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ВСТУП
Ефективне прогнозування передбачає спроможність

дослідника визначити потужності і спрямованості сил, що
обумовлює характер взаємодій на різних ділянках конк-
ретної мережі розвитку. Тільки поєднавши в єдиній сис-
темі впливи різноспрямованих сил, з урахуванням їх по-
тужності, можливо сформувати оцінки стабільності або
мінливості поведінки, її усталеності у руху до цільових
орієнтирів чи відповідно до визначених векторів.

Менеджмент не взмозі прямо впливати на бажані чин-
ники результату (прибуток, вартість компанії тощо), реа-
лізує цей вплив опосередковано доступними важелями
на рівнях управління підприємством, підрозділами, ви-
конанням окремих операцій. Це забезпечує більш ефек-
тивне використання активів (наприклад, прискорюючи
обіг коштів, зберігаючи потік грошей за меншої кількості
активів і т.п.), збільшення продажів за незмінної рента-
бельності, зростанням рентабельності роботи підприєм-
ства, в тому числі зменшенням вартості капіталу тощо.
Проте багатовекторність впливу кожного конкретного
важелю в його реалізації на операційному рівні, проти-
лежність результатів їх дії та системних взаємозв'язків
— роблять управлінську працю надзвичайно важкою, а
наслідки прийнятих рішень невизначеними [1; 2; 3; 4; 5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є вичення передумов вдосконалення ме-

тодик дослідження і прогнозування кон'юнктури ринків,
а також виявлення перспективних інструментів систем-
ного аналізу для маркетингового проектування й креа-
тиву.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Будь-яка виробничо-комерційна система є поєднан-

ням чотирьох ключових елементів: людей, процесів, ма-
теріалів, інформації. Окрім забезпечення бажаного ре-
зультату їх функціонування і розвитку, необхідним, з еко-
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номічної точки зору, є запобігання втратам, нестабіль-
ності та підвищення гнучкості. Ефективна робота у цьо-
му напрямку можлива лише за умови комплексності і си-
стематичності в опрацюванні зазначених проблем роз-
витку, проте потребує, окрім орієнтування на запити спо-
живачів і специфіку підприємств, акцентів у корегуючих
діях на конкретні проблеми, а не застосування стандарт-
них інструментів в масштабах всієї організації. Останнє
призводить до втрати ефективності заходів, гальмує
зміни внаслідок дії закономірностей "пам'яті системи", її
супротиву.

Зміна складної системи спотворюється зміною станів
її стабілізації. Тобто, системна стабілізація можлива тільки
завдяки руху. Славнозвісними прикладами для бізнесу, з
таким контекстом, є пересування на велосипеді, де збері-
гати рівновагу можна тільки рухаючись, чи можливість за-
лишатися на місці у сучасному світі — біжучи.

Показники у маркетингових дослідженнях, прогно-
зуванні й проектуванні рішень можуть застосовуватися і
мають сенс лише в структурі певної діяльності людини
щодо досягнення конкуруючих цілей і таких самих за-
собів задоволення потреб (їжу можна купити, вирости-
ти, вкрасти і т.п.), що передбачають результативність тієї
чи іншої системи показників і вимірювання. Стани люди-
ни, залежно до природи, вектору і потужності сил, які
спотворюють рух, що може бути орієнтований на процес
(затягування часу зайвими вдосконаленнями) або резуль-
тат (встигнути, забезпечити необхідні параметри систе-
ми, перемогти), не можуть бути абсолютно однозначно
визначеними як позитивні чи негативні, в тому числі в
контексті обраної перспективи. Має місце різниця між
дискретними та циклічними ознаками життєздатності.
Аналогічно, зменшення витрат та збільшення доходів є
вторинними чинниками, які звісно, визначають економі-
чну доцільність розвитку для певної групи суб'єктів дії
(власників, менеджменту і т.д.) підприємства, у підсумку
не гарантують процвітання останнього [6; 7].
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Гарним прикладом є криза, у недалекому минулому,
лідерів рейтингів Форбс. Тут рамки ділових циклів замалі
навіть для оцінювання віносно невеликих бізнес-проектів.
Ефект масштабу, показник важливий для продуктивності
і ефективності діяльності, в сучасному турбулентному
світі є лише забезпечуючою передумовою усталенного
розвитку, відповідно зорієнтованих на динамічну стійкість
взаємодії зі споживачами.

