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на терміни будівництва, так і на вартість приміщень у новобудовах. 

В той же час недбалість у даному питанні є неприпустимою і може 

призвести до зниження якості будівництва. Все вищеозначене, 

обумовлює подальші дослідження в цій сфері. 

 

2.3 Вартісно-орієнтоване управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю підприємств на основі стейкхолдерського підходу  

 

Одним з основних напрямів підвищення ефективності діяльності 

підприємств у сучасному нестабільному бізнес-середовищі є розробка 

та реалізація адекватної маркетингової політики, що має базуватися на 

використанні інноваційних підходів та принципів. Саме маркетингові 

інновації є ключовий драйвер забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Питанням інновацій у маркетинговій діяльності присвячені 

дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких 

можна виділити роботи: (Ілляшенко, 2011), (Нянько, 2014), (Матвіїв та 

ін., 2014), (Перерва та ін., 2018), (Вествуд, 2001), (Borg, 2009), (Crow, 

2004) та інших. У працях цих авторів різновекторно розглядається як 

сутність самого поняття інноваційного маркетингу, так і його 

змістовне наповнення. 

Наприклад, В. Нянько: під терміном «інноваційний маркетинг» 

слід розуміти маркетингові зусилля, спрямовані на створення, 

накопичення, оновлення, поширення та ефективне використання знань 

у всіх формах їх прояву  як  специфічного  продукту,  споживча  

цінність  якого  визначається  не  тільки  попитом  і пропозицією, а й 

сукупністю маркетингових зусиль, спрямованих на просування його на 

ринок (Нянько, 2014). 

Дж. Вествуд розглядає інноваційний маркетинг у сучасному 

розумінні як сукупність стратегій, концепцій ведення бізнесу, функцій 

і процедур управління підприємством (Вествуд, 2001).  

                                                           
Виконано в рамках науково-дослідної теми № 0117U003922 

«Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне 

моделювання та прогнозування» 
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Реалізація сучасної маркетингової політики на промислових 

підприємствах має ставити за кінцеву мету зростання вартісних 

показників діяльності підприємства. Управління маркетинговою 

інноваційною діяльністю підприємства на вартісно-орієнтованих 

засадах передбачає формування цілей інноваційної діяльності та 

виконання всіх функцій управління з використанням у якості 

цільового показника максимізації приросту вартості та врахуванням 

інтересів визначеного кола стейкхолдерів у процесі відбору 

інноваційних проектів та реалізації інновацій в маркетинговій сфері. 

Разом з тим, саме стейкхолдерський підхід до управління 

маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства залишається 

малодослідженим, що визначає проблематику даної роботи. 

Аналіз наукових досліджень показує, що сучасний розвиток 

концепції вартісно-орієнтованого управління підприємством та його 

маркетинговою інноваційною діяльністю відбувається під впливом 

стейкхолдерського підходу, тобто теорії зацікавлених сторін. 

Різнобічність підходів до управління підприємством з позиції різних 

груп стейкхолдерів представлена у працях відомих закордонних 

науковців (Arnold, 2004), (Evans), (Hall & Oriani, 2006), (Rappaport, 

2004), (Yang & Chen, 2003), (Коупленд та ін., 2005) та інших. 

Разом з тим, наводячи беззаперечні переваги стейкхолдерського 

управлінського підходу, більшість дослідників розходяться в думках 

щодо виявлення всіх груп зацікавлених осіб, а також визначення ролі 

всіх стейкхолдерів у процесі формування вартості (Каледонский, 

2007), (Ситник, 2013), (Харитонов, Пластинин, 2009). Також, у 

науковців немає одностайності у поглядах стосовно вибору 

показників, які характеризують вартість з позиції різних груп 

стейкхолдерів, та факторів, що на неї впливають. На сьогодні в 

науковій літературі сформувалося декілька підходів до виділення груп 

факторів вартості та їх впливу на поведінку стейкхолдерів. Так, у 

роботах (Arnold, 2004), (Rappaport, 2004) автори  ключову роль 

приділяють фінансовим факторам вартості, які виникають під час руху 

операційних, інвестиційних та фінансових грошових потоків та 

найбільше відповідають інтересам власників. Друга група дослідників, 

до яких належать (Макарюк, 2011), (Новикова, 2013), (Івашковська, 

2013), (Коваль, 2011), (Костель, Шишова, 2013) значну увагу 
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приділяють також і нефінансовим показникам вартості, що враховує 

інтереси також і зовнішніх стейкхолдерів.  

