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Уніфікація та стандартизація сучасних умов господарювання вимагає від товаровиробників 

орієнтуватися на нецінові методи конкуренції, засновані у тому числі на формуванні 

належного інформаційного образу власної продукції у свідомості споживача. Формування 

такого образу вимагає змін в організації маркетингового управління та потребує 

пристосування параметрів маркетингової діяльності підприємств до формальних на 

неформальних зв’язків між ключовими економічними агентами. Метою дослідження постав 

розвиток теоретико-методичних засад організації маркетингового управління 

підприємством на основі використання парадигми системно-рефлексивного маркетингу. 

Гіпотезою дослідження постало підпорядкування процесу організації маркетингового 

управління вимозі забезпечення можливості збільшення або максимізації «рангу рефлексії 

суб’єкта організації маркетингової діяльності». Гіпотезу доведено шляхом визначенні 

структури предметної області організації маркетингового управління  діяльністю 

підприємства. Об’єктом маркетингового управління обрано наближення економічних 

інтересів споживача та підприємства.  

 

The modern economic conditions unification and standardization require producers to focus on 

non-price methods of competition, based in part on the formation of their products proper 

information image in consumers' minds. Mentioned formation of the production image require to 

change the enterprise's marketing-management organization and claim to adapt enterprises' 

marketing activities to formal and informal relations between key economic agents. The study's 

purpose was to develop the theoretical and methodological foundations of the enterprise marketing-

management organization by involving the system-reflexive paradigm. The study's hypothesis was 

to subordinate the process of enterprise marketing activities organizing to the subject of marketing 

activities reflection rank increasing requirement. The hypotheses have been proved by determining 

the structure of the enterprise's marketing management subject area. Narrowing the consumer and 

the company's economic interests has been chosen as the object of enterprises' marketing 

management. The main stages of the enterprise marketing management organization have been 

listed. Listed steps include the following. The management goals definition and enterprise 

guidelines determination has been provided as the base of the first stage of marketing management 

organization. The marketing management object and subject definition has been determined as the 



main activity for the second stage. Determining the management process organization order has 

been presented as a third stage content. Choosing the management influences directions and 

determining the enterprise reaction to identified deviations has been formalized at this stage. The 

scheme of providing reflection growth as a base of enterprise marketing management organizing 

has been developed. This scheme was used as the third stage organization base. The content of 

management has been determined, and the functions connection to the enterprise organizational 

structure has been developed based on the reflection ranks growth scheme. The set of methods for 

developing and implementing managerial influence has been carried out in the fifth stage. 

Developing the management models and regulations for the managerial influence implementation 

has been presented as the final organizational stage. The peculiarities of each stage expansion by 

the reflective management tools have been determined. 
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Постановка проблеми. Підприємство, як соціально-економічна система, орієнтується на максимізацію 

ефективності діяльності та виконання призначення, для реалізації якого саму й було створено систему. В 

залежності від обраної економічної концепції, яка обґрунтовує появу соціально-економічної системи 

підприємства, її мета може зводитись до отримання прибутку (класична економічна теорія), максимізації 

вартості підприємства (концепція вар тісно-орієнтованого управління та корпоративне управління), створення 

лояльного споживача (маркетинг відносин або партнерський маркетинг) тощо. Кожна з таких концепцій 

орієнтована на отримання певних коштів від кінцевого споживача продукції підприємства (лише кінцевий споживач 

забезпечує зародження фінансового потоку та привносить кошти до логістичної системи підприємства), що 

актуалізує удосконалення виконання функції  маркетингу. Сучасні ж умови функціонування підприємств 

певною мірою ускладнюють виконання даної функції через спрощення інформаційного обміну (накопичення 

інформації дає додаткові переваги споживачу у його виборі), уніфікацію та стандартизацію технічних 

характеристик продукції (високі якісні та технічні показники продукції вже не є виключною конкурентною 

перевагою, а виступають умовою залишення підприємства на ринку), подібність цінової політики (можливості 

цінової конкуренція також обмежується через стандартизацію багатьох елементів продукції). В таких умовах 

актуалізується питання розвитку саме маркетингового управління підприємством та додавання до контурів 

