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У статті розглянуто питання покращення маркетингової діяльності підприємств засобами сучасних 
інформаційних технологій. На основі узагальнення наукових праць проведено характеристику теоретич-
них аспектів механізму управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних техноло-
гій. Досліджено програмні продукти, які дають змогу автоматизувати маркетингову діяльність підпри-
ємства. Впровадження такого інформаційного забезпечення дасть змогу скоротити час на прийняття 
управлінських рішень та допоможе підприємствам успішно функціонувати в умовах сучасного ринкового 
середовища. Окремо розглянуто декілька варіантів вибору ведення бізнесу. Проаналізовані тарифи ви-
конавців сфери IT у світі. За підсумками теоретичних досліджень складено схему механізму управління 
маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій.
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В статье рассмотрены вопросы улучшения маркетинговой деятельности предприятий средствами 
современных информационных технологий. На основе обобщения научных работ проведена характери-
стика теоретических аспектов механизма управления маркетинговой деятельностью с использованием 
информационных технологий. Исследованы программные продукты, которые позволяют автоматизи-
ровать маркетинговую деятельность предприятия. Внедрение такого информационного обеспечения 
позволит сократить время на принятие управленческих решений и поможет предприятиям успешно 
функционировать в условиях современной рыночной среды. Отдельно рассмотрены несколько вариантов 
выбора ведения бизнеса. Проанализированы тарифы исполнителей сферы IT в мире. По итогам теоре-
тических исследований составлена схема механизма управления маркетинговой деятельностью с ис-
пользованием информационных технологий.
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The article is devoted to improving the marketing activities of enterprises by means of modern information tech-
nology. The consequence of the development of market relations in Ukraine is a radical change in the management 
of economic processes, which led to the need to improve the processes of administration. It is shown that effec-
tive implementation and use of information technologies is an effective management of business processes of the 
enterprise. IT is becoming increasingly important for the effectiveness of the introduction of innovative business 
processes, the feasibility of which can be justified based on an assessment of their implementation efficiency, which 
involves the gradual inclusion of all costs and risks. The theoretical and methodological basis of the research lies 
in the fundamentals of modern economics, laid down in the papers of Ukrainian and foreign scientists. There were 
applied general scientific and special methods of research namely were used: methods of analysis and synthesis; 
methods of statistical analysis of indicators of economic activities of enterprises. In today’s conditions, information 
technologies that provide optimization of activity, integration and communication with the external environment in 
the modern dynamic market are becoming more widespread and used. Received results showed the importance 
of application of modern information technologies for the enterprise. Selection of software and variants of choice 
depending on opportunities of the company are analyzed. The classification of the software used for task solution 
in strategic marketing is given and peculiarities of its using at the trade enterprises described. The software using in 
strategic marketing compared. It is selected to function under necessity of particular objects of automation present-
ed of the group, system, automation of marketing. The executors’ rates of the domain IT in the world are analyzed. 
Separately a few variants of choice of business dealing are considered. It has been described the basic ways to 
improve the efficiency of domestic enterprises marketing activities. On totals of theoretical researches outline of the 
mechanism of marketing activity with use of information technologies is made.

Key words: market management mechanism, outsourcing, IT, software, automation of marketing activity, auto-
mated marketing functions.

Постановка проблеми. Сьогодні маркетинг 
є ключовою ланкою діяльності підприємства. 
Якість управління та прийняття маркетингових 
рішень безпосередньо пов’язані з наявністю 
повної, актуальної та достовірної інформації 
про ринок, попит на товари, вподобання спо-
живачів, ринкові ціни, дії конкурентів тощо, 
а також інформації про показники діяльності 
об’єкта управління. Від ефективності роботи 
маркетингової служби залежить успіх компа-
нії на ринку, зокрема отримання доходів, що 
забезпечує функціонування інших підрозділів; 
утримання та поширення ринкової частки; про-
сування товарів на ринку; збирання інформа-
ції та ідей для розроблення нової продукції та 
оновлення наявної; організація взаємовідносин 
із клієнтами; налаштування командної роботи 
всередині підприємства; групування продук-
ції на певні сегменти; концентрація на пев-
них товарах для досягнення ефекту. В умовах 
постійного зростання навантаження маркетин-
гової служби виникає необхідність автомати-
зації маркетингової діяльності, що як забезпе-
чує автоматичне виконання основних рутинних 
функцій, так і звільняє робочий час маркето-
логів, даючи змогу спрямувати його на вико-
нання більш складних завдань, збільшити кіль-
кість виконаних функцій та суттєво зменшити 
витрати підприємства. Саме тому розроблення 
механізму управління маркетинговою діяль-
ністю з використанням інформаційних техно-
логій має допомогти підприємствам налашту-
вати автоматизацію маркетингового відділу для 
оптимізації діяльності не тільки маркетингової 
служби, але й підприємства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями в маркетингу займались відомі 
закордонні та українські вчені, зокрема П. Дру-

