 68,69 69,48 71,32 71,76 72,78 74,00 73,62 72,80 72,57 71,96 71,08 

Китай 18,71 22,14 36,26 54,17 57,11 55,53 56,27 58,67 60,83 59,97 61,08 59,85 60,26 60,72 60,07 60,15 

Чеська Республіка . . . 79,27 80,62 81,70 81,61 83,79 84,17 84,43 85,39 85,07 84,58 84,25 83,69 84,10 

Німеччина 46,13 56,38 58,53 80,43 79,89 80,35 80,55 80,45 80,57 80,79 81,45 80,32 79,40 79,49 79,42 78,86 

Іспанія 45,95 50,07 68,51 83,85 84,28 83,97 84,41 84,35 84,23 84,71 85,41 84,86 84,30 84,39 84,56 83,71 

Естонія . . . 73,31 73,94 74,95 75,66 77,34 77,07 77,72 78,40 78,56 78,21 79,08 79,21 79,35 

Фінляндія 53,25 59,19 65,88 87,05 86,92 86,38 86,72 87,45 85,76 85,92 86,91 86,12 84,73 85,46 85,70 85,64 

Франція 56,46 63,38 71,93 82,64 81,76 82,29 82,06 83,04 83,18 83,34 84,15 83,72 83,40 83,21 82,70 82,65 

Великобританія 59,59 70,96 76,12 85,39 84,68 84,79 85,30 84,36 84,73 84,23 84,25 83,84 83,60 83,84 83,55 82,96 

Грузія . . . 43,69 44,99 46,64 47,75 49,89 50,09 53,14 58,11 60,00 60,69 62,19 62,43 63,84 
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Продовження таблиці Ж.1 

Країна 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Греція 46,03 49,46 50,83 75,23 79,10 79,35 80,43 80,80 80,22 80,99 82,42 82,31 81,02 80,75 80,11 79,08 

Індія 24,28 25,83 29,62 43,81 44,60 45,28 46,30 46,47 48,22 49,55 50,50 50,10 49,95 50,14 50,24 50,77 

Італія 50,47 52,58 64,36 81,33 80,63 80,11 79,59 80,32 80,08 80,35 81,34 80,84 80,49 80,44 80,13 79,51 

Казахстан . . . 49,49 50,84 51,37 52,22 52,65 53,81 54,43 57,98 58,68 58,59 58,01 59,26 60,06 

Республіка Корея 26,87 35,49 42,87 60,19 62,41 61,87 61,66 63,05 62,08 63,06 64,68 64,54 63,92 64,33 64,75 64,65 

Литва . . 34,77 63,03 65,08 66,42 67,67 69,89 70,38 71,40 73,08 72,40 68,69 71,95 72,94 72,71 

Латвія . . 37,52 58,63 60,24 61,36 62,49 67,09 67,97 70,04 70,26 69,62 66,12 69,28 70,00 71,06 

Мексика 40,83 42,09 49,65 57,23 56,92 57,17 57,28 57,21 59,66 58,96 59,51 58,86 60,26 60,32 60,58 60,77 

Малайзія 40,52 46,75 56,52 72,55 74,42 75,72 75,36 76,75 76,27 77,41 77,91 77,40 77,56 78,64 79,31 79,05 

Нідерланди 64,35 75,81 81,67 91,98 91,55 90,58 91,35 90,58 90,47 90,74 91,96 91,24 90,56 91,27 91,30 91,24 

Норвегія 61,99 70,16 75,94 84,26 84,43 83,33 84,04 83,05 80,93 82,45 83,12 82,91 83,64 82,90 82,59 83,30 

Нова Зеландія 53,86 62,56 65,18 79,97 79,76 79,49 78,60 78,81 78,39 79,15 79,30 79,34 79,07 79,19 78,95 78,29 

Польща 41,94 50,03 49,39 71,71 70,73 71,71 73,81 79,76 78,23 79,88 81,10 79,71 80,51 79,59 79,15 79,43 

Російська Федерація . . 37,23 61,53 63,87 65,09 66,09 65,83 66,08 66,09 67,26 64,75 66,50 65,91 65,28 65,90 

