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управління фінансовою стійкістю, питома вага 

у потенційній функції 0,809. Наступним кроком 

є аналіз потенційної функції підсистеми «Фі-

нансова стійкість» (2). Найбільшу питому вагу 

тут займає значення коефіцієнту фінансової 

стабільності та коефіцієнту фінансової стійкос-

ті. Потім знову аналізується потенційна функ-

ція інтегральної оцінки й обирається наступний 

за пріоритетом показник тощо.

Розрахунки було проведено на прикладі другої 

системи «Фінансово-економічне управління». Ана-

логічним чином розраховуються комплексні оцінки 

систем «Стимулювання успішності праці», «Ціноут-

ворення та інвестиційна політика» й «Інноваційна 

політика». Далі, на підставі комплексних оцінок усіх 

систем, які входять до системи економічних методів 

управління, розраховується інтегральна оцінка еко-

номічних методів управління.

Практичне застосування наведеної класифі-

кації показників ефективності використання еко-

номічних методів управління дозволить вибрати 

пріоритети в управлінні господарською діяльніс-

тю підприємства.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 
НА РИНКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статті досліджено сутність інформаційного забезпечення маркетингового управління на 

ринку посередницьких послуг. Обґрунтовується важливість участі посередників у процесі маркетингового 

управління, їх значення та принципи діяльності на сучасному етапі розвитку української економіки.

Ключові слова: інформаційна система управління, маркетингова система, посередники, ринок посеред-

ницьких послуг.

Summary. In article the essence of information support of marketing management in the market of intermediary 

services is investigated. Importance of participation of intermediaries in the course of marketing management, their 

value and activity principles at the present stage of development of the Ukrainian economy is caused.

Key words: information control system, marketing system, intermediaries, the market of intermediary services.

Постановка проблеми. На даному етапі роз-

витку українського підприємництва найважли-

вішим ресурсом є інформаційні ресурси і знан-

ня, які можуть значно впливати на підвищення 

його конкурентоспроможності, інвестиційної при-

вабливості та капіталізації. Інформаційне забез-

печення процесу маркетингового управління 

діяльністю посередників на ринку формують сис-

теми нового класу в управлінні підприємством, а 

саме: управління взаємовідносинами з клієнта-

ми (Customer Relationship Management — CRM) 

й управління взаємовідносинами з партнерами 

(Partner Relationship Management — PRM).

Відповідно, на ринку посередницьких послуг 

постійні клієнти і надійні партнери посередника-

оператора на ринку — головне його багатство, тому 
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ставитися до інформації про них потрібно на най-

вищому рівні. Для управління взаємовідносинами 

з клієнтами і партнерами посередники використо-

вують сучасні CRM- та PRM-системи, які дозво-

ляють отримувати максимальну інформацію про 

клієнта або партнера в момент спілкування з ним.

Аналіз останніх публікацій. Питання інфор-

маційного забезпечення маркетингового управ-

ління посередницької діяльності стали пред-

метом наукових досліджень багатьох вчених: 

О. Ю. Беха, О. В. Горбенка, Дж. Діше, В. І. Мі-

щенка, Л. В. Синила, А. Б. Балабанця, Л. Г. Кльо-

би та Р. Л. Кльоби, А. К. Кравченка, Л. С. Співа-

ка. Окремі аспекти комплексного дослідження 

посередництва як форми підприємницької ді-

яльності були висвітлені у роботах Е. В. Майде-

бури, М. М. Єрмошенка та інших.

Метою дослідження є розгляд та обґрунтування 

моделі інформаційного забезпечення маркетинго-

вого управління на ринку посередницьких послуг.

Виклад основного матеріалу. При збуті това-

ру безпосередньо споживачу, без використання 

посередників, виробник отримує весь прибуток, 

але йому необхідно слідкувати за ефективністю 

реалізації своєї продукції. Він має реалізовувати 

свій товар настільки ж ефективно, що й профе-

сійний посередник, і за ту ж ціну. Часто посеред-

ники на протязі багатьох років вкладають значні 

кошти в організацію складування й транспорту-

вання, тому товаровиробникові для забезпечен-

ня настільки ж ефективного збуту необхідно буде 

витратити просто астрономічні кошти. Отже, 

кожен має займатися своїми справами: вироб-

ник — виробляти, а посередник, у свою чергу, 

має бути сполучною ланкою між виробником і 

споживачем і виконувати функцію доставки то-

варів до споживачів. Реалізація через посередни-

ка звільняє виробника від необхідності самотуж-

ки знаходити покупців і здійснювати продажі.

