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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку світової економіки, зокрема 

інтенсифікація науково-технічного прогресу, ускладнення споживчих потреб, розви-

ток економіки знань, непрогнозована змінність ринкового середовища вимагає нових 

підходів у прийнятті управлінських рішень, що мають враховувати перспективи фо-

рмування нових ринків та ринкових ніш. Лібералізація зовнішньоекономічних зв'яз-

ків, інтенсифікація глобалізаційних процесів, розвиток процесу транснаціоналізації 

підприємницької діяльності призводять до глобалізації ринкового середовища 

суб’єктів господарювання. Підвищується інтенсивність конкуренції як на глобально-

му 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 тех-

нологічну модернізацію переробних підприємств, розвиток постіндустріальних сек-

торів економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, вимагає підвищення марке-

тингових компетенцій управлінців і запровадження проактивних стратегічних підхо-

дів 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 українсь-

ких 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 но-

вих умовах, яка б розвивала існуючі погляди та відповідала світовим економічним 

процесам, створює складну наукову проблему, що уповільнює розвиток систем уп-

равління 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 нау-

ковому так і в практичному аспекті. У сучасній економічній літературі існує багато 

праць, що присвячені функціональному маркетингу, але недостатньо ґрунтовних тео-

ретико-методологічних розробок, які б розглядали стратегічний маркетинг як пара-

дигму стратегічного управління підприємницькою діяльністю, базовий принцип по-

силення ринкових позицій господарюючих суб’єктів у глобалізованому ринковому 

середовищі. Фундаментальні проблеми розвитку стратегічного маркетингу та страте-

гічного 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, 
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А. Павленка, В. Пелішенка, П. Перерви, Т. Примак, Т. Решетілової, І. Решетнікової, 

Є. Ромата, О. Тєлєтова, А. Федорченка. Аспекти міжнародної маркетингової діяльно-

сті ґрунтовно розглянуті в роботах О. Каніщенко та Т. Циганкової. Проблеми рефле-

ксивного управління в економіці досліджувалися Р. Лепою, В. Лепським, 

В. Лефевром, М. Мальчик, А. Пилипенком, Г. Щедровицьким. Особливості впрова-

дження 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 за-

стосування системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління 

(СРСМУ). Потребують поглибленого аналізу ґенеза і концептуальні засади форму-

вання системи стратегічного маркетингового управління на вітчизняних підприємст-

вах. Важливим постає завдання формування системи СРСМУ, що інтегрує різномані-

тні стратегічні маркетингові рішення в єдиний механізм формування маркетингової 

стратегії, орієнтованої на посилення конкурентних позицій у глобалізованому ринко-

вому середовищі.  

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

роботу виконано в межах науково-дослідних тем «Розвиток внутрішнього ринку Ук-

раїни в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (номер державної реєст-

рації 06БФ040-01), «Посилення конкурентоспроможності українських фінансових ін-

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

«Формування конкурентних стратегій українських підприємств на міжнародних рин-

ках товарів і послуг» (номер державної реєстрації 11БФ040-01), що розробляються на 

економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка згідно з тематичним планом фундаментальних наукових досліджень універси-

тету, узгодженого з Міністерством освіти і науки України. Автором опрацьовані за-

вдання відповідно розділу 5.2 «Застосування стратегічного маркетингу для підви-

щення 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 заса-

ди стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств».  

Мета i завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці 

теоретико-методологічних засад системно-рефлексивного стратегічного маркетинго-

вого управління в умовах трансформаційних економічних процесів та практичних 

рекомендацій щодо її впровадження в діяльність підприємств в Україні для активіза-

ції розвитку підприємництва і національної економіки. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

− визначити поняття «стратегічне управління» в системно-рефлексивній парадигмі; 

− розкрити методологічні принципи аналізу системно-рефлексивного маркетингу; 

− розробити сучасну теорію та методологічні засади системно-рефлексивного стра-

тегічного маркетингового управління в умовах мінливого ринкового середовища; 

− запропонувати модель узгодження та управління інтересами суб’єктів ринкової 

взаємодії; 
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− 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 ринково-

го зростання в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлін-

ні; 

− 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 зо-

ру 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 ці-

льових аудиторій; 

− упорядкувати класифікацію стратегій диверсифікаційного зростання в системно-

рефлексивному маркетингу по відношенню до базового ринку як об’єкта управ-

ління; 

− розробити модель формування маркетингової стратегії і практичні рекомендації 

щодо впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового уп-

равління в діяльність економічних суб’єктів України в умовах глобалізованого ри-

нкового середовища.   

Об'єктом дослідження є ринкова діяльність підприємств в умовах трансфор-

мації ринкового середовища в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і механізм реаліза-

ції системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління в діяльності 

переробних підприємств України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є зага-

льнонаукові 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 стра-

тегічного 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 розвит-

ку світових ринків і систем стратегічного маркетингового управління; контент-

аналізу – при дослідженні факторів ринкового середовища підприємницької діяльно-
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сті; 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 стра-

тегічного маркетингового управління підприємницькою діяльністю в умовах глобалі-

зованого ринкового середовища. У дисертаційному дослідженні також застосовано 

комплекс специфічних методів маркетингових досліджень (вибіркове спостереження, 

метод Дельфи, експертне інтерв’ю, параметричний метод експертних оцінок). Теоре-

тичною основою дисертаційного дослідження стали фундаментальні положення по-

літичної економії, стратегічного управління та маркетингу, викладені у вітчизняних і 

зарубіжних наукових працях. Інформаційною базою дослідження слугували поло-

ження законодавчої бази України і постанови Кабінету Міністрів України, статисти-

чні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства економіки Украї-

ни, Торгово-промислової палати України, Української спілки промисловців та підп-

риємців, Української асоціації маркетингу, міжнародних економічних організацій 

(СОТ, Світового економічного форуму, МВФ, Світового банку), а також дані поточ-

ної 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 сис-

темно-рефлексивного маркетингу в Україні, розробці концепції системно-

рефлексивного стратегічного маркетингового управління підприємницькою діяльніс-

тю в умовах трансформації ринкового середовища та розробці практичних рекомен-

дацій. Найбільш суттєвими результатами, що характеризують наукову новизну дисе-

ртаційної роботи та особистий внесок автора, є такі: 

вперше: 

– розроблено концепцію системно-рефлексивного стратегічного маркетин-

гового 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 включаються контрагенти ринкових відносин (клієнти, 

споживачі, постачальники, конкуренти, контактні аудиторії тощо), що забезпечує ос-

нову для реалізації проактивної ринкової діяльності; 

– розроблено механізм СРСМУ як інтегрованої системи узгодження інте-

ресів стейкхолдерів на трьох рівнях прийняття управлінських рішень: перший рівень 

– опредмечення інтересу управлінця по відношенню до об'єкта управління та актуа-

лізація його серед сукупності інтересів, в результаті чого формується уявлення про 

об'єкт управління та напрям його перетворення (опредмечений інтерес); другий – уз-

годження економічних інтересів рефлексивного маркетингового управлінця з інтере-

сами внутрішніх стейкхолдерів; третій – формування стратегії підприємства у проце-

сі гармонізації інтересів зовнішніх стейкхолдерів, що дає змогу узгоджувати інтереси 

стейкхолдерів підприємства і розробляти маркетингову стратегію на основі узго-

дження стратегічних інтересів контрагентів ринкової взаємодії; 
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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 ро-

зширює поняття об’єкта управління від окремого підприємства до базового ринку і 

забезпечує реалізацію системно-рефлексивного управління; 

– модель формування маркетингової стратегії підприємства на засадах сис-

темно-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-стратегії, основу якої становить інтегрована маркетингова страте-

гія; малий цикл, який включає тактичне та операційне планування, впровадження 

стратегічних рішень у підприємницьку діяльність та контроль її ефективності; визна-

чена трициклічна модель дає можливість реалізувати програмний підхід у стратегіч-

ному управлінні підприємницькою діяльністю, який на відміну від проектного підхо-

ду підвищує гнучкість, проактивність і ефективність маркетингової стратегії; 

– механізм прийняття рішень щодо маркетингових стратегій підприємств у 

системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні на основі виді-

лення їх ключових детермінант: типу базового ринку з урахуванням його інтегрова-

ності в глобальне ринкове середовище (глобальний ринок, локальний сектор глоба-

льного ринку, глобальна ніша, локальний ринок), типу стратегічних намірів та ба-

чення підприємства, специфіки системи управління підприємством, ресурсного поте-

нціалу підприємства, конкурентної позиції, що дає можливість сформувати повну не-

суперечливу систему маркетингових стратегій; 

