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"Концептуальні засади організації маркетингового управління
промисловим підприємством"
Визначено роль маркетингового управління в життєдіяльності промислового підприємства. Запропоновано етапи побудови системи маркетингового управління підприємством, адаптовані до умов промислових
ринків. Обґрунтовано систему концептуальних положень синтезу маркетингового управління підприємством. Визначено склад та структуру елементів
системи маркетингового управління промисловим підприємством (СМУПП)
через їх співвіднесення з архітектурним описом підприємства та виконуваними підприємством практиками діяльності. Обґрунтовано складові
забезпечення життєздатності СМУПП з виділенням у якості головної
складової консолідованої інформації. Наведено підхід до формування й
узгодженого застосування динамічної, структурної та функціональної
моделей системи маркетингового управління.
Наведені розробки враховують концепцію ринкової орієнтації
діяльності промислових підприємств, яка нині превалює, та будуються на
сучасних здобутках теорії стратегічного маркетингу й суміжних з нею
наукових дисциплін. Змістовно авторська гіпотеза полягає в тому, що
оскільки глобалізація ринкового середовища вимагає належної
трансформації систем управління суб’єктів господарювання, то таку
трансформацію слід ґрунтувати на орієнтації всіх використовуваних та
розподілених в рамках сервісно-архітектурного подання практик діяльності
на засади маркетингу та додавання до формованих систем управління
властивостей рекурсивності (циклічності), нелінійності, синергійності,
орієнтованості на максимізацію рівня стратегічної відповідності підприємства
запитам ринку та проактивне врахування впливу системних подій.
Реалізація означеної гіпотези вимагає формування нових й
удосконалення існуючих інструментів маркетингового діяльності, що
відображено в запропонованій системі концептуальних положень. У рамках
даних концептуальних положень авторами пропонується врахувати
вимоги стандартів архітектурного подання підприємства (ISO 42010) та
стандартів виділення практик (усталених моделей поведінки) життєвого
циклу підприємства (ISO 15288). Означені стандарти використовуються в
процесі проектування підприємства як системного об’єкта. Відповідно
кожна виділена практика має орієнтуватися на забезпечення реалізації й
підтримку цілей маркетинг-міксу підприємства (тут можна говорити про

доречність організації маркетингового управління через сукупність
практик життєвого циклу підприємства).
Впровадження системи маркетингового управління в практику
діяльності промислового підприємства потребує належної її організації,
яка реалізується через відповідний контур синтезу системи маркетингового управління. Такий процес організації СМУПП реалізується у
вигляді встановленої й циклічно виконуваної послідовності дій, у рамках
яких відбувається змістовна ідентифікація функцій маркетингового
управління (формування функціональної моделі СМУПП).
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