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Прийняття маркетинговиõ рішенü 
в системі уïравління ïідïриємством

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є процеси прийняття маркетингових рішень та ефективність їх вико-
ристання у системі управління підприємством в сучасних умовах.

Мåтîþ äîсліäжåííя є теоретичне обгрунтування сутності поняття маркетингового рішення та 
його прийняття в системі управління підприємством.

Мåтîäи äîсліäжåííя. У роботі використаний системний підхід, емпіричний і теоретичний рівні 
наукового пізнання, метод порівняння та узагальненя.

Ðåзультàти ðîбîти. У статті з’ясовано сутність, види, класифікація маркетингових рішень. Оха-
рактеризовано поетапний алгоритм з визначеною характеристикою необхідних операцій марке-
тингових рішень. Систематизовано рівні ефективності маркетингової діяльності, їхні відповідні ха-
рактеристики та заходи щодо підвищення ефективності прийняття та реалізації маркетингових 
рішень у системі управління підприємством. Встановлено, що основну частину прийняття та реа-
лізації маркетингових рішень правомірно відносити до класу складних управлінських рішень.

Ãàлузь зàстîсуâàííя. Маркетинг, управлінські рішення, менеджмент, управління підприємством.

Âисíîâêи. Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що для систе-
ми управління підприємством маркетингові рішення та їх ефективність відіграють ключову роль. 
Ключовими перевагами підготовки та прийняття маркетингових рішень є забезпечення стійкої 
діяльності підприємства та отримання прибутку.

Êлþ÷îâі слîâà: маркетинг, рішення, управління, діяльність, система, відносини, ефективність.
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КРАСНЯК Е.П. 

Принятие маркетинговыõ решений 
в системе уïравления ïредïриятием

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются процессы принятия маркетинговых решений и эффек-
тивность их использования в системе управления предприятием в современных условиях.

Öåльþ исслåäîâàíия является теоретическое обоснование сущности понятия маркетингово-
го решения и его принятие в системе управления предприятием.

Спîсîбы исслåäîâàíия. В работе использован системный подход, эмпирический и теорети-
ческий уровни научного познания, метод сравнения и обобщения.

Ðåзультàты ðàбîты. В статье выяснены сущность, виды, классификация маркетинговых ре-
шений. Охарактеризовано поэтапный алгоритм с определенной характеристикой необходимых 
операций маркетинговых решений. Систематизированы уровни эффективности маркетинговой 
деятельности, их соответствующие характеристики и меры по повышению эффективности при-
нятия и реализации маркетинговых решений в системе управления предприятием. Установле-
но, что основную часть принятия и реализации маркетинговых решений правомерно относить к 
классу сложных управленческих решений.

Îблàсть пðиìåíåíия. Маркетинг, управленческие решения, менеджмент, управление пред-
приятием.

Âыâîäы. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что для системы 
управления предприятием маркетинговые решения и их эффективность играют ключевую роль. 
Ключевыми преимуществами подготовки и принятия маркетинговых решений является обеспе-
чение устойчивой деятельности предприятия и получение прибыли.

Êлþ÷åâыå слîâà: маркетинг, решение, управление, деятельность, система, отношения, эф-
фективность.

KRASNYAK O.P.

Making marketing decisions 
in the enterprise management system

The subject of research is the processes of marketing decisions and the effectiveness of their use 
in the enterprise management system in modern conditions.

The purpose of the study is to theoretically substantiate the essence of the concept of marketing 
decision and its adoption in the enterprise management system.

Research methods. The system approach, empirical and theoretical levels of scientific knowledge, 
method of comparison and generalization are used in the work.

Results of work. The article clarifies the essence, types, classification of marketing decisions. 
The step – by – step algorithm with the defined characteristic of necessary operations of marketing 
decisions is characterized. The levels of efficiency of marketing activity, their corresponding 
characteristics and measures to increase the efficiency of making and implementing marketing 
decisions in the enterprise management system are systematized. It is established that the main 
part of making and implementing marketing decisions can rightly be attributed to the class of 
complex management decisions.

Field of application. Marketing, management decisions, management, enterprise management.

Conclusions. The results of the study suggest that for the enterprise management system 
marketing decisions and their effectiveness play a key role. The key advantages of preparing 
and making marketing decisions are ensuring the sustainable operation of the enterprise and 
making a profit.

Key words: marketing, decisions, management, activity, system, relations, efficiency.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Сüоãодíі ìàркåтèíã º 
íåвід’ºìíоþ ñклàдовоþ áóдü ÿкоãо ïідïрèºìñтвà. 
Стрàтåãіÿ ïідïрèºìñтвà, ¿¿ öіíовà ïолітèкà, оá
ñÿã вèроáíèöтвà і вèïóñкó ïродóкöі¿, роçøèрåííÿ 
àñортèìåíтó – öå лèøå ìàлà ÷àñткà çàñтоñóвàííÿ 
коìïлåкñó ìàркåтèíãó в діÿлüíоñті ïідïрèºìñтв. 
Оñíовíі ôóíкöі¿ ìàркåтèíãó тàкі ÿк, вèроáíè÷à, 
ôóíкöіÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàтåріàлüíо–тåõíі÷íè
ìè рåñóрñàìè, кàдровà, çáóтовà, öіíовà çдіéñíþ
ºтüñÿ çà длÿ ïідãотовкè тà ïрèéíÿттÿ åôåктèв
íèõ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ç ìåтоþ çàáåçïå÷åííÿ 
доñкоíàло¿ ïрèáóтково¿ діÿлüíоñті. Ðіøåííÿ що
до ідåàлüíоãо коìïлåкñó ìàркåтèíãó в ñèñтåìі 
óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì ìожóтü áóтè орãàíіçо
вàíі в ñóкóïíоñті ïоñлідовíèõ ïроöåдóр, çàдлÿ вè
ріøåííÿ ìàркåтèíãовèõ çàдà÷ ïідïрèºìñтвà, вè
çíà÷åííÿ çàãàлüíèõ öілåé, доñÿãíåííÿ ìåтè тà 
отрèìàííÿ ïрèáóткó. Âàрто тàкож íàãолоñèтè íà 
тоìó що, ìàркåтèíãовà діÿлüíіñтü çàвждè ïов’ÿ
çàíà ç оïтèìàлüíèì ïоøóкоì, ïрèéíÿттÿì тà рå
àліçàöіºþ ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ длÿ вèріøåííÿ 
іñíóþ÷èõ ïроáлåì в óïрàвліíñüкіé діÿлüíоñті. Тоìó 
çíà÷íà ÷àñтèíà ìàркåтèíãовèõ ріøåíü в ñèñтå
ìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì відíоñÿтü до ñклàдó 
ñклàдíèõ ріøåíü що ïотрåáóþтü ñтрóктóровàíо
ñті тà åтàïíоñті ïрèéíÿттÿ ç óрàõóвàííÿì вñüоãо 
коìïлåкñó ìàркåтèíãó ïідïрèºìñтвà. 

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêà-
цій. Тåорåтè÷íèìè àñïåктàìè ïèтàííÿ ïрèéíÿт
тÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü тà åôåктèвíіñтü ¿õ вè
корèñтàííÿ ó ñèñтåìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì 
роçкрèвàþтü ó ñво¿õ ïрàöÿõ іíоçåìíі тà віт÷èçíÿíі 
íàóковöі, тàкі ÿк: Л. Бàлàáàíовà, Â. Холод, І. Бàлà
áàíовà [8], Дж. Лàôтà [9], П. Грèãорóк [10], О.Боé
ко, Н.Гåрàñèìÿк [1], Є.Крèкàвñüкèé, І.Дåéíåãà [11] 
тà іíøі. Âодíо÷àñ ïèтàííÿ º дèñèтü дèñкóñіéíèì тà 
ïотрåáóº áілüø øèрокоãо доñліджåííÿ.