– систематизацію управлінських рішень щодо стратегічних альтернатив 

підприємства і стратегій зростання в системно-рефлексивному маркетингу та дове-

дено, що стратегії диверсифікації слід відносити до корпоративної компетенції ви-

значення базових ринків – у разі чистої диверсифікації, та до компетенції підрозділів 

– у випадку конгломеративної диверсифікації; інтегративні стратегії диференційова-

но відносяться до стратегій реалізації виходу на новий базовий ринок (і, у такому ви-

падку, є похідними від стратегій диверсифікаційного зростання) та до стратегій під-

розділу (як стратегічна альтернатива посилення позицій на існуючому базовому рин-

ку), що на відміну від існуючих підходів дає суб’єкту управління обґрунтовані мож-

ливості для реалізації нішевого управління і формування «блакитних океанів»; 

– принципи аналізу системно-рефлексивного маркетингу як теоретичної 

основи СРСМУ, а саме: принцип множинності, відповідно до якого знання та інфор-

мація інтерпретуються відносно смислових схем, що є специфічними для різних 

суб’єктів ринкових відносин, а управлінські цілі досягаються з урахуванням мно-

жинності уявлень, знань та інформації; принцип подвійності, який проявляється в 
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тому, що управлінський вплив суб’єкта передбачає врахування як власного уявлення 

про об’єкт управління, так і уявлення про нього контрагента, а можливість досягнен-

ня мети в управлінському впливі безпосередньо залежить від релевантності комуні-

кативних 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 ці-

льових 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 уточ-

нення об’єкта управління (базових ринків) і намірів управлінця, формалізацію еко-

номічних інтересів суб’єкта управління у «великих амбіційних цілях», урахування у 

стратегічному баченні цінностей (етичних зобов’язань бізнесу), що відображають ін-

тереси стейкхолдерів по відношенню до об'єкта управління; 

– теоретичні підходи до класифікації та формування стратегій диверсифі-

каційного зростання підприємства в системно-рефлексивному маркетингу по відно-

шенню до базового ринку як об’єкта управління; запропоновано виділяти: горизон-

тальну диверсифікацію (нова товарна пропозиція, що є комплементарною до існую-

чої, для тих самих груп споживачів); вертикальну диверсифікацію (розширення ви-

робничих або збутових каналів для існуючої товарної пропозиції); концентричну ди-

версифікацію (диверсифікаційне зростання, за якого новий напрям діяльності орієн-

тований на товарну пропозицію, що спрямована на нові групи споживачів або нові 

збутові канали); чисту (і в граничному випадку – конгломеративну) диверсифікацію 

(новий підрозділ підприємства виробляє продукцію, що абсолютно не пов'язана з 

продукцією, яка вже випускається або спрямована на принципово нові групи спожи-

вачів); 

– трактування поняття стратегічного маркетингу в системно-рефлексивній 

парадигмі як теорії та практики прийняття рефлексивним суб’єктом управління стра-

тегічних 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 відобра-

жає прагнення підприємства пристосувати систему маркетингового управління під 

особливості ринкового середовища цільових ринків; міжнародний маркетинг, за яко-

го об’єктом управління стає саме міжнародна економічна діяльність підприємства; 

мультинаціональний та глобальний маркетинг, які відрізняються масштабами цільо-

вого ринку, об’єктом управління стає відповідно мультинаціональна / глобальна дія-

льність підприємства та мультинаціональний / глобальний ринок підприємства; ви-

значено, що той з підприємців, хто розглядає середовище власного цільового ринку 

як глобалізоване, отримає додаткову конкурентну перевагу у СРСМУ; 
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– теоретико-методичні підходи до формування стратегій конкурентної по-

ведінки підприємства на основі визначення семи їх типів на національному секторі 

глобального ринку, шляхом доповнення існуючої класифікації (стратегії: лідер рин-

ку, «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, конку-

рентного депозиціонування, демаркетингу, інтеграції), що дозволяє визначати проак-

тивну стратегію конкурентної поведінки в умовах глобалізованого ринкового середо-

вища. 

При цьому здобуто результати, які розкривають особистий внесок автора в ро-

зроблення досліджуваної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій і методичного забезпе-

чення формування маркетингових стратегій вітчизняних підприємств. 

Окремі теоретичні положення та практичні результати дослідження були вико-

ристані Торгово-промисловою палатою України в процесі формування пропозицій 

щодо вдосконалення політики розвитку промисловості в Україні, зокрема були вико-

ристані результати наукових досліджень у сфері стратегічного маркетингового уп-

равління 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 листопа-

да 2009 р.); ТОВ «Панасонік Україна Лтд», представництвом Panasonic CIS Oy, при 

розробці стратегії діяльності Panasonic CIS та формуванні стратегії просування брен-

да Panasonic на український ринок (довідка № 19/05-08 від 19 травня 2008 р.); Секре-

таріатом Кабінету Міністрів України в процесі розробки і обґрунтування експертних 

висновків стосовно нормативно-правових документів з питань забезпечення реаліза-

ції потенціалу членства України у СОТ та інтеграції вітчизняної економіки до спіль-

ного ринку ЄС, зокрема були використані наукові результати, представлені в аналі-

тичних матеріалах «Методичні підходи до підвищення конкурентоспроможності віт-

чизняних підприємств в умовах інтенсифікації міжнародного співробітництва та гло-

балізаційних процесів» (довідка № 372/0710 від 14 липня 2010 р.); інвестиційною 

компанією ТОВ «Адрем Інвест» під час розробки інвестиційних стратегій промисло-

вих 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 стратегії конкуренції із багатонаціональними компаніями в українсько-

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

Ресерч» у процесі розробки програми маркетингових досліджень промислових рин-

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

ФУД» при розробці маркетингової стратегії та окремих напрямів діяльності підпри-

ємства, а також при впровадженні механізмів просування брендів підприємства (до-

відка № 1/06-11 від 10 червня 2011 р.); ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія» при формуванні 
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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 управ-

лінського персоналу», «Розвиток управлінського персоналу», «Розвиток управлінсь-

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

навчальному процесі при викладанні курсів «Стратегічне управлення» та «Стратегіч-

ний 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 ди-

сертації знайшли своє відображення у друкованих роботах. З наукових праць, вида-

них у співавторстві, використані лише ті положення, які є результатом індивідуаль-

ної 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, мето-

дологічних семінарах, «круглих столах» і професійних обговореннях, зокрема: 10th 

IASTEM Inretnational Conference on Economics and Business Management (ICEBM) 

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

ркетинг 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.), Международ-

ной научно-практической интернет-конференции «Современные направления теоре-

тических и прикладных исследований ‘2013» (Одесса, 19–30 марта 2013 г.), ХІV Ме-

ждународной научно-практической конференции «Анализ развития рыночной эко-

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

Международной научно-практической конференции «Концептуальное развитие эко-

номических наук в ХХІ веке: теория и практика» (Москва, Россия; 25 июня 2013 г.), 

VIII Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и обра-

зовании» (Варна, Болгария, 8–15 июня 2012 г.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалі-

зації» (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 прак-

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

ково-практичній конференції «Теорія та практика управління економічним розвит-

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

ції «Актуальні проблеми й перспективи розвитку економіки України» (Алушта, 2–4 
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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 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 опубліко-

ваних праць, що належить особисто дисертанту, становить 112,7 др. арк. 

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

лів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертацій-

ної роботи становить 522 сторінок комп’ютерного тексту. У тексті розміщено 98 ри-

сунків на 95 сторінках, 31 таблиця на 43 сторінках, 8 додатків на 54 сторінках, список 

використаних джерел містить 478 назв на 43 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, логіку, 

предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методологічне підґрунтя і джерель-

ну базу дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення одер-

жаних автором результатів, подано відомості щодо їх апробації. 

У розділі 1 «Теоретичні засади системно-рефлексивного стратегічного ма-

ркетингового управління» виявлено різні підходи у поглядах науковців на розумін-

ня сутності маркетингу і тієї ролі, яку відіграє маркетинг у підприємницькій діяльно-

сті. Визначено, що маркетинг необхідно розглядати в контексті розвитку управлінсь-

ких технологій і формування сучасної концепції стратегічного управління. Обґрунто-

вано, що сучасний підхід до стратегічного управління (зокрема, СРСМУ) полягає в 

тому, що підприємства при управлінні власними ресурсами формують для себе спри-

ятливе ринкове середовище, зокрема такі споживчі інтереси, які вони можуть задово-

льнити з найбільшою вигодою для себе. Сучасному підходу до стратегічного управ-

ління також притаманне збільшення ролі управлінця у формуванні стратегічних рі-

шень. Запропоновано системно-рефлексивний підхід до управління підприємниць-

кою діяльністю, який передбачає, по-перше, що, основою формування управлінських 

рішень стає системна рефлексія управителя, вищий ранг якої дає управителю можли-

вість отримувати фактичне управління об’єктом управління; по-друге, основою уп-

равління розглядається концепція маркетингу, а саме задоволення власного інтересу 

управителя шляхом погодження та задоволення інтересів інших стейкхолдерів 

об’єкта управління; по-третє, системно-рефлексивний підхід передбачає гнучку фор-

му організації діяльності (зокрема, підприємницької) як спільної діяльності сукупно-

сті суб’єктів – стейкхолдерів об’єкта управління.  