кер [1], Ф. Котлер [2], К. Келлер [2], Н. Бутенко 
[3]. Саме Ф. Котлер вперше сформував тезу 
про те, що численні маркетингові рутинні функ-
ції необхідно автоматизувати задля більш 
ефективного використання маркетингу на під-
приємстві.

Напрямом інформаційних технологій у 
маркетингу займаються різні вчені. Зокрема, 
застосування інтернет-технологій у маркетингу 
детально описали Ф. Вірін [8]. О. Пушкар [5], 
О. Пандорін [5], В. Пархименко [4], В. Стреж [4], 
М. Бондаренко [4], Р. Баззел, Р. Браун, А. Вой-
чак, Є. Голубков, які запропонували універсаль-
ний набір вимог для автоматизації маркетинго-
вої діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зацікавленість щодо 
ефективної маркетингової діяльності посилю-
ється з кожним роком. Керівники підприємств 
розуміють, що саме маркетинг сприяє їхній 
успішнішій діяльності на ринку. Для покра-
щення маркетингової діяльності необхідно 
впроваджувати сучасні інформаційні техно-
логії. На жаль, в науковій літературі питанням 
особливостей використання інформаційних 
технологій у процесі управління маркетинговою 
діяльністю приділено недостатньо уваги, що 
потребує подальших досліджень у вигляді роз-
роблення механізму управління маркетинговою 
діяльністю.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення універ-
сального механізму управління маркетинговою 
діяльністю з використанням інформаційних тех-
нологій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах ринкової економіки основою 
ефективної діяльності підприємств є автома-
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тизація бізнес-управління. Автоматизація кож-
ного процесу скорочує час на обслуговування 
споживачів, економить витрати, даючи змогу 
виконувати замовлення точно, а також володіти 
повним контролем над ситуацією. Для ефек-
тивного впровадження інформаційних техно-
логій в маркетингову діяльність необхідно вра-
ховувати вартість програмного забезпечення, 
оптимальну кількість спеціалістів задля забез-
печення роботи компанії, варіанти ведення біз-
несу, поєднання автоматизації з людським кре-
ативом під час прийняття рішень.

Програмне забезпечення для управління 
маркетинговою діяльністю підприємства скла-
дається з необхідних програм графічного 
дизайну, Microsoft Office, аналітичних пакетів, 
використання корпоративних інформаційних 
систем, пошукових машин, а також програм, які 
слід виготовити спеціально для компанії.

Ці програмні продукти потребують коштів для 
свого постійного використання та забезпечення 
автоматизації роботи маркетингової служби 
підприємства. Варіант вибору інформаційних 
технологій залежить від можливостей, цілей 
та маркетингової стратегії компанії. Компанії з 
невеликим бюджетом мають використовувати 
варіант (аналітичні пакети + CRM + пошукові 
машини), а компаніям з обсягом доходів понад 
2 млн. грн. на рік доцільно використовувати спе-
ціалізовані маркетингові програми, які поєдну-
ють ці функції, або розробляти власні маркетин-
гові програми.

Для розроблення власних програм можна 
використовувати один зі способів [13].

1) Підбір до власного штату програміста 
з урахуванням необхідних кваліфікаційних 
вимог. Підбирати власного програміста в штат 
доцільно, якщо компанія орієнтована на іннова-
ційний розвиток, наслідком чого є постійні зміни 
в програмному забезпеченні. Також одиниця 
програміста доцільна, коли компанія диверси-
фікована, має декілька напрямів розвитку та 
багато програмних продуктів, за станом яких 
потрібно своєчасно слідкувати. Мінусом влас-
ного програміста є додаткові витрати.