такого управління нового інструментарію, який на думку автора може бути залучений з концепції 

рефлексивного менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації маркетингового управління 

підприємством доволі докладно представлені у наявній економічній літературі, зокрема у працях таких 

дослідників як Ф. Котлер [10], C. Кінгснорт [9], К. Лане [10], C. Холленсен [8] та багатьох інших. Проте такі 

розробки більшою мірою використовують традиційне бачення маркетингу як діяльності з пошуку та 

задоволення ринкових потреб. Вельми цінною у даному випадку є позиція А. Длігача [2], який розробив 

концепцію системно-рефлексивного маркетингу та запропонував орієнтувати маркетингове управління на 

реалізацію інтересів підприємства через створення умов реалізації інтересів споживача та формування у 

споживача бажаного для підприємства сприйняття образу створюваної цінності. Такий підхід спирається на 

класичне визначення рефлексивного менеджменту В. Лефевром як «передачі підстав для прийняття рішень від 

одного суб’єкту до іншого» [5, с. 388]. Нажаль концепція системно-рефлексивного маркетингу має обмежене 

впровадження в практиці діяльності національних товаровиробників. Перешкодою для чого може постати 

відсутність процедури її імплементації до контурів управління підприємством, визначених в традиційній 

парадигмі виділення функцій управління. Окрім того наявні розробки у сфері рефлексивного менеджменту [1; 4; 6; 

7] переважно наголошують на потребі формування рефлексивних впливів не надаючи при цьому конкретних 

форм та способів реалізації таких впливів. Авторські пропозиції будуть спрямовано саме на вирішення 

зазначеної проблеми стандартизації рефлексивних впливів та їх впровадження в контури загального управління 

підприємством.    

Постановка завдання. Метою статті постало удосконалення теоретико-методичних засад організації 

маркетингового управління підприємством на основі використання системно-рефлексивної парадигми маркетингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гіпотезою дослідження  є можливість розгляду 

підвищення рангу рефлексії як критерію успішності організації маркетингового управління. Успішність у 

даному випадку розуміється в рамках пропозицій [11] як задоволення інтересів всіх ключових стейкхолдерів 

підприємства. Відповідно й організація маркетингового управління будемо орієнтувати на врахування рангу 



рефлексії та вимоги наближення різноспрямованих інтересів виробника та споживача один до одного. 

Організаційний процес, як складне явище, має розбиватися на окремі етапи. В основу виділення таких етапів 

покладемо розробки Ю. Іванова та А. Пилипенко [3, с. 85-87], в яких визначено перелік етапів організації 

управління інтеграційним розвитком. Розвитком роботи [3] буде додавання рефлексивної складової до кожного 

з зазначених етапів. Також порядок етапів потребує змін за для більшої відповідності логіці рефлексивного 

підходу. 

Першим етапом організації маркетингового управління постане визначення цілей такого управління та 

орієнтирів діяльності підприємства. При визначенні цілей пропонується враховувати множинність інтересів 

стейкхолдерів, а також множинність теорій менеджменту та точок зору на процес ціле полягання. Для 

уніфікації перелічених на початку статті теорій та концепцій пропонується визначати цілі діяльності 

підприємства через гармонізацію його інтересів з інтересами стейкхолдерів. Відмінність саме маркетингового 

управління полягає у наданні максимального високого пріоритету процесам, що виконує підприємство в рамках 

власної маркетингової діяльності. Тобто робиться наголос на тому, що будь-яке управління орієнтується на 

задоволення кінцевого споживача, але маркетингове управління розглядає таке задоволення у якості головного 

критерію вироблення керівних впливів.  

