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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Розглянуто сучасні підходи до управління високотехнологічним маркетингом, на основі чого 

визначено фактори, які мають безпосередній вплив на результати та ефективність маркетингової 

діяльності на високотехнологічному підприємстві. Узагальнення розглянутих підходів дозволило 

розробити концептуальну модель управління високотехнологічним маркетингом, виділивши в ній  

стратегічний рівень управління, куди віднесено функції з забезпечення ринкової орієнтації, 

планування, розвитку здатностей, організації та бюджетування маркетингової діяльності. 
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Постановка проблеми. Зміст маркетингової діяльності на високотехнологічному 

підприємстві помітно відрізняється від інших видів маркетингу через існування 

важливих особливостей високотехнологічних ринків та високотехнологічного 

підприємництва [1–4]. Це в свою чергу висуває спеціальні вимоги до управління 

маркетингом як бізнес-функцією на високотехнологічному підприємстві [5], оскільки 

загальновизнано, що стан та тенденції, які спостерігаються в маркетинговому 

середовищі компанії, мають значний вплив на практики та способи керування 

маркетингом в ній [6]. 

В свою чергу фінансові результати діяльності компаній залежать від того 

наскільки вдало ними обрано та здійснено бізнес-стратегію [7], що  базується в тому 

числі і на організаційних аспектах забезпечення маркетингової діяльності [7–9]. В 

цьому зв’язку, враховуючи, що успіх підприємств на ринках високотехнологічної 

продукції має надзвичайне значення для успішного розвитку економіки в сучасних 

умовах [10–12], значної актуальності набуває саме дослідження та розв’язання 

проблем, які пов’язані з управлінням маркетинговою функцією на 

високотехнологічних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасні дослідники проблематики управління 

маркетингом в першу чергу звертають увагу на багатозначність трактування цього 

поняття у вітчизняній літературі [13, 14]. Викликано це тим, що поняття управління 

маркетингом іноді змішують за своїм змістом з поняттями «маркетинг-менеджмент»  
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або «маркетинговий менеджмент», які мають англомовне походження [15]. Більше 

того, в літературі також згадується поняття «маркетингове управління», яке деякими 

авторами ототожнюється також з управлінням маркетингом [15]. Таке ототожнення 

викликає сумнів, оскільки більш доцільно під маркетинговим управлінням розуміти 

систему ринково-орієнтованого управління підприємством в цілому [13], тоді як під 

управлінням маркетингом доречніше мати на увазі управлінську діяльність, яка 

спрямована на досягнення маркетингових цілей підприємства [16, 17].  

На важливість теоретичного вирішення проблем управління маркетинговою 

функцією підприємства звертають свою увагу зарубіжні та вітчизняні вчені, які 

досліджували такі його складові як, наприклад, організація маркетингу – Е. Олсон, С. 

Слейтер та Т. Гульт [8], В.Форіз та Н. Морган [9], Дж. Уоркмен, C. Хомбург, К. 

Грюнер [18], А. Войчак [19]; або оцінка ефективності маркетингу –О. Костюк, Н. 

Тижай, Н. Фаєк [20], І. Решетнікова [21], Ю. Робул [22]. Таким чином, можна 

стверджувати, що загальні управлінські аспекти забезпечення ефективності 

маркетингової діяльності на підприємстві мають значний науковий інтерес та 

перебувають в полі постійної уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Цей інтерес спостерігається, зокрема, й до проблематики управління маркетингом 

на високотехнологічних підприємствах [5, 23–25]. До перших праць в цьому 

напрямку належить дослідження В. Шанкліна та Дж. Раянса, що присвячене 

управлінню змінами в високотехнологічних компаніях, в яких відбувається 

трансформація від бізнес-моделі, для якою джерелом рушійності є інновації 

(innovation-driven), до бізнес-моделі, де рушієм є ринок (market-driven). Викладаючи 

результати дослідження, В. Шанклін та Дж. Раянс приділяють значну увагу 

особливостям організації маркетингу в таких високотехнологічних компаніях в 

частині забезпечення їх ефективної взаємодії з підрозділами сфери НДДКР [24]. Інша 

група вчених у складі А. Гупти, С. Раджи та Д. Вайлмона також досліджувала питання 

інтеграції маркетингу та НДДКР у високотехнологічних компаніях. Ними зроблено 

висновки про те, що лише найвищий ступінь інтеграції між цими функціями 

забезпечує ринкову успішність високотехнологічних розробок, а отже вимагає 

відповідних організаційних рішень [25, 26]. Проблема інтеграції маркетингу та 

НДДКР у високотехнологічних компаніях знайшла подальший розвиток у працях М. 

