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РОЗДІЛ 8  

ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ 

МАРКЕТИНГУ 

 

 

8.1. Розвиток служби маркетингу 

 
Реалізація концепції маркетингу на підприємстві вимагає створення 

відповідної служби маркетингу. На сьогодні без такої служби, що 
забезпечує проведення маркетингових досліджень з вивчення 
перспектив попиту, вимог споживачів до товару і його властивостей, 

тенденцій цих вимог під впливом різних факторів, виробникам важко 
вижити в конкурентній боротьбі. Кінцевою метою функціонування 
маркетингових служб є підпорядкування всієї господарської і комерційної 
діяльності підприємства законам існування та розвитку ринку. У 

цьому зацікавлені як виробники, так і споживачі товарів і послуг. 
Служби маркетингу на підприємствах пройшли у своєму розвитку 
кілька етапів, починаючи від звичайних відділів збуту, до спеціальних 

відділів та служб маркетингу. 
Але далеко не всі з них повністю відповідають вимогам, що 

висуваються до сучасної організації маркетингової служби. Перш за 

все, це залежить від тієї ролі, яка відводиться маркетингу на підприємстві. 
Для реального впровадження маркетингу на підприємстві недостатньо 
створити на ньому відповідну службу. Головне полягає в тому, який 
статус цієї служби, яка роль їй відводиться. Відомий американський 

фахівець з менеджменту П. Друкер зазначав: «Необхідно поставити 
спеціаліста з маркетингу на початку, а не в кінці виробничого циклу та 
інтегрувати маркетинг у кожну фазу бізнесу ... Маркетинг повинен 

впливати на проектування, планування випуску, економічний аналіз, 
так само як і на розподіл, збут і надання послуг щодо продукту». Отже, 
говорити про те, що фірма досягла сучасного рівня маркетингу можна 

лише тоді, коли маркетинг став основою її діяльності. 
 

8.2. Форми організації служби маркетингу 
 

Ефективність реалізації концепції маркетингу багато в чому 
залежить від організаційної структури служби маркетингу. Вона може 
мати багато варіантів побудови. Тут не існує універсальної схеми. 

Відділи маркетингу можуть бути створені на різних основах. Вони, як 
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правило, є частиною комерційної сфери діяльності підприємства. 

Кожне підприємство (фірма) створює відділ маркетингу з таким 
розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню попиту 
покупців, географічному розширенню ринку, пошук нових сегментів 

ринку, збільшення прибутку і т. д. 

Назва маркетингових служб визначається виконуваною роллю 

відповідного підрозділу. Відділи збуту, як правило, спеціалізуються на 

реалізації продукції. Маркетингові функції можуть ними виконуватися, 

але вони для них не є основними. Відділ збуту з маркетинговими 

функціями в своєму складі має групу співробітників, що займаються 

проблемами маркетингу (маркетинговими дослідженнями). Відділ 

маркетингу створюється тоді, коли виникає необхідність у виконанні 

таких маркетингових функцій, як дослідження ринку, розробка нових 

товарів, реклами, стимулювання продажів, планування розвитку 

ринку. Відділ маркетингу з функціями збуту створюється, як правило, 

в перехідний період, коли ще вагомими є також функції збуту 

(виконання договірних зобов’язань, укладання нових договорів). 

Маркетингові структури в значній мірі залежать від розміру 

ресурсів підприємства, специфіки продукції, що випускається і ринків, 

на яких вони реалізуються, від сформованої структури управління 

підприємством. Основними варіантами організаційних структур 

відділу маркетингу на підприємстві можуть бути: 

– функціональна; 

– товарна; 

– ринкова; 

– змішана (товарно-ринкова). 

Функціональна організація служби маркетингу (рис. 8.1) 

припускає, що відповідальність за виконання кожної функціональної 

задачі покладається на окрему особу або групу осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.1. Функціональна організація служби маркетингу 
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Така організація доцільна для підприємств, у яких кількість товарів 

і послуг невелика. У цьому випадку ринки і вироблені товари та 

послуги розглядаються як однорідні, для роботи з якими створюються 

спеціалізовані підрозділи. 

Функціональна організація служби маркетингу базується на 

розподілі праці за сталими і знову створеними функціями, на 

спеціалізації працівників. При невеликій номенклатурі продукції, що 

випускається, функціональна організація маркетингу володіє високою 

маневреністю завдяки простоті управління. Однак при розширенні 

номенклатури продукції, що виробляється, виробнича маневреність 

знижується, оскільки зростає період реакції на зміну зовнішніх умов. 

Подібна структура маркетингової діяльності не сприяє динамізму і 

новаторству. Вона є ефективною формою організації тільки при 

стійкому виробництві обмеженого числа виробів і послуг. Така структура 

є базовою для всіх інших форм організації служби маркетингу. 

