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Тема: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

Мета: визначити особливості організаційних структур 

Для побудови маркетингової інформаційної системи (МІС) та управління 

нею необхідно, щоб усі відділи та окремі фахівці діяли спільно. До них можуть 

належати: 

− вища ланка управління; 

− відділ управління маркетингом та управління якістю; 

− відділ управління збутом; 

− групи з розробки нових перспективних виробів; 

− кадри, що займаються дослідженням ринку; 

− відділ бухгалтерського обліку та аналізу, фінансовий відділ; 

− фахівці із системного аналізу та проектувальники систем; 

− дослідники операцій, статистики та фахівці з моделювання; 

− програмісти; 

− фахівці з комп’ютерної техніки. 

Існує декілька підходів до вирішення проблеми організації управління: 

1. Підхід «з чистого аркуша». Розробляється нова схема організаційної 

структури. Як правило, маркетингова інформація надається одними відділами, а 

бухгалтерська — іншими. За відсутності їх координації і сумісності лінійному 

управлінню часто самому доводиться встановлювати цей взаємозв’язок. Таким 

чином, найкращим варіантом є управління традиційних відділів, що займаються 

об’єктом і обробкою інформації, і створення відділу управлінської інформації. 

Незважаючи на те що такий відділ не в змозі забезпечити управління всією 

необхідною інформацією, цілком можливе злиття традиційних відділів у 

комбіновані відділи управлінської інформації. 

2. Робота в комітетах. У деяких компаніях створено комітети МІС. Вони 

слугують для обміну думками і досвідом розвитку МІС, виявляють проблеми, 
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пов’язані з координацією, і вказують на необхідність їх вирішення. Але оскільки 

засідання комітетів потребують певного часу, лінійні менеджери не завжди 

можуть брати в них участь. 

3. Низькорівневий підхід. У деяких компаніях завдання на розвиток МІС 

одержують нижчі фахівці з відділу дослідження ринку. Але таким фахівцям, як 

правило, бракує часу та енергії для подолання організаційних і психологічних 

перепон, з якими вони стикаються. 

4. Підхід інформаційного «координатора». В деяких фірмах при 

збереженні традиційних меж між відділами вводиться посада інформаційного 

«координатора», на яку призначається керівник вищої ланки. Інколи його 

називають директором маркетингових систем. Його завданням є створення 

організаційних зв’язків, які б сприяли об’єднанню зусиль різних відділів і 

підрозділів компаній у розробленні та виконанні плану МІС. 

Структура служби маркетингу на підприємстві визначається характером і 

розміром підприємства, його структурою, типом виробництва, продукцією, 

міжгалузевими і міждержавними зв’язками тощо. 

Фахівці з маркетингу виділяють такі організаційні структури побудови 

його служби залежно від фактору управління: 

− функціональну; 

− орієнтовану на конкретні продукти і послуги; 

− орієнтовану на ринок; 

− орієнтовану на загальне керівництво; 

− матричну. 

Функціональна структура 

Структура управління маркетингом, побудована за функціональним 

принципом, універсальна і придатна для будь-яких напрямів діяльності, зокрема 

виробництва інформаційних продуктів і послуг, оскільки орієнтована на 

реалізацію основних функцій маркетингу: управління і контролю, аналітичні, 

рекламно-збутові. 

Функції управління і контролю: 
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− управління маркетингом як системою; 

− стратегічне і тактичне планування; 

− виконання та контроль маркетингових рішень; 

− оцінювання ефективності маркетингових рішень у досягненні цілі; 

− розроблення пропозицій за всіма аспектами маркетингової 

діяльності (нові продукти, цінова політика, збутова політика). 

Аналітичні функції: 

− систематичний комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього 

середовища, тенденцій їх зміни; 

− аналіз кон’юнктури ринку, покупців, продуктів і послуг, 

конкурентів, постачальників, посередників, представників 

суміжного бізнесу; 

− оцінювання конкурентоспроможності продуктів, послуг; 

− сегментація та аналіз сегментів ринку; 

− аналіз стану і можливостей фірми; 

− визначення «ключових параметрів успіху» (індикаторів). 

Рекламно-збутові функції: 

− організація та стимулювання збуту; 

− розвиток комунікативних зв’язків; 

− організація сервісу; 

− паблік рилейшнз (виставки, презентації, некомерційні акції); 

− формування іміджу фірми; 

− визначення ціни. 