Сінгапур 58,27 73,33 79,82 85,44 87,23 86,80 87,75 86,66 82,49 87,45 88,55 88,65 88,82 88,59 88,26 87,49 

Словацька Республіка . . . 74,61 75,31 73,96 74,30 82,06 82,79 83,53 84,22 84,30 84,10 84,59 84,08 83,52 

Швеція 62,68 71,74 79,25 89,05 88,55 88,75 88,76 89,36 89,35 89,21 89,33 88,82 88,41 88,22 87,29 86,59 

Сирія 23,33 28,70 32,30 38,05 37,81 38,76 39,48 41,91 42,73 44,36 44,46 44,41 46,07 46,24 45,33 45,34 

Таджикистан . . . 36,75 36,10 36,91 39,04 37,47 37,18 39,43 39,99 43,57 43,48 44,13 44,15 45,02 

Туркменістан . . . 31,95 34,78 34,75 35,41 35,28 35,36 35,75 36,62 36,61 37,09 37,24 37,82 37,96 

Туреччина  33,32 36,40 45,90 62,33 63,63 62,10 63,06 63,82 69,62 67,75 68,67 68,74 70,10 69,26 68,17 69,02 

Україна . . . 58,64 58,91 59,13 59,69 61,27 62,76 63,53 65,24 66,50 68,38 67,92 68,48 69,50 

Узбекистан . . . 31,69 32,70 33,93 35,23 35,45 36,20 37,86 40,41 40,59 41,48 40,40 41,67 42,34 

Джерело: [54] 
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ДОДАТОК З. 

Таблиця З.1 

Індекс промислового виробництва 2010-2015 рр. 
 

Рік  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік 

2010 89,2 100,4 114,8 97,5 97,2 101,9 101,3 100,6 103,8 106,3 98,2 102,3 112,2 

2011 87,1 101,1 113,2 94,6 100,3 100,9 102,6 101,7 101,7 105,7 97 99,6 103,4 

2012 86,2 101,7 110,1 95,6 102 97,9 104,3 97,7 100,1 107,1 97,3 96,4 94,4 

2013 88,9 99,4 111 98,5 94,4 101,6 105,1 97,5 99,6 107,4 97,4 100,1 99 

2014 84,6 100,5 108 98,9 98,6 98,5 97,8 88,1 105,4 107,3 98 98,3 82,8 

2015 81,6 98,8 109,8 97,9 99,7 101,7 103,5 96 105,8 107 98,4 101,2 98,4 

Джерело: [352] 

Таблиця З.2 

Індекс цін виробників 

 

Рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік 

2010 101,9 101,9 103 103 104,4 99,5 99,8 100,9 100,1 102,4 99,7 100,9 118,8 

2011 101,3 104,8 102,1 103,4 102,6 100,5 100,1 100,5 101,2 98,2 100,6 98,2 114,1 

2012 99,2 100,8 101,1 103,7 100,2 100,7 97,1 100,5 100,2 98,5 100 98,5 100,4 

2013 100,3 98,4 102,2 102,5 103,1 97,3 97,1 101,2 100,2 100,2 98,7 100,7 101,7 

2014 100,5 99,8 102,7 106,1 104,3 103,6 102,7 102,6 102,4 99,3 104,2 100 131,8 

2015 102,3 104,8 110,5 104 99,6 100,6 102 99,7 102 97,6 100,1 100,3 125,5 

Джерело: [35254]  
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Таблиця З.3 

Об’єм реалізації промислової продукції в Україні (2013-2015 рр.), млн. грн. 
 

Місяць  2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Січень 87425,6 81939,6 95039,7 

Лютий 88904,1 88366,8 111576 

Березень 97654,2 100906,9 128047,2 

Квітень 96625,2 94947,5 134173,2 

Травень 87919,5 103679,3 118105,5 

Червень 89874,4 105966,8 123045,4 

Липень 90253,5 98692,5 124146,7 

Серпень 91203,5 89553,4 117334,3 

Вересень 88111,4 93692,5 124506,6 

Жовтень 93981,6 100570,9 137470,1 

Листопад 96181 108453,2 137930 

Грудень 103134,8 119244,1 149143,7 

За рік 1111268,80 1186013,50 1500518 

Джерело: [352] 
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 Таблиця З.4 

Об’єм реалізації промислової продукції за видами діяльності (2013-2015 рр.), млн. грн. 
 