Таким чином виникає необхідність узагальнення науково-

методичних підходів до вартісно-орієнтованого управління 

маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства на основі 

врахування інтересів всіх його стейкхолдерів. 

Принципи стейкхолдерської концепції вартісно-орієнтованого 

управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства 

включають загальні принципи, виконання яких спрямоване на 

ефективне управління маркетинговою політикою підприємства в 

цілому, та специфічні принципи, пов‘язані із застосуванням вартісно-

орієнтованого підходу до управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю.  

Серед загальних принципів варто виокремити принципи 

комплексності, гнучкості управління, виваженості управлінських 

рішень, пріоритету стратегічних цілей над тактичними, оцінки 

результатів діяльності за досягненням стратегічних цілей. Специфічні 

принципи включають: пріоритет інтенсивних факторів нарощення 

вартості; баланс інтересів усіх стейкхолдерів; спрямованість на сталий 

розвиток, конкурентоспроможність, формування стратегічного 

бачення. 

На основі узагальнення теоретичних засад управління 

підприємством та наукових підходів до трактування категорій 

«вартісно-орієнтоване управління»  «інновації» та «інноваційна 

діяльність», запропоновано визначати поняття вартісно-орієнтованого 

управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства як 

цілісну сукупність функцій та принципів, а також ієрархічно 

структурованого відповідно до вартісних та часових таргетів 

методичного інструментарію прийняття стратегічних і тактичних 

рішень щодо розробки, впровадження та комерціалізації інновацій, що 

забезпечує зростання корпоративної вартості з урахуванням 

монетизованої для підприємства суспільної цінності при умові 

узгодження інтересів всіх груп стейкхолдерів.  

Відповідно до авторського підходу стейкхолдерська концепція 

вартісно-орієнтованого управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю підприємства ґрунтується на максимізації вартості 
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(цінності) для всіх стейкхолдерів підприємства та є багаторівневою: 

охоплює три базові складові залежно від ступеня представлення 

інтересів основних груп стейкхолдерів: рівень стейкхолдерів, що 

здійснюють стратегічне управління підприємством (принципали); 

рівень стейкхолдерів, що здійснюють поточне управління 

підприємством (агенти); стейкхолдери, інтереси яких враховуються 

при прийнятті управлінських рішень. 

На рівні стратегічного управління (задоволення інтересів 

стейкхолдерів-принципалів) застосовується класичний 

стейкхолдерський підхід та враховуються інтереси акціонерів 

підприємства щодо збільшення ринкової капіталізації та курсової 

вартості акцій суб‘єкта господарювання. Управління маркетинговою 

інноваційною діяльністю підприємства при застосуванні 

стейкхолдерської концепції на рівні поточного управління полягає у 

врахуванні інтересів стейкхолдерів-агентів (менеджерів підприємства 

вищого і середнього рівнів). Оцінка результативності маркетингових 

інновацій на даному етапі здійснюється за показниками приросту 

прибутку та чистих грошових надходжень у результаті освоєння нових 

ринків збуту, виходу на ринки з інноваційною продукцією, 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, тощо.  

Третій рівень управління є найширшим, оскільки охоплює всіх 

стейкхолдерів підприємства, інтереси яких враховуються при 

прийнятті управлінських рішень щодо інновацій, – споживачів, 

працівників, постачальників, партнерів, місцевих громад, держави, а 

відповідні вартісні показники оцінки результативності маркетингових 

інновацій включають створення суспільної цінності інновацій. 