Відповідно до функціональної структури службу маркетингу 

виокремлюють у підрозділ, який очолює перший заступник директора 

організації. Служба маркетингу включає відділ (групу) планування, відділи 

дослідження ринку, реклами і збуту. Її структуру наведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Функціональна структура служби маркетингу 

Відділ планування очолює керівник підрозділу або його заступник. Він 

відповідає за розроблення стратегії і тактики маркетингу в організації, за 

підготовку управлінських рішень у галузі. 

Службу маркетингу будують за функціональною структурою в тих 

організаціях, які розпочинають маркетингову діяльність. Перевагою такої 

структури є те, що вона дає можливість провести відбір перспективних кадрів, 

забезпечити ефективне управління в умовах обмеженої номенклатури продукції. 

Для більшості організацій, що виробляють інформаційні продукти і 

послуги обмеженої номенклатури, ця структура може бути найкращою, оскільки 

потребує мінімальної кількості співробітників (фахівці з реклами, з дослідження 

ринку, відповідальні за збут продукції, керівник підрозділу, що виконує функції 

планування). 

Вада функціональної структури полягає в тому, що в разі розширення 

номенклатури товару і географії ринку втрачається її ефективність, оскільки 

збільшується кількість підрозділів, знижується рівень управління. 

Ускладнюється і планування маркетингу продуктів окремих підрозділів, що 

конкурують в організації під різними торговельними марками. 

Структура, орієнтована на конкретні продукти і послуги 

Така структура дає можливість уникнути недоліків попередньої структури. 

Її з успіхом застосовують великі виробники інформаційних продуктів і послуг, 

діяльність яких спрямована на максимальний прибуток в умовах внутрішньої 

конкуренції між різними видами інформаційних продуктів і послуг. У структурі 

служби (рис. 4) передбачено нові підрозділи, орієнтовані на конкретні 



Маркетингова діяльність 

Максютенко І.Є. 

інформаційні продукти і послуги. Орієнтація полягає в управлінні 

прибутковістю даних інформаційних продуктів і послуг з допомогою 

маркетингу. За таких умов керівники нижчих підрозділів конкурують між собою 

в боротьбі за виділення ресурсів і прагнуть довести, що їх напрямок є 

найприбутковішим в організації. 

 

Рис. 4. Структура служби маркетингу, орієнтована на конкретні продукти 

і послуги 

Орієнтація на продукт дає можливість: 

− докладно розробити план маркетингу конкретних інформаційних 

продуктів і послуг; 

− оперативно реагувати на вимоги користувачів щодо характеристик 

інформаційних продуктів і послуг; 

− ефективно координувати взаємодію фахівців у галузі вивчення ринку і 

реклами збуту; 

− швидко усувати недоліки в процесі виробництва інформаційних 

продуктів і послуг для підвищення якості продукції і 

конкурентоспроможності; 

− стимулювати підвищення компетентності керівників нижчих підрозділів 

конкретних інформаційних продуктів і послуг; 

− прискорити підготовку кадрів за функціональними напрямами з 

подальшою ротацією їх. 

Недолік орієнтації на продукт — об’єктивні передумови, що призводять до 

перевищення керівниками нижчих підрозділів своїх повноважень. Це, зокрема: 
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прагнення вийти на перших осіб організації, обійшовши служби маркетингу, для 

отримання найбільшого сприяння; послаблення окремих важливих функцій 

маркетингу; активізація збутової діяльності, що має за мету швидко отримати 

прибуток; ігнорування довгострокових перспектив. 

Структура, орієнтована на ринок 

Така структура за побудовою схожа на структуру, орієнтовану на продукт; 

відмінність її полягає в тому, що нижчі підрозділи орієнтовані на конкретний 

ринок (рис. 5). 

 

Рис. 5. Структура служби маркетингу, орієнтована на ринок 

Система управління, орієнтована на ринок, повинна допомогти: 

− визначити ринок продукції; 

− визначити відносну ефективність альтернативних засобів 

проникнення на цей ринок; 

− автоматично управляти контрольованими організаціями в процесі 

здійснення маркетингової програми. 