Товарна організація служби маркетингу (рис. 8.2) доцільна для 

підприємств, що випускають велику кількість різноманітних товарів і 

послуг, що вимагають специфічних умов їх виробництва та збуту. При 

цьому по кожному товару (послузі) або їх групі є свій керівник з 

підрозділом співробітників, які виконують усі функціональні завдання 

маркетингу щодо певного товару (послуги). 

Маркетинг конкретного товару (послуги) останнім часом набуває 

великого значення, тому що в країнах розвинутого ринку 

диференціація товару (послуги) стає одним з важливих факторів 

конкурентної боротьби. У цьому зв’язку важливою є діяльність 

керівника по товару (послузі) або їх групі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.2. Товарна організація служби маркетингу 
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Товарна організація служби маркетингу обходиться значно дорожче, 

ніж функціональна. Це пов’язано із збільшенням витрат на оплату 

праці через зростання числа співробітників, тому вона поширена 

тільки на великих підприємствах. 

Ринкова організація служби маркетингу (рис. 8.3) доцільна для 

підприємств, що реалізують свої товари та послуги на різних ринках, 

де спостерігаєються неоднакові споживчі уподобання, а товари 

вимагають спеціального обслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.3. Ринкова організація служби маркетингу 

 

Введення посади керівника по ринку ставить запити покупців у 

центр уваги. Основні ринки закріплюються за керівниками по ринках, 

які співпрацюють з фахівцями функціональних підрозділів у розробці 

планів щодо різних напрямків функціональної діяльності. Для кожного 

ринку розробляється своя стратегія маркетингу. 

Для подолання обмеженості товарної та ринкової організації великі 

підприємства застосовують товарно-ринкову організацію служби 

маркетингу. Вона передбачає поєднання товарного і ринкового підходів з 

використанням принципу матриці: керівники по товарах відповідають 

за планування збуту та прибутків від продажу своїх товарів і послуг, а 

керівники по ринкам – за розвиток вигідних ринків для наявних і 

потенційно можливих товарів і послуг. Така організаційна структура 

доцільна при широкій номенклатурі товарів і послуг і великому числі 

ринків, на яких працює підприємство. 

Слід враховувати, що не існує ідеальної організаційної структури 

служби маркетингу, яка підходила б для будь-яких умов. Кожна з 

перелічених форм організації служби маркетингу має свої переваги і 

недоліки (табл. 8.1). 
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Розглянуті можливі варіанти організаційних структур побудови 

служби маркетингу носять досить спрощений характер, без урахування 

можливостей створення численних гібридних структур. Взагалі вибір 

організаційної структури, найбільш ефективною для конкретного виду 

діяльності, – це робота, що вимагає вміння, терпіння і тверезого 

мислення. При їх виборі потрібно враховувати і те, що схеми, які 

красиво виглядають на папері, не є гарантією ефективності на 

практиці.  
 

Таблиця 8.1 

Сильні і слабкі сторони організаційних структур  

служби маркетингу 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Функціональна організація 

– Простота управління 

– Однозначний опис складу 

обов’язків кожного співробітника 

– Можливість функціональної 

спеціалізації маркетологів як чинник 

зростання їх професійної кваліфікації 

– Конкуренція між окремими 

учасників як стимул зростання 

ефективності роботи 

– Зниження якості роботи з 

розширенням номенклатури товарів і 

послуг 

– Відсутність механізму пошуку 

нетрадиційних видів і напрямків 

діяльності фірми 

– Конкуренція між окремими 

функціональними ділянками, боротьба за 

приватний інтерес, а не за загальний 

інтерес підприємства 

Товарна організація 

– Повний маркетинг кожного 

товару 

– Можливість вивчення 

специфіки потреб і основних споживачів 

за кожним товаром 

– Широке коло обов’язків одного 

співробітника ускладнює зростання 

кваліфікації 

– Наявність багатьох дублюючих 

один одного (у функціональному сенсі) 

підрозділів 

Ринкова організація 

– Краща координація служб при 

виході на ринок 

– Можливість розробки 

комплексної програми виходу на ринок 

– Більш достовірний прогноз 

ринку з урахуванням його специфіки  

– Складна структура 

– Низький ступінь спеціалізації 

роботи відділів 

– Дублювання функцій 

– Погане знання товарної 

номенклатури 

– Відсутність гнучкості 
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Закінчення табл. 8.1 
Товарно-ринкова організація 

– Краща організація роботи при 

виході на ринок 

– Можливість розробки 

комплексної програми виходу на ринок 

– Більш достовірний прогноз 

ринку з урахуванням його специфіки 

– Достатньо повне знання товару 

(послуги) 

– Найбільш висока собівартість 

змісту служби 

– Можливість конфлікту при 

неоднозначному вирішенні питань за 

одним і тим же ринком різними службами 

(перетин результатів маркетингу) 