Послугами посередників користуються тому, 

що вони вміють найкращим чином запропонува-

ти товари цільовому ринку. Використовуючи свої 

зв’язки, навички, переваги спеціалізації і висо-

ку якість роботи, посередники, зокрема, можуть 

принести виробнику більше користі, ніж якби він 

здійснював би збут самостійно.

Посередники — це суб’єкти ринкових від-

носин, які сприяють встановленню контактів між 

виробниками та споживачами щодо оперативного 

й якісного руху товарів з метою ефективного задо-

волення потреб споживачів на комерційній основі.

Діяльність посередників базується на наступ-

них принципах:

— чесність і рівноправність у відносинах із 

партнерами;

— підприємливість;

— оперативність;

— обслуговування контрагентів;

— економічний інтерес суб’єктів господа-

рювання в організації опосередкованих каналів 

розподілу.

Функції посередників:

— дослідницька (збір інформації для плану-

вання й покращення обміну);

— стимулювання збуту (короткотермінові за-

ходи, спрямовані для швидкої реакції ринку у від-

повідь на пропоновану продукцію);

— встановлення контактів (налагодження й 

підтримання зв’язків із потенційними спожива-

чами);

— пристосування товарів до вимог покупців;

— проведення переговорів;

— транспортування товарів [1, с. 323–325].

Будь-який процес управління маркетинговою 

діяльністю ринку посередницьких послуг, неза-

лежно від структури служби маркетингу і кількості 

її співробітників, складається з наступних етапів:

1) дослідження джерел утворення інформації: 

збирання інформації про стан функціонування 

фірми, характер впливу змін і нових тенденцій зо-

внішнього середовища на діяльність фірми, про 

відхилення від планових або очікуваних показни-

ків і результати впливу прийнятих рішень;

2) збирання допоміжної інформації для 

об’єктивного і реального аналізу показників функ-

ціонування фірми під впливом факторів зовніш-

нього середовища;

3) збереження інформації. Вона має поступово 

опрацьовуватися й нагромаджуватися у відповідних 

базах даних, базах знань та електронних сховищах;

4) аналіз отриманої інформації: визначення, 

за якими параметрами відбулося відхилення від 

норм і критеріїв, виявлення факторів, які спричи-

нили ці зміни, виявлення ключових параметрів, 

які можуть позитивно вплинути на ліквідацію не-

гативних змін, підготовка альтернативних проек-

тних рішень для вибору і затвердження;

5) розрахунки і прогнозування впливу обрано-

го рішення на досягнення запланованої мети шля-

хом виправлення відхилень і коригування цього 

рішення для отримання ефективнішого результату, 

оскільки прогнозні розрахунки лише визначають 

тенденції зміни параметрів функціонування і по-

требують подальшого поглибленого аналізу;

6) упровадження й контроль виконання рішен-

ня, доведення його до безпосередніх виконавців.

Ринок посередників — це торгова діяльність 

організацій, фірм та інших юридичних осіб, які 

купують товари, послуги, цінні папери з метою їх 

наступного перепродажу. Предметом продажу є 

також документи на товар, цінні папери, послуги. 

Організаційно ринок посередників функціонує у 

вигляді бірж, аукціонів, ярмарок, торгів.

Для покращення роботи на ринку посеред-

ницьких послуг необхідним, на нашу думку, буде 

впровадження CRM- та PRM-систем. CRM- та 
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PRM-системи багато експертів розглядають не 

тільки як інформаційну систему і технологію, 

але і як бізнес-стратегію. Як правило, ці системи 

складаються з модулів управління контактами, 

автоматизації продажів, підтримки користувачів 

та інших залежно від функціональності. Осно-

вною метою роботи цих систем є отримання 

найбільш повної та достовірної інформації щодо 

покупця для найкращого його обслуговування й 

систематизація інформації щодо партнера. Осо-

бливої важливості використання CRM- та PRM-

систем набуває для маркетингового управління 

на ринку посередницьких послуг.