Позитивне в структурі — тісний зв’язок з конкретним ринком, можливість 

комплексно враховувати вимогу користувачів до повного обсягу номенклатури 

організації, швидко тестувати інформаційні продукти і послуги, що мають 

інноваційну природу, на різних ринках і за різними збутовими каналами. 

Структура дає можливість з урахуванням специфічних особливостей 

ринків інформаційних продуктів і послуг якісно представити інформаційні 

продукти і послуги на тих умовах, що домінують на кожному ринку; 

ефективніше використати системи комунікацій, характерні для кожного ринку, 

регіональні інформаційні центри та дрібні підприємства як інформаційних 

посередників. 
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Вада структури — негативний вплив внутрішньої конкуренції між різними 

інформаційними продуктами і послугами в умовах обмеженості ресурсів для 

просування на конкретний ринок збуту. 

Така структура зустрічається рідко, оскільки на великих ринках все 

частіше з’являються маркетингові структури, орієнтовані на просування 

прибуткових продуктів і послуг. Щодо інформаційної галузі, то досить часто 

різні версії одних інформаційних продуктів просуваються на різні ринку 

(сегменти) за різними маркетинговими програмами. 

Структура, орієнтована на загальне керівництво 

Така структура (рис. 6) застосовується в умовах об’єднань, асоціацій і 

включає декілька незалежних організацій, що виробляють різноманітні 

інформаційні продукти та послуги. Кожна з них — самостійна госпрозрахункова 

одиниця; функціонує за принципом самоокупності і самофінансування. Залежно 

від специфіки діяльності будує свою структуру управління маркетингом на базі 

трьох варіантів, наведених вище. Завдання верхньої групи — концентрація 

ресурсів на найприбутковіших напрямах і координація інноваційної діяльності в 

галузі інформаційних продуктів і послуг, вироблення оптимальної політики 

управління ресурсами об’єднання в умовах конкуренції з аналогічними 

об’єднаннями. 

Перевага структури полягає в тому, що вона забезпечує високу дієздатність 

усієї організації і дає можливість глобально координувати загальні проблеми 

(комерційна політика, реклама, управління якістю). 
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Рис. 6. Структура, орієнтована на загальне керівництво 

Ця структура успішно функціонує, коли її верхній ешелон розглядають як 

представника інтересів низових організацій без права втручання в їх 

господарську діяльність, тобто цілком виключено адміністративно-командні 

принципи управління низовими організаціями. 

Матрична організаційна структура управління маркетингом 

За такої структури генеральний директор делегує повноваження щодо 

розподілу ресурсів, виконання маркетингових заходів програми освоєння ринку 

певного продукту разом з тимчасовим підпорядкуванням співробітників усіх 

маркетингових та інших підрозділів, зайнятих розробленням, виробництвом, 

просуванням, рекламою та продажем конкретного інформаційного продукту. 

Ця структура може успішно використовуватися на середніх інформаційних 

фірмах, які здатні виділити ресурси (в тому числі й трудові) на маркетингову 

програму кожного продукту. Виконавці кожного підрозділу мають подвійне 

підпорядкування — керівникові підрозділу та керівникові проекту (рис. 7). 

За такою організаційною структурою управління можна досліджувати 

матрицю в розрізі рядків або стовпців. 

Аналіз по рядках — це аналіз розподілу заходів, засобів, ресурсів по 

окремих проектах (продуктах); дає змогу приділити увагу кожному проекту. 
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Рис. 7. Матрична організаційна структура управління маркетингом: 

Di — заходи, засоби, трудові ресурси досліджень та розробки i-го 

продукту; Bi — заходи, засоби, трудові ресурси виробництва i-го 

продукту; Mi — маркетингові дослідження, рекламні заходи, збут, просування i-

го продукту; Fi — фінансові та трудові ресурси, виділені для i-го продукту. 

 

Аналіз по стовпцях — це аналіз розподілу по проектах заходів, засобів і 

ресурсів по кожній функції управління; забезпечує реалізацію принципу 

взаємозалежності та взаємообмеження стратегічного розвитку. 

Звичайно, наведена матриця має суто умовний характер, але її можна 

розширити, підключивши новий продукт (рядок матриці), всі маркетингові 

функції або якісь інші, що мають значення для конкретних продуктів чи послуг. 

Вона дає змогу приймати рішення, оптимальні для всіє організації в цілому, і 

розв’язувати конфліктні ситуації. 