О.Боéко, Н.Гåрàñèìÿк íàãолоøóþтü, що ìàркå
тèíãовå ріøåííÿ öå óïрàвліíñüкà ñклàдовà ìàр
кåтèíãó, çàвдÿкè ÿкіé доñÿãàþтü öілåé ìàркåтèí
ãó тà вèкоíóþтü ìàркåтèíãові çàвдàííÿ [1, ñ.58]. 

І. О. Арåíков тà Г. Л. Бàãіºв ïроïоíóþтü роçріç
íÿтè ïоíÿттÿ ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ тà ріøåííÿ 
ó ñôåрі ìàркåтèíãó. Нà ¿õíþ дóìкó, оñтàííі — öå 
ріøåííÿ, ïов’ÿçàíі ç вèáороì коìáіíàöі¿ ìàркå
тèíã ìікñó тà ñïрÿìовàíі íà роçроáкó тà рåàлі
çàöіþ ñтрàтåãіé ìàркåтèíãó тà éоãо åлåìåíтів. 
Тåрìіí «ìàркåтèíãові ріøåííÿ» º øèрøèì. Йо
ãо ïоÿвà ïов’ÿçàíі ç роçвèткоì роçóìіííÿ ìàркå
тèíãó ÿк коíöåïöі¿ óïрàвліííÿ, оріºíтовàíо¿ ñïо

жèвà÷à. Ç öüоãо ïоãлÿдó ìàркåтèíãові ріøåííÿ 
ñïрèéìàþтüñÿ ÿк íåвід’ºìíèé åлåìåíт óïрàвліí
ñüкèõ ріøåíü, оñкілüкè оõоïлþþтü вñі ñôåрè ді
ÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà [12].

Мàркåтèíãові ріøåííÿ — öå орãàíіçàöіéíо–
ïрàвові àктè, що вèçíà÷àþтü ді¿ ç доñÿãíåííþ 
ïåвíèõ öілåé тà рåçóлüтàтів ó ñôåрі ìàркåтèíãо
во¿ діÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà [13].

Нà дóìкó П.М. Грèãорóкà, ïроöåñ ïрèéíÿттÿ 
ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ ñлід роçãлÿдàтè ó øè
рокоìó ñåíñі і ìіñтèтè ñтàдіþ öілåвèÿвлåííÿ [10].

Отжå, ìожíà коíñтàíóвàтè що оáрàíà тåìà вè
клèкàº çíà÷íèé іíтåрåñ ó íàóковöів.

Мåтîþ стàтті º оáãрóíтóвàííÿ ñóтíоñті, вèдів, 
åтàïів ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü в ñèñтå
ìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Ðåàліçàöіÿ 
áóдü–ÿко¿ óïрàвліíñüко¿ діÿлüíоñті ïåрåдáà÷àº 
роçроáкó тà ïрèéíÿттÿ ÷èñлåííèõ вçàºìоïов’ÿ
çàíèõ тà вçàºìоçóìовлåíèõ ріøåíü. Прèéíÿтè 
ïрàвèлüíå ріøåííÿ ìожíà лèøå ó тоìó вèïàд
кó, колè оñоáà, ÿкà ïрèéìàº ріøåííÿ, ïовíіñтþ 
оñìèñлèлà ñèтóàöіþ ïрèéíÿттÿ ріøåíü. Длÿ öüо
ãо íåоáõідíо àíàліçóвàтè тà вèв÷èтè óïрàвліí
ñüкó діÿлüíіñтü ó вçàºìоçв’ÿçкàõ іç ото÷åííÿì тà 
çроçóìітè ïрè÷èíè роçвèткó ñèтóàöі¿ тà ìåõàíіçì 
éоãо роçвèткó. Проöåñ ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãово
ãо ріøåííÿ вклþ÷àº дві ñтàді¿: ïідãотовкó ріøåííÿ, 
що çдіéñíþº ìàркåтолоã, тà ïрèéíÿттÿ ріøåííÿ, 
ÿкå çдіéñíþº ìåíåджåр.

Ðåàліçóвàтè оñíовíå çàвдàííÿ ìàркåтèíãó, à 
ñàìå çáілüøåííÿ коíкóрåíтоñïроìожíоñті ïід
ïрèºìñтвà, ìожлèво, çокрåìà, іç ввåдåííÿì 
éоãо до çàãàлüíо¿ ñèñтåìè ìåíåджìåíтó ïід
ïрèºìñтвà тà вèкорèñтàííÿì óñіõ íàÿвíèõ ìàр
кåтèíãовèõ іíñтрóìåíтів, ìожлèвоñтåé тà рå
ñóрñíо¿ áàçè ïідïрèºìñтвà øлÿõоì ïрèéíÿттÿ 
åôåктèвíèõ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü [2, ñ. 94]. 

Ó ïроöåñі ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ 
ñïо÷àткó діàãíоñтóºтüñÿ ïроáлåìà, ïотіì çáèрà
ºтüñÿ çовíіøíÿ тà вíóтріøíÿ іíôорìàöіÿ, ôорìó
þтüñÿ крèтåрі¿ ïрèéíÿттÿ ріøåííÿ, вèçíà÷àþтüñÿ 
і оáèрàþтüñÿ àлüтåрíàтèвíі ñтрàтåãі÷íі вàріàí
тè [3]. Тоáто ñтворþºтüñÿ ïоåтàïíèé àлãорèтì ç 
вèçíà÷åíоþ õàрàктåрèñтèкоþ íåоáõідíèõ оïåрà
öіé (дèв. тàáлèöþ).

Âèçíà÷åííÿ ÷ітко¿ ïоñлідовíоñті тà вçàºìо
çàлåжíоñті оñíовíèõ åтàïів ïроöåñó ïрèéíÿт
тÿ тà рåàліçàöі¿ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü дàñтü çìо
ãó çìåíøèтè вïлèв ôàкторів íåвèçíà÷åíоñті íà 
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кіíöåвèé рåçóлüтàт. Âідïовідíà іíôорìàöіéíà áà
çà ïрèéíÿттÿ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü доçволèтü 
ïідïрèºìñтвó øвèдко рåàãóвàтè íà çìіíè ó çов
íіøíüоìó тà вíóтріøíüоìó ñåрåдовèщі діÿлüíоñті 
ïідïрèºìñтвà.

Тàкèì ÷èíоì, ìàркåтèíãові ріøåííÿ ñлід роç
ãлÿдàтè ó ÿкоñті åлåìåíтів ñклàдíо¿ ñèñтåìè 
óïрàвліíñüкèõ ріøåíü.