Стратегічне управління визначено як процес прийняття управлінських рішень в 

стратегічному горизонті, спрямованих на перетворення об’єкта управління відповід-

но до стратегічного бачення управлінця щодо об’єкта для реалізації його інтересу. 
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Визначено, що 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, по-

середники, інші категорії партнерів), інтересів покупців та споживачів. Враховуючи 

означене, встановлено, що стратегічне управління має тісний зв’язок із маркетинго-

вим управлінням.  

У теорії системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління по-

єднано системно-рефлексивний та маркетинговий підходи до управління. Уведено 

поняття системно-рефлексивного управління, що розглядається як діяльність з перет-

ворення широкого об’єкту управління, до якого залучаються контрагенти (суб’єкти 

конфронтаційного управління, партнери у взаєминах), чиї інтереси, наміри, дії пе-

редбачаються та керуються. Системно-рефлексивне управління передбачає: усвідом-

лення суб’єктом управління власних інтересів; усвідомлення власного інтересу щодо 

об’єкта управління; визначення об’єкта управління, що відповідає інтересу управите-

ля; визначення контрагентів у конфронтаційних відносинах та взаємодії в межах 

об’єкта управління; управління поведінкою контрагентів шляхом передачі їм необ-

хідних підстав для прийняття рішень. Визначено, що маркетинг – це теорія та прак-

тика управління, що передбачає реалізацію інтересу управителя шляхом створення 

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

кових (обмінних) відносинах. Системно-рефлексивний маркетинг визначено як нову 

парадигму маркетингу: теорія та практика системно-рефлексивного управління еко-

номічними відносинами контрагентів ринкового обміну та їх інтересами; маркетинг, 

в якому узгодження інтересів здійснюється з позиції рефлексивного маркетингового 

управителя. Як особистісний процес СРСМУ включає: самовизначеність суб’єкта 

управління щодо власних інтересів; визначення об'єктів реалізації інтересів, одним з 

яких може ставати підприємницька діяльність, підприємство, ринок; вихід у позицію 

фактичного управителя об'єкта; здійснення необхідної сукупності дій, спрямованих 

на реалізацію інтересів; контроль та коригування.  

Введено поняття рангу системної рефлексії як ступеню усвідомлення управите-

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

суб’єктів ринкових відносин та формування управлінських рішень. Вищий ранг сис-

темної рефлексії передбачає більш широке уявлення управителя про об’єкт управ-

ління (фактично – розширення об’єкта управління) з долученням до нього контраген-

тів ринкових відносин. Системно-рефлексивний маркетинг охоплює різні рівні прий-

няття маркетингових рішень, що визначаються рангом системної рефлексії: (0) про-

цес збуту; (1) маркетинг відносин; (2) управління поведінкою клієнта; (3) комплекс 

маркетингу, позиціонування, функціональні маркетингові стратегії; (4) категорійне 

управління; (5) стратегічний маркетинг; (6) стратегічне управління з позиції фактич-

ного управителя підприємства; (7) управління ринком як об’єктом управління. Дове-

дено, що успішність підприємницької діяльності асоційована із рангом системної ре-

флексії управителя. Таким чином, системно-рефлексивний маркетинг не тільки є но-

вою парадигмою маркетингу, а й узагальнює етапи еволюційного розвитку маркети-
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нгу та обґрунтовує можливість співіснування маркетингу різних еволюційних етапів 

на одному ринку залежно від рангу рефлексії суб’єктів ринкової діяльності. 

Модель системно-рефлексивного маркетингу (рис. 1) передбачає знаходження 

рефлексивного маркетингового управителя (РМУ) у рефлексивній («зовнішній») по-

зиції до об’єкта управління (і, зокрема, до каналу створення цінності) 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 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) роз-

ширення знань про клієнта (споживача). При цьому РМУ може не бути власником 

жодного з означених елементів, але бути фактичним їх управителем. У сучасних 

умовах формується клас маркетингових компаній, що відображають подібний підхід.  

В. «Найм» 

каналу

РМУ Споживач

Стратегічний маркетинг

Г. Розширення знань про 

інтереси та знання протилежної 

сторони

Постачаль-

ник

Вироб-

ник

Торгівель-

ний посе-

редник

Ресурси 

(в т.ч. 

фінансові)

Технології / 

технологічні 

інновації

Бренд / 

ринкові 

інновації

Знання Знання

Інтереси Інтереси

Ментальний простір 

РМУ

Ментальний простір 

споживача

Маркетинг 1-3 рангів 

системної рефлексії

Рефлексивний 

маркетинг

А. Усвідомлення інтересів,

постановка цілей

Б. Формування 

власного 

ресурсу

Здобуття 

ресурсів

«Найм» 

покупця

Ресурси 

(в т.ч. 

фінансові)

Покупець

 
Рис. 1. Модель системно-рефлексивного маркетингу 

Розроблено автором 
 

Чинником успіху РМУ є розширення його уявлення про інтереси споживача та 

про знання споживача про власні інтереси РМУ. Той з двох контрагентів, чий ранг 

рефлексії є вищім, отримує знання про інтерес контрагента ринкових відносин. Поз-

начимо Iу – інтерес продавця (РМУ), Iк – інтерес клієнта, Iр – сукупність інтересів, що 

реалізовуються в процесі ринкового обміну. Можливі різні ситуації реалізації інтере-

сів контрагентів, що проявляються під час свідомих або несвідомих рефлексивних 

ігор: (1) куур IIII  ,  – ситуація, в якій реалізується інтерес продавця і та час-

тина інтересу клієнта, яка включена в інтерес продавця; (2) кукр IIII  ,  – ситу-

ація, в якій реалізується інтерес клієнта і та частина інтересу продавця, яка включена 

в інтерес клієнта (при цьому управителем стає клієнт); (3) кур III   – ситуація 
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компромісу, в якій жодна зі сторін не реалізує повністю власний інтерес; (4) 

кур III   – ситуація партнерства й узгодження інтересів. 

Стратегічний маркетинг визначається на базі системно-рефлексивної парадигми 

як теорія та практика прийняття управлінських рішень щодо формування ринкових 

цілей і маркетингових стратегій, які є результатом узгодження і реалізації стратегіч-

них інтересів контрагентів і партнерів ринкових відносин, за рахунок їх включення 

до об’єкта маркетингового управління, що розвиває стейкхолдерський підхід до уп-

равління і дає підстави для формування інтегрованої системи СРСМУ. 

У розділі 2 «Методологія системно-рефлексивного стратегічного маркетин-

гового управління» визначено, що розв’язання проблем сучасного маркетингу поля-

гає у наданні нового змісту маркетингової концепції, яка полягає у впровадженні до 

теорії та практики маркетингу поняття системної рефлексії. 

Методологічні принципи системно-рефлексивного маркетингу, зокрема, насту-

пні. 1. Принцип фактичного управління 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 відп-

равного пункту процесу прийняття управлінських рішень. 3. Принцип множинності. 

Кожне конкретне суб’єктивне уявлення характеризує діяльність суб’єкта ринку зі 

свого боку або «в різних проекціях». Під час взаємодії кожний із суб’єктів керується 

власним розумінням дійсності, тобто своєю, властивою лише йому, структурною ка-

ртиною ринку. Знання та інформація інтерпретуються відповідно до когнітивних 

схем, принципово відмінних для різних суб’єктів, тобто управлінські цілі досягають-

ся із урахуванням множинності уявлень знань та інформації. 4. Принцип рефлексив-

ності. Результат взаємодії суб’єктів ринку є проекцією рівнів мислення в їхньому 

сприйнятті через рефлексію. 5. Принцип подвійності. Об’єкт управлінського впливу 

має дихотомічну «проекцію» сторін, що вступають у взаємодію, сутність яких розк-

ривається через сприйняття. Принцип подвійності виявляється в тому, що управлін-

ський вплив суб’єкта передбачає врахування як власного уявлення про об’єкти уп-

равління, так і уявлення контрагента про нього. Можливість досягнення мети в 

управлінському впливі безпосередньо залежить від релевантності комунікативних ві-

дносин, тобто взаємодія можлива тільки тоді, коли в загальній сукупності уявлень 

суб’єктів про об’єкт управління є певна цілісність. 6. Принцип взаємозумовленості. 