Перрі та М. Сонга, які на прикладі японських компаній виявили когнітивні 

особливості сприйняття менеджерами НДДКР та маркетингу важливості та стану 

своєї взаємодії [27–30]. Подібне дослідження китайських високотехнологічних 

компаній також підтвердило наявність позитивного причинно-наслідкового зв’язку 

між рівнем інтеграції НДДКР-маркетинг та економічними результатами, а також 

виявило, що пріоритетами такої інтеграції є участь спеціалістів сфери НДДКР у 

відборі ідей нових продуктів, у розробці комунікаційних стратегій для клієнтів нових 

продуктів, у навчанні користувачів нових товарів і у аналізі потреб клієнтів [31].  

Певним етапом у подальшому розвитку теорії управління високотехнологічним 

маркетингом стала праця К. Мьоллера та А. Раяла [23], де було обґрунтовано 

необхідність забезпечення гнучкості управління маркетинговою діяльністю на 

високотехнологічному підприємстві шляхом її децентралізації з одночасним 

забезпеченням координованості за рахунок застосування мережевого підходу. 

Розвиваючи ці ідеї, австрійський економіст Д. Шнайдера стверджує, що послідовна 

орієнтація високотехнологічного підприємства на споживачів і конкурентів вимагає 



26 ISSN 2079-0767 Вісник НТУ «ХПІ».2013 № 44(1017) 
 

 

інтенсивної взаємодії комерційного і технічного персоналу, узгодженої, орієнтованої 

на споживача діяльності всіх служб і, таким чином, високої гнучкості підприємства. 

Це викликає необхідність формування відповідної культури підприємства, ставить 

зовсім нові вимоги до структури і методів управління, до організації роботи 

підрозділів, а також до особистих якостей персоналу, оскільки така орієнтація на 

споживача повинна твердо вкоренитися у способі мислення всіх співробітників 

підприємства, а не тільки відділу збуту [32]. 

Таким чином, протягом останнього десятиліття уявлення про основні проблеми 

управління високотехнологічним маркетингом еволюціонували від концентрації на 

організаційних питаннях інтеграції маркетингу та НДДКР до визначення більш 

широкого кола проблем, які необхідно досліджувати. В той же час, досі відсутнє 

комплексне узагальнення сучасних підходів до управління маркетинговою функцією 

на високотехнологічному підприємстві, хоча певні спроби в цьому напрямку 

робилися. Так, в дослідженні О. Тєлєтова було проаналізовано наявність специфічних 

особливостей здійснення управління маркетингом інноваційної виробничо-технічної 

продукції, які викликані необхідністю роботи в умовах невизначеності, та, зокрема, 

розглянуто деякі питання управління маркетинговою інформацією, формування 

асортименту виробничо-технічної продукції, видозмінення організаційних структур, 

управління ланцюгами дистрибуції, оцінки ефективності маркетингу [5]. 

Заслуговують на увагу також результати дослідження процесів управління 

маркетингом в біотехнологічних компаніях Португалії, яке було здійснене К. Костою, 

М. Фонтесом та М. Хайтором [33]. 

Необхідність творчого перегляду відомих підходів до управління маркетингом 

високотехнологічної продукції стала особливо на часі, починаючи з літа 2012 року, 

коли група практиків маркетингу в Сан-Франциско сформулювала так званий 

«Маніфест Agile маркетингу». Маніфест сформований навколо ідей, представлених в 

декількох незалежних працях з Agile маркетингу, які були опубліковані за останні 

кілька років [34, 35]. Використовуючи ці напрацювання в якості відправної точки, 

представники професійної спільноти зібралися і проголосували за те, що вони 

вважають сімома основними цінностями Agile маркетингу [36]: 

1. Підкріплене практичним досвідом навчання замість особистих вподобань і 

усталених норм. 

2. Співпраця, яка зосереджена на клієнтах, замість силосу та ієрархії. 

3. Адаптивні та ітераційні кампанії замість кампанії «великого вибуху». 

4. Процес відкриття клієнта замість статичного передбачення. 

5. Гнучке планування замість жорсткого. 

6. Реагування на зміни замість дотримання плану. 

7. Багато невеликих експериментів замість кількох великих проектів. 

На даний момент Agile маркетинг в першу чергу отримав розповсюдження в 

галузях інформаційних технологій, програмування та інтернету, але слід очікувати 

його поступового застосування і в інших високотехнологічних секторах.  