Основні вади: складний процес управління; важко встановити баланс між 

двома лініями відповідальності; потребує зайвих витрат часу та додаткових 

узгоджень за кожним управлінським рішенням. 

Таку структуру доцільно використовувати в науково-дослідних установах, 

інформаційних фірмах, які займаються розробленням інформаційних продуктів, 

технологій тощо. 

Вибираючи конкретну структуру організації, треба мати на увазі, що 

працювати доведеться в нестабільному середовищі: загострюються соціальні 

проблеми, що негативно впливає на стабільність кадрів; посилюється 

конкуренція, змінюються споживчі переваги. Маркетингова служба призначена 

стримувати негативний вплив цих факторів на розвиток організацій, навіть за 

можливості конфлікту з чинними структурами підготовки управлінських рішень. 
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Ефективність структури управління маркетинговими службами 

досягається за додержання таких принципів її побудови: 

− наявність чітко сформульованої мети системи; 

− максимальна простота структури; 

− система зв’язків повинна забезпечувати чітку передачу інформації, 

мати відповідний зворотний зв’язок; 

− відсутність «подвійного» командування; 

− оптимальна кількість підлеглих; 

− кількість ланок має бути такою, щоб вони забезпечували 

оперативність управління, виконання поставлених завдань; 

− завдання лінійного керівництва і функціональних служб мають бути 

чітко розмежованими та скоординованими; 

− координацію дій повинно здійснювати вище керівництво. 

Зрозуміло, що управлінське рішення вищого менеджера за своїми 

позитивними і негативними наслідками суттєво вагоміше за рішення, прийняті у 

середній ланці управління. 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Система маркетингової інформації 

це  

а) формують тимчасові групи спеціалістів, куди 

скеровують персонал і необхідні ресурси з 

функціональних відділів 

2. За матричної організаційної 

структури управління  

б) створення самостійних господарських ланок, 

орієнтованих на виробництво окремих готельних 

послуг, ринок або категорію споживачів 

3. Продуктовий тип організаційної 

структури управління передбачає  

в) виконанні окремих функцій спеціалізованими 

органами управління й окремими спеціалістами, 

котрі мають значні управлінські повноваження 

4. Суть функціональної 

організаційної структури управління 

полягає у  

г) підготовку переліку необхідних коригуючих 

заходів залежно від величин і причин відхилень 

фактичних показників від запланованих; 

контроль за виконанням річних планів; контроль 

динаміки прибутковості 

5. Виконання плану та контроль 

процесу маркетингового управління 

передбачає  

д) визначення конкретних заходів за всіма 

напрямами діяльності фірми; складання 
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оперативного плану; розроблення шляхів його 

реалізації  

6. Тактичне планування процесу 

маркетингового управління 

передбачає  

е) визначення та обґрунтування стратегій 

маркетингу; вибір напрямів і встановлення 

областей тактичних заходів для досягнення цілі 

7. Стратегічне планування процесу 

маркетингового управління 

передбачає  

ж) пропозицію стратегічних цілей на базі першої 

стадії; оцінку цілей з урахуванням кон’юнктури 

ринку; підготовку рішень для стратегічного 

планування 

8. Підготовка маркетингових рішень 

процесу маркетингового управління 

передбачає  

з) виявлення причин (зовнішніх і внутрішніх); 

оцінку компетентності та ефективності праці 

співробітників; опис стану і прогноз на майбутнє 

9. Аналіз попередньої діяльності 

процесу маркетингового управління 

передбачає  

и) вироблення і перевірки правильності 

прийняття рішень і причинно-наслідкових 

зв’язків, що підвищать спроможність менеджера 

оцінювати результати заходів і дадуть змогу 

набути більший досвід 

10. Інформація для фундаментальних 

досліджень використовується для  

к) включати в себе систему польових 

експериментів, що уможливлює перевірку на 

практиці альтернативних маркетингових 

програм, отриманих шляхом комп’ютерного 

моделювання 

11. Інформація для 

планування  повинна  

л) здійснення постійного контролю за 

маркетинговою діяльністю і швидкого виявлення 

тенденцій, проблем і можливостей 

12. Інформація для 

контролю передбачає 

м) сукупність процедур і засобів обробки 

техніко-економічної інформації, вивчення і 

формування попиту на продукцію, методології та 

використання засобів масової інформації, 

реклами 

 


