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ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
І. А. Педько, к. е. н., доцент, Одеська державна академія будівництва та архітектури,
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування наступних
методів: системного підходу – при визначенні засад формування маркетингових
інформаційних систем промислових підприємств; структурно-функціонального аналізу – при
обґрунтуванні значення маркетингової інформаційної системи; метода групувань – при
визначенні класифікації маркетингової інформації на промислових підприємствах.
Результати. Виявлено, що важливим розділом маркетингу є теорія маркетингової
інформації як наукова основа процесів зниження ринкової невизначеності в умовах
зростання підприємницьких ризиків.
Показано, що до появи поняття «маркетингове середовище» в науці використовували
спочатку поняття «ринок», пізніше «ринкове середовище», «зовнішнє середовище»,
«навколишнє середовище». При цьому визнавалося, що ринкова система є складним,
різноманітним, різноплановим соціальним феноменом, в якому діє безліч суб’єктивних і
об’єктивних чинників, змістом яких є різноманітність в єдності й єдність у різноманітності.
Встановлено, що оскільки маркетингова інформація відображає характеристики
маркетингового середовища, то його структура повинна бути основою класифікації
маркетингової інформації. Така класифікація повинна ґрунтуватися на принципі «чинник
маркетингового середовища – інформація про чинник маркетингового середовища» і бути
спрямованою на формування спеціальних баз даних маркетингової інформації для прийняття
управлінських рішень.
Новизна. Запропоновано класифікацію маркетингової інформації, яка містить п’ять
ознак: а) чинник маркетингового середовища (база даних постачальників, база даних
маркетингових посередників, база даних клієнтів, база даних конкурентів, база даних
контактних аудиторій, база даних макромаркетингового середовища); б) циклічність
поповнення баз даних (безперервне, періодичне); в) наявність інформації на момент
виникнення проблеми (первинна, вторинна); г) форма представлення (текстова, числова,
графічна, аудіо-, відеоінформація); д) можливість математико-статистичного аналізу
(кількісна, якісна інформація).

Практична значущість. Запропонована класифікація маркетингової інформації має
прикладну спрямованість, оскільки є джерелом достовірної інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень на промисловому підприємстві.
Ключові слова: маркетингові системи, промислове підприємство, бізнес-клімат,
управлінське рішення.
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