Види діяльності 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Вся промисловість 1111268,8 1186014 1500518 

Видобувна 

промисловість 

Видобуток вугілля 

 47930,6 37628,6 36207,3 

Видобувна 

промисловість 

Видобуток  

нафти та газу 23935,8 31245,9 53670,6 

Видобувна 

промисловість 

Видобуток  

металевих руд 64839,5 72871,8 77808,2 

Видобувна 

промисловість 

Інші корисні 

копалини 9512,2 10245,5 12598,7 

Видобувна промисловість 147566,4 153726 181783,8 

Переробна  

промисловість 

Виробництво 

харчових продуктів 172451,8 210209,8 282217,8 

Переробна  

промисловість 

Виробництво напоїв 

 33195,4 30138 38071,2 

Переробна  

промисловість 

Виробництво 

тютюнових виробів 11515,8 14175,7 19521 

Переробна  

промисловість 

Текстильне   

виробництво 3001,9 3873,2 5456,8 

Переробна  

промисловість 

Виробництво одягу 

 3086,7 4002,8 6212,6 

Переробна  

промисловість 

Вироби зі шкіри та 

інших матеріалів 1917,1 2155,4 3207,2 

Переробна  

промисловість 

Вироби з деревини 

(крім меблів) 9296,8 12540,4 18502,5 
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Продовження таблиці З.4 

Види діяльності 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Переробна  

промисловість 

Виробництво паперу 

 16586,3 20835,5 26466 

Переробна  

промисловість 

Поліграфічна  

діяльність 6076,3 6754,4 8030,2 

Переробна  

промисловість 

Виробництво коксу і 

нафтопродуктів 44111,2 44474,1 56325,3 

Переробна  

промисловість 

Виробництво 

хімічної продукції 49319 46623,5 61680,9 

Переробна  

промисловість 

Виробництво  

медикаментів 11739,9 14403,2 19648,4 

Переробна  

промисловість 

Вироби гумові та 

пластмасові 18445,3 22208 30273,7 

Переробна  

промисловість 

Інша неметалічна 

продукція 33141,8 34138,8 46108 

Переробна  

промисловість 

Металургійне 

виробництво 176464,1 208426,5 242588,3 

Переробна  

промисловість 

Готові металеві 

вироби 20543,3 19007,4 23810,6 

Переробна  

промисловість 

Виробництво меблів 

 5869,9 7623,5 9265,5 

Переробна  

промисловість 

Виробництво іншої 

продукції -  2118,5 2730,3 

Переробна  

промисловість 

Ремонтні і монтажні 

роботи 10300,2 11211,4 12982,3 

Переробна  промисловість 738205,4 808906,3 1016698 
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Продовження таблиці З.4 

Види діяльності 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Комп'ютери, електроніка, оптика 

 6595 7212,3 7051,1 

Електротехнічне обладнання 

 20658,1 19306,4 21401,5 

Виробництво механізмів і обладнання 

 32624,5 29647,9 37405,7 

Виробництво автотранспортних засобів 

 10108,4 11332,2 13150,7 

Виробництво інших транспортних засобів 

 39035,2 26487,4 24590,7 

Джерело: [352] 
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Таблиця З.5 

Роздрібний товарооборот (2013-2015 рр.), млн. грн. 
 

Місяць 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Січень 58621,8 64761,8 65734 

Лютий 58849,7 65857,2 74230,8 

Березень 67443,2 74289,7 79780,6 

Квітень 70357,7 66230,2 80754 

Травень 68758,4 72213,6 84734,6 

Червень 73553,7 74219 83533 

Липень 78998,6 77646,5 91106,8 

Серпень 82935,7 74384,5 87898,9 

Вересень 78619,6 81570,2 87248,3 

Жовтень 80268 77477 93760,3 

Листопад 75333 82407,1 89595 

Грудень 90464,3 92477,7 100401,9 

Джерело: [352] 
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Таблиця З.6 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (2010-2015 рр.), млн. грн. 
 