Таким чином, максимізація вартості на кожному етапі управління 

маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства – при 

врахуванні інтересів кожної групи стейкхолдерів – полягає у 

нарощенні створюваної вартості у вигляді: 

– максимізації вартості акціонерного капіталу у вигляді 

збільшення доходності акцій та вартості акціонерного капіталу для 

стейкхолдерів-принципалів - основної групи стейкхолдерів 

підприємства; 

– збільшення економічної доданої вартості, операційного і 

чистого прибутку, чистого грошового потоку на рівні поточного 
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управління підприємством – при задоволенні інтересів стейкхолдерів-

агентів; 

– створення суспільної вартості (цінності) при врахуванні 

інтересів зовнішніх стейкхолдерів при управлінні інноваційною 

діяльністю у вигляді позитивних зовнішніх ефектів. 

Схематично концептуальний підхід до управління маркетинговою 

інноваційною діяльністю підприємства на базі стейкхолдерської 

концепції вартісно-орієнтованого управління представлено на рис. 2.1.  

Перший рівень управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю стосується врахування інтересів засновників (акціонерів, 

інвесторів) підприємства. Вплив акціонерів є першочерговим, оскільки 

саме ця група стейкхолдерів забезпечує формування початкового 

джерела фінансових ресурсів підприємства і фактично визначає 

можливість його функціонування. Для акціонерів інноваційна 

діяльність підприємства є джерелом додаткового доходу. Вона може 

забезпечувати додатковий дивідендний дохід та зростання ринкової 

капіталізації підприємства за рахунок підвищення його 

конкурентоспроможності при виведенні на ринок інноваційних 

продуктів, підвищення ефективності функціонування підприємства 

внаслідок зростання продуктивності праці чи використання менш 

затратних технологій тощо. 

З іншого боку, реакція ринку на впровадження інновацій не є 

передбачуваною заздалегідь, а точність прогнозування прибутку від 

інноваційної діяльності є низькою. Інноваційна діяльність 

безпосередньо пов‘язана із підвищеним ризиком вкладень 

інвестиційних ресурсів, а отже, зазначені два критерії – 

співвідношення ризику і дохідності одночасно розглядаються 

інвесторами і мають зворотний характер впливу на їх зацікавленість у 

здійсненні інвестиційних вкладень в інноваційно-активні 

підприємства. 
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Рис. 2.1.  Стейкхолдерська концепція вартісно-орієнтованого управління 

маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства. Джерело: авторська 

розробка 

 

Здійснення поточного управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю безпосередньо взаємопов‘язане із інтересами наступної 

групи стейкхолдерів – стейкхолдерів-агентів, для яких результати 

впровадження інновацій оцінюються на основі аналізу прямого їх 

впливу на фінансові показники діяльності підприємства – доходи і 

витрати. У той же час, аналізу підлягають і ризики інноваційної 

Інтереси стейкхолдерів 
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Функціонально-цільова підсистема забезпечення приросту сукупної 

вартості  через ефективність маркетингової політики підприємства 

Функціонально-цільова підсистема забезпечення приросту 
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Умовні позначення: В – власники підприємства (акціонери, інвестори); М – менеджери 

вищого і середнього рівня; С – споживачі; ПР – працівники; ПП – постачальники і партнери; МГ – 

місцеві громади; Д – держава. 
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діяльності, пов‘язані з ймовірнісним характером успішності будь-

якого інноваційного проекту та отримання очікуваних вигод від його 

впровадження.  

Необхідно враховувати, що науково-дослідна діяльність в цілому 

та процес впровадження інновацій, зокрема, потребують значних 

капіталовкладень і є досить довготривалими, що може негативно 

позначитися на показниках рентабельності та окупності інноваційних 

проектів, тому визначення можливості підприємства створювати 

додаткову вартість за рахунок впровадження інновацій, незважаючи на 

вищі витрати, є одним із основних напрямків роботи менеджерів у 

рамках поточного управління інноваційною діяльністю. 