Мàркåтèíãові ріøåííÿ öілкоì оáґрóíтовàíо від
íоñÿтüñÿ до клàñó ñклàдíèõ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü, 
що çóìовлåíо íàñтóïíèìè ãоловíèìè ÷èííèкàìè:

• ¿õ ïрèéíÿттÿ ìожå ïрèçводèтè до íåодíо
çíà÷íèõ рåçóлüтàтів; 

• ¿õ оïтèìіçàöіÿ вèкоíóºтüñÿ іç çàñтоñóвàííÿì
áåçлі÷і крèтåрі¿в оïтèìàлüíоñті, àджå ìàркåтèí
ãові ріøåííÿ º áàãàтоöілüовèìè ріøåííÿìè; 

• çв’ÿçкè, ÿкі ïовèííі áóтè ôорìàліçовàíі ïрè
ïрèéíÿтті ріøåííÿ, º дåтåрìіíовàíèìè, ñтоõàñ
тè÷íèìè і ÷àñтково íå вèçíà÷åíèìè;

• роçроáкà і ïрèéíÿттÿ ріøåíü çдіéñíþºтüñÿ в
óìовàõ оáìåжåíоñті іíôорìàöі¿ тà рåñóрñів; 

• рåçóлüтàт ïрèéíÿттÿ ріøåíü, ÿк ïрàвèло, вè
ÿвлÿºтüñÿ íå відрàçó, що íå доçволÿº вжèтè оïå
рàтèвíі çàõодè ç óñóíåííÿ ìожлèвèõ ïоìèлок;

• ó ïроöåñі роçроáкè ріøåííÿ ïотріáíо оáро
áлÿтè вåлè÷åçíі ìàñèвè іíôорìàöі¿ і çàñтоñовó
вàтè длÿ öüоãо ñклàдíі ôорìàліçовàíі ïроöåдóрè.

Тоìó ó ìàркåтèíãовіé діÿлüíоñті ïідïрèºìñтв 
õàрàктåрíо одíо÷àñíо öèклі÷íіñтü роáотè тà áåç
ïåрåрвíіñтü, що ïрèтàìàííà ó ïрèéíÿтті тà рåà
ліçàöі¿ коíкрåтíèõ óïрàвліíñüкèõ тà ìàркåтèíãо
вèõ ріøåíü. 

Мàркåтèíãовå ріøåííÿ ÿвлÿº ñоáоþ ñóкóï
íіñтü ìàркåтèíãовèõ діé íà ñóá’ºктè і оá’ºктè ïåв
íо¿ ìàркåтèíãово¿ ñèñтåìè çàдлÿ доñÿãíåííÿ 
ïоñтàвлåíèõ ïåрåд ïідïрèºìñтвоì öілåé, ñïрÿ
ìовàíèõ íà ïоñèлåííÿ ¿¿ коíкóрåíтíèõ ïåрåвàã. 

Клàñèôікöіÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ìожíà оõà
рàктåрèçóвàтè çà ïåвíèìè оçíàкàìè:

– çà рівíåì іºрàрõі¿: ñтрàтåãі÷íі – õàрàктåрèçó
þтüñÿ çовíіøíüо¿ оріºíтàöіºþ ïідïрèºìñтвà, вè
çíà÷àþтü оñíовíèé çìіñт ñтоñóíків ìіж ïідïрè
ºìñтвоì тà çовíіøíіì ñåрåдовèщåì; тàктè÷íі 
– ôорìóþтüñÿ ãоловíèìè íàïрÿìкàìè рåàкöі¿ íà
çìіíè в çовíіøíüоìó áіçíåñ–ñåрåдовèщі; оïåрà
тèвíі – врàõовóþтü íàéáілüøó кілüкіñтü рåñóрñів 
ïідïрèºìñтвà, öілü ÿкèõ º ïідвèщåííÿ åôåктèв
íоñті ¿õ вèкорèñтàííÿ тà ìàкñèìіçàöіÿ åôåктèв
íоñті ïото÷íèõ оïåрàöіé àáо ïроöåñів;

– çà ñтóïåíåì ñтрóктóровàíоñті доñліджóвàíо¿
ïроáлåìè: доáрå ñтрóктóровàíі – ріøåííÿ ïрè
éìàþтüñÿ ó íàéïроñтіøèõ ñèтóàöіÿõ, колè ÷ітко 
відоìі ãоловíі ïрè÷èííо–íàñлідкові çв’ÿçкè ìіж ¿¿ 
åлåìåíтàìè, вèкорèñтàííÿ ÿкèõ çдàтíèé до ïо
øóкó оïтèìàлüíоãо ріøåííÿ; ïоãàíо ñтрóктóро
вàíі – ÷àñтèíà åлåìåíтів ñèñтåìè çàлèøàºтüñÿ 
íåвідоìоþ, ïротå вèкорèñтовóþтüñÿ ÿк ôорìà
ліçовàíі, тàк і íåôорìàліçовàíі ïроöåдóрè ïоøó
кó оïтèìàлüíоãо ріøåííÿ, вклþ÷àþ÷è åкñïåрт
íі оöіíкè; íåñтрóктóровàíі – íàéñклàдíіøèé клàñ 
ñèтóàöіé, ÿкі õàрàктåрèçóþтüñÿ íèçüкèì ñтóïå
íåì ïåрåдáà÷óвàíоñті, тоìó óñі ріøåííÿ ïрèéìà
þтüñÿ ïåрåвàжíо åкñïåртíèì øлÿõоì;

– çà кілüкіñтþ åтàïів рåàліçàöі¿ ріøåííÿ: ñтà
тè÷íі – окрåìі ріçíовèдè çàдà÷ оïåрàтèвíоãо 
çìіñтó; дèíàìі÷íі – ÿвлÿþтü ñоáоþ ºдèíó öіліñ
íó ñóкóïíіñтü ріøåíü, оá’ºдíàíèõ ó ïåвíó іºрàр
õіþ, в ¿¿ оñíові лåжèтü ïåвíà ÷åрãовіñтü ïрèéíÿттÿ 
ріøåííÿ тà доìіíóвàííÿ ñтрàтåãі÷íèõ ріøåíü íàд 
тàктè÷íèìè і оïåрàтèвíèìè;

– çà рівíåì ïоіíôорìовàíоñті ïро ñтàí ïро
áлåìè: в óìовàõ вèçíà÷åíоñті – íàÿвíà дåтåрìі
íовàíà іíôорìàöіÿ, що ïовíіñтþ вèклþ÷àº íåвè
çíà÷åíіñтü, íàдàº ìожлèвіñтü ïовíо¿ ідåíтèôікàöі¿ 

Етаïи Складові
Óñвідоìлåííÿ тà ïåрåдáà÷åííÿ 
ïроáлåìè

Екñïрåñ–діàãíоñтèкà çовíіøíüоãо і вíóтріøíüоãо ñåрåдовèщà 
ïідïрèºìñтвà

Форìóлþвàííÿ ïроáлåìíоãо 
ріøåííÿ

Поñтàíовкà öілåé і çàвдàíü, вèріøåííÿ ïроáлåìè, оöіíкà ìожлèвèõ 
àлüтåрíàтèв

Підãотовкà ріøåííÿ
Çáèрàííÿ, àíàліç, оáроáкà дàíèõ, áåí÷ìàркèíã тà вèÿвлåííÿ ìожлèвèõ 
ñтрàтåãіé, оöіíкà відïовідíоñті ñтрàтåãіé ïоñтàвлåíèì öілÿì

Прèéíÿттÿ ріøåííÿ Âèáір вàріàíтó ñтрàтåãі¿ ді¿ тà éоãо рåàліçàöіÿ
Коíтролü çà рåàліçàöіºþ óõвà
лåíоãо ріøåííÿ

Оöіíкà çìіí ó çовíіøíüоìó тà вíóтріøíüоìó ñåрåдовèщі ôірìè, àíàліç 
õодó рåàліçàöі¿ ñтрàтåãі¿, ¿¿ корåãóвàííÿ 

Поетаïний алгоритм з визначеною õарактеристикою неоáõідниõ оïерацій маркетинговиõ 
рішенü