Все це свідчить про постійний науковий пошук в сфері управління 

високотехнологічним маркетингом, результатом якого стає поява нових уявлень про 

його можливі засоби та моделі. 



ISSN 2079-0767 Вісник НТУ «ХПІ». 2013 № 44(1017)     27 
 

 

Формулювання цілей статті. Розробити концептуальну модель управління 

маркетинговою функцією на високотехнологічному підприємстві на основі аналізу та 

узагальнення сучасних підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У спрощеному вигляді вплив 

управління маркетингом на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства має 

вигляд, який представлено на рис. 1 [7].  

 

 

 
 
Рис. 1 – Спрощена модель впливу управління маркетингом на фінансові результати 

діяльності підприємства. 

 

Маркетингові процеси та заходи, які разом утворюють маркетингову функцію, 

перебувають під впливом контрольованих факторів внутрішнього середовища 

підприємства та неконтрольованих зовнішніх факторів. З цього випливає, що 

визначення внутрішніх контрольованих факторів підприємства, які мають вплив на 

результативність та ефективність маркетингових процесів та заходів, є тотожним 

визначенню складових управління маркетингом.  

До таких факторів відносяться: 

- ринкова орієнтація [37–40], 

- планування маркетингової діяльності [33, 41–45], 

- розвиток маркетингових здатностей [3, 33, 37, 40, 46–48], 

- організаційні рішення у сфері маркетингу [8, 9, 18], 

- бюджетування маркетингової діяльності [49–53]. 

Перелік факторів визначено за результатами аналізу досліджень, де обґрунтовано 

їх вплив на результативність та ефективність маркетингових процесів й заходів, 

зокрема, попередніх досліджень з узагальнення складових управління 

маркетинговою функцією [33, 40]. 

Отже, модель управління маркетинговою діяльністю підприємства в якості своїх 

складових має включати перелічені вище фактори (рис. 2). Саме ця модель може бути 

покладеною в основу узагальнення сучасних підходів до управління 

високотехнологічним маркетингом.  

Проаналізуємо перелічені складові управління маркетинговою діяльністю з точки 

їх особливостей та ролі на високотехнологічних підприємствах, які діють в умовах 

підвищеної швидкості та непередбачуваності технологічних та ринкових змін [3].  

Як показують сучасні наукові дослідження в сфері маркетингу, успішність 

розбудови та вдосконалення маркетингової діяльності в першу чергу визначається 

наявністю ринкової орієнтації підприємства [37, 54, 55]. Особливої важливості це 

набуває для високотехнологічних підприємств [3].  

Серед визначень поняття ринкової орієнтації домінують два: перше базується на 

сприйнятті її як особливої організаційної культури [38], а друге - як характерної 
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поведінки [56]. Досліджені на сьогоднішній день підходи до забезпечення ринкової 

орієнтації підприємств базуються виключно на тому чи іншому з цих визначень [54]. 

В той же час, аналіз цих визначень дозволяє стверджувати про динамічну 

дуалістичність ринкової орієнтації. Саме цю властивість і можна покласти в якості 

засадничої для розробки комплексного підходу до забезпечення ринкової орієнтації 

підприємств. Такий підхід передбачає дві основні стадії: заходи зі зміни 

організаційної поведінки в напрямку поглиблення ринкової орієнтації, з наступним 

закріпленням цих змін на рівні організаційної культури. 

 

 
Рис. 2 – Модель управління маркетинговою діяльністю 

 

Саме цей підхід до управління ринковою орієнтацією мусить бути застосованим 

на високотехнологічних підприємствах. Поточна дискусія про роль ринкової 

орієнтації на високотехнологічних ринках може бути успішно розв’язаною з 

урахуванням модеруючої ролі, по-перше, організаційних рішень щодо інтеграції 

маркетингу та НДДКР, а, по-друге, розвитку маркетингових здатностей, які мають 

безпосередній зв'язок з практиками виконання маркетингових заходів та процесів 

[57].  

Окремо важливо зазначити, що запровадження ринкової орієнтації на 

високотехнологічному підприємстві є обов’язковою передумовою розвитку 

маркетингових здатностей, які охоплюють всі процесні області високотехнологічного 

маркетингу.  

Розвиток високотехнологічного маркетингу в середовищі невизначеності, 

нестабільності, складності та неоднозначності може бути успішним тільки за умови 

постійного вдосконалення маркетингових здатностей, що є наступним завданням 

управління високотехнологічним маркетингом [58].  