Наступний рівень управління маркетинговою інноваційною 

діяльністю стосується створення вартості (суспільної цінності 

інновацій) для зовнішніх стейкхолдерів підприємства, інтереси яких 

враховуються при прийнятті рішень щодо маркетингових інновацій, та 

побудови моделі двосторонньої взаємодії підприємства зі 

стейкхолдерами. Досліджувані на даному етапі групи стейкхолдерів 

включають споживачів, працівників, постачальників і партнерів 

підприємства, місцеві громади, ЗМІ, державу. 

Для кожної з виокремлених груп стейкхолдерів створення 

вартості (цінності) в результаті інноваційної діяльності підприємства 

буде залежати від різних факторів. Наприклад, для споживачів 

цінність інновацій може бути пов‘язана із підвищенням якості 

продукції, її споживчих властивостей. Для працівників цінність 

інноваційної діяльності зумовлюється впровадженням менш 

шкідливих технологічних процесів із зниженням ризиків виникнення 

професійних захворювань, а також поліпшенням інших умов праці. 

Для постачальників і партнерів чинник інноваційної діяльності може 

відобразитися на забезпеченні стабільності замовлень і структурі 

постачань. З точки зору місцевих громад, ЗМІ, органів регулювання 

оцінюється загальний вплив інноваційної діяльності підприємства на 

суспільство у вигляді різних економічних, соціальних, екологічних 

ефектів (Костель, Шишова, 2013).  

Завданням управління інноваційною діяльністю з позиції 

стейкхолдерів підприємства, інтереси яких враховуються при 

прийнятті управлінських рішень, є  оцінка створеної суспільної 
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цінності при реалізації інновацій, а також розрахунок показника 

сукупної вартості як суми суспільної цінності і корпоративної 

вартості, та врахування позитивних зовнішніх ефектів від інноваційної 

діяльності підприємства при виборі інноваційних проектів. 

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що 

завданню гармонізації інтересів всіх стейкхолдерів та максимізації 

приросту вартості в результаті маркетингової інноваційної діяльності 

підприємства найбільшою мірою відповідає концепція вартісно-

орієнтованого управління на основі вартості для всіх стейкхолдерів. 

Застосування даної концепції до управління інноваційною діяльністю 

підприємства представлено як багаторівневий процес координації 

управлінських рішень за групами стейкхолдерів, їх інтересами, 

індикаторами приросту вартості та індикаторами забезпечення 

ризикостійкості з метою узгодження двох функціонально-цільових 

підсистем забезпечення приросту сукупної вартості підприємства. 

Стейкхолдерська концепція вартісно-орієнтованого управління 

маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства полягає у 

виокремленні трьох груп стейкхолдерів і відповідних їм рівнів 

управління – стейкхолдери, що здійснюють стратегічне управління; 

стейкхолдери, які здійснюють поточне управління; стейкхолдери, 

інтереси яких враховуються при прийнятті управлінських рішень. Для 

кожної з ідентифікованих груп стейкхолдерів використовуються 

відповідні індикатори приросту вартості та забезпечення 

ризикостійкості. Узагальнюючими показниками вартості для 

стейкхолдерів є корпоративна вартість, суспільна цінність та сукупна 

вартість. 

 

2.4 Інструментарій адміністрування у системі реінжинірингу 

бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств 

 

Сучасне бізнес-середовище характеризується динамічністю, 

оперативністю, непрогнозованістю, складністю взаємовідносин і 

взаємовпливів тощо. Це зумовлює необхідність формування дієвих 

систем адміністрування,з допомогою яких можна більш ефективніше 

прогнозувати зміни кон‘юнктури ринку, ухвалювати управлінські 

рішення, планувати дії, оптимізовувати ресурсне забезпечення 

управлінських процесів тощо. Інструментарій адміністрування 
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