2) Використання послуг компаній, які можуть 
розробити програмне забезпечення. Найчас-
тіше компанії спеціалізуються на якійсь певній 
сфері діяльності. Існують компанії широкого 
профіля, однак здебільшого вони концентру-
ються на 1–2 сферах діяльності. Перевагою 
використання послуг таких компаній є те, що 
програмний продукт буде повністю відповідати 
угоді, складеній на базі технічного завдання, а 
також мінімальний гарантований термін сервіс-
ного обслуговування. Значним недоліком, на від-
міну від власного програміста, буде обмеженість 
терміну гарантованого обслуговування, а також 
вища ціна виготовлення. Крім того, за необхід-
ності внесення змін, не зазначених у договорі, 
треба буде платити додаткові кошти. На від-
міну від аутсорсингу, додатковим плюсом буде 
можливість офіційно віднести оплату за виго-
товлення програмного забезпечення на витрати 
підприємства, що зменшить оподатковану базу.

3) Аутсорсинг. Для виготовлення програми 
підбирається програміст з необхідними нави-
чками, який не включається до штату підпри-
ємства. Існує багато сайтів у світі, де концен-
труються спеціалісти-фрілансери, які мають 
відповідні навички. Одним з найпоширеніших у 
світі є Upwork.com (колишній Odesk).

Перевагою аутсорсингу є значно нижча ціна, 
ніж замовлення виготовлення програм у спеці-
алізованих компаній. Однак недоліком є те, що 
здебільшого вартість виготовлення ПЗ не можна 
віднести до витрат, а також існує необхідність 
платити за всі зміни під час виконання ТЗ.

Управління маркетинговою діяльністю за 
допомогою інформаційних технологій має 
забезпечити ефективне виконання основних 
функцій інформаційних технологій, таких як 
пошук та збір інформацій, аналіз інформації, 
вироблення нової інформацій, структурування 
та зберігання інформації, вирішення оптимі-
заційних завдань та поширення інформації. 
Отже, компанія, окрім програмного забезпе-
чення, повинна забезпечити певну кількість 
спеціалістів маркетингового відділу, які будуть 
виконувати ці функції (табл. 2).

Таблиця 1
Програмні продукти, що використовуються в управлінні  

маркетинговою діяльністю підприємства [1–10]
Вид програмного забезпечення Назви програмних продуктів

Програми для збору та обліку інформації про 
зовнішнє середовище

Marketing Geo, Mapinfo, ArcGI, Интегрум, Медиалогия, 
Infostream corporate, Stikler, KonSi-Competitive, 
Intelligence&Benchmarking.

Програми для збору та обліку інформації про 
внутрішнє середовище

ERP-системи:1С, Маркет+, SAP ERP, Галактика ERP.

Статистичні програмні продукти STATISTICA, SPSS, Minitab, Eviews.
Аналітичні програмні продукти з функціями 
прогнозування

SAS Business Intelligence, Microsoft BI, IBM Cognos BI, 
SAP Business Intelligence, Oracle Business Intelligence.

Спеціалізовані маркетингові програмні 
продукти

Marketing Expert, Marketing Analytic, БЕСТ-маркетинг, 
Касатка, Маркетинг-мікс
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Для ефективного застосування інформа-
ційних технологій у маркетингу компанія пови-
нна утримувати у своєму штаті 7 осіб, тому 
що функції досить різні, а виконання їх однією 
особою може привести до неефективності. 
Якщо деякі функції не потрібні підприємству 
безперервно (вироблення нової інформації), 
підприємство не спрямоване на інноваційний 
розвиток та не має значної кількості конфіден-
ційної інформації (структурування та зберігання 
інформації), то спеціалістів можна залучити за 
потреби методом аутсорсингу. Однак інтернет-
маркетолог, маркетолог-аналітик та фахівець 
з управління клієнтською базою сучасному 
підприємству необхідні. Більш того, бажано, 
щоби ці посади займали різні люди, а не було 
поєднання однією людиною функцій усіх трьох 
посад. Звичайно, за мінімального бюджету всі 
маркетингові функції виконує один маркетолог, 
але тоді це повинен бути високо досвідчений 
маркетолог-універсал, а компанія має забез-
печити його всіма необхідними програмами. 
Яку кількість персоналу маркетингового від-
ділу вибирати, залежить від ресурсів компаній, 
вибраної маркетингової концепції, маркетинго-
вої стратегії, видів діяльності тощо.