Практична цінність сучасної маркетингового управл-
іння підприємствами, також як і наукова ціль пояснення і
прогнозування в певних діапазонах параметрів суспіль-
ного процесу, споживання тощо — передбачає, окрім
іншого, розуміння можливих системних ефектів і зако-
номірностей, які відображаються у змінах, відсутності
змін, протидії змінам та ін. Окремого врахування потре-
бують умови існування та розвитку системи, які надають
суттєвої специфіки проявам системних закономірностей.

За умов суттєвої мінливості ринку, в якості цілей та
етапів маркетингових програм мають виступати переваж-
но не кількісні показники, а профіль системи (моделі ус-
таленого і бажаного стану), до якої інтегровані підприє-
мства, ринок тощо, які у вигляді формального представ-
лення втрачають властивості усталеного і конструктив-

ного орієнтиру діяльності. Фор-
мальне забезпечення прибутку,
шляхом жорсткої економії або аг-
ресивних комерційно-комунікаці-
їних заходів, за обох випадків не
гарантує закріплення позитивних
змін у майбутньому. У цьому кон-
тексті, важливо, що розподіл зав-
дань щодо виконання необхідних
дій за функціональною або про-
цесною спеціалізацією, має
суттєві вади, ускладнює міжфун-
кціональну інтеграцію діяльності,
яка є ключовою у забезпеченні
ефективності маркетингового ме-
неджменту, а також орієнтацію
всіх процесів на досягнення стра-
тегічних результатів за принципа-
ми маркентингу, через ефективну
взаємодію, в тому числі зі спожи-
вачами.

Цілі суб'єкта, дії та парамет-
ри системи, як орієнтир в уп-
равлінні змінами має суттєві обме-
ження щодо суб'єктивізму і забез-
печення стабільної результатив-

ності. Адже необхідним є перехід від одного формату/
рівня організації взаємодії/взаємозв'язків до іншого, із
стабілізацією протидіючих впливів вагомих чинників роз-
витку системи. Важко реалізувати реальні зміни за допо-
могою модифікації одного параметру (властивості) або
певного їх набору, необхідно забезпечити відмінний хід
подій у керованій цілісності. З одного боку, це обумов-
лено зміною якісної сутності або сприятливості кожного
з чинників, з іншого локалізацією і відмежуванням сис-
темних цілісностей або, за загальноприйнятою терміно-
логією, дисипативних структур.

Детермінація руху відокремлених ланок або їх угру-
повувань чинниками системної взаємодії може бути
різною за потужністю, спрямуванням і наслідками. Про-
те, важливо, що всі вони можуть бути оціненими інтегро-
вано в межах єдиного поля взаємодії, яке має відносно
стабільні коливання навколо певного (особливого для
кожного конкретного випадку) середнього рівня. Утри-
мання віддалених ділянок навколо відносно усталеного
центру вимагає більш потужної сили впливу, головним
чином діючої на угруповування в цілому (суспільний сте-
реотип, критичні умови життєдіяльності і т.п.).

Прогрес у змінах запитів споживачів, зростанні спо-
живання та обсягів господарської
діяльності і форматів пропонування
товарів підприємств, що забезпечу-
ють задоволення цих потреб, знач-
но стримуються стереотипністю і ре-
сурсними обмеженнями в організації
закупівель. Так, на ринку покрі-
вельних матеріалів, стрімке зростан-
ня місткості якого призупинилося за
часів кризи, постійно запроваджу-
ються нові більш якісні і технологічні
матеріали. Проте, внаслідок дисба-
лансу цін (табл. 1), підтримки вироб-
никами морально застарілих товарів
асортиментна структура споживання
кардинально відрізняється від ана-
логічної в індустріально розвинених

Табліця 1. Порівняння характеристик різних типів покрівельних

матеріалів

Рис. 1. Структура споживання м'яких покрівельних матеріалів в

індустріально розвинених країнах, за типами, у фізичних

вимірах (м2)
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країнах (рис.1 і рис. 2). Слід зазначити, що аналогічна
ситуація щодо диспропорцій, які стримують розвиток
ринків характерна для більшості секторів вітчизняної еко-
номіки та країн СНД.