Головна ідея CRM- та PRM-систем: «Замість 

турботи про клієнтів — турбота про КЛІЄНТА 

(ПАРТНЕРА)». Причому про кожного з них інди-

відуально [2, с. 57].

Функціональні можливості CRM- та PRM-

систем:

— управління контактами (інформація щодо 

клієнта або партнера, історія контактів);

— управління діяльністю (календар, діловий 

щоденник);

— управління зв’язком (передача інформації, 

її збереження тощо);

— прогнозування (перспективи продажу, 

прогноз, маркетинг);

— управління чинниками залучення клієнтів 

і партнерів;

— управління документацією, розробка, 

впровадження стандартів, звітів, інформаційно-

рекламних матеріалів;

— аналіз продажів, надання аналітичних да-

них щодо продажів;

— конфігурація продукту, зберігання інфор-

мації щодо альтернативних варіантів продуктів та 

їх цінових характеристик [3, с. 45–46].

Управління відносинами з клієнтами (Customer 

Relationship Management — CRM) — це страте-

гія організації бізнесу, де відносини з клієнтом 

є найважливішою ланкою у діяльності підпри-

ємства, оскільки саме клієнти складають його 

основний актив. Визначаються можливості пе-

ренесення клієнтських взаємин у комерційну 

сферу. Мета CRM-систем — визначити найбільш 

«вигідних» клієнтів, навчитися найефективніше 

працювати з ними, запобігти їх «переходу» до 

конкурента і таким чином збільшити прибутко-

вість компанії [4, c. 21].

Сучасна CRM-система направлена на вивчен-

ня ринку і конкретних потреб клієнтів, завдяки 

цим знанням розробляються нові товари або по-

слуги, і таким чином компанія досягає поставле-

них цілей і покращує свій фінансовий показник.

Існує три CRM-підходи:

— оперативний — автоматизація споживчих 

бізнес-процесів, що допомагає персоналу в роботі 

з клієнтами виконувати свої функції;

— співробітницький — програма взаємодії зі 

споживачами без участі персоналу з роботи з клі-

єнтами;

— аналітичний — аналіз інформації щодо 

споживачів із різноманітними цілями.

Але в клієнтоорієнтованій компанії в основі 

стратегії та дії кожного співробітника лежить кон-

цепція CRM. Тобто метою компанії є задоволення 

потреб клієнтів.

Необхідно також звернути увагу на головні 

принципи CRM-систем, а саме: наявність єдино-

го сховища інформації, звідки в будь-який момент 

доступні усі відомості про усі випадки взаємодії з 

клієнтом; синхронізація управління множинни-

ми каналами взаємодії; постійний аналіз зібраної 

інформації щодо клієнтів та прийняття відповід-

них організаційних рішень.

Основні можливості СРМ систем:

1) управління бізнес-процесами — дозволяє 

автоматизувати послідовні операції, які викону-

ються співробітниками організації;

2) управління контактами — дозволяє здій-

снювати швидкий пошук важливої інформації 

щодо контрагентів, отримувати всю історію зу-

стрічей, переговорів, листування, угод і т. ін.;

3) планування й управління продажами — 

СРМ дозволяє складати плани за різними по-

казниками. Вся робота з клієнтом відбувається 

в одній системі: планування заходів, здійснення 

угод, підготовка і виписка необхідних звітних до-

кументів;

4) планування й управління закупівлями та 

доставками — у системі менеджери завжди мо-

жуть бачити наявність і кількість товарів на скла-

ді. Відповідальні співробітники можуть стежити 

за виконанням плану закупівель;

5) управління маркетингом — електронна 

розсилка, пряма розсилка, sms-розсилання. Сис-

тема дозволяє управляти маркетинговими захода-

ми і визначати їхню результативність;

