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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Інформаційне забезпечення охоплює всі аспекти господарської діяльності та є невід’ємним елементом 
функціонування і розвитку господарських систем. Інноваційна діяльність нерозривно пов’язана і прямо 
залежить від рівня та якості інформаційного забезпечення. За таких умов вважаємо за доцільне розглянути 
системи забезпечення та оброблення маркетингової інформації, що дозволяють обґрунтовано розробляти, 
приймати та реалізовувати інноваційні рішення. 

Відповідно до [4] маркетингові інформаційні системи (МІС) розглядаються в якості набору процедур, 
методів аналізу і представлення інформації для її використання при ухваленні маркетингових рішень. 

Класик теорії маркетингу та інноватики Ф. Котлер у роботі [2] зазначає, що до структури МІС 
підприємства входять такі складові як система внутрішньої звітності, система маркетингових досліджень, 
система аналізу маркетингової інформації, система збору поточної зовнішньої маркетингової інформації. З 
нашої точки зору інноваційному процесу найбільш повно відповідає функціональний підхід щодо організації 
МІС, а структура МІС має вміщувати такі складові: система збору даних (підсистема маркетингових досліджень, 
підсистема зовнішнього поточного моніторингу, підсистема внутрішнього поточного моніторингу), система 
аналізу маркетингової інформації та база даних. У будь-якому випадку структура МІС підприємства повинна 
враховувати специфіку та умови його діяльності. 

Слід зауважити, що необхідність створення маркетингових інформаційних на підприємстві 
обумовлюється низкою причин [3]: зміцненням та розвитком господарських зв’язків; безперервністю 
розвитку сучасних засобів комунікацій; зростанням товарообігу; стрімким розвитком торгівлі; посиленням 
конкуренції; насиченням ринків товарами; розвитком та ускладненням маркетингової діяльності на 
підприємствах. 

Задачами функціонування МІС в системі управління підприємством є такі: налагодження, забезпечення 
та підтримка в процесі господарювання інформаційних зв’язків між службою маркетингу, іншими 
підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем; моніторинг показників функціонування підприємства 
і оцінка можливостей та перешкод для подальшого господарювання; збір, накопичення та аналіз інформації з 
метою прогнозування можливих варіантів розвитку подій та прийняття відповідних маркетингових рішень; 
забезпечення особи, що приймає маркетингове рішення (у т.ч. маркетингове інноваційне) необхідною 
інформацією для розроблення, прийняття та реалізації маркетингових рішень [1]. 

Для підприємства МІС виступає важливим інструментом для здійснення інноваційної діяльності та 
забезпечує появу низки конкурентних переваг, а саме: 

- ефективність та результативність господарської діяльності; 
- гнучкість та адаптивність підприємства у процесі господарювання;  
- інформаційна забезпеченість (поінформованість про стан і тенденції розвитку ринку та галузі, 

поведінку споживачів і конкурентів, можливі напрямки розвитку підприємства тощо); 
- раціональність розподілу та використання інформаційних ресурсів (наявність ефективних каналів та 

способів розповсюдження інформації, наявність та використання зворотного зв’язку);  
- сприяння розробленню та впровадженню інновацій. 
Але необхідно відзначити і низку проблем у функціонуванні МІС на сучасних підприємствах, що 

можуть спричинити проблемні ситуації при здійсненні інноваційної діяльності: 
- невідповідність розуміння інформаційних потреб менеджменту фахівцями з інформаційних технологій 

та інформаційного забезпечення, і, як наслідок, здійснення неналежної інформаційної підтримки, невірний вибір 
управлінських дій та фінансові втрати; 

- низький рівень залучення менеджменту до організації та функціонування МІС (особливо серед 
вітчизняних підприємств); 

- неповне використання можливостей комп’ютерних систем, що у деяких випадках спричиняє низький 
рівень переробки та інтерпретації даних; 

- недовіра персоналу до змісту та якості інформації, що надається, яка ґрунтується на тому, що МІС 
притаманні збої передачі, спотворення та некоректна інтерпретація інформації; 

- можливість втрати чи викрадення інформації. 
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