Кожна дія 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 взаємо-

дій. 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. 

У сучасних умовах основою стратегічного управління стає формування та роз-

виток знань управителя та системи колективних знань на підприємстві. Компетен-

ційний підхід до управління, інтелектуальне лідерство, стратегічне підприємництво 
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та системно-рефлексивний маркетинг розглядають знання (й управління знаннями) 

як ключовий чинник успіху управлінської діяльності. Формування об’єктивізованих 

знань у підприємництві є складним процесом, в якому управитель стикається з таки-

ми явищами як неповна та несиметрична інформація, неявні індивідуальні знання 

внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. 

На підставі теоретичного аналізу та проведених досліджень визначено модель 

формування інтересу. Виділено три базових процеси формування інтересів: усвідом-

лення потреби, опредмечення й актуалізація. Визначено, що настанови і цінності 

споживачів та інших контрагентів у ринкових відносинах, а також процеси опредме-

чення і актуалізації потреб можуть бути включені до об’єкта управління. Системно-

рефлексивний маркетинг передбачає різні форми впливу на формування економічних 

інтересів стейкхолдерів підприємства, клієнтів, контрагентів у конфронтаційних від-

носиних, контактних аудиторій. Способи впливу залежать від рангу системної реф-

лексії 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 ін-

тересу управителя. Стимуляція (ранг 1) полягає у врахуванні мотивів об’єкту (як уя-

вляє їх управитель) і вплив на опредмечення і актуалізацію його потреби шляхом ві-

дповідної пропозиції. Другому рангу системної рефлексії притаманний вплив на ін-

тереси контрагентів шляхом маніпуляції, тобто підміни існуючих мотивів новими, 

що легше задовольнити або відповідають інтересам самого управителя. Конфронта-

ційний вплив (третій ранг), полягає в створенні у контрагента уявної лояльності до 

певного товару шляхом його відбудовування від конкурента за принципом «свій – 

чужий». Починаючи з четвертого рангу рефлексії управителі застосовують більш 

екологічні методи впливу, такі як узгодження інтересів і партнерство.  

Маркетингова стратегія у СРСМУ має розглядатися як основа корпоративної 

стратегії та стратегій інших рівнів, на відміну від традиційного погляду на стратегіч-

не управління, який передбачає, що маркетингова стратегія є складовою корпоратив-

ної стратегії та стратегій підрозділу й бізнес-одиниць. Уведено поняття інтегрованої 

маркетингової стратегії, що містить: внутрішню маркетингову стратегію, яка зорієн-

тована на узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів; традиційне розуміння ма-

ркетингової стратегії, яка спрямована на узгодження колективного інтересу внутріш-

ніх 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). 

Системно-рефлексивна парадигма стратегічного маркетингу передбачає проак-

тивну позицію підприємства щодо ринку, створення механізму узгодження інтересів 

зі всіма ключовими стейкхолдерами підприємницької діяльності. Рефлексивний мар-

кетинговий управитель (РМУ) може виступати суб’єктом узгодження інтересів, але 

при цьому займає рефлексивну позицію щодо інших суб’єктів узгодження інтересів. 

РМУ організує процес узгодження інтересів, тобто, узгодження інтересів може здійс-

нюватися не з позиції «всередині» відносин, а ззовні. РМУ, фактично, не узгоджує 

інтереси, а створює умови для їх узгодження. На підставі визначення ринку як меха-
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нізму узгодження інтересів, фактично РМУ створює ринок, що відповідає 7-му рангу 

системної рефлексії. Прикладами таких підходів є проактивне нішеве управління, 

стратегія «блакитних океанів». 

У розділі 3 «Фактори формування інтегрованої системи системно-

рефлексивного маркетингу» проаналізовано підходи до управління, впроваджені в 

діяльність українських підприємств. Зроблено висновок про домінування застарілих 

підходів до управління, що не є ефективними в період глобальних економічних та 

соціальних перетворень. На основі проведених досліджень 378 підприємств в Україні 

упродовж 2007–2014 років визначена поширеність моделей управління. Відзначено 

домінування екологічної моделі (15%, «вбудовування» в ринкове середовище), полі-

тичної моделі (12%, формування стратегії на основі і задля досягнення компромісу 

інтересів внутрішніх стейкхолдерів), довгострокового планування (23%, будується на 

ретроспективних, зокрема, екстраполяційних моделях прийняття рішень). Сучасні 

моделі стратегічного управління (10%) ще не набули достатнього поширення.  

Підприємство стикається з проявами інтернаціоналізації та глобалізації на декі-

лькох рівнях, зокрема: інтернаціоналізація виробничих та дистрибуційних каналів, до 

яких залучене підприємство; інтернаціоналізація ринків збуту (конвергенція націона-

льних ринків через міграційні процеси та інформатизацію суспільства; розширення 

підприємством географічних меж цільового ринку); інтернаціоналізація ринкової ді-

яльності. Глобалізованість ринкового середовища стає як наслідком глобалізаційних 

процесів, так і стимулом для глобалізації діяльності підприємств. Відповідно, глоба-

лізаційні процеси у світовій економіці та глобалізація підприємництва зумовили сут-

тєві зміни у підходах та методах управління підприємницькою діяльністю. Залежно 

від фази доступу підприємства на зарубіжні ринки, визначено види маркетингу. Екс-

портний маркетинг – форма управління експортною діяльністю, що полягає в реак-

тивному підході (екологічна модель управління), орієнтації на запити експортного 

ринку. Мультифокальний маркетинг фактично відображає прагнення підприємства 

пристосувати систему маркетингового управління під особливості ринкового середо-

вища цільових ринків. У міжнародному маркетингу об’єктом управління стає саме 

міжнародна економічна діяльність підприємства. Мультинаціональний та глобальний 

маркетинг відрізняються не тільки масштабами цільового ринку. Так, у мультинаціо-

нальному та глобальному маркетингу об’єктом управління стає відповідно мульти-

національна / глобальна діяльність підприємства та мультинаціональ-

ний / глобальний ринок підприємства. Вид маркетингу з точки зору масштабу цільо-

вого ринку підприємства та фази доступу підприємства до зарубіжних ринків не 

впливає на сутність стратегічного маркетингового управління, але визначає ринкове 

середовище, що має бути об’єктом аналізу та впливу підприємства в межах системи 

стратегічного маркетингового управління. Доведено, що більш ефективним стає той з 

підприємців, хто розглядає середовище власного цільового ринку як глобалізоване. 

Як засвідчують результати проведеного дослідження («Моделі стратегічного 

управління підприємницькою діяльністю та маркетингової діяльності» – глибинне 

дослідження 54 підприємств, що включало спостереження за технологіями ведення 

ринкової діяльності та прийняття управлінських рішень протягом 2–4 років у період з 
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2007 по 2014 роки, аналіз ефективності діяльності, аналіз показників успішності бре-

ндів підприємств, експертні опитування вищого і функціонального керівництва та 

зовнішніх експертів, опитування клієнтів підприємства, моделювання, емпіричні до-

слідження, у тому числі шляхом впровадження системно-рефлексивного стратегічно-

го маркетингового управління), в якому проаналізовано динаміку інтегрального по-

казника успішності підприємства, спостерігається залежність успішності підприємс-

тва від рангу системної рефлексії його управителя.  

Інтегральний показник успішності підприємницької діяльності (S) – обрахову-

ється за формулою (1). 
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де  1  . Вагові коефіцієнти визначені експертно методом Дельфі: α=0,4; 
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для розрахунку показника на кожному підприємстві визначається сукупність цільо-
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параметрів оцінки (k=4), Di – оцінка відповідного параметра (  10;0iR ). 

Успішність підприємницької діяльності безпосередньо залежить від рангу сис-

темної рефлексії підприємства (дорівнює найвищому рангу системної рефлексії 

управителя). У середньому збільшення рангу системної рефлексії управителя на 2 

ранги (з 8 можливих) призводило до того, що інтегральний показник успішності під-

приємства також збільшився на 2 пункти (з 10 можливих). Збільшення рангу систем-

ної 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 форму-

вання стратегічних рішень.  