Питанню про те, як підприємства можуть придбати і поліпшити свої здатності, 

надається помітна увага в сучасній міжнародній науковій літературі з менеджменту 

[46]. Існують різні підходи, які застосовуються для відповіді на це питання. 
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Відповідно до концепції загального управління якістю (TQM), це може бути 

досягнуто за рахунок забезпечення безперервного вдосконалення і реінжинірингу 

бізнес-процесів [59]. Управління знаннями є іншою перспективою, яка надає власний 

інструментарій для розвитку і використання динамічних та операційних здатностей 

[60], тоді як концепції збалансованої системи показників [61] та «організації, яка 

навчається» або самонавчальної організації (learning organization) [62] підкреслюють 

роль саме навчання як важливої області для побудови та посилення маркетингових 

здатностей. Зокрема, деякі автори обґрунтовують важливість навчання від альянсів та 

партнерів для створення здатностей підприємства [63, 64], тоді як інші пропонують 

використовувати метод аналізу конкретних ситуацій з метою фіксації та поширення 

явних (формалізованих – explicit) та прихованих (неявних – tacit) бізнес-процесних 

знань шляхом навчання на робочому місці в наукомістких організаціях [65]. В якості 

широко розповсюдженого механізму навчання для виявлення і підвищення цінних 

здатностей маркетингу також визнається бенчмаркінг [66]. Нещодавно також була 

запропонована концепція адаптивних здатностей, згідно якої стверджується, що 

підприємства намагаються швидше за своїх конкурентів перекрити розрив 

здатностей, застосовуючи так зване пильне ринкове навчання, адаптивне 

експериментування, а також "відкриті" маркетингові здатності [47]. Розвиток 

маркетингових здатностей вимагає також горизонтальної інтеграції між підрозділами 

як комбінації взаємодії та співпраці [48]. Широко визнано, що корисним підходом 

навчання менеджерів для виявлення і розширення цінних здатностей маркетингу в 

умовах невизначеності, нестабільності, складності та неоднозначності є ситуаційне 

навчання, яке розвиває вміння визначати проблеми та формулювати альтернативні 

рішення [65, 67, 68]. Таким чином, з огляду на переглянуті підходи загальновизнаним 

можна вважати те, що маркетингові здатності підприємства постають за рахунок 

спільних зусиль з постійного навчання персоналу на своєму робочому місці. 

Що стосується наступних складових управління високотехнологічним 

маркетингом, то проблеми планування маркетингової діяльності 

високотехнологічних підприємств порівняно мало досліджені. Перспективні 

напрямки досліджень в цій сфері пов’язані із розробкою гнучких методів планування 

маркетингу [36], зокрема із застосуванням методів сценарного планування [69] та 

концепції Lean canvas для стартапів [70, 71]. Концепція Lean canvas є перспективною 

також і для вирішення проблем гнучкого бюджетування високотехнологічного 

маркетингу та управлінської оцінки його результатів [70, 71].  

В той же час, як вже було показано раніше, організаційним питанням 

високотехнологічного маркетингу дослідниками історично приділялася достатня 

увага. Ними визначено типові проблеми з організації маркетингу на 

високотехнологічних підприємствах та розроблено методи їх вирішення, серед яких 

застосування адаптивних структур [23, 32], децентралізація маркетингової служби 

[23, 32], а також інтеграція маркетингу та НДДКР [23–32]. Зауважимо, що всі 

перелічені рішення виявляються ефективними тільки за передумови забезпечення 

ринкової орієнтації підприємства.  

З огляду на проведений аналіз концептуальна модель управління маркетинговою 

діяльністю на високотехнологічному підприємстві в цілому є тотожною до моделі, 

представленої на рис. 2. Суттєвою відзнакою є існування причинно-наслідкового 

зв’язку впливу ринкової орієнтації на сферу прийняття організаційних рішень в 
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частині забезпечення ефективної інтеграції маркетингу та НДДКР (рис. 3). Окремо 

виділено стратегічний рівень управління маркетингом, оскільки комплексне 

розв’язання питань, які входять до його складу, потребує системних та 

скоординованих управлінських зусиль протягом порівняно значного проміжку часу, 

а їх результат має довгостроковий результат. В свою чергу, зв’язка «маркетингові 

процеси та заходи – маркетингові результати» перебуває в зоні операційного 

управління маркетингом. 

