Науковий реферат статті Пилипенка А. А. та Березовського К. М.
"Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового
управління як складової організації стратегічного менеджменту
підприємств та інтегрованих структур бізнесу"
Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці
організаційно-структурного забезпечення маркетингового управління
промисловим підприємством, яке функціонує в умовах глобалізації.
Визначено зміст поняття та складові форми маркетингового управління.
До характеристик форм маркетингового управління в статті віднесено:
особливості роботи (відбору, використання та утворення конфігурації) з
практиками життєвого циклу; обраний підхід до розкриття й реалізації
функцій маркетингового менеджменту; варіант делегування повноважень
бізнес-одиницям та оптимізації розподілу стратегічних ресурсів за
сегментами цільового ринку; відібрані принципи та мікроінститути
(систему ролей та організаційних рутин) маркетингового управління;
формалізацію взаємозв'язку організаційно-правової форми підприємства
зі структурою системи маркетингового управління; сформований перелік
важелів та інструментів реалізації керівних впливів; параметри та
особливості роботи зі складовими потоку подій.
Доведено, що саме форма маркетингового управління розкриває
напрями забезпечення цілеспрямованих впливів на архітектурне подання
підприємства. За такого підходу форма маркетингового управління
визначає, як саме здійснюється такий керівний вплив з боку системи
маркетингового управління. Для розкриття логіки таких керівних впливів:
проведено типологізацію форм маркетингового управління, вибір яких
узгоджено з комплексом стратегій маркетинг-міксу підприємства та
відбором практик життєвого циклу; обґрунтовано особливості застосування практик життєвого циклу підприємства за окремими формами
маркетингового управління; визначено відмінності в реалізації функції
маркетингового управління за різними його формами.
Вибір форми маркетингового управління підпорядковано фактору
залучення підприємства до інтеграційної взаємодії. Даний фактор
співвідноситься з якісним рівнем системи маркетингового управління
підприємством та ступенем переорієнтації практик життєвого циклу на
маркетингову парадигму. Доведено, що обрана підприємством форма
маркетингового управління не є усталеною характеристикою та може

змінюватися відповідно до зміни споживчих уподобань чи параметрів
бізнес-процесу надання цінності. З оглядом на це визначено особливості
реалізації та розроблено рекомендовані варіанти стратегічних дій зі зміни
форми маркетингового управління.
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