Запропонований механізм системно-рефлексивного стратегічного маркетинго-

вого управління стосується виокремлення суб’єктних підсистем прийняття управлін-

ських рішень, а саме формування інтересів РМУ та узгодження інтересів внутрішніх 

стейкхолдерів (рис. 2). Ця система базується на поєднанні трьох рівнів узгодження 
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інтересів. Перший рівень передбачає опредмечення інтересу управителя щодо 

об’єкта управління, а також його актуалізацію. Результатом є сформоване уявлення 

про об’єкт управління та напрям його перетворення (опредмечений інтерес), 

пов’язані у свідомості управителя з очікуваними вигодами від перетворення. Інтерес 

управителя формалізується у ВАЦ, що є елементом узгодження на другому рівні.  
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Рис. 2. Механізм системно-рефлексивного стратегічного маркетингового уп-

равління 

Розроблено автором 
  

Другий рівень – це узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів, до яких на-

лежить і рефлексивний маркетинговий управитель. РМУ організовує і скеровує про-

цес узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів. Результатом узгодження стає ба-

чення об’єкта управління. Третій рівень узгодження передбачає формування стратегії 

під час координації бачення підприємства й інтересів зовнішніх стейкхолдерів. Зале-

жно від об’єкта управління результатом узгодження може стати товарно-ринкова 

стратегія підприємства, стратегічне позиціонування бренду, стратегія зміни культури 

споживання продукту тощо. 

У розділі 4 «Прийняття рішень у системно-рефлексивному стратегічному 

маркетинговому управлінні» визначено, що основою побудови системи стратегіч-
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ного маркетингу є узгодження інтересів ключових внутрішніх стейкхолдерів (найча-

стіше – власник та найманий генеральний керівник підприємства). Діяльність підп-

риємства буде зорієнтована на реалізацію інтересів фактичного управителя (суб’єкта 

управління з найвищим рангом системної рефлексії). Можлива ситуація, коли отри-

мання позиції управителя є предметом конфлікту певної групи осіб, що включає вла-

сників та найманих керівників підприємства. Узгодження інтересів внутрішніх 

стейкхолдерів, яке формалізовано у процедурі формування бачення та місії підпри-

ємства, є спіральним процесом, що полягає у поступовому уточненні ключових стра-

тегічних рішень (рис. 3). 

Бачення 

бізнесу

Місія 

бізнесу

Великі 

амбіційні цілі

Інтереси 

управителя

Цінності 

бізнесу

Інтереси 

стейкхолдерів

1

3

24

5

7

6

8
 

Рис. 3. Процес формування стратегічного бачення розвитку підприємства 

Розроблено автором 
 

Процедура 1 полягає у формалізації інтересів керівника у Великих амбіційних 

цілях (ВАЦ). Процедура 2 передбачає трансляцію ВАЦ керівника у бачення підпри-

ємства, що узгоджується з іншими ключовими внутрішніми стейкхолдерами підпри-

ємства. Для декларування бачення підприємства на внутрішніх і зовнішніх стейкхол-

дерів та на інші референтні групи формулюється місія підприємства (Процедура 3). 

Узгоджена місія підприємства надає нового змісту намірам керівника, та може приз-

вести до уточнення ВАЦ (Процедура 4). Це відбувається переважно за умов недоста-

тньої самовизначеності керівника щодо об’єкта управління. Залучення до процесу 

формування бачення підприємства певних груп стейкхолдерів вимагає додання до 

бачення цінностей (Процедура 6), що відображають інтереси стейкхолдерів (Проце-

дура 5). Підтвердженням урахування інтересів стейкхолдерів стає поява декларації 

відповідних цінностей у місії підприємства (Процедура 7). Управитель може застосо-

вувати місію для управління інтересами стейкхолдерів, зокрема, для формування но-

вих інтересів або актуалізації наявних (Процедура 8). Процес формування стратегіч-

ного бачення є способом, а саме бачення –формалізованим результатом погодження 

інтересів власників підприємства та керівників, щодо напрямку розвитку підприємс-

тва та образу стану підприємства в стратегічній перспективі. Показано, що організа-

цію розробки бачення підприємства найчастіше бере на себе фактичний управитель 

підприємства (РМУ), залучаючи до цього процесу тих стейкхолдерів, чиї інтереси 

організатор вважає за необхідне врахувати у баченні. У свою чергу, місія визначена 
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як короткий і доступний для розуміння кожного, хто бере участь у діяльності підпри-

ємства (найчастіше – для стейкхолдерів підприємства), вираз бачення.  

Стратегія базового ринку та вибір джерела конкурентних переваг задають ви-

значальні стратегічні альтернативи. Два стратегічних рішення: модифікація базового 

ринку і, зокрема, її гранична форма – чиста диверсифікація, а також вибір джерела 

конкурентної переваги є визначальними стратегічними альтернативами бізнес-

стратегій. Рішення диверсифікаційних стратегій зростання відноситься до корпора-

тивного рівня визначення базових ринків у разі чистої диверсифікації та до рівнів 

підрозділів у випадку конгломеративної диверсифікації; інтегративні стратегії дифе-

ренційовано відносяться до стратегій реалізації виходу на новий базовий ринок (і, у 

такому випадку, виявляються похідними від стратегій диверсифікаційного зростан-

ня) та до стратегій підрозділу (як стратегічна альтернатива посилення позицій на іс-

нуючому базовому ринку). Рішення про вихід на нові базові ринки змінює підприєм-

ство, оскільки новий об’єкт управління вимагає інших цілей та сукупності підприєм-

ницьких дій для реалізації цілей перетворення, тому рішення про диверсифікацію не-

обхідно відносити до найвищого рівня прийняття управлінських рішень. Виділено 

чотири варіанти стратегії диверсифікації підприємства: концентрична диверсифікація 

(нове підприємство виробляє продукцію, яка є технічно аналогічною продукції, що 

вже випускається, але спрямована на інші групи споживачів); вертикальна диверси-

фікація (нові канали маркетингових комунікацій існуючої продукції, у тому числі із 

охопленням нових споживчих сегментів); горизонтальна диверсифікація (нове підп-

риємство виробляє продукцію, яка не пов’язана з продукцією, що вже випускається, 

але спрямована на ті ж самі групи споживачів); конгломеративна диверсифікація (но-

ве підприємство виробляє продукцію, яка абсолютно не пов’язана з продукцією, що 

вже випускається, і спрямована на абсолютно інші групи споживачів). 

З урахуванням глобалізації ринкового середовища запропоновано класифіка-

цію стратегій конкурентної поведінки, а саме визначення семи типів стратегії конку-

рентної поведінки на національному секторі глобального ринку. На відміну від існу-

ючих класифікацій, 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» ри-

нкової частки і компетенцій шляхом інвестиційного подавлення, конкурентного де-

позиціонування, демаркетингу, інтеграції), що дозволяє визначати проактивну стра-

тегію конкурентної поведінки в умовах глобалізованого ринкового середовища. 

Розроблено методику управління брендами, що 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, до яких, зокрема, віднесені реанімація і репо-

зиціонування брендів. 

У розділі 5 «Перспективні напрями впровадження системно-

рефлексивного стратегічного маркетингового управління» визначено, що підви-

щення ефективності маркетингової діяльності українських підприємств безпосеред-
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ньо пов’язано із вдосконаленням процедур ухвалення стратегічних управлінських 

рішень на підприємствах. Алгоритм прийняття стратегічних маркетингових рішень 

базується на ієрархії стратегічних маркетингових рішень, яка відповідає, з одного бо-

ку рівням рішень у системно-рефлексивному маркетингу, а, з іншого боку, не супе-

речить наявній ієрархії рівнів стратегічних рішень у стратегічному управлінні: (1) ви-

значення об’єкта управління (базового ринку); (2) визначення стратегічних намірів; 

(3) визначення товарно-ринкової стратегії; (4) визначення функціональних стратегій. 