 

При організації маркетингової структури підприємства необхідне 

дотримання наступних основних принципів її побудови: 

– простота маркетингової структури. Чим простіша структура, 

за інших рівних умов, тим мобільніше управління нею і вищі шанси на 

успіх; 

– ефективна система зв’язків між підрозділами. Це забезпечує 

чітку передачу інформації і зворотний зв’язок; 

– невелика кількість ланцюжків маркетингової структури. Чим 

меншою кількістю ланок характеризується структура, тим більше 

оперативною виявляється передача інформації як зверху вниз, так і 

знизу вгору; 

– гнучкість і пристосовність. Під впливом швидкої зміни 

купівельного попиту, високих темпів науково-технічного прогресу, 

зростання масштабів і ускладнення виробництва, а також інших 

чинників змінюється характер і напрям цілей підприємства, способи їх 

досягнення. 

У силу цього маркетингові структури можуть вважатися гнучкими 

тільки в тому випадку, якщо вони здатні міняти свої організаційні 

форми при зміні стратегії підприємства. Організаційні перебудови можуть 

бути швидкими і без зниження ефективності роботи підприємства, 

якщо здатність до змін закладена в самій структурі. Для того, щоб 

маркетингові структури були гнучкими, підприємства повинні 

постійно розташовувати поточною інформацією про внутрішній стан 

справ і зовнішньому середовищі, яка представлена демографічними, 

економічними, природними, технічними, політичними та культурними 

факторами.  

Важливе значення для досягнення поставлених маркетингових 

цілей має створення внутрішніх організаційних підрозділів у службі 

маркетингу підприємства. Тут організовуються наступні структурні 

підрозділи: 
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– кон’юнктури ринку, попиту і реклами; 

– збуту; 

– технічного обслуговування (сервісу); 

– планування і прогнозування маркетингу. 

Залежно від конкретних умов у рамках зазначених підрозділів 

можуть створюватися більш дрібні підрозділи. Так, у відділ з дослідження 

кон’юнктури ринку можуть входити: інформаційно-дослідницька 

група (бюро), група (бюро) по дослідженню попиту, група (бюро) з 

технічного обслуговування дослідження ринку і т. д. Часто в якості 

самостійного підрозділу в структурі служби маркетингу виділяється 

відділ (бюро) реклами, а підрозділ з сервісного обслуговування 

створюється тільки на підприємствах, що виробляють складно-

технічні товари, машини й устаткування. 

Правильний вибір організаційної структури служби маркетингу є 

лише передумовою для її ефективної роботи. Необхідно укомплектувати 

цю службу висококваліфікованими спеціалістами, правильно розподілити 

між ними обов’язки, наділити їх відповідними правами, створити 

сприятливі умови для роботи. 

Керівники та провідні фахівці маркетингових служб повинні 

задовольняти загальним вимогам, що пред’являються до кадрів 

управління (компетентність, здатність керувати собою, навички вирішувати 

проблеми, здатність навчати підлеглих, здатність формувати і розвивати 

трудовий колектив та ін.) Крім того, вони повинні задовольняти ряд 

специфічних вимог, що визначаються особливостями роботи в області 

маркетингу. До таких вимог належать: 

– системність знань, велика ерудиція і кругозір; 

– високі аналітичні здібності; 

– вміння прогнозувати ситуацію і ухвалювати ефективні рішення; 

– комунікабельність; 

– дипломатичність, вміння гасити конфлікти.  

На думку фахівців, три чверті проблем маркетингу розташовано в 

області психології. Тому в особистому плані фахівцю з маркетингу 

повинні бути притаманні такі характерні риси, як пунктуальність, 

широта душі, висока культура, життєлюбність. Іронізуючи над такими 

високими вимогами до маркетологів, відзначають, що вони повинні 

володіти широтою душі голландця, культурою австрійця, життє-

радісністю швейцарця, манерою водіння автомобіля бельгійця, володінням 

мовою американця, карколомним шармом француза і пунктуальністю 

німця. 
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Досвід свідчить про те, що не всі підприємства і фірми на сьогодні 

орієнтуються на маркетинг у своїй діяльності. Однак недооцінка 

такого підходу рано чи пізно позначається на результатах їх економічної 

діяльності. Підприємство може відчути сильний вплив конкурентів, 

втратити свої ринки і знизити рентабельність виробництва. Служба 

маркетингу в співробітництві з іншими службами створює можливість 

своєчасно ухвалювати необхідні рішення для підвищення ефективності 

виробництва. 

Результативність роботи маркетингової служби оцінюється різними 

показниками. До таких показників відносять: 

– досягнення намічених результатів; 

– ефективність використовуваних ресурсів; 

– якість наданих покупцю послуг; 

– прибутковість фірми від реалізації товарів і послуг; 

– якість життя трудового колективу. 

 


