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Керування маркетингом на підприємствах з товарною орієнтацією діяльності 

покладається на маркетинг-директора. В його компетенції – створення служб збирання 
інформації з попиту, дослідження ринку, організація рекламної діяльності та збуту, 
інші види робіт, які мають забезпечити максимальну ефективність при мінімумі затрат 
[1, 2]. 

Доцільно розподілити обов’язки між маркетинг-керуючими, що підпорядковані 
маркетинг-директору, наступним чином:  

− керуючий відділу вивчення ринку;  
− ек руючий рекламою і стимулюванням збуту продукції;  
− керуючий дослідженням та аналітикою;  
За кожну групу товарів відповідає маркетинг-менеджер, який координує свої дії 

з керуючими відділів. До обов’язків маркетинг-менеджерів входять наступні роботи, у 
процесі виконання яких вони:  

− звітують перед Керуючим рекламою/стимулюванням збуту продукції та 
Керуючим дослідженням ринку;  

− отримують вказівки від Керуючого відділу вивчення ринку. 
Тов , арну орієнтацію впроваджують в такі структури, коли вимоги до реклами

просування товару, о  товару різні. Така бслуговування, запаковування для кожного
організація дозволяє координувати зусилля керівників маркетингу різних груп товарів 
для ефективного просування продукції. Бажано уникати створення підрозділів, функції 
яких перетинаються та дублюються.  
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