Види діяльності 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242 87656 

Видобувна промисловість і розроблення кар'єрів 15261,1 22097,7 22293,5 21624,8 20010,6 18466,3 

Переробна промисловість 30151,9 42161,3 42276,8 44717,9 42474,4 46219,1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

 8510,2 12061,5 13279,7 14941,3 13486,7 13548,5 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів з 

шкіри та інших матеріалів 479,9 539,4 371,6 481,5 623 987 

Вироблення виробів з деревини, виробництво паперу  та 

поліграфічна діяльність 1387,1 3596,4 2258,4 2433,9 2011,8 4031,1 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

 1418,4 1602,5 1237,5 674,6 534,2 579,6 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

 2440,6 2767,7 3436,6 2653,6 2174,6 1679,7 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 565,7 802,5 824,2 1073 1413,2 1622,8 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 3801,7 4241,3 3790 4231,7 3989 3817,7 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин та устаткування 6695,4 9787 9227,8 10875 11833,6 12470 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

 227,9 408,7 501 194,5 224,5 420,8 

Виробництво електричного устаткування 

 663,5 632,7 673,4 1000,3 601,7 584,8 

 



 498 

Продовження таблиці З.6 

Види діяльності 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших 

угрупувань 1581,7 2162,2 2781,5 2132,1 2020,8 1945,4 

Виробництво автотранспортних засобів 

 1680,2 2422,7 2815,4 3122,9 2627,7 3332,1 

Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин та 

устаткування 699,6 1136,7 1079,7 903,5 933,6 1199,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 9279,9 13475,1 25381,8 29309,5 22895 21347,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

 691,5 991,7 1646,3 1921,9 862 1623,4 

Джерело: [188]  

 

Таблиця З.7 

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2015 рр.), млн. грн. 
 

Види активів 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

 

Усього 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 

 

інвестиції у матеріальні активи 173662,8 231910,2 264853,7 239393,6 212035,1 254730,9 

інвестиції у матеріальні активи житлові будівлі 25753,7 26582,3 34256 36128,9 33177 45609,8 

інвестиції у матеріальні активи нежитлові будівлі 37156,6 49113,5 54772,7 45252,3 40859,7 43330,9 

інвестиції у матеріальні активи інженерні споруди 39062,6 57935,2 61380,3 51844,2 46599,3 50948,7 
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Продовження таблиці З.7 

Види активів 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

інвестиції у матеріальні активи 

машини, обладнання та 

інвентар 54059,2 71771,4 77015,4 79032,9 68948,8 84423,2 

інвестиції у матеріальні активи транспортні засоби 11025,3 17014 27015,9 16246,8 13830,4 19650 

інвестиції у матеріальні активи земля 1182,2 2270,1 1755,4 1018,6 999,3 1441,8 

інвестиції у матеріальні активи 

довгострокові біологічні 

активи рослинництва та 

тваринництва 1797,2 2889,9 1780,1 2358,4 2034,2 2762,6 

інвестиції у матеріальні активи інші матеріальні активи 3626 4333,8 6877,9 7511,5 5586,4 6563,9 

 

інвестиції у нематеріальні активи 6912,7 9375,8 8402,3 10479,8 7384,8 18385,5 

з них:        

 

програмне забезпечення та 

бази даних 2802,4 4101,9 3409,1 3477,6 2974,3 4908,4 

 

права на комерційні 

позначення, об’єкти 

промислової власності, 

авторські та суміжні права, 

патенти, ліцензії, концесії 

тощо 3044 3254 3655,9 5631,5 3207,3 12457,8 

Джерело: [188] 
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Таблиця З.8 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2015 рр.), млн. грн. 
 

Джерела фінансування 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Усього 

 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 

у т.ч. за рахунок коштів державного 

бюджету 10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7 6919,5 

коштів місцевих бюджетів 

 5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2 14260 

власних коштів підприємств та організацій 

 111371 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5 184351,3 

кредитів банків та інших позик 

 22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3 20740,1 

коштів іноземних інвесторів 

 3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8 8185,4 

коштів населення на будівництво житла 

 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2 31985,4 

інших джерел фінансування 

 7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2 6674,7 

Джерело: [188] 
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Таблиця З.9 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2015 рр.), млн. грн. 
 

