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Тема: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

Мета: розкрити сутність МІС та визначити її основні елементи 

У своїй діяльності з інформаційного забезпечення маркетингових рішень 

підприємств завжди натрапляють на цілу низку проблем(дефіцит необхідної або 

надлишок непотрібної інформації, розпорошення інформації в різних 

підрозділах підприємства, приховування службовцями інформації, запізнення 

надходження важливої інформації, неможливість визначення її повноти, 

точності тощо). Розв’язанню цих проблем може сприяти створення 

маркетингових інформаційних систем (МІС). 

МІС — це спеціалізована постійна структура, яка складається з відповідного 

персоналу та обладнання і здійснює конкретні процедури, метою яких є 

збирання, аналіз, оцінка і подання інформації, необхідної для поліпшення 

планування процесу маркетингу, його здійснення і контролю. 

 

Рис. 1. Концепція  маркетингової інформаційної системи 

Характеристика  основних елементів маркетингової інформаційної системи: 
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1. Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу провадити 

моніторинг показників, які відображають фінансовий стан підприємства, рівень 

витрат, обсяги матеріальних запасів та інші показники внутрішньої звітності 

підприємства. Важлива роль надається використанню комп’ютерної мережі, а 

також сучасних засобів телекомунікаційного зв’язку. 

2. Система збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації – це 

комплекс засобів і процедур, які застосовуються для отримання достовірної та 

щоденної інформації щодо маркетингового середовища. Маркетингові відомості 

збираються за допомогою продавців та інших польових працівників, а також 

акумулюються з преси, літератури, конкурентів тощо. 

3. Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, 

отримання якої потребує проведення окремого дослідження. 

Маркетингові дослідження – це систематичний процес постановки мети 

дослідження, збирання, аналізу об’єктивної ринкової інформації й розробка 

рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо 

продуктово-ринкової стратегії фірми. 

4. Система аналізу маркетингової інформації (аналітична система, система 

підтримки маркетингових рішень) – набір моделей, завдяки яким зібрана 

інформація може бути використана в складанні прогнозів та перевірки різних 

сценаріїв. Ця система охоплює всі прогресивні засоби для аналізу даних і 

проблемних ситуацій. Аналітична система, у свою чергу, складається із 

статистичного банку та банку моделей. 

Модель МІС, що запропонована Ф. Котлером, пропонує структурувати 

процеси збору інформації як за типами джерел (підсистеми зовнішньої та 

внутрішньої інформації), так і за різновидами задач, які реалізуються (підсистема 

маркетингових досліджень). Необхідність впровадження маркетингової 

інформаційної системи визначається її ключовими перевагами: 

– орієнтацією на потреби осіб, що приймають рішення; 

– упорядкованістю інформаційних потоків усередині організації; 
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– централізацією процесів збору, обробки, аналізу та зберігання 

маркетингової інформації; 

– можливістю прогнозування змін зовнішнього середовища і планування 

діяльності; 

– наявністю достовірної та актуальної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 

Маркетингова інформаційна система виконує ряд функцій (рис. 2), зокрема: 

– збір і акумулювання інформації з різних джерел – від споживачів, 

конкурентів, торгового персоналу, дистриб'юторів тощо; 

– спрощення процесу аналізу зібраної інформації шляхом вживання 

формалізованих методів подання інформації, що дозволяє виконувати низку 

розрахунків різної складності та оцінювати вплив маркетингу на результативні 

показники ефективності діяльності суб'єкта господарювання; 

– поширення інформації або направлення проаналізованих даних певному 

працівнику підприємства в потрібний час для прийняття рішення. 

 

Рис. 2. Функції маркетингової системи 

Статистичний банк представляє собою сукупність сучасних статистичних 

методів обробки інформації, що дають змогу виокремити найважливішу 

інформацію (регресійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний аналіз, 

імітаційне моделювання тощо). Функцією статистичного банку аналітичної 

системи маркетингу є оброблення статистичних даних, їхній аналіз та 

узагальнення.  
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Банк моделей – це набір математичних моделей, що допомагають 

менеджеру з маркетингу приймати найоптимальніші маркетингові рішення. 

Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які 

відображають певну реальну систему. Розроблено багато моделей, що 

спрощують прийняття маркетингових рішень.  