Джерело: складено автором на основі [4, с. 59] 
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оá’ºктà тà éоãо влàñтèвоñтåé, тоìó відïовідíі рі
øåííÿ ìàþтü вèñокó åôåктèвíіñтü і ïрè öüоìó вè
корèñтовóþтüñÿ ôорìàліçовàíі ìåтодè àíàліçó; в 
óìовàõ рèçèкó – íàÿвíà іìовірíіñíà іíôорìàöіÿ, çі
áрàíà ó õоді ріçíèõ ìàркåтèíãовèõ доñліджåíü, що º 
íàéïоøèрåíіøоþ ïрàктèкоþ в ìàркåтèíãó, що дàº 
ìожлèвіñтü врàõóвàтè рèçèк ïрèéíÿттÿ ріøåííÿ, 
що вèçíà÷àºтüñÿ іìовірíіñíèìè õàрàктåрèñтèкàìè 
іíôорìàöі¿ вíàñлідок çàñтоñóвàííÿ ïрè ¿¿ çáорі вè
áірковèõ ìåтодів; в óìовàõ íåвèçíà÷åíоñті – ìàр
кåтолоã íå в çìоçі трàктóвàтè íàÿвíó іíôорìàöіþ 
àáо воíà ïрåдñтàвлåíà ó вèãлÿді ïроìіжкó çíà÷åíü 
áåç çàçíà÷åííÿ ñтóïåíþ іìовірíоñті кожíоãо ç íèõ 
ó дàíèõ ìåжàõ, ïрè öüоìó íà ïåрøèé ïлàí вèõодèтü 
ïідïрèºìíèöüкà іíтó¿öіÿ тà тåоріÿ іãор;

– çà õàрàктåроì ді¿: рåкоìåíдàöіéíі – ріøåí
íÿ íоñÿтü рåкоìåíдàöіéíèõ õàрàктåр; íорìàтèв
íі àктè – õàрàктåрèçóþтü ріøåííÿ відïовідíо до 
вñтàíовлåíèõ íорì тà ïрàвèл; дèрåктèвè – рі
øåííÿ роçроáлÿþтüñÿ вèщèìè орãàíàìè óïрàв
ліííÿ ïо вàжлèвèì ïото÷íèì тà ïåрñïåктèвíèì 
ïроáлåìàì ïідïрèºìñтвà і º оáов’ÿçковèìè длÿ 
íèж÷èõ рівíів óïрàвліííÿ; 

– çà ôóíкöіÿìè óïрàвліííÿ: ïлàíові – º рàöіо
íàлüíоþ ôóíкöіºþ, ñèñтåìàтè÷íоãо ïідõодó до 
оáдóìóвàííÿ тоãо, ÿкèé íàïрÿì діé ïрèéíÿтè, öå 
крàщå, íіж ïроñто рåàкöіÿ тà іìïровіçàöіþ ó від
ïовідü íà ïоді¿, ïроöåñ ïлàíóвàííÿ ìàº íà óвàçі 
ïоñтіéíó роáотó íàд öілÿìè, ïоøóк ріøåíü і íå
óïåрåджåíó оöіíкó ôàктів длÿ кожíоãо дàíоãо 
вàріàíтà; орãàíіçàöіéíі – õàрàктåрèçóº ôóíкöі
оíàлüíà, товàрíо– ôóíкöіоíàлüíà, рåãіоíàлüíо 
ôóíкöіоíàлüíà, товàрíо рèíковà, ïроåктíà, ìà
трè÷íà, дèвіçіоíàлüíà, ïроöåñíà; ìотèвàöіéíі – 
óïрàвліíöі ç вèñокоþ ìотèвàöіºþ доñÿãíåííÿ 
óñïіõó íàáàãàто крàщå вìіþтü óïрàвлÿтè тà рåãó
лþвàтè ñвоºþ ïовåдіíкоþ, ïорівíÿíо ç óïрàвліí
öÿìè ç íèçüкèì тà ñåрåдíіì рівíåì ìотèвàöі¿ до
ñÿãíåííÿ; коíтролüíі – врàõовóþтü коíтролþ çà 
õодоì вèкоíàííÿ çàïлàíовàíèõ ріøåíü;

– çà рівíåì твор÷оñті: рóтèííі – öå доáрå відо
ìі ñïоñоáè діé длÿ вèріøåííÿ вèíèкло¿ ïроáлåìè, 
воíè ÿвлÿþтü ñоáоþ лèøå ñтàíдàртíó рåàкöіþ 
íà тèïовó ñèтóàöіþ і ïо ñóті ñво¿é ріøåííÿìè íå 
º; твор÷і – вèкорèñтовóºтüñÿ ïрè вèáорі íàïрÿì
ків роçвèткó ïідïрèºìñтвà, роçроáöі ñтрàтåãі÷íèõ 
ïлàíів, ріçíèõ коìïлåкñíèõ ìàркåтèíãовèõ ïро
ãрàì, ïрèéíÿтті óíікàлüíèõ ріøåíü;

– çà кілüкіñтþ çàдіÿíèõ оñіá: одèí ó÷àñíèк – од
íооñіáíèé вàріàíт ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовоãо рі

øåííÿ; áàãàто ó÷àñíèків – ñèтóàöіÿ ìожлèвоãо 
вèíèкíåííÿ коíôліктів ìіж ó÷àñíèкàìè ïроöåñó 
ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ [5, ñ. 26].

Óïрàвліíñüкі ріøåííÿ íà вñіõ рівíÿõ орãàíіçàöі¿ 
ïовèííі ïрèéìàтèñÿ відïовідíо до роçроáлåíо
ãо ïлàíó. Ó öüоìó вèïàдкó ïлàíóвàííÿ вèçíà÷àº 
çàãàлüíó ñõåìó роçïоділó рåñóрñів длÿ íàéåôåк
тèвíіøоãо доñÿãíåííÿ áàжàíоãо рåçóлüтàтó.

Прèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ó ñèñтå
ìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì врàõовóº оñíовíі 
ôóíкöі¿ ïідïрèºìñтвà тàкі ÿк вèроáíè÷à, кàдровà, 
іíôорìàöіéíà, çáóтовà тà іíøі. Головíоþ відìіí
íіñтþ ôóíкöіé ìàркåтèíãó º орãàíіçàöіÿ çáóтово¿ 
діÿлüíоñті, роçроáкà товàрíо¿ ïолітèкè, вèв÷åí
íÿ ïоïèтó, àñортèìåíтíà тà роçïоділü÷à ïолітè
кà, орãàíіçàöіÿ рåклàìè тà ñтèìóлþвàííÿ çáóтó. 

Â ñèñтåìі óïрàвліííÿ діÿлüíоñтþ ïідïрèºìñтвà 
ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü що до вèроá
íè÷о¿ ñклàдово¿ іííовàöіéíо¿ ïолітèкè ¿¿ ïрèçíà
÷åíÿ, рåàліçàöіÿ тà ôорìóвàííÿ çдіéñíþºтüñÿ 
÷åрåç роçроáкó, вïровàджåííÿ àáо ïідтрèìкó 
ïроãрàì (ïлàíів) ñтворåííÿ íовèõ товàрів àáо 
ïоñлóã, оíовлåííÿ ìàтåріàлüíо–тåõíі÷íоãо çà
áåçïå÷åííÿ à тàкож óдоñкоíàлåííÿ íàÿвíèõ то
вàрів àáо ïоñлóã ÷åрåç орãàíіçàöіþ ïроãрàìè 
óïрàвліííÿ ÿкіñтþ тà коíкóрåíтоñïроìожíіñтþ. 

