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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Для досягнення ефективного управління маркетингової  системи підприємств необхідна 
достовірна та своєчасна інформація. На основі інформації, яка потрапляє до апарату 
маркетингового управління успішно здійснюється аналіз, формується та приймається управлінські 
рішення кожного економічного або соціального процесу, на основі якого приймаються в 
майбутньому управлінські рішення,  та розробляються плани та стратегії. 

Питанням формування сучасної інформаційної системи, організації інформаційного 
забезпечення і його оптимізації, розвитку концепції інформації та управління досліджували та 
продовжують вивчати такі зарубіжні та українські науковці: Р.Ф. Абдєєв, В.Д. Андрєєв, М. Аокі, 
В.А. Анташов, Босак І.П., Денисенко М.П., Л. Бріллюен, Е.К. Гільде, В.В. Годін, К. Друрі, В.І. 
Ісаков, Р. Ентоні, О.В. Карпенко, І.К. Корнєєва, М.В. Макарова, Р. Манн, І.А. Маркіна, С.М. 
Петренко, Т. Пітерс, М.С. Пушкар, М.Є. Рогоза, М.Я. Розенберг, В.І. Ткач, В.А. Шевчук, Д. Хан, А. 
Яругова та інші. 

 Відповідно, процес інформаційного забезпечення маркетингу є безперервним і для 
ефективного виконання поставлених завдань потрібно використовувати якісно організовану 
інформаційну систему  Поділ маркетингової інформації зображено на рис.  

 

 
Рис. Поділ маркетингової інформації 

 
Проте, на отримання ефективного результату від прийнятого рішення впливають такі 

фактори:  
– якість, достовірність та оперативність отримання направленої інформації;  
– процеси передачі інформації (комп’ютерне та програмне забезпечення, наявність мережі 

інтернет, правильна та ефективна схема документообігу, тощо);  
– посередники інформації, які знаходяться між постачальником та одержувачем; – знання, 

досвід та кваліфікація працівників апарату управління;  
– зовнішні ринкові фактори, тощо.  
В процесі передачі, отримання інформації та управління нею постійно відбувається її обмін. 

Апарат управління потребує об’єктивної та оперативної інформації на певний момент часу, що 
залежить від побудови системи управління, яка буде її використовувати. 

Успіх будь-якої діяльності цілком залежить від повноцінного і своєчасного планування. 
Планування роботи вимагає певних кваліфікаційних і тимчасових витрат. Як показує практика, є 
прямий зв'язок між витратами на планування та ефективністю інформаційно-аналітичного 
забезпечення: слід затратити певний час на дану функцію, щоб потім менше витрачати час на 
допоміжні операції. 

 