Систематизовано стратегічні маркетингові рішення, що мають бути прийняті для ви-

значення маркетингової стратегії (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Система стратегічних маркетингових рішень 
Стратегічне рішення Стратегічні альтернативи 

Рівень визначення базового ринку 

Географічний масштаб 

базового ринку   

Локальна маркетингова стратегія; міжнародна стратегія; мультинаціо-

нальна та мультифокальна стратегія; глобальна маркетингова стратегія 

Стратегія базового ри-

нку   

Стратегія «блакитного океану»; стратегія чистої диверсифікації; орга-

нічна модифікація базового ринку; розвиток у межах наявного базового 

ринку; стратегія фокусування (звуження базового ринку) 

Джерело конкурентної 

переваги  

Орієнтація на внутрішні конкурентні переваги; орієнтація на зовнішні 

конкурентні переваги 

Рівень визначення стратегічних намірів  

Стратегічні наміри  Стратегія зростання; стратегія стабілізації; стратегія згортання; страте-

гія виживання 

Стратегія інтеграції  Інтеграційна стратегія; дезінтеграційна стратегія; органічний розвиток 

(без інтеграції) 

Стратегія конкурентної 

поведінки  

Стратегія домінування; стратегія лідера; стратегія «виклик лідеру»; 

стратегія «загарбника»; паритетний розвиток (наслідування лідера); 

стратегія нішера (експерта) 

Рівень інновації  Імітаційна стратегія – маркетингова / технологічна імітація; іннова-

ційна стратегія – маркетингові / технологічні інновації 

Модель позиціонування  Стратегія паритетного позиціонування; стратегія диференціації 

Рівень визначення товарно-ринкової стратегії  

Конкурентна актив-

ність  

Наступальна стратегія (за видами наступальних стратегій); захисна 

стратегія (за видами захисних стратегій); стратегія ігнорування (стаг-

наційна стратегія); стратегія управління; стратегія партнерства  

Інтенсивне зростання  Поглиблення на ринок; концентрична товарна диверсифікація; концен-

трична ринкова диверсифікація 

Стратегія охоплення 

ринку  

Стратегія масового маркетингу; стратегія товарно-диференційованого 

маркетингу; стратегія товарної спеціалізації; стратегія диференційова-

ного маркетингу; стратегія концентрованого маркетингу 

Типологія позиціону-

вання 

Стратегія суперництва; стратегія додаткової вигоди; стратегія диферен-

ціації – новий критерій; стратегія актуалізації критерію; стратегія на-

слідування; стратегія конкурентного депозиціонування 

Ступінь орієнтації на 

інтереси споживача 

Товарно-орієнтована стратегія; стратегія стимулювання попиту; мані-

пулятивний маркетинг; стратегія формування та реалізації нових інте-

ресів; стратегія партнерства  

Складено автором 
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Для впровадження програмної форми системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління запропоновано трициклічну модель (рис. 4). 
 

Фундаментальний

ринковий

аналіз
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Рис. 4. Модель формування маркетингової стратегії підприємства на засадах 

системно-рефлексивного маркетингу 

Розроблено автором 
  

В основу моделі трьох циклів покладено принцип «різних швидкостей» та різ-

них рівнів прийняття маркетингових рішень. Рішення першого (великого) циклу – це 

ключові рішення діяльності та майбутнього підприємства, рішення корпоративної 

стратегії. Ці рішення приймаються управителями підприємницької діяльності (клю-

човими внутрішніми стейкхолдерами). Середній цикл відповідає бізнес-стратегії. 

Малий цикл починається, коли розроблено програму (або план) діяльності, що є ре-

зультатом середнього циклу. Закінчення малого циклу відбувається у випадку, коли 

моніторинг вказує на неефективність тактичних дій, що вимагають перегляду страте-

гії. Трициклічна модель управління, при застосуванні в інтегрованій системі СРСМУ, 

дає можливість узгоджувати 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 при оперативних діях. Важливим ре-

зультатом є й формування та розширення системи колективних знань у підприємни-
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цькій діяльності та системи знань управителя. Гнучкість управління в трициклічній 

моделі дає змогу РМУ 1–3-го рангів оперативно пристосовувати підприємство під 

зміни середовища, а РМУ 4–7-го рангів коригувати напрями розвитку керованого ри-

нку. Кожен рівень прийняття рішень у трициклічній моделі відповідає рівню узго-

дження інтересів. Великий цикл передбачає узгодження інтересів ключових 

стейкхолдерів підприємства, результатом чого є формування бачення підприємства. 

Середній цикл передбачає узгодження як внутрішніх інтересів (функціональні керів-

ники), так і формування стратегії, що передбачає узгодження інтересів із зовнішніми 

стейкхолдерами (зокрема, споживачами, постачальниками, партнерами, контактними 

аудиторіями тощо). У малому циклі безпосередньо відбувається обмін як механізм 

реалізації інтересів стейкхолдерів. 

На підставі результатів проведених досліджень (спостереження за технологія-

ми ведення ринкової діяльності та прийняття управлінських рішень на 54 підприємс-

твах протягом 2–4 років безперервно у період з 2007 по 2014 роки) виявлено, що се-

редній показник ROI для маркетингових проектів підприємств із рангом системної 

рефлексії 1–3 в 4 рази нижчий за аналогічний показник для підприємств із рангом си-

стемної рефлексії 4–6. За результатами аналізу ефективності маркетингових інвести-

цій визначено функції, що відображають залежність додаткового прибутку, який 

отримує підприємство при впровадженні проектів з реалізації стратегічних намірів, 

від рангу системної рефлексії та обсягу витрат. 

AP1-3 = 952,8 * ln(B) – 4669,1 (2) 

AP4-6 = 2303,1 * ln(B) – 11825,0 (3) 

де AP1-3 – очікуваний додатковий прибуток (тис. грн) для підприємств 1–3 ран-

гів системної рефлексії; AP4-6 – очікуваний додатковий прибуток (тис. грн) для підп-

риємств 4–6 рангів системної рефлексії; B – витрати на реалізацію маркетингового 

проекту (тис. грн). 

На рис. 5 показано логарифмічну апроксимацію функції залежності показника 

отриманого додаткового прибутку від параметру витрат на проект з реалізації марке-

тингової стратегії для підприємств з 1–3 та 4–6 рангами системної рефлексії. Визна-

чено математичну модель СРСМУ через показник успішності (T), що відображає 

ступінь реалізації інтересів ключових стейкхолдерів, домінування на базовому ринку 

(через показник відносної ринкової частки), адекватність базового ринку ступеню 

глобалізованості ринкового середовища, стратегічні наміри. 

max),,,,( 432  PPPIIfT в нз  (4) 
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де T – показник успішності СРСМУ підприємства, Iз – показник ступеня реалі-

зації інтересів зовнішніх стейкхолдерів підприємства, Ij – показник задоволеності ін-
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тересів стейкхолдерів, R – ранг системної рефлексії підприємства, Iвн – показник сту-

пеня реалізації інтересів власників та найманих керівників підприємства, Iв – ступінь 

реалізації інтересу власника підприємства, Iк – ступінь реалізації інтересу найманого 

керівника підприємства, P2 – адекватність базового ринку до глобалізованості ринко-

вого середовища (розраховується як квадратичне відхилення від норми), P3 – віднос-

на 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 ).  
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Витрати на проект з реалізації маркетингової стратегії, тис. гривень

Підприємства з 1-3 рангом системної рефлексії

Підприємства з 4-6 рангом системної рефлексії
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Логарифмічний тренд (4-6 ранг системної рефлексії)

 
Рис. 5. Залежність отримання додаткового (перевиконання плану) прибутку 

підприємства від параметру маркетингового бюджету і рангу системної рефлексії 

Дослідження автора 
 

Показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх стейкхолдерів підприємства 

(Iз) розраховується за формулою: 
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7

1

,   (5) 

де NIз  – нормований показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх стейкхол-

дерів підприємства залежно від рангу системної рефлексії. Аналіз даних по 54 підп-

риємствам дозволив визначити поліноміальну апроксимуючу функцію NIз = f (R). NIз 

= -0,0005*R4 + 0,0091*R3 - 0,018*R2 + 0,0055*R + 0,0019 
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Адекватність базового ринку до глобалізованості ринкового середовища (P2) 

ілюструє відповідність рамки аналізу, прийняття рішень та діяльності управителя 

підприємства об’єктивній ситуації із ступенем глобалізованості ринкового середо-

вища. Як засвідчили дослідження, керівництво підприємств схильне занижувати сту-

пінь глобалізованості ринку, на якому підприємство веде діяльність. 

2

)( 2

2
be GG

P


  (6) 

де Ge – ступінь глобалізованості ринкового середовища підприємства,  1;0eG , 

Gb – ступінь глобалізованості обраного базового ринку підприємства,  1;0bG . 

На підставі аналізу даних по досліджуваним підприємствам отримуємо лінійну 

регресію для визначення показника успішності системно-рефлексивного стратегічно-

го маркетингового управління підприємством: 

T = 0,21*Iз + 0,10*Iвн - 2,59*P2 + 0,03*P3 + 0,59 (7) 

Впровадження системно-рефлексивного маркетингу в управлінську діяльність 

переробних підприємств дає можливість формувати стратегічне бачення та інтегро-

вану маркетингову стратегію, сприяє переходу від реактивної до проактивної форми 

управління; підвищує ефективність діяльності. У свою чергу це сприяє розвитку під-

приємництва в Україні та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підпри-

ємств в умовах глобалізованого ринкового середовища. Таким чином, розроблене те-

оретичне забезпечення СРСМУ в діяльності промислових підприємств, методологіч-

ний підхід та комплекс методичного забезпечення є логічно взаємопов’язаними, тео-

ретично обґрунтованими, практично значущими і враховують сучасні особливості 

глобалізованого ринкового середовища як складної соціально-економічної системи. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення та запропоновано 

практичні рекомендації щодо вирішення актуальної наукової проблеми – розвитку і 

впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління в 

Україні та використання управлінських механізмів системно-рефлексивного марке-

тингу в умовах глобалізованості ринкового середовища підприємницької діяльності 

вітчизняних переробних підприємств. Це дало можливість отримати висновки теоре-

тичного та науково-практичного характеру. 