Іíôорìàöіéíà ñклàдовà çàáåçïå÷óº åôåктèв
íå вèкоíàííÿ вñіõ ôóíкöіé коìïлåкñó ìàркå
тèíãó çà рàõóíок оïåрàтèвíо¿, доñтовірíо¿, в÷àñ
íо оріºíтовàíо¿ іíôорìàöі¿, çàáåçïå÷åííÿ ÿко¿ 
ïрè ïрèéíÿтті ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ñïроìожíà 
врàõóвàтè ïідïрèºìñтво. Â ñó÷àñíèõ óìовàõ іí
ôорìàöіéíå çàáåçïå÷åííÿ óïрàвліíñüко¿ діÿлü
íоñті ïåрåдáà÷àº ñтворåííÿ тà óдоñкоíàлåííÿ 
іíôорìàöіéíèõ ñèñтåì длÿ ïолåãøåííÿ ïроöåñó 
çáèрàííÿ, àíàліçó тà оáроáкè ìàркåтèíãово¿ іí
ôорìàöі¿ à тàкож вèкорèñтàтè ¿¿ íà корèñтü ïід
ïрèºìñтвà в рåжèìі рåàлüíоãо ÷àñó, що вïлèíå 
íà ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ.

Çà ñó÷àñíèõ óìов ãоñïодàрþвàííÿ длÿ ïід
ïрèºìñтв ñóттºвèì º вèìоãè до ïовíотè, ÿкоñті 
тà ñвоº÷àñíоñті одåржàííÿ é оáроáкè ìàркå
тèíãово¿ іíôорìàöі¿. Під вïлèвоì дàíèõ вèìоã 
відáóвàºтüñÿ тотàлüíèé ïåрåõід до вèкорè
ñтàííÿ ó ìàркåтèíãовіé діÿлüíоñті ïідïрèºìñтв 
åôåктèвíèõ іíôорìàöіéíèõ тà тåõíі÷íèõ çàñо
áів ¿¿ оáроáкè, що íà дàíèé ìоìåíт вèñтóïàþтü 
íåоáõідíоþ (ïротå íå доñтàтíüоþ) óìовоþ çà
áåçïå÷åííÿ рåçóлüтàтèвíоñті óïрàвліííÿ ìàр
кåтèíãоì [6, c. 238 – 244].
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Кàдровà ôóíкöіÿ ó ñèñтåìі óïрàвліííÿ ïідïрè
ºìñтвоì роçãлÿдàºтüñÿ ÿк вèçíà÷àлüíà тà оñо
áлèвà ñклàдовà óïрàвліííÿ ïåрñоíàлоì, що 
ñïрÿìовàíà íà ïокрèттÿ ïотрåáè ïідïрèºìñтвà ó 
вèñококвàліôіковàíèõ кàдровèõ рåñóрñàõ.

Âрàõовóþ÷è тоé ôàкт, що ìàркåтèíã ïåрñоíà
лó º вèдоì óïрàвліíñüко¿ діÿлüíоñті, éоìó влàñ
тèві çàãàлüíі ôóíкöі¿ óïрàвліííÿ: ïлàíóвàííÿ 
(вñтàíовлåííÿ ìåтè, öілåé óïрàвліíñüко¿ діÿлü
íоñті, вèçíà÷åííÿ åтàïів ¿¿ рåàліçàöі¿, вèкоíàвöів, 
рåñóрñів); орãàíіçàöіÿ (вèáір ñтрóктóрè оá’ºктà і 
ñóá’ºктà óïрàвліííÿ, рåàліçàöіÿ ¿õ вçàºìоñтоñóí
ків і вçàºìодіé); коордèíàöіÿ (рåãóлþвàííÿ, корå
ãóвàííÿ, àктèвіçàöіÿ ді¿ орãàíів óïрàвліííÿ); коí
тролü (оáлік і àíàліç рåçóлüтàтів óïрàвліíñüко¿ 
діÿлüíоñті); оáроáкà і оñìèñлåííÿ іíôорìàöі¿ длÿ 
роçóìіííÿ діàлåктè÷íоãо роçвèткó оá’ºктà óïрàв
ліííÿ; ïроãíоç (ìожлèвà оöіíкà ÿвèщ і ïроöåñів, 
õàрàктåрíèõ длÿ оá’ºктà óïрàвліííÿ) [7, ñ. 80].

Çáóтовà ïолітèкà íà ñüоãодíі º íåвідºìíоþ 
÷àñтèíоþ вèроáíè÷о¿ ìàркåтèíãово¿ ïроãрàìè 
ïідïрèºìñтвà, ÿкà ïåрåдáà÷àº ïрèéíÿттÿ ìàркå
тèíãовèõ ріøåíü ç ïèтàíü роçроáкè ñтрàтåãі¿ çáó
тово¿ ïолітèкè тà вèçíà÷åííÿ ìåтодів ñтèìóлþ
вàííÿ çáóтó, оñвоºííÿ öілüовоãо рèíкó відïовідíо¿ 
ïродóкöі¿ тà ïоñлóãè.

Клþ÷овоþ ïроáлåìоþ роçвèткó ñó÷àñíо¿ ві
т÷èçíÿíо¿ åкоíоìікè ñлід íàçвàтè ïроáлåìàтèкó 
ïокрàщåííÿ åôåктèвíоñті вèроáíèöтвà товàрів 
тà ïоñлóã ïідïрèºìñтв вñіõ вèдів тà ôорì влàñ
íоñті в óìовàõ çоñåрåджåííÿ óвàãè íà вèïóñкó 
коíкóрåíтоñïроìожíо¿ ïродóкöі¿ тà çàáåçïå÷åííі 
ïоïèтó ñïожèвàöüко¿ àóдèторі¿ [15].

Бóтè коíкóрåíтоñïроìожíèì оçíà÷àº çàáåç
ïå÷èтè ñтàлèé роçвèток ïідïрèºìñтвà [16, ñ.31].

Пåрåлі÷åíі ôóíкöі¿ ìàркåтèíãó рåàліçóþтüñÿ ç 
ìåтоþ ïідãотовкè тà ïрèéíÿттÿ åôåктèвíèõ ìàр
кåтèíãовèõ ріøåíü длÿ çàáåçïå÷åííÿ ñтіéко¿ ді
ÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà тà отрèìàííÿ ïрèáóткó.

Мàркåтèíãові ріøåííÿ ïрèéìàþтüñÿ íà оñíо
ві àíàліçó відïовідíоãо рèíкó, ÿкèé врàõовóº éо
ãо ñåãìåíтóвàííÿ, тоáто ïоділ íà окрåìі одíорід
íі ÷àñтèíè; öілüовå ïрèçíà÷åííÿ, ç вèділåííÿì 
ïрåдñтàвíèків відïовідíоãо ñåãìåíтó, що вèñтó
ïàþтü в ÿкоñті окрåìèõ ïотåíöіéíèõ ñïожèвà÷ів.

Прè ïрèéíÿтті ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ñтоñовíо 
товàрíо¿ ïолітèкè ñлід ïåрåдáà÷èтè:

– вèáір ïоçèöіоíóвàííÿ – ñтворåííÿ оáрàçó то
вàрó àáо ¿¿ товàрíо¿ ìàркè, ÿкèé ïідïрèºìñтво õо
÷å ïрåçåíтóвàтè ïотåíöіéíèì ïокóïöÿì;

– ôорìóлþвàííÿ öіííоñті товàрó àáо торãо
во¿ ìàркè, що ìàкñèìàлüíо відïовідàº оáрàíоìó 
ïоçèöіоíóвàííþ (ïàкóвàííÿ, коìïлåктàöіÿ, óìо
вè ïоñтàвкè, ñåрвіñíå оáñлóãовóвàííÿ, ãàрàíтіéíі 
óìовè åкñïлóàтàöі¿ тà ñïожèвàííÿ тощо);

– çàáåçïå÷åííÿ ãàрìоíіéíоñті товàрíоãо àñор
тèìåíтó, тоáто ïåрåвіркà: відïовідíоñті ïоçè
öіоíóвàííÿ товàрів в öілоìó (íàÿвíіñтü ó ïокóï
öів óÿвлåííÿ ïро вàжлèвèõ і ïàì’ÿтíèõ çàãàлüíèõ 
рèñàõ вñіõ рåàліçовàíèõ ôірìоþ товàрів); ïрà
вèлüíоñті ïоçèöіоíóвàííÿ товàрів ïідïрèºìñтвà 
ïо відíоøåííþ одèí до одíоãо, колè рåàліçàöіÿ 
одíоãо товàрó íå ïåрåøкоджàº рåàліçàöі¿ іíøоãо. 