Банк (база) даних – це маркетингова інформація, згрупована за певними 

ознаками та представлена у зручному для користувачів вигляді. Наявність таких 

баз даних суттєво скорочує час пошуку інформації та полегшує її використання. 

Аналітична система маркетингу з використанням економіко-математичних 

методів дає можливість визначити: вплив основних факторів на збут продукції 

(обсяг продажу) та значення кожного з них; можливість збуту при зростанні цін 

або витрат на рекламу у відповідному обсязі; параметри продукції підприємства, 

які забезпечують її конкурентоспроможність; оцінку діяльності підприємства на 

ринку та ін. 

 

Рис. 3. Маркетингова інформаційна система 

Серед маркетингових інформаційних систем важливу роль відіграють 

системи підтримки прийняття рішень (СППР), які представляють собою 

інтерактивні інформаційні системи, призначені для підтримки різних видів 

діяльності та розв'язання неструктурованих і слабоструктурованих задач. До 
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складу таких систем входить набір універсальних елементів, що утворюють 

базову модель: 

– інтерфейс користувача; 

– системи управління базою даних; 

– системи управління базою моделей. 

Серед сучасних маркетингових інформаційних систем слід зазначити, 

наприклад, систему Marketing Expert, що використовується для підтримки 

прийняття стратегічних рішень, планування маркетингу, моделювання стану 

ринку, зокрема сегментації ринку, оцінці рентабельності продукції, 

прибутковості окремих сегментів ринку, оцінці конкурентоспроможності 

компанії, розробці тактичного плану маркетингу, формування оптимального 

портфелю товарів і заходів marketing-mix (Portfolio-аналіз), розрахунку 

коефіцієнта еластичності попиту і прогнозу продажів, формування 

маркетингової частини бізнес-плану у відповідності до міжнародних стандартів.  

Система Decision Grid застосовується для підтримки прийняття 

багатокритеріальних рішень в економіці. Система Precision Tree Prime Decision 

вживається для підтримки прийняття рішень в економіці на основі дерев рішень 

при аналізі конкурентоспроможності товарів та попиту. 

До нових класів систем підтримки прийняття рішень належать: 

– виконавчі інформаційні системи, що орієнтовані на підтримку діяльності 

керівників підприємств й прийняття стратегічних рішень; 

– групові системи підтримки прийняття рішень, які слугують для підтримки 

колективного формування рішень. Так, наприклад, у прийнятті рішення про 

впровадження нового товару беруть участь конструктори, технологи, 

економісти, маркетологи; 

– системи підтримки прийняття рішень, побудовані на даних експертної 

системи. 

У сучасних інформаційних системах використовуються такі класи 

технології: 
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– технології, що реалізують оперативне оброблення інформації (On-line 

Transaction Processing); 

– технології, що реалізують аналітичне оброблення інформації (On-line 

Analytical Processing). 

Технології On-line Transaction Processing (OLTP) орієнтуються на бізнес- 

процеси, що відбуваються на конкретному об'єкті, й призначені для підтримки 

поточної діяльності суб'єкта господарювання. 

Технології On-line Analytical Processing (OLAP) – засоби оперативної (у 

реальному масштабі часу) аналітичної обробки інформації, що направлені на 

підтримку прийняття рішень та призначені для розв'язання стратегічних задач 

об'єкта, для аналізу ринкової ситуації, конкурентоспроможності та прийняття 

рішень відносно стратегії і тактики маркетингу з урахуванням багатьох 

параметрів, що впливають на них. Для них характерні багатовимірні 

(гіперкубічні) моделі даних, що надають можливість моделювання реальних 

структур і зв'язків з метою прийняття управлінських рішень. У структурі даних 

гіперкубу розрізняють: 

– міри – кількісні показники (реквізити-підстави), що використовуються для 

формування зведених статистичних підсумків; 

– вимірювання – описові категорії (реквізити-ознаки), у розрізі яких 

аналізуються міри. 

OLAP – це узагальнений термін, що характеризує принципи побудови 

систем підтримки прийняття рішень (Decision Support System – DSS), сховищ 

даних (Date Warehouse), систем інтелектуального аналізу даних (Data Mining). 