Другим етапом постане визначення об’єкта та суб’єкта маркетингового управління. За задумом автора 

об’єктом маркетингового управління має бути зона розбіжності інтересів підприємства, споживача та 

стейкхолдерів. В класичному менеджменті керівні впливи виробляються щодо окремих функціональних 

областей підприємства. Стосовно ж зовнішніх контрагентів реалізується маркетингова комунікаційна політика, 

тобто передається певного роду інформація стосовно продукції підприємства та укладаються угоди щодо 

задоволення потреб споживача. Рефлексивне управління дозволяє виробляти непрямі керівні впливи на 

прийняття рішення споживачем (саме тут реалізується зазначена вище можливість формування у контрагента 

підстав для прийняття рішень). Також зазначимо, що при визначенні та зменшенні площини зони узгодження 

інтересів споживача, необхідно враховувати інтереси конкурентів та інших зацікавлених в продукції 

підприємства осіб. Тобто інтереси конкурентів також постають об’єктом рефлексивного маркетингового 

управління, адже підприємство також здано на основі принципів рефлексії впливати на підстави прийняття 

рішень конкурентами.  

Наступним, третім етапом організації, постане визначення порядку організації процесу управління 

(визначення напрямків спрямування керівних впливів та реакції підприємства на виявлені відхилення). Тут слід 

підтримати авторів [3] відносно доречності представлення процесу управління у вигляді циклів зворотних 

зв’язків та можливості використання методології кібернетики та системної динаміки. Розширенням даної 

вимоги є запропонований в роботі А. Длігач [2] контур системно-рефлексивного управління, покладений в 

основу поданої на рис. 1 схеми накопичення рангів рефлексії 
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Рис. 1. Зростання рангів рефлексії як базис організації маркетингового управління підприємством 

Авторська розробка на основі [2] 

 



Усвідомлення представлених на рис. 1 зв’язків визначає зміст наступного етапу організації 

маркетингового управління, пов’язаного з визначенням змісту функцій управління та їх зв’язуванням з 

організаційною структурою підприємства. З одного боку проходження даного етапу буде спиратися на 

загальноприйнятий підхід щодо визначення переліку функцій та формування матриці організаційно-

функціональних проекцій. З іншого боку принципи рефлексії можуть бути застосовані по відношенню до 

внутрішньої взаємодії підрозділів підприємства для формування корпоративної або організаційної культури. 

Тобто взаємодія підрозділів орієнтується на маркетингові принципи (в рамках створення внутрішнього ринку 

на підприємстві або при залученні підприємства до коопераційної взаємодії).  

Реалізація функцій тісно пов’язана з п’ятим етапом організації маркетингового управління в рамках 

якого відбувається формування набору методів розробки й реалізації управлінського впливу. Відбір методів 

відбувається традиційним шляхом виходячи з цільових настанов та рівня розвитку потенціалу підприємства. 

Рефлексивна складова передбачає, що до складу таких методів залучаються інструменти рефлексивного 

менеджменту. Можливим також є групування таких інструментів в рамках окремих складових маркетинг-міксу 

підприємства. Наведемо приклад відбору інструментів рефлексивного менеджменту відносно інструментів 

маркетингової комунікаційної політики. Так, рефлексія зводиться до застосування таких методів як створення у 

споживача бажаного представлення щодо пропонованої цінності (таке представлення цілком собі може 

виявитися навіть викривленим на користь підприємства), демонстрування хибних намірів (в рамках параметрів 

етики та рівня соціальної відповідальності підприємства), надання викривленої або обмеженої інформації, 

активне нав’язування точки зору щодо необхідності або атрибутів створюваної цінності тощо. Відповідно 

інформування в рамках маркетингової комунікаційної політики перетворюється на створення певного роду 

маніпулятивних впливів на споживача. 

Завершальним організаційним етапом буде розробка моделей управління та регламентів здійснення 

управлінського впливу. Тобто має відбутися формалізація умов застосування відібраних інструментів 

системно-рефлексивного маркетингового управління. Формально моделі маркетингового управління 

розподіляються на дві головні групи (в рамках розширеного на першому етапі уявлення про об’єкт 

маркетингового управління). Перша група моделей спрямована на реалізацію керівних впливів на 

функціональні області діяльності підприємства (тобто коригування діяльності внутрішнього середовища). 