Широта діапазону, в межах якого процес має
стабільність, має важливе значення з точки зору управл-
іння, як щодо забезпечення стабільності, так і революц-
ійних перетворень. Адже, вихід у простір, де діють інші,
часто більш потужні і неврівноважені противагами сили,
може незворотньо вивести процеси на інші рівні, надати
їм іншої якості.

Наведені тези мають значення у подальшому розгор-
танні пропозицій щодо вдосконалення методичних
інструментів маркетингу в організації взаємодій зі спо-
живачами, спираються на результати численних експе-
риментальних досліджень та результативний практичний
досвід.

Реалізація змін в системі потребує: 1) визначення
ключових факторів, що утримують систему в певному
стані; 2) виведення системи зі сталого стану і переміщен-
ня її в критичний проміжний стан; 3) створення нового
сталого стану; 4) адаптація системи до змін.

Логічним є використання ричагів, що з мінімальними
зусиллями на вплив на критичні фактори призводять до
повних перетворень. Навіть надзвичайно складні систе-
ми мають межі та стани стабілізації, прагнуть перейти до
останніх. Вони характеризуються значною специфікою
у порівнянні до рівноважних у локальних середовищах,
в тому числі щодо чутливості до незначних модифікую-
чих впливів, актуальних для поточного стану системи та
суміжних, до яких прагнуть утворюючі або протидіючі їм
сили.

 Принципово, що у плануванні впливів необхідно не
тільки враховувати силу трансформаційної дії та протидії,
але й планувати та системно коригувати формат цієї дії,
передбачити моніторинг можливих множинних векторів
прояву протидій, в тому числі змін сутності/якості сил,
безпосередньо стану системи та суб'єктів дії.

ВИСНОВКИ
За умов мінливості ринку, цілями та етапами марке-

тингових програм є переважно не кількісні показники, а
профіль системи (моделі усталеного й бажаного стану),
до якої інтегровані національні економіки, ринки,
підприємства та інші суб'єкти.

Необхідним є перехід від одного формату/рівня
організації взаємодії до іншого, зі стабілізацією протид-
іючих впливів вагомих чинників розвитку системи. Кожен
з варіантів розвитку або їх спільна реалізація мають спи-
ратися на конкурентоспроможну модель економічної си-
стеми бізнесу, методичний алгоритм розробки якої зап-
ропоновано, визначені маркетингом сприятливі тенденції
й фактори споживання.

За результатами дослідження може бути запро-
поновано методичний алгоритм визначення стратегії
й параметрів цільової модифікації систем споживан-
ня, який складається з трьох етапів: 1) визначення
зв'язків між потужністю протидіючих сил для конк-
ретного формату організації процесів і взаємодій та
суміжних з ним, що утворює основу побудови відпов-
ідної моделі врівноваження чинників впливу в орган-
ізації взаємодій; 2) вивчення зв'язків між силами та
спроможностями/напруженістю, яке дозволяє визна-
чити діапазони коливань і стабільності параметрів
керованого динамічного балансу системних характе-
ристик; 3) ідентифікація діапазонів й умов флуктацій
та індивідуальних відмінностей, що передують дослі-
дженням тенденцій розвитку і можливостей корект-
ної типізації індивідуальної поведінкових проекцій
системних взаємодій.

Інтеграція елементів за єдиним або зіставними бази-
сами конкретизації параметрів розвитку створює пере-
думови для зустрічного і зворотного моделювання у про-
гнозуванні та взаємного корегування утворюваних мно-
жин системи, а також факторної декомпозиції їх станів і
тенденцій.
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Рис. 2. Структура закупівель покрівельних
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