Види економічної діяльності 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Усього 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 11062,6 16466 18883,7 18587,4 18795,7 30154,7 

 

Сільське господарство, 

мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 10817,7 16140,9 18564,2 18175 18388,1 29309,7 

 

Лісове господарство та 

лісозаготівлі 177,8 283,1 281,4 383,4 381 788,5 

 Рибне господарство 67,1 42 38,1 29 26,6 56,5 

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242 87656 

Будівництво 29767 31990,8 40760,3 40796,2 36056,7 43463,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 18550,4 24067,9 24531,6 22190,3 20715,7 20662,9 

 

Оптова та роздрібна торгівля 

автотранспортними засобами 

та мотоциклами, їх ремонт 1404,1 2709,8 1104,7 964,9 961,5 1469 

 

Оптова торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами 

та мотоциклами 11996 14872,6 17514,4 15251,5 13245,2 13535,7 

 

Роздрібна торгівля, крім 

торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 5150,3 6485,5 5912,5 5973,9 6509 5658,2 
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Продовження таблиці З.9 

Види економічної діяльності 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 19322,4 25498,2 32413 18472,6 15498,2 18704 

 

Наземний і трубопровідний 

транспорт 6725,5 8837,8 15076,9 4535,1 3916,2 8120,1 

 Водний транспорт 152,4 130,1 98,7 116,2 204,8 302,5 

 Авіаційний транспорт 614,9 841 774,3 536,1 410,2 647,8 

 

Складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 11705,1 15538,2 16077,6 13073,7 10837 9529,5 

 

Поштова та кур'єрська 

діяльність 124,5 151,1 385,5 211,5 130 104,2 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482 1393,1 

 Тимчасове розміщування 679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 890,2 

 

Діяльність із забезпечення 

стравами та напоями 354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 502,9 

Інформація та телекомунікації 8625,8 9730 10167,7 9864 8175,1 22975 

 

Видавнича діяльність, 

радіомовлення, телебачення 1923,8 2643 2775 2354,1 1840,8 2304,2 

 

Телекомунікації 

(електрозв'язок) 6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664 19536,4 

 

Комп'ютерне програмування 

та надання інших 

інформаційних послуг 347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 
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Продовження таблиці З.9 

Види економічної діяльності 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Фінансова та страхова діяльність 5861,5 5972,3 7353,3 6646,8 6214,5 6448 

Операції з нерухомим майном 9861 14598,9 12368,6 13550,4 11230,2 11899 

Професійна, наукова та технічна діяльність 4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2 

 

Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, 

технічні випробування та 

дослідження 4135,4 9069 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4 

 

Наукові дослідження та 

розробки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 

 

Інша професійна, наукова та 

технічна діяльність 306,6 705 884,1 352,5 231,3 302,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 2973,8 3928,8 4973,9 4013,9 3565,1 6535,2 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування 7769,9 11437,6 11692,8 7546,2 5808 13942,4 

Освіта  1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9 2367,2 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 976,7 1437,3 2598 2544,5 508,7 1044,3 

Надання інших видів послуг 656,6 1163,9 457,8 212,2 161,7 265,6 

Джерело: [188] 
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Таблиця З.10 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності  

(січень-вересень 2015 р.), млн. грн. 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

 

Промисловість     -90283,3 60,4 74782,3 39,6 165065,6 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів     -3149,5 45,1 17083,7 54,9 20233,2 

Переробна 

промисловість     -68138,2 66,8 49753,6 33,2 117891,8 

  

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів   -7580,3 64,7 15124,3 35,3 22704,6 

  

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів   361,1 82,3 1069,8 17,7 708,7 

  

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність   -536,4 70,6 2323,4 29,4 2859,8 

  



 505 

Продовження таблиці З.10 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення   801,1 60 4136,9 40 3335,8 

  

виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції   -23979,7 65,2 1893,6 34,8 25873,3 

  

виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів   1750,2 84,1 2228,1 15,9 477,9 

  