1. Концепція системно-рефлексивного стратегічного маркетингового уп-

равління є еволюційним етапом розвитку управлінських підходів у підприємництві. 

Комплексно розроблена теорія СРСМУ, яка розкриває систему прийняття управлін-

ських 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 парт-

нери у відносинах), чиї інтереси, наміри, дії передбачаються та управляються. Запро-

понований концептуальний системно-рефлексивний підхід до управління є розвит-

ком сучасного підходу в трьох аспектах: (1) основою формування управлінських рі-
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шень є системна рефлексія управителя, вищий ранг якої дає йому можливість отри-

мувати фактичне управління об’єктом; (2) концепція маркетингу (задоволення влас-

ного 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.  

2. Стратегічне управління є еволюційним етапом розвитку підходів до управ-

ління взагалі й управління у підприємницькій діяльності зокрема. Сучасний погляд 

на стратегічне управління, а саме системно-рефлексивна парадигма, полягає у роз-

ширенні уявлення про об’єкт управління і надання нового змісту стратегічному уп-

равлінню. Зокрема, як внутрішній потенціал підприємства та компетенції, так і зов-

нішнє 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 підпри-

ємства до базового ринку і забезпечує реалізацію системно-рефлексивного управлін-

ня. При цьому об’єктом управління може виступати підприємницька діяльність, про-

цеси 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 ві-

дносно когнітивних схем, принципово відмінних для різних суб’єктів ринкових від-

носин, 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 ві-

дносин, тобто взаємодія можлива тільки тоді, коли в загальній сукупності уявлень 

суб’єктів про об’єкт управління є певна цілісність. Реалізація інтересів суб’єкта уп-

равління 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 рі-

шень щодо формування ринкових цілей і маркетингових стратегій, які є результатом 

узгодження і реалізації стратегічних інтересів контрагентів і партнерів ринкових від-

носин, за рахунок їх включення до об’єкта маркетингового управління, що розвиває 
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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 опре-

дмечення 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 маркетингово-

му 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 страте-

гічному управлінні: (1) визначення об’єкта управління (базового ринку); (2) визна-

чення стратегічних намірів; (3) визначення товарно-ринкової стратегії; (4) визначен-

ня функціональних стратегій. Запропоновано типологізацію маркетингових стратегій 

у системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні на основі ви-

ділення їх ключових детермінант: тип базового ринку з урахуванням ступеня глоба-

лізованості ринкового середовища, стратегічні наміри та бачення підприємства, спе-

цифіка системи управління, ресурсний потенціал, конкурентне положення. 

7. Механізм формування ефективної маркетингової стратегії в глобалізованому 

економічному просторі передбачає проактивну позицію суб’єкта управління по від-

ношенню до ринкового середовища, аналіз ринкового середовища шляхом підви-

щення рангу системної рефлексії, що дозволяє управителю привести у відповідність 

базовий ринок як об’єкт управління до такого масштабу, що відповідає ступеню гло-

балізованості ринкового середовища підприємства. Визначено види маркетингу за-

лежно від фази доступу підприємства на зарубіжні ринки: експортний маркетинг, як 

форма управління експортною діяльністю, що полягає в реактивному підході (еколо-

гічна модель управління); мультифокальний маркетинг, який відображає прагнення 

підприємства пристосувати систему маркетингового управління під особливості рин-

кового середовища цільових ринків; міжнародний маркетинг, в якому об’єктом уп-

равління стає саме міжнародна економічна діяльність підприємства; мультинаціона-

льний та глобальний маркетинг, в яких об’єктом управління стає відповідно мульти-

національна (глобальна) діяльність підприємства та мультинаціональний (глобаль-

ний) ринок підприємства. 

8. Впровадження системно-рефлексивного маркетингу як підходу до управлін-

ня підприємницькою діяльністю вимагає формування системи прийняття та виконан-

ня управлінських рішень, що базується на принципах узгодження інтересів стейкхол-

дерів. 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 підпри-

ємства. 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 
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перспективі. Організацію розробки бачення підприємства бере на себе фактичний 

управитель підприємства, залучаючи до цього процесу тих стейкхолдерів, чиї інтере-

си організатор вважає за необхідне врахувати у баченні. Розроблено процедуру фор-

мування 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 стратегіч-

ного бачення як результату узгодження інтересів стейкхолдерів об’єкта управління 

шляхом включення до нього цінностей (етичних зобов’язань бізнесу), що відобража-

ють 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 зов-

нішні). Доведено, що рішення щодо диверсифікаційних стратегій зростання відно-

ситься до корпоративного рівня визначення базових ринків у разі чистої диверсифі-

кації та до рівнів підрозділів у випадку конгломеративної диверсифікації; інтегратив-

ні стратегії диференційовано відносяться до стратегій реалізації виходу на новий ба-

зовий ринок (і, у такому випадку, виявляються похідними відносно стратегій дивер-

сифікаційного зростання) та до стратегій підрозділу (як стратегічна альтернатива по-

силення позицій на існуючому базовому ринку). 

10. Інтегрована система СРСМУ базується на поєднанні трьох рівнів узгоджен-

ня інтересів. Перший рівень передбачає опредмечення інтересу керівника щодо 

об’єкта управління, а також його актуалізацію стосовно інтересів керівника. Резуль-

татом 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 внут-

рішніх стейкхолдерів. Результатом такого узгодження стає бачення об’єкта управлін-

ня. Третій рівень узгодження передбачає формування стратегії під час координації 

бачення підприємства і інтересів зовнішніх стейкхолдерів. Залежно від об’єкта уп-

равління результатом узгодження може стати товарно-ринкова стратегія підприємст-

ва, стратегічне позиціонування бренду, стратегія зміни культури споживання продук-

ту, стратегія конкурентної поведінки, стратегія зростання. 

11. Стратегія конкурентної поведінки визначає активність та напрям дій відно-

сно лідера відповідного ринку. Урахування в явній формі позицій і дій конкурентів 

репрезентує важливий компонент маркетингової стратегії. Аналіз конкурентоспро-

можності дозволяє оцінити масштаб конкурентної переваги підприємства щодо най-

небезпечніших конкурентів і зрозуміти спрямованість їх дій. У роботі запропоновано 

вдосконалити підхід до класифікації стратегій конкурентної поведінки, а саме визна-

чити 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 
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підприємства, що має значні ресурси, але не має відповідної ринкової компетенції та 

припускається стратегії «придбання» ринкової частки і компетенцій шляхом інвести-

ційного 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. Визначе-

но 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 ди-

версифікація передбачає створення принципово нових маркетингових компетенцій. 

Горизонтальна диверсифікація передбачає нову товарну пропозицію, що є компліме-

нтарною до існуючої, для тих самих груп споживачів. Вертикальна диверсифікація 

включає розширення виробничих або збутових каналів для існуючої товарної пропо-

зиції. Концентрична диверсифікація передбачає диверсифікаційне зростання, за якого 

новий напрям діяльності орієнтований на товарну пропозицію, що спрямована на но-

ві групи споживачів або нові збутові канали. При чистій диверсифікації новий під-

розділ підприємства виробляє продукцію, яка не пов'язана з продукцією, що вже ви-

пускається або спрямована на принципово нові групи споживачів. 

14. Для впровадження програмної форми системно-рефлексивного стратегічно-

го маркетингового управління запропонована трициклічна модель управління. До ос-

нови 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 відно-

ситься до сфери взаємин внутрішніх стейкхолдерів підприємства. Середній (стратегі-

чний цикл) є сферою відповідальності вищого та функціонального менеджменту і 

полягає у формуванні бізнес-стратегії, основу якої становить інтегрована маркетин-

гова стратегія. Малий цикл передбачає тактичне та операційне планування, впрова-

дження стратегічних рішень у бізнес-діяльність та контроль ефективності, що дає 

можливість реалізувати програмний підхід у стратегічному управлінні підприємни-

цькою діяльністю, який, на відміну від проектного підходу, підвищує гнучкість, про-

активність та ефективність впровадження маркетингової стратегії. 