Задля захисту від зовнішніх загроз компа-
нія має вибрати варіант ведення бізнесу, який 
також суттєво впливає на специфіку викорис-
тання інформаційних технологій у маркетинго-
вій діяльності. Існує декілька варіантів ведення 
бізнесу:

– безперервний, який притаманний біль-
шості компаній на ринку (при цьому компанія 
повинна забезпечувати повне функціонування 
зазначеного програмного забезпечення та утри-
мувати достатню кількість маркетингового пер-
соналу постійно);

– сезонний, який притаманний компаніям, 
що виробляють продукцію сезонного характеру 
(ці компанії можуть варіювати чисельність мар-
кетингового персоналу залежно від сезонної 
фази);

– за необхідності, коли бізнес прив’язаний 
до конкретних подій та припиняється із закін-
ченням цих подій (подіями можуть бути світові 
форуми, конференції, значні спортивні та полі-
тичні події; компанії, які займаються цим бізне-
сом, проводять значні підготовчі заходи та кон-
центруються на процесі події; саме в ці періоди 
необхідно мати максимальний штат маркетоло-
гів та повне функціонування програмного забез-
печення; із закінченням події потреби суттєво 
знижуються).

Саме для останнього та передостаннього 
варіантів бізнесу найбільш актуальним є аут-
сорсинг спеціалістів. Слід зазначити, що повна 
автоматизація маркетингової діяльності не 
вигідна компанії, бо інші компанії також вико-
ристовуватимуть аналогічне програмне забез-
печення й можуть приймати рішення на базі 
екстраполяції наявних трендів та використаних 
інтернет-технологій. Задля того, щоби досягти 
успіху на ринку, потрібно поєднувати інформа-
ційні технології з інноваціями, які можуть бути 
розроблені виключно неформалізованими мето-
дами, носіями яких мають бути кваліфіковані 
спеціалісти маркетингового відділу. Це є остан-
нім аспектом ефективного управління марке-
тингом за допомогою інформаційних технологій. 
Для організації цього компанія повинна розро-
бити механізм управління маркетингом з вико-
ристанням інформаційних технологій (рис. 1).

На рис. 1 відображений механізм управ-
ління маркетинговою діяльністю, що є складо-
вою економічного механізму. Щодо практичного 
значення механізму управління маркетинговою 
діяльністю, то це є системою конкретних інстру-
ментів, які використовують суб’єкти регулю-
вання для впливу на діяльність підприємства, 
через які відбувається досягнення стратегічних 
інтересів.

Бізнес-ідея, або місія компанії на ринку, спо-
нукає вибирати варіант ведення бізнесу та роз-
робляти маркетингову стратегію. Вибираючи 
маркетингову стратегію, компанія має підібрати 

Таблиця 2
Оптимальна кількість працівників для виконання  

автоматизованих маркетингових функцій [5]

Посада Функції Мінімальна 
кількість

Інтернет-маркетолог Пошук та збирання інформації, поширення 
інформації, вироблення нової інформації.

1

Спеціаліст з опису процесів Вироблення нової інформації. 1
Маркетолог-дизайнер Вироблення нової інформації. 1
Маркетолог з управління клієнтською 
базою

Вирішення оптимізаційних завдань, аналіз 
інформації.

1

Маркетолог-аналітик Аналіз інформації. 1
ІТ-спеціаліст Структурування та зберігання інформації. 1
Керівник маркетингового відділу Забезпечення виконання всіх 

автоматизованих функцій.
1
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необхідне програмне забезпечення та розро-
бити механізм управління.

Висновки. Нині існує багато видів програм-
ного забезпечення для автоматизації марке-
тингової діяльності підприємства. Розвиток 
інформаційних технологій відображає вимоги 
до вдосконалення бізнесу. Для побудови меха-
нізму управління маркетинговою діяльністю 
підприємства за допомогою інформаційних 
технологій треба стартувати від місії компанії 
та ключової бізнес-ідеї. Це спонукає як роз-
роблення маркетингової стратегії, так і вибір 
варіанта ведення бізнесу. Застосування інфор-
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маційних технологій забезпечить підвищення 
ефективності управління як маркетинговою 
діяльністю, так і діяльністю підприємства зага-
лом на основі спеціалізації праці маркетологів, 
розроблення та застосування сучасних науко-
вих методів і засобів планування, організації, 
обліку, аналізу й контролю діяльності. У подаль-
ших дослідженнях доцільно звернути увагу на 
розроблення системи оцінювання ефективності 
впровадження та функціонування механізму 
управління маркетинговою діяльності за допо-
могою інформаційних технологій на прикладі 
сучасного малого підприємства в Україні.

Рис. 1. Механізм управління маркетинговою діяльністю  
за допомогою інформаційних технологій
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