6) автоматизація документообігу — до систе-

ми можна ввести шаблони будь-яких документів, 

щовикористовуються в організації, при цьому 

зникає необхідність ручного складання нового 

документа при виникненні події. Автоматичне 

виставлення рахунків і контроль оплати за ними 

через сумісність із Клієнт-банком;

7) можливість роботи в мережі;

8) легкість і швидкість у навчанні роботи із 

системою;

9) зміна маркетингової стратегії компанії у 

бік клієнта, коли вона зосереджена не на своїх по-

требах і можливостях підприємства, а на потребах 

клієнта. Надання клієнтові унікальної саме для 

нього споживчої цінності продукту є необхідною 

умовою успішної діяльності [5, с. 88–89].

Siebel PRM (Partner Relationship Management) 

автоматизує та спрощує взаємовідносини між 
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компаніями та їхніми партнерами різного типу: 

дистриб’юторами, дилерами, агентами, брокера-

ми. Маркетинг партнерських відносин із вико-

ристанням PRM-системи включає встановлення 

й розвиток із ключовими клієнтами довготермі-

нових партнерських відносин, заснованих на вра-

хуванні взаємних інтересів у веденні бізнесу.

PRM-система — це одна з нових технологій 

управління відносин із партнерами. У загально-

му може бути наведена у вигляді набору пропо-

зицій, за допомогою яких обслуговується кожний 

крок процесу взаємодії з партнерами, пов’язаних 

єдиною бізнес-логікою й інтегрованих у корпора-

тивне інформаційне середовище на основі єдиної 

бази даних. Будь-яке програмне забезпечення 

PRM має відповідні модулі (маркетинг, продажі, 

сервіс тощо) [6, с. 27–28].

Основні компоненти PRM-системи:

• Адміністрування партнерів. Управління кана-

лами збуту та відносинами з партнерами за рахунок 

автоматичного підключення до серверних систем і 

постійного оновлення інформації про партнерів.

• Управління замовленнями. Автоматизація 

процесів управління замовленнями, їх розподіл і 

коригування за різними видами продукції та галузя-

ми для різних партнерів у каналах розподілу; відсте-

ження ходу виконання й стану кожного замовлення 

з моменту його підготовки до повного виконання.

• Управління каналами і програмами збу-

ту. Відстеження виплат компенсацій партнерам 

зі збуту і винагорода посередникам, виявлення 

можливостей отримання додаткових прибутків, а 

також їх прогнозування.

• Управління програмою. Надання партнерам 

можливості автоматично брати участь у торгах, 

використовувати власні товарні знаки, вносити 

пропозиції та програмні матеріали з метою нала-

годження постійних постачань і підтримання сво-

єї торгової марки.

• Звітність та аналіз. Наявність інструмен-

тальних засобів моніторингу, оцінки та співстав-

лення результатів маркетингових кампаній, ре-

клами і різноманітних програм.

• Підготовка персоналу. Використання роз-

ширеної інтрамережі для підготовки, тестуван-

ня та сертифікації персоналу партнерів зі збуту, 

контролю за ходом цього процесу й оцінки його 

результатів [7, с. 40–41].

Siebel PRM дозволяє працювати разом із ваши-

ми партнерами у сфері розробки планів реалізації 

стратегічних цілей. Це допомагає проаналізувати 

ефективність партнерства, а також зпрогнозувати 

прибуток та управляти освоєнням ринку.

Основою успішної роботи CRM- та PRM-

систем є збереження всієї інформації про взаємо-

дію з клієнтами та партнерами в єдиній базі даних. 