 

 
 

Рис. 3 – Концептуальна модель управління маркетинговою діяльністю на 

високотехнологічному підприємстві 

 

Проведений вище аналіз сучасних підходи до управління маркетинговою 

функцією на високотехнологічному підприємстві свідчить, що більшість з них 

концентрується на ідеях щодо розвитку елементів запропонованої концептуальної 

моделі. Якісно від цього відрізняється лише підхід agile маркетингу, який виходить в 

першу чергу з принципів, а не елементів управління, та висуває особливі вимоги до 

операційного управління маркетингом. В той же час ці підходи не суперечать між 

собою, а доповнюють один одного. Комплексне застосування розглянутих підходів 

дозволяє найповніше досягнути цілей управління високотехнологічним маркетингом. 

Досліджені зв’язки між складовими управління високотехнологічним маркетингом 

передбачають існування певної послідовності між ними. Як бачимо, впровадження 

ринкової орієнтації є передумовою успішності подальших кроків з вдосконалення 

інших складових управління, тоді як лише забезпечення їх загальної адекватності 

умовам високотехнологічного середовища дозволяє досягнути кінцевої мети 

підвищення ефективності та результативності маркетингових процесів й заходів. 

 

Висновки. Дослідження та розв’язання проблем, які пов’язані з управлінням 

маркетинговою функцією на високотехнологічних підприємствах, мають значний 
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науковий та практичний інтерес. Результатом постійного наукового пошуку в сфері 

управління високотехнологічним маркетингом стала еволюція досліджень від 

концентрації на організаційних питаннях інтеграції маркетингу та НДДКР до 

окреслення більш широкого кола проблем, які необхідно вивчати. Узагальнення цих 

досліджень дозволило визначити перелік внутрішніх контрольованих факторів 

підприємства, які мають вплив на результативність та ефективність маркетингових 

процесів та заходів, до яких відносяться ринкова орієнтація, планування 

маркетингової діяльності, розвиток маркетингових здатностей, організаційні рішення 

у сфері маркетингу, бюджетування маркетингової діяльності. Перелічені фактори 

покладено у основу концептуальної моделі управління високотехнологічним 

маркетингом. Подальші дослідження в даній сфері потребують вивчення місця Agile 

маркетингу в системі управління високотехнологічним маркетингом, зокрема, 

забезпечення на основі його принципів операційної маркетингової діяльності, а також 

вивчення харктеру впливів на це з боку складових стратегічного рівня. Іншим 

напрямком досліджень може бути вивчення способів забезпечення зворотних зв’язків 

для операційного та стратегічного управління згідно розробленої концептуальної 

моделі. 
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The study systematizes modern approaches to the management of marketing function at the high-tech 

company that allows to identify factors that have direct impact on the high-tech marketing performance. 

Consequently the conceptual model of management process of high-tech marketing was suggested, where, 

in particular, the strategic management level was defined including the following elements: market 

orientation, planning, capability development, organizing and budgeting of marketing operations. 

Keywords: high-tech marketing, marketing management, market orientation, marketing ability, Agile 

Marketing. 

 

Рассмотрены современные подходы к управлению высокотехнологическим маркетингом, на основе 

чего определены факторы, оказывающие непосредственное влияние на результаты и эффективность 

маркетинговой деятельности на высокотехнологическом предприятии. Обобщение рассмотренных 

подходов позволило разработать концептуальную модель управления высокотехнологическим 

маркетингом, выделив в ней стратегический уровень управления, куда отнесены функции по 

обеспечению рыночной ориентации, планирования, развития способностей, организации и 

бюджетирования маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: высокотехнологичный маркетинг, управление маркетингом, рыночная 

ориентация, маркетинговые способности, Agile маркетинг. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ  

 
Актуальність проблем інноваційного розвитку сьогодні в умовах нової економіки та інтеграції 

інноваційних процесів – це проблема інтеграції науки і виробництва, інновацій і інвестицій, а також 

розвитку науки і техніки. У статті розглянуто проблему інтеграції інноваційного потенціалу країни 

у науково-технічну інноваційну діяльність. 

Ключові слова: рейтинги економіки України, розвиток інноваційної діяльності,  інноваційний 

потенціал, ефективність, виробництво. 

 

Вступ. Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоздатності 

економіки, рівня розвитку і особливо ефективності функціонування національної 

інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку вітчизняної 

економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі за  

рахунок економічного зростання на європейські стандарти життя українських 

громадян. Головна системна проблема полягає в тому, що результативність, якість 

функціонування і структура креативної частини національної інноваційної системи – 

сектору досліджень і розробок, освіти, винахідництва – не повною мірою 

відповідають потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. З іншого 

боку, структурно відстала, технологічно низькоукладна вітчизняна економіка, 

отримана у спадок від СРСР, а також система підприємництва, що склалася під  
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