Кожíå ïідïрèºìñтво ìàº áóтè твåрдо вïåвíå
íо, що éоãо товàрíèé àñортèìåíт ïоñтіéíо çáå
ріãàº àктóàлüíіñтü длÿ коíкрåтíоãо öілüовоãо 
рèíкó (ñïожèвà÷à, ÿкèé ìàº ïåвíі õàрàктåрíі рè
ñè). Сàìå тоìó ïідïрèºìñтво ìàº вìітè ïлàíóвà
тè ñвоþ діÿлüíіñтü відïовідíо до оñíовíèõ вèìоã 
рèíкó тà ïрèéìàтè ìàркåтèíãові ріøåííÿ íà ко
рèñтü ñïожèвà÷à. Ç öіº¿ ïоçèöі¿ ìàркåтèíã, вè
ñтóïàº ÿк коìïлåкñíèé çàñіá ñïоñтåрåжåííÿ çà 
рèíкоì тà àдàïтàöі¿ діÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà до 
éоãо çìіí (дèв. рèñóíок).

Аíàліç рèíкó і рèíковèõ ìожлèвоñтåé ìàº áрà
тè до óвàãè орãàíіçàöіþ доñліджåíü рèíкó тà оá
роáкó íåоáõідíо¿ іíôорìàöі¿; вèв÷åííÿ ñåрåдовè
щà орãàíіçàöі¿, àíàліç коíкóрåíтíèõ ñèл; вèв÷åííÿ 
тà àíàліç ñïожèвà÷ів.

Âèáір öілüовèõ рèíків врàõовóº àíàліç ºìíоñті 
тà ïроãíоçóвàííÿ роçвèткó рèíкó; ñåãìåíтóвàí
íÿ рèíкó; вèáір öілüовèõ ñåãìåíтів тà ïоçèöіоíó
вàííÿ товàрó.

Тоìó, оñíовíèìè ôóíкöіÿìè ïроöåñó óïрàвліí
íÿ íà ïідïрèºìñтвàõ тà ïрèéíÿттÿ åôåктèвíèõ 
ìàркåтèíãовèõ ріøåíü º:

– вèçíà÷åííÿ рèíково¿ ñèтóàöі¿, вñтàíовлåííÿ
рèíків çáóтó ïродóкöі¿;

– оöіíкà ïотрåáè ó вèроáàõ, àíàлоãі÷íо¿ ïро
дóкöі¿ ïідïрèºìñтвà тà ìожлèвоñті ó çàдоволåííі 
öіº¿ ïотрåáè ïо ñåãìåíтàöі¿ рèíкó в öілоìó тà ок
рåìо ïо кожíоìó вèдó ïродóкöі¿;

– вèçíà÷åííÿ оïтèìàлüíоãо àñортèìåíтó ïро
дóкöі¿;

– вèçíà÷åííÿ рèíково¿ ÷àñткè, àлå кожíоìó
вèдó ïродóкöі¿.

Коìïлåкñ ìàркåтèíãó вèкорèñтовóº роçроáкó 
товàрó; вèáір ìåтодó тà ñтрàтåãі¿ öіíоóтворåííÿ; 
ìåтодè роçïовñþджåííÿ ïродóкöі¿; коìóíікàтèв
íó ôóíкöіþ.
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Ðåàліçàöіÿ çàõодів ìàркåтèíãó – орãàíіçàöіÿ 
ñлóжáè ìàркåтèíãó длÿ ïідïрèºìñтвà; ñтрàтå
ãіÿ тà тàктèкà ìàркåтèíãó; коíтролü вèкоíàííÿ 
ïроãрàìè ìàркåтèíãó. Форìóвàííÿ ìàркåтèíãо
во¿ ñлóжáè в ñèñтåìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì 
доöілüíо çдіéñíþвàтè íà оñíові ïоñтóïово¿ трàí
ñôорìàöі¿ в íå¿ ñлóжáè ïоñтà÷àííÿ і çáóтó, що 
çàáåçïå÷èтü çìіöíåííÿ ïоçèöі¿ товàровèроáíè
ків íà рèíкó ïродóкöі¿ [14].

Мàркåтèíãові ріøåííÿ щодо вèáорó öіíово¿ ïо
літèкè вклþ÷àº:

– вñтàíовлåííÿ öіíè íà íовèé товàр;
– çìіíà öіíè ïрè çìіíі рèíково¿ ñèтóàöі¿;
– óçãоджåííÿ öіí íà вçàºìодоïовíþþ÷і товàрè;
– вèкорèñтàííÿ öіí длÿ ñтèìóлþвàííÿ çáóтó.
Ó рàçі, ÿкщо товàр ïідïрèºìñтвà ïротÿãоì дå

ÿкоãо ÷àñó çàлèøàºтüñÿ óíікàлüíèì, кåрівíèкè 
ïідïрèºìñтвà ïрèéìàþтü ріøåííÿ щодо вèáорó 
ñтрàтåãіé:

– «çíÿттÿ вåрøків» – вñтàíовлåííÿ вèñоко¿ öі
íè, доñтóïíоþ лèøå íåвåлèко¿ ÷àñтèíè ñïожè
вà÷ів – тèì, õто оñоáлèво вèñоко öіíóº ïåрåвà
ãè íовèíкè і ïорівíÿíо ìàло÷óтлèвèé до ¿¿ öіíоþ. 
Піñлÿ çàдоволåííÿ ¿õ ïоïèтó ïідïрèºìñìтво ïрè
éìàº ріøåííÿ çíèжóвàтè öіíó, çàлó÷àþ÷è íàñтóï
íó ãрóïó ïокóïöів. Нèçüкà öіíà ñтàº доñтóïíоþ 
длÿ ìàñовоãо ïокóïöÿ лèøå ïіñлÿ кілüкоõ åтàïів ¿¿ 
çíèжåííÿ. Длÿ áілüøоñті ïідïрèºìñтв ñтàрàтåãіÿ 
«çíÿттÿ вåрøків» çàтÿãóº ïроöåñ рåàліçàöі¿ то
вàрó àáо ïоñлóãè, що ó ñвоþ ÷åрãó вåдå до çíè
жåííÿ доõідíоñті вñüоãо ïідïрèºìñтвà. Стрàтå
ãіÿ «çíÿттÿ вåрøків» доöілüíо çàñтоñовóвàтè ïрè 
вåлèкèõ ñåãìåíтàõ ìàло÷óтлèвèõ до öіí ñïожè
вà÷ів, що вèñоко оöіíþþтü íовèé товàр; çìіöíèтè 
ïоçèöі¿ ñåрåд коíкóрåíтів, ÿкі íå ìожóтü øвèдко 
вèéтè íà рèíок; ïрè çроñтàííі ìàñøтàáів вèроá
íèöтвà ïèтоìі вèтрàтè çíèжóþтüñÿ íåçíà÷íо.