15. Застосування системно-рефлексивного маркетингу в управлінській дія-

льності 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 ньо-

го; сприяє переходу від реактивної до проактивної форми управління; підвищує ефе-

ктивність діяльності. У свою чергу це сприяє розвитку підприємництва в Україні та 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств в умовах 

глобалізованого ринкового середовища. 
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АНОТАЦІЯ 

Длігач А. О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління 

в діяльності підприємств в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціа-

льністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2016. 

У дисертації розроблено методологічні засади формування системно-

рефлексивного маркетингу в Україні та концепцію системно-рефлексивного страте-

гічного маркетингового управління підприємницькою діяльністю в умовах трансфо-

рмації ринкового середовища, досліджено функціонування управлінського механізму 

стратегічного маркетингового управління як способу реалізації економічних інтере-

сів українських суб’єктів підприємництва в умовах глобалізованого ринкового сере-

довища.  

Вдосконалено типологізацію 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, типу стратегічних намірів та бачення підприємства, 

специфіки системи управління підприємством, ресурсного потенціалу підприємства, 

конкурентної позиції. Систематизовано управлінські рішення щодо стратегічних аль-

тернатив підприємства і стратегій зростання. Розроблено процедуру формування 
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стратегічного бачення розвитку підприємства з позиції рефлексивного маркетингово-

го управлінця. 

Розроблено інтегровану систему модель системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління підприємницькою діяльністю, яка узагальнює етапи роз-

витку управлінських систем та дозволяє підвищувати ефективність ринкової діяльно-

сті за рахунок розширення об’єкта управління і задоволення інтересів стейкхолдерів.  

Запропоновано трициклічну модель впровадження системно-рефлексивного 

маркетингу в діяльність українських підприємств та інтегровану маркетингову стра-

тегію, що поєднує стратегічні рішення з визначення базових ринків, стратегічних на-

мірів та товарно-ринкової стратегії, направлені на посилення ринкових позицій укра-

їнських промислових підприємств в умовах глобалізованості ринкового середовища. 

Ключові слова: стратегічний маркетинг, стратегічне управління, системно-

рефлексивне управління, системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управлін-

ня, системно-рефлексивний маркетинг, маркетингова стратегія, стратегія зростання, 

глобалізоване ринкове середовище. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Длигач А. А. Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое 

управление в деятельности предприятий в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса Шев-

ченко, Киев, 2016. 

Разработаны методологические основы системно-рефлексивного стратегиче-

ского маркетингового управления, в котором системная рефлексия управляющего 

является основой формирования управленческих решений; концепция маркетинга 

рассматривается как основа управленческой деятельности. Системно-рефлексивное 

управление предполагает: осознание собственных интересов субъектом управления; 

осознание собственного интереса по отношению к объекту управления; определение 

объекта управления, соответствующего интересу системно-рефлексивного управля-

ющего; определение контрагентов в конфронтационных отношениях и взаимодей-

ствии в рамках объекта управления; системное управление поведением контрагентов 

с рефлексивной позиции путем передачи им необходимых оснований для принятия 

решений. 

Определены методологические основы, система методов и средства реализации 

системно-рефлексивного маркетинга как методологии стратегического управления 

предпринимательской деятельностью. Системно-рефлексивный маркетинг определен 

как теория и практика управления, предусматривающая системное распределение 

интересов субъектов рыночных отношений и их согласование с позиции рефлексив-

ного маркетингового управляющего предпринимательской деятельностью. 

Предложена интегрированная система системно-рефлексивного маркетинга, 

основанная на совмещении трех уровней согласования интересов стейкхолдеров. 
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Первый уровень предусматривает опредмечивание интереса управляющего по отно-

шению к объекту управления, а также актуализацию интереса по отношению к дру-

гим интересам управляющего. Результатом является сформированное представление 

об объекте управления и направление его преобразования (опредмеченный интерес), 

связанное в сознании управляющего с ожидаемыми выгодами от преобразования. 

Интерес управляющего формализуется в Больших амбициозных целях, представля-

ющих собой элемент согласования интересов на втором уровне – согласование инте-

ресов внутренних стейкхолдеров, к которым относится и рефлексивный маркетинго-

вый управляющий (который становится фактическим собственником объекта управ-

ления). Управляющий организует и управляет процессом согласования интересов 

внутренних стейкхолдеров. Результатом такого согласования становится стратегиче-

ское видение объекта управления. Третий уровень согласования предусматривает 

формирование стратегии в процессе согласования видения объекта управления и ин-

тересов внешних стейкхолдеров. В зависимости от объекта управления результатом 

согласования может стать товарно-рыночная стратегия предпринимательской дея-

тельности, стратегическое позиционирование бренда, стратегия изменения культуры 

потребления продукта и т. п. 

Усовершенствован понятийный аппарат стратегического управления, стратеги-

ческого маркетинга, маркетинговых стратегий. Стратегический маркетинг определен 

как теория и практика управления рыночной деятельностью рыночного субъекта, ко-

торая включает в себя определение стратегического видения объекта управления и 

деятельность по соответствующему его преобразованию путем согласования и реа-

лизации стратегических интересов контрагентов и партнеров рыночных отношений. 

Стратегический маркетинг включает конкретизацию объекта управления (в частно-

сти, базового рынка), анализ рыночной среды, определение рыночных целей в рамках 

стратегического видения, формирование маркетинговой стратегии. 

Усовершенствована модель формирования маркетинговой стратегии предприя-

тия в глобализированной рыночной среде с выделением трех циклов принятия 

управленческих решений; циклы отражают границы возможных решений, принима-

емых на соответствующих уровнях руководства предприятия. Большой цикл преду-

сматривает согласование стратегического видения предприятия и относится к сфере 

взаимоотношений внутренних стейкхолдеров предприятия. Средний (стратегический 

цикл) является сферой ответственности высшего и функционального менеджмента и 

заключается в формировании бизнес-стратегии, основу которой составляет интегри-

рованная маркетинговая стратегия. Малый цикл предусматривает тактическое и опе-

рационное планирование, внедрение стратегических решений в бизнес-деятельность 

и контроль эффективности. 

Усовершенствованы теоретические подходы и методика формирования страте-

гий конкурентного поведения, которая заключается в определении базовой конку-

рентной стратегии и стратегии конкурентного поведения. Определено 7 типов стра-

тегии конкурентного поведения на национальном секторе глобального рынка, среди 

которых выделены стратегии доминатора на рынке (предельный случай стратегии 

лидера, который позволяет брать на себя управление рынком, потребительским пове-
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дением) и захватчика (выход на рынок предприятия со значительными ресурсами, но 

без соответствующей рыночной компетенции, которое прибегает к стратегии «при-

обретения» рыночной доли и компетенций путем инвестиционного подавления, кон-

курентного депозиционирования, демаркетинга, интеграции). 

Ключевые слова: стратегический маркетинг, стратегическое управление, си-

стемно-рефлексивное управление, системно-рефлексивное стратегическое маркетин-

говое управление, системно-рефлексивный маркетинг, маркетинговая стратегия, 

стратегия роста, глобализированная рыночная среда. 
 

ABSTRACT 

Dligach, A. O. System-reflexive strategic marketing management in the enter-

prises operation in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis is submitted for the academic degree of the Doctor of Economic Sciences in 

specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of economic 

activity). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2016. 

The thesis includes methodological principles of the system-reflexive marketing in 

Ukraine and the concept of system-reflexive strategic marketing management in business 

operations in the context of market environment transformation. The functioning of mecha-

nism of strategic marketing management as a way to implement the economic interests of 

Ukrainian business entities in the globalized market environment is studied here. 

The marketing strategies classification was improved based on: basic market type 

with taking into account the level of its integration into the global market environment; 

strategic intentions and vision; management system specifics; resource potential; competi-

tive position. 

Strategic management solutions for strategic alternatives and growth strategies are 

systematized. The procedure of Strategic vision elaboration is developed for reflexive mar-

keter's position. 

The integrated system of system-reflexive strategic marketing management of busi-

ness operations has been developed in the thesis. It summarizes the stages of evolution of 

management systems and allows to increase the efficiency of market activity by expanding 

management object and meeting the interests of stakeholders in a better way.  

A tricyclic model of strategic marketing implementation into business activity of 

Ukrainian enterprises has been proposed. Integrated marketing strategy incorporates strate-

gic decisions in specifying the basic markets, strategic intentions and product-market strat-

egy, that is focused on the strengthening the market position of Ukrainian industrial enter-

prises in the globalized market environment. 

Keywords: strategic marketing, strategic management, system-reflexive management, 

system-reflexive strategic marketing management, system-reflexive marketing, marketing 

strategy, growth strategy, globalized market environment. 
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