Тому наступним етапом еволюції інформаційних 

систем управління, на нашу думку, має стати взаєм-

но інтегрована система — єдина автоматизована 

інформаційна система взаємодії зі споживачами 

і партнерами (Customers and Partners Relationship 

Management — CPRM), яка передбачає:

— можливість аналізу і прогнозування осно-

вних кон’юнктуроутворюючих чинників ринку;

— можливість виявлення передових тенден-

цій у реалізації посередницьких послуг;

— модуль виявлення системи взаємозв’язків 

між різноманітними чинниками, що впливають 

на стан ринку й обсяги продажів;

— функція аналізу конкурентоспроможності 

фірми, зіставлення споживчих властивостей, ціни 

витрат надання послуг у порівнянні з аналогічни-

ми показниками конкуруючих компаній;

— автоматизоване розроблення на основі ви-

вчення кон’юнктури і місткості ринку прогнозів 

із платоспроможного попиту на нові послуги;

— автоматизоване розроблення коротко- (1–2 

роки), середньо- (до 5 років) і довгострокової (до 

10–15 років) стратегій маркетингу посередника;

— автоматизована організація зворотного 

зв’язку зі споживачами і партнерами;

— автоматизація пошуку оптимального рі-

шення для конкретного споживача за рахунок об-

робки партнерської інформації;

— можливість аналізу методів розгляду і за-

доволення претензій та рекламацій, що надійшли 

від споживачів, і здійснення контролю за їхнім 

повним задоволенням у встановлені терміни [8, 

с. 348; 9, с. 18–19].

Висновки. Отже, в моделі маркетингово-

го управління на ринку посередницьких послуг 

фактично пропонується поєднати основні клю-

чові моменти концепцій маркетингової взаємо-

дії та індивідуалізованого маркетингу. Інтеграція 

маркетингу взаємодії до системи маркетингового 

управління на базі комплексної інтеграції CRM- 

та PRM-систем маркетингового управління на 

ринку посередницьких послуг забезпечить досяг-

нення конкурентних переваг за рахунок комплек-

сного використання маркетингових інструмен-

тів та інформаційних технологій управління як 

комплексом маркетингу, так і управління марке-

тинговими відносинами.

Перспективи подальших досліджень у зазначе-

ній сфері полягають у розробці логічної схеми робо-

ти інтегрованої інформаційної системи маркетин-

гового управління на ринку посередницьких послуг.
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УДК 658.589 Т. І. Компанієць

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті виділено етапи формування інноваційної стратегії підприємства, запропоновано 

методику її вибору. Обґрунтовано етапи формування інноваційної стратегії підприємства і запропонова-

но методику, яка дасть змогу менеджерам здійснювати вибір інноваційної стратегії, що забезпечуватиме 

оптимальний довгостроковий розвиток підприємства.

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна стратегія, етапи інноваційної стратегії, прогресив-

на інноваційна стратегія, донорська інноваційна стратегія, адаптивна інноваційна стратегія, спекулятив-

на інноваційна стратегія.

Summary. In article stages of formation of innovative strategy of the enterprise are allocated, a technique of its 

choice is offered. Stages of formation of innovative strategy of the enterprise are proved and it is offered a technique 

which will allow to the managers to make a choice of innovative strategy which will provide optimum long-term 

development of the enterprise.

Key words: the innovative policy, innovative strategy, stages of innovative strategy, progressive innovative strategy, 

donor innovative strategy, adaptive innovative strategy, speculative innovative strategy.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якого 

підприємства неможливий без вироблення ним 

стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрун-

туються на нововведеннях, тобто мають іннова-

ційний характер. Стратегія розвитку підприєм-

ства базується на використанні науково-технічних 

досягнень у сфері організації, техніки і технології, 

ця стратегія націлена на спроможність підприєм-

ства використовувати комплексні інновації.

Необхідність швидкого розвитку економічно-

го потенціалу і створення ефективної системи мар-

кетингового управління українських промислових 

підприємств зумовлена важливим місцем іннова-

цій у процесі стратегічного планування, адже, спо-

глядаючи загальний стан інноваційної діяльності 

в Україні за останні роки, можна відмітити довго-

тривалу тенденцію падіння рівня інноваційної ді-

яльності в усіх галузях виробництва. Ефективний 

інноваційний розвиток можливий лише за умови 

вибору оптимальної інноваційної стратегії та її 

успішної реалізації. Розвиток будь-якого підпри-

ємства неможливий без вироблення ним стратегіч-

них напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на 

нововведеннях, тобто мають інноваційний харак-

тер. Стратегія розвитку підприємства базується на 

використанні науково-технічних досягнень у сфері 