– «çàõоïлåííÿ рèíкó» àáо «ïроíèкíåííÿ íà рè
íок» – вñтàíовлåííÿ áілüø íèçüко¿ öіíè, відрà

çó ïрèвåртàº ìàкñèìàлüíо øèрокå коло ñïожè
вà÷ів. Çàçíà÷åíà ñтрàтåãіÿ ìàкñèìіçóº ïрèáóток 
ïідïрèºìñтвà тà ïодовжóº жèттºвèé öèкл ïро
дóкöі¿ àáо товàрó, що отрèìàло ïідïрèºìñтво çà 
ïåріод éоãо вèроáíèöтвà. Цþ ñтрàтåãіþ доöілüíо 
çàñтоñовóвàтè, ÿкщо:

– вèñокà åлàñтè÷íіñтü ïоïèтó çà öіíоþ, тоáто
ÿкщо відñоток, íà ÿкèé çáілüøóºтüñÿ ïоïèт вèщå 
відñоткà, íà ÿкèé çíèжóºтüñÿ öіíà;

– товàр відíоñèтüñÿ до кàтåãорі¿ ÷àñто кóïóþтüñÿ;
– товàр íàдовãо «ïрèв’ÿçóº» до ñåáå ïокóïöів;
– ïідïрèºìñтво володіº вåлèкèìè ôіíàíñовè

ìè рåñóрñàìè.
Прè ïрèéíÿтті ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ïро вèáір 

ïолітèкè роçïовñþджåííÿ товàрів ïідïрèºìñтво 
вклþ÷àº íàñтóïíå:

По–ïåрøå вèáір ñïоñоáó роçïовñþджåííÿ 
ïродóкöі¿:

– іíтåíñèвíå ïоøèрåííÿ – колè ïродàжі çдіé
ñíþþтüñÿ ÷åрåç áóдü–ÿкоãо ïоñåрåдíèкà, ãото
воãо öèì çàéìàтèñÿ;

– вèáірковå роçïовñþджåííÿ – колè ïрàво íà
рåàліçàöіþ íàдàºтüñÿ íåвåлèкоãо ÷èñлà ïоñå
рåдíèків;

– åкñклþçèвíå ïоøèрåííÿ – колè íà кожíо
ìó товàрíоìó рèíкó вèкорèñтовóºтüñÿ тілüкè 
одèí торãовèé ïоñåрåдíèк (óïовíовàжåíèé дèñ
трèá’þтор), ÿкоìó дàþтüñÿ відïовідíі ãàрàíті¿; 

По–дрóãå, вèáір кілüкоñті ïоñåрåдíèків:
– çíà÷íà кілüкіñтü ïоñåрåдíèків çàáåçïå÷óº

áілüø øèрокå оõоïлåííÿ рèíкó, тàк ÿк öå доçволÿº 
вèéтè íà íåçíàéоìі і вàжкодоñтóïíі éоãо ділÿíкè, 
àлå öå çáілüøóº вèтрàтè íà роçïовñþджåííÿ;

– ìåíøà кілüкіñтü ïоñåрåдíèків çíèжóº вèтрà
тè ïідïрèºìñтвà, ñïрèÿº çáåрåжåííþ вçàºìо
çв’ÿçкó çі ñïожèвà÷àìè тà відïовідíоãо коíтролþ 
íàд ÿкіñтþ тà áåçïå÷íіñтþ оáñлóãовóвàííÿ, ïро
тå íå дàº ïідïрèºìñтвó ìожлèвоñті ïрàöþвàтè íà 
íåоñвоºíèõ рèíкàõ;

Процес уïравління маркетингом 
Джерело: складено автором на основі [7]
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По–трåтº, ïоділ ôóíкöіé ç ïоñåрåдíèкàìè, тоá
то роçïоділ ìіж ïідïрèºìñтвоì тà ¿¿ ïоñåрåдíè
кàìè оáов’ÿçків çà ìàркåтèíãовèì ріøåííÿì:

– çáір і àíàліç дàíèõ ïро ïоïèт тà ïроïоçèöіþ;
– ïроñóвàííÿ товàрó íà рèíок, в тоìó ÷èñлі рå

клàìà;
– çáåріãàííÿ товàрíèõ çàïàñів;
– доñтàвкà товàрів;
– ôіíàíñóвàííÿ оáіãó çàïàñів;
– ïіñлÿïродàжíå оáñлóãовóвàííÿ;
По–÷åтвåртº, вèáóдовóвàííÿ відíоñèí ç ïоñå

рåдíèкàìè в іíøèõ íàïрÿìкàõ: оñíовíèì ç ÿкèõ 
º вèáір ïолітèкè ïроñóвàííÿ ïродóкöі¿ íà ïідïрè
ºìñтві, що доçволÿº íàéкрàщèì ÷èíоì роçкрè
тè тà доíåñтè відïовідíó іíôорìàöіþ ïро товàр 
до ñïожèвà÷à, à тàкож ïåрåкоíàтè ñïожèвà÷à 
в оñоáлèвèõ ïåрåвàãàõ öüоãо товàрó. Â áілüøо
ñті вèïàдків, ïідïрèºìñтвà доñÿãàþтü çà рàõóíок 
åôåктèвíо¿ ïолітèкè коìóíікàöі¿:

– рåклàìà, тоáто оïлà÷óвàíо¿ коìåрöіéíо¿ іí
ôорìàöі¿ ïро ïідïрèºìñтво àáо товàр;

– ïроïàãàíдè, тоáто ïровåдåííÿ çàõодів, що íå 
оïлà÷óþºтüñÿ, çовíіøíіìè íåçàлåжíèìè кàìïà
íіÿìè ó çàñоáàõ ìàñово¿ іíôорìàöі¿ àáо іíøèìè 
ìåтодàìè;

– оñоáèñтèé ïродàж, тоáто óñíоãо ïрåдñтàв
лåííÿ товàрó ïотåíöіéíèì ïокóïöÿì ç ìåтоþ éо
ãо ïродàжó à тàкож вñтàíовлåííÿ тà ïідтрèìкè ç 
ìожлèвèìè ïокóïöÿìè оñоáèñтіñíèõ відíоñèí;

– ñтèìóлþвàííÿ çáóтó, тоáто àктèвіçàöі¿ тà çà
оõо÷åííÿ ïокóïöів, торãовèõ ïоñåрåдíèків тà ïро
дàвöів çà доïоìоãоþ çíèжок, ñïожèв÷оãо крåдèтó, 
ïрåìіàлüíèõ ïродàжів, лотåрåé, áåçкоøтовíо¿ роç
дà÷і çрàçків, çàоõо÷åííÿ ïоñтіéíèõ ïокóïöів і т. ï.

Ó ñó÷àñíоìó áіçíåñі ïрèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ 
ріøåíü ìожå ñтàтè вàжлèвоþ коíкóрåíтíоþ ïå
рåвàãоþ. Підïрèºìñтвà ìожóтü вèïåрåдèтè ñво¿õ 
коíкóрåíтів çà рàõóíок: ïрèéíÿттÿ íàéкрàщèõ рі
øåíü; øвèдøоãо ïрèéíÿттÿ ріøåíü; íàéåôåктèв
íіøоãо çàñтоñóвàííÿ ïрèéíÿтèõ рåøåíèé.