Відмінність рефлексивного підходу полягає у можливості вироблення керівних впливів, які спрямовуються у 

зовнішнє оточення. Подібна диференціація керівних впливів системи маркетингового управління відображена 

на рис.2. Тут звернемо увагу на поєднання авторських розробок з концепціями фрактальної природи 

споживчого ринку та присутності підприємства у мережах формування цінності (розширених або інтегрованих 

логістичних ланцюгів створення вартості).  
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Рис. 2. Розширення діапазону керівних впливів при застосування системно-рефлексивної  

парадигми до маркетинг-менеджменту підприємства 

Авторська розробка 

 

Отже, відмінність поданої на рис. 2 схеми полягає у прийнятті означеної вище логіки виділення двох 

складових об’єкту управління. Така логіка в свою чергу надає підприємству переваг у конкурентній боротьбі перш за 

все через можливість розширення кількості варіантів реалізації керівних впливів. З іншого боку розширення об’єкту 

управління та розмаїття керівних впливів розглядається одночасно як головна складність імплементації наведеного 

на рис. 2 підходу до організації рефлексивного маркетингового управління. При виробленні методів рефлексивного 

вже недостатньо орієнтуватися на охарактеризовані при описі п’ятого організаційного етапу методи рефлексії, 

пов’язані переважно зі складовою маніпуляції з інформаційними повідомлення.  

Отже, найбільш вагомою складовою організації системно-рефлексивного маркетингового управління 

підприємством є створення інструментарію такого управління. У даному випадку пропонуємо звернутися до 

розробки В. Нікуліна та В. Новосецельцева [7, с. 65-72], в якій надається характеристика складних методів 

рефлексивного та взаємного рефлексивного управління. Відповідно пропонується інтеграція таких методів до 

означених на рис. 2 контурів системно-рефлексивного управління підприємством з відповідною їх адаптацією до 

принципів маркетинг-менеджменту. Авторською пропозицією у даному випадку є врахування фрактальної 

побудови економічної системи при виробленні сукупності рефлексивних впливів. Тобто рефлексивна складова 

маркетингового управління полягає ще й у передаванні орієнтирів та настанов роботи між різними 

фрактальними рівнями соціально-економічної системи (підприємства та логістичної мережі до якої воно 

входить на основі формальних контрактів або неформальних інституціональних угод). 

У якості прикладу розглянемо варіанти використання залучення методу «опосередкованого впливу на 

процес прийняття управлінських рішень» до наведеної на рис. 2 схеми процесу системно-рефлексивного 

маркетингового управління підприємством. Так, прямий вплив на об’єкт маркетингового управління, якщо це 

споживач, полягає у передаванні інформаційних повідомлень, просуванні бренду чи розробці програм 

лояльності. Тобто в агрегованому вигляді така активність зводиться до мотивації споживача здійснити акт 

купівлі товару. Такі мотиваційні заходи не спрацьовують у разі взаємодії з конкурентами. Рефлексивні впливи у 

даному випадку орієнтуються, наприклад, на параметри цільових функцій, якими оперує конкурент, на 



викривлення критеріїв прийняття рішень, на зміну сприйняття обмежень та зміну сприйняття конкурентом 

параметрів поведінки підприємства на ринку.  

Висновки. В статті представлено сукупність етапів впровадження системно-рефлексивного 

маркетингового управління підприємством. В рамках виділених етапів організації маркетингового управління 

запропоновано змінити цільову орієнтованість менеджменту на гармонізацію інтересів підприємства з 

інтересами споживача продукції за умови здійснення маніпулятивних впливів на усвідомлення споживачем 

своїх інтересів. Проведена диференціація об’єкту маркетингового управління дозволила розподілити керівні 

впливи на прямі (здійснюються в рамках бізнес-процесів підприємства) та рефлексивні (спрямовані на 

стйкхолдерів підприємства та на формування внутрішньої організаційної культури сприяння задоволенню 

інтересів споживача). Тут зазначимо, що відокремлення суб’єкта системи управління від рефлексивного 

управляючого на рис. 2 відображено умовно. Потребує подальшого доопрацювання складова регламентації роботи 

таких рефлексивних управляючих та визначення їх місця в організаційній структурі підприємства. Вирішення 

даного завдання становитиме перспективи подальших розробок автора. Також в подальшому планується 

адаптація методів рефлексивного управління до означеного в статті об’єкта маркетингового управління та 

перетворення їх у регламентовані процедури реалізації керівних впливів.  
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