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції   -7774,5 65,8 2397,5 34,2 10172 

  

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устатковання   -22439,7 57,9 9105,7 42,1 31545,4 
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Продовження таблиці З.10 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

 

машинобудування   -8505,9 65,8 10044 34,2 18549,9 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції -44,3 73,7 648,5 26,3 692,8 

    

виробництво 

електричного 

устатковання -2089 69,2 1318,9 30,8 3407,9 

    

виробництво машин 

і устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань -706 63,3 3909,2 36,7 4615,2 

    

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших транспортних 

засобів -5666,6 62,8 4167,4 37,2 9834 
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Продовження таблиці З.10 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

    

виробництво меблів, 

іншої 

продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання -234,1 67,9 1430,3 32,1 1664,4 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря     -16962,7 28,2 7603,8 71,8 24566,5 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами     -2032,9 32,4 341,2 67,6 2374 

Джерело: [188] 
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Таблиця З.11 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності у 2014 р., млн. грн. 
 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

 

Промисловість     -178730,9 62,4 59910,7 37,6 238641,6 

Видобувна 

промисловість 

і розроблення 

кар'єрів     -9967,6 51,4 20820,4 48,6 30788 

Переробна 

промисловість     -142547 64,4 34597,8 35,6 177144,8 

  

виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів   -16906 61,6 11377,4 38,4 28283,4 

  

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів   -636,6 68,7 880,3 31,3 1516,9 

  

виготовлення виробів 

з деревини, паперу та 

поліграфічна 

діяльність   -4278,7 66,9 1812,9 33,1 6091,6 
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Продовження таблиці З.11 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення   -4656 66,7 403,2 33,3 5059,2 

  

виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції   -35006,4 64,2 1551 35,8 36557,4 

  

виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів   501 65,5 1530,1 34,5 1029,1 

  

виробництво гумових 

і пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної продукції   -15378,8 61,3 1766,6 38,7 17145,4 

  

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання   -41948,8 62 5874,3 38 47823,1 



 510 

Продовження таблиці З.11 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

 

машинобудування   -22380,2 63,7 7622,2 36,3 30002,4 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції -1759,1 63,2 543 36,8 2302,1 

    

виробництво 

електричного 

устатковання -4693,9 64,3 1108,9 35,7 5802,8 

    

виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань -4425,7 64,7 3189,9 35,3 7615,6 

    

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів -11501,5 60,6 2780,4 39,4 14281,9 

    

виробництво меблів, 

іншої 

продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання -1856,5 66,4 1779,8 33,6 3636,3 
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Продовження таблиці З.11 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря     -23823,3 50,4 4174,1 49,6 27997,4 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами     -2393 51,7 318,4 48,3 2711,4 

Джерело: [188] 
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Таблиця З.12 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності у 2013 р., млн. грн. 
 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

 

Промисловість     -4181,1 62,3 64470,8 37,7 68651,9 

Видобувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів     9022,4 52,8 21841,2 47,2 12818,8 

Переробна 

промисловість     -10920,4 64,2 30327,5 35,8 41247,9 

  

виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів   6531,7 62,1 11997,9 37,9 5466,2 

  

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів   162,5 66,2 504,7 33,8 342,2 

  

виготовлення виробів 

з деревини, паперу та 

поліграфічна 

діяльність   553,2 64,8 1613,3 35,2 1060,1 
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Продовження таблиці З.12 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення   -300,9 53,5 696,9 46,5 997,8 

  

виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції   -8538,8 63,3 1404 36,7 9942,8 

  

виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів   1068 66,7 1192,8 33,3 124,8 

  

виробництво гумових 

і пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної продукції   -948,5 62 2193,6 38 3142,1 

  

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання   -13022,3 63,9 1895,1 36,1 14917,4 
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Продовження таблиці З.12 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

 

машинобудування   2768,6 64,2 7178,8 35,8 4410,2 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 199,4 65,1 396,7 34,9 197,3 

    

виробництво 

електричного 

устатковання 506,2 66,7 1326,5 33,3 820,3 

    

виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань 759,9 63,5 2393,9 36,5 1634 

    

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 1303,1 61,6 3061,7 38,4 1758,6 

    

виробництво меблів, 

іншої 

продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання 806,1 66,7 1650,4 33,3 844,3 
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Продовження таблиці З.12 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря     -611,9 43,9 11912,7 56,1 12524,6 

Водопостачання

; каналізація, 

поводження з 

відходами     -1671,2 55,1 389,4 44,9 2060,6 

Джерело: [188] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 516 

Таблиця З.13 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності у 2012 р., млн. грн. 