Еôåктèвíіñтü ìàркåтèíãовèõ ріøåíü вèçíà÷à
ºтüñÿ åôåктоì від éоãо рåàліçàöі¿, відíåñåíèì до 
вèтрàт íà éоãо роçроáкó тà рåàліçàöіþ. Голов
íà ìåтà роçроáкè ìàркåтèíãовèõ ріøåíü – çà
áåçïå÷åííÿ ñтіéкèõ коíкóрåíтíèõ ïåрåвàã ïід
ïрèºìñтвà тà çàвоþвàííÿ íèì ìіöíèõ рèíковèõ 
ïоçèöіé. Прèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ìàº 
áàçóвàтèñÿ íà тàкèõ ïрèíöèïàõ: 

– íàóковоñті – ïоÿñíåííÿ тà ïåрåдáà÷åííÿ рèíко
вèõ ÿвèщ тà ïроöåñів íà оñíові íàóковèõ ïоложåíü 

тà ìåтодів, оá’ºктèвíо отрèìàíèõ дàíèõ, вèÿвлåíèõ 
çàкоíоìірíоñтåé роçвèткó ÿвèщ тà ïроöåñів; 

– ñèñтåìíоñті – вèÿвлåííÿ окрåìèõ ñтрóктóр
íèõ åлåìåíтів, що ñтàíовлÿтü ÿвèщå, вèÿвлåííÿ 
іºрàрõі÷íèõ ¿õ вçàºìоçв’ÿçків тà вçàºìоïідïорÿд
ковàíоñті; 

– коìïлåкñíоñті – вèв÷åííÿ ÿвèщ тà ïроöåñів ó 
вñіé ïовíоті, вçàºìоçв’ÿçкó тà роçвèткó; 

– доñтовірíоñті – отрèìàííÿ àдåквàтíèõ дàíèõ 
çà рàõóíок çàáåçïå÷åííÿ íàóковèõ çàñàд ¿õ çáè
рàííÿ тà оáроáкè; 

– оá’ºктèвíоñті – оáлік ìожлèвèõ ïоõèáок, вè
íÿток тåíдåíöіéíоñті в оöіíкàõ; 

– åôåктèвíоñті – доñÿãíåííÿ вèñóíóтèõ öілåé, 
ïорівíÿííÿ вèтрàт і рåçóлüтàтів.

Прèéíÿттÿ ìàркåтèíãовèõ ріøåíü ñïрÿìовà
íо íà вèçíà÷åííÿ íàéкрàщоãо (оïтèìàлüíоãо) 
ñïоñоáó ді¿ ïідïрèºìñтвà çàдлÿ доñÿãíåííÿ ïо
ñтàвлåíо¿ ìåтè. Прè öüоìó ñлід врàõóвàтè тåïå
ріøíþ çàтÿжíó кàрàíтèííó ñèтóàöіþ в Óкрà¿íі ç 
ãлоáàлüíèì роçïовñþджåííÿì çàõворþвàííÿ тà 
ñìåртíоñті ÿкó ñïрè÷èíèлà ïàíдåìіÿ короíàвірó
ñíо¿ õвороáè (COVID–19). 

Âід ïрèéíÿттÿ ñàìå ìàркåтèíãовèõ ріøåíü, ¿õ 
åôåктèвíоñті, áàãàто в ÷оìó çàлåжèтü óñïіõ ÷è 
íåвдà÷à ïідïрèºìñтвà íà ñó÷àñíоìó рèíкó íåçà
лåжíо від ñôåрè éоãо діÿлüíоñті, вåлè÷èíè, ôор
ìè влàñíоñті тà þрèдè÷íоãо ñтàтóñó. 

Ó ñó÷àñíоìó áіçíåñі ñтàло íàáàãàто ñклàдíі
øå ïрèéìàтè ріøåííÿ ÷åрåç íåïåрåдáà÷óвàíіñтü 
íàвколèøíüоãо ñåрåдовèщà, кàрàíтèííі оáìå
жåííÿ, іííовàöіéíó діÿлüíіñтü коíкóрóþ÷èõ ôірì, 
оáìåжåíі рåñóрñè, ріçíі ñтрàтåãі÷íі ді¿ тощо. Тàкі 
óìовè ïрèçводÿтü до тоãо, що ìåтодè тà трàдèöіé
íà ìåтодолоãіÿ ïрèéíÿттÿ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü 
íå ïовíіñтþ відïовідàþтü ïотрåáàì ïідïрèºìöів. 

Âисновки
Мàркåтèíãовà діÿлüíіñтü ïідïрèºìñтвà çàвждè 

ïов’ÿçàíà ç ïоøóкоì тà рåàліçàöіºþ оïтèìàлü
íоãо ріøåííÿ ó ïроöåñі вçàºìоді¿ ìіж вèроáíè
коì ïродóкöі¿ àáо ïоñлóãè тà ñïожèвà÷åì, тоáто 
ìіж ïоñтà÷àлüíèкоì тà çàìовíèкоì. Тоìó оñíо
вíó ÷àñтèíó ïрèéíÿттÿ тà рåàліçàöі¿ ìàркåтèíãо
вèõ ріøåíü ïрàвоìірíо відíоñèтè до клàñó ñклàд
íèõ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü.

Отжå, длÿ åôåктèвíоñті ìàркåтèíãовèõ ріøåíü 
тà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ вèñоко¿ ÿкоñті íåоáõідíèì ó 
ñèñтåìі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì º дотрèìàííÿ 
íàñтóïíèõ óìов:
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• çàñтоñовóвàííÿ íàóковèõ ïідõодів тà оñ
íовíèõ ïоложåíü тåорі¿ ïрèéíÿттÿ ріøåíü;

• вèв÷åííÿ вïлèвó åкоíоìі÷íèõ çàкоíів íà
åôåктèвíіñтü ìàркåтèíãовèõ ріøåíü;

• çàáåçïå÷åííÿ кåрівíèкà, ÿкèé ïрèéìàº ìàр
кåтèíãовå ріøåííÿ, ÿкіñíоþ, доñтовірíоþ іíôор
ìàöіºþ;

• вèкорèñтàííÿ åôåктèвíèõ ìåтодів àíàліçó тà
ïроãíоçóвàííÿ рèíкó;

• çàáåçïå÷åííÿ óìов ïорівíÿííоñті вàріàíтів
ïрèéíÿтèõ ріøåíü;

• дотрèìàííÿ çàкоíоçàв÷о çàкріïлåíоãо ïрè
éíÿтоãо ìàркåтèíãовоãо ріøåííÿ;

• çàáåçïå÷åííÿ áàãàтовàріàíтíоñті тà àлüтåр
íàтèвíоñті ріøåíü;

• вèкорèñтàííÿ íовітíіõ іíôорìàöіéíèõ тåõíо
лоãіé;

• вïровàджåííÿ åôåктèвíèõ ñèñтåì відïові
дàлüíоñті тà ñтèìóлþвàííÿ.

Нà íàøó дóìкó, ïроöåñ ïрèéíÿттÿ ìàркåтèí
ãовèõ ріøåíü – öå ñóкóïíіñтü ïоñлідовíèõ діé, що 
ïрèçводèтü до вèріøåííÿ ìàркåтèíãовèõ çà
вдàíü в óïрàвліíñüкèé діÿлüíоñті ïідïрèºìñтв.
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Сучасні трансформації áізнес–кулüтури 
і ділової етики в ïідïриємницüкому середовищі

Пðåäìåтîì ðîбîти є теоретико–практичні аспекти формування, вдосконалення і підвищення 
значимості бізнес–культури і ділової етики у сфері підприємництва.

Мåтîþ äîсліäжåííя є виділення сучасних тенденцій і закономірностей у розвитку бізнес–
культури у світовому форматі, а також тих відмінностей, що характеризують українське підпри-
ємницьке середовище; встановлення взаємозв’язку репутації і конкурентоспроможності бізнесу 
із запровадженням системи управління відповідністю (комплаєнсу); дослідження особливостей 
Міжнародного стандарту ISO 37301 і можливостей запровадження його в діяльність агрохолдин-
гових компаній в Україні.

Мåтîäи äîсліäжåííя. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання про-
цесів і явищ, емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), 
порівняльного аналізу (визначено стан та проблеми формування ділової етики і комплаєнсу в 
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