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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Управління маркетинговою інформаційною 

системою в організації» передбачає формування системи теоретичних 

знань про важливість комплексної автоматизації організацій із 

застосуванням інформаційних технологій і комп’ютеризованих систем. 

Студенти вивчають про впровадження інформаційних технологій в 

діяльність організацій, які обумовлені сучасним розвитком науки, освіти і 

нематеріальних елементів виробничої діяльності, сутність, принципи, 

функції та закономірності застосування нових інформаційних технологій; 

підходи збору та акумулювання інформації з різних джерел; оцінювати 

вплив маркетингу на узагальнювальні показники ефективності діяльності 

організації. 

Дисципліна «Управління маркетинговою інформаційною системою в 

організації» є дисципліною циклу професійної та практичної підготовки 

для освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 

075 «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Метою вивчення курсу «Управління маркетинговою 

інформаційною системою в організації» є опанування студентами 

теоретичних основ і практичних методів питань створення, застосування та 

впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання 

маркетингових задач, набуття магістрантами теоретичних та практичних 

знань з основ створення та функціонування інформаційних систем 

маркетингу, виявлення сприятливих можливостей організації, сучасних 

технологічних засобів обробки інформації, що використовуються для 

створення інформаційних систем управління маркетинговою діяльністю 

підприємства з метою досягнення його ефективного існування та розвитку. 
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Велике значення надається оволодінню магістрантами практичних 

навичок по застосуванню елементів управління маркетинговою 

інформаційної системи на практиці.  

Завдання викладання:  надання студентам знань щодо розуміння 

суті, місця та функцій маркетингової інформаційної системи в організації; 

визначення сутності, форм і методів для регулярного збирання, аналізу та 

інтерпретування отриманої інформації; дослідження формування та 

функціонування баз даних, інформаційних банків моделей та методик, 

програмних засобів та інтегрованих систем; вивчення тенденцій розвитку 

систем маркетингової інформації; засвоєння методичних засад роботи 

систем внутрішньої інформації, маркетингової розвідки, маркетингових 

досліджень і аналітичної маркетингової системи; обґрунтування 

методології розробки інформаційних систем, визначення їх якості та 

ефективності; формування спеціальних теоретичних знань із теоретичних 

основ створення, застосування та впровадження маркетингових 

інформаційних систем та розв’язання маркетингових задач (використання 

нових інформаційних технологій; комп’ютеризація діяльності служб 

маркетингу; розробка, створення маркетингових інформаційних систем; 

інформаційні технології прийняття маркетингових рішень; інформаційні 

технології розв’язання маркетингових задач)..  

Предметом дисципліни є оцінка на основі статистичного аналізу і 

моделювання рівня виконання планів і реалізації стратегій маркетингу в 

організації.  

Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна 

«Управління маркетинговою інформаційною системою в організації» 

пов’язана безпосередньо із загальною теорією маркетингу, 

маркетинговими комунікаціями, менеджментом, маркетинговим 

менеджментом, управління маркетинговою діяльністю, інформаційні 

системи і технології в маркетингу , аналіз маркетингової діяльності та ін. 
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В результаті вивчення дисципліни студент набуває: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 2 Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних 

досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. 

СК 3 Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу. 

СК 6 Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мереж. 

 

Вивчаючи проблематику курсу «Управління маркетинговою 

інформаційною системою в організації», студенти повинні знати:   

 понятійно-категоріальний апарат та інструментарій маркетингової 

інформаційної системи; 

 специфіку управління маркетинговою інформаційною системою в 

організації; 

 етапи створення інформаційних систем; 

 сутність системи бізнес-аналітики та візуалізації даних; 

 структуру та елементи маркетингової інформаційної системи; 