 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

 

Промисловість     2592,4 60,7 67565,4 39,3 64973 

Видобувна 

промисловість і 

розроблення кар'єрів     8826,6 47,7 19587,2 52,3 10760,6 

Переробна 

промисловість     -11571,9 62,5 35573,2 37,5 47145,1 

  

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів   7183,9 60,3 12546,2 39,7 5362,3 

  

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів   20 62,4 469,5 37,6 449,5 

  

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна 

діяльність   264,6 63,7 1411,4 36,3 1146,8 

  

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення   -4323,5 55,1 177,4 44,9 4500,9 
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Продовження таблиці З.13 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції   -7980,8 62 1271,4 38 9252,2 

  

виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів   916,4 61,8 971,2 38,2 54,8 

  

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції   -1097,1 60,1 2088,6 39,9 3185,7 

  

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання   -16379,7 61,9 2923,7 38,1 19303,4 
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Продовження таблиці З.13 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

  

 

машинобудування   9268,8 65,2 12468,6 34,8 3199,8 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 320,1 69,9 441,4 30,1 121,3 

    

виробництво 

електричного 

устатковання 1125,8 68,4 1795,4 31,6 669,6 

    

виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань 1429,3 63,4 2357,7 36,6 928,4 

    

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 6393,6 61,5 7874,1 38,5 1480,5 

    

виробництво меблів, 

іншої 

продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання 555,5 64 1245,2 36 689,7 
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Продовження таблиці З.13 

 

 

Підприємства за видами промислової діяльності 

 

 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря     5651,6 50 11418,4 50 5766,8 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами     -313,9 52,7 986,6 47,3 1300 

Джерело: [188] 

 

Таблиця З.14 

Фінансовий результат (сальдо) підприємств за видами промислової діяльності (2012-2015 рр.), млн. грн 

 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

 

Промисловість     2592,4 -4181,1 

-

178730,9 -90283,3 

Видобувна промисловість і 

розроблення кар'єрів     8826,6 9022,4 -9967,6 -3149,5 
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Продовження таблиці З.14 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

 

Переробна промисловість     -11571,9 -10920,4 -142547 -68138,2 

  

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів   7183,9 6531,7 -16906 -7580,3 

  

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів   20 162,5 -636,6 361,1 

  

виготовлення виробів з деревини, 

паперу та поліграфічна діяльність   264,6 553,2 -4278,7 -536,4 

  

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення   -4323,5 -300,9 -4656 801,1 

  

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції   -7980,8 -8538,8 -35006,4 -23979,7 

  

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів   916,4 1068 501 1750,2 

  

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції   -1097,1 -948,5 -15378,8 -7774,5 

  

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання   -16379,7 -13022,3 -41948,8 -22439,7 
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Продовження таблиці З.14 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

  

 

машинобудування   9268,8 2768,6 -22380,2 -8505,9 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 320,1 199,4 -1759,1 -44,3 

    

виробництво 

електричного 

устатковання 1125,8 506,2 -4693,9 -2089 

    

виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань 1429,3 759,9 -4425,7 -706 

    

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших транспортних 

засобів 6393,6 1303,1 -11501,5 -5666,6 

    

виробництво меблів, 

іншої 

продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання 555,5 806,1 -1856,5 -234,1 
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Продовження таблиці З.14 

Види промислової діяльності 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
2015 рік  

(9 міс) 

Постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря     5651,6 -611,9 -23823,3 -16962,7 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами     -313,9 -1671,2 -2393 -2032,9 

Джерело: [188] 