OLAP – додатки оперують з великими масивами даних, що накоплені в OLTP-

додатках та отримані з електронних таблиць або з інших джерел даних. Сховища 

даних (Date Warehouse), які є різновидом баз даних і орієнтуються на 

інформаційні потреби користувачів щодо даних, передбачають роботу з іншими 

базами даних системи, дозволяють розв'язувати задачі з аналізу діяльності 
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підприємства, визначати ефективність реклами, проводити сегментацію ринку 

тощо. 

Data Mining (інтелектуальний аналіз даних) – це технологія виявлення 

прихованих взаємозв'язків усередині великих баз даних. Підприємства, 

організації, фірми у різних галузях економіки використовують переваги цієї 

технології для сегментації клієнтів, пошуку ринкових сегментів, аналізу 

тенденцій поведінки покупців. 

Сьогодні одним із найважливіших напрямів в організації маркетингових 

інформаційних систем є опрацювання даних у локальних (Intranet) і глобальних 

(Internet) мережах. У мережі Internet можна здійснювати індивідуальний 

маркетинг, орієнтований на потреби конкретного споживача, та прямий 

маркетинг (direct-marketing), що представляє собою інтерактивну систему збуту 

з чітко сформульованою пропозицією, наявністю інформації, необхідної для 

прийняття рішень про купівлю, і можливістю отримання зворотної реакції від 

клієнта. До особливостей маркетингу у мережі Інтернет можна віднести 

зміщення акцентів від виробника до користувача, глобалізацію діяльності і 

зниження витрат з трансакцій, персоналізацію взаємодії, перехід до маркетингу 

"один – кожному" 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. МІС це  а) інтерактивні інформаційні системи, призначені для 

підтримки різних видів діяльності та розв'язання 

неструктурованих і слабоструктурованих задач 

2. Системи підтримки 

прийняття рішень 

(СППР) представляють 

собою  

б) засоби оперативної (у реальному масштабі часу) 

аналітичної обробки інформації, що направлені на підтримку 

прийняття рішень та призначені для розв'язання стратегічних 

задач об'єкта, для аналізу ринкової ситуації, 

конкурентоспроможності та прийняття рішень відносно 

стратегії і тактики маркетингу з урахуванням багатьох 

параметрів, що впливають на них 

3. Технології On-line 

Analytical 

Processing (OLAP) це  

в) бізнес- процеси, що відбуваються на конкретному об'єкті, й 

призначені для підтримки поточної діяльності суб'єкта 

господарювання 
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4. Технології On-line 

Transaction 

Processing (OLTP) 

орієнтуються на 

г) технологія виявлення прихованих взаємозв'язків усередині 

великих баз даних 

5. Data Mining 

(інтелектуальний аналіз 

даних) це  

д) маркетингова інформація, згрупована за певними ознаками 

та представлена у зручному для користувачів вигляді 

6. Банк (база) даних це е) набір математичних моделей, що допомагають менеджеру з 

маркетингу приймати найоптимальніші маркетингові рішення 

7. Банк моделей це ж) сукупність сучасних статистичних методів обробки 

інформації, що дають змогу виокремити найважливішу 

інформацію (регресійний аналіз, кореляційний аналіз, 

факторний аналіз, імітаційне моделювання тощо) 

8. Статистичний банк це  з) набір моделей, завдяки яким зібрана інформація може бути 

використана в складанні прогнозів та перевірки різних 

сценаріїв 

9. Система аналізу 

маркетингової 

інформації  це 

и) систематичний процес постановки мети дослідження, 

збирання, аналізу об’єктивної ринкової інформації й розробка 

рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень 

щодо продуктово-ринкової стратегії фірми 

10. Маркетингові 

дослідження це 

к) комплекс засобів і процедур, які застосовуються для 

отримання достовірної та щоденної інформації щодо 

маркетингового середовища 

11. Система збирання 

поточної зовнішньої 

маркетингової 

інформації це 

л) провадити моніторинг показників, які відображають 

фінансовий стан підприємства, рівень витрат, обсяги 

матеріальних запасів та інші показники внутрішньої звітності 

підприємства 

12. Система внутрішньої 

звітності дає змогу 

м) спеціалізована постійна структура, яка складається з 

відповідного персоналу та обладнання і здійснює конкретні 

процедури, метою яких є збирання, аналіз, оцінка і подання 

інформації, необхідної для поліпшення планування процесу 

маркетингу, його здійснення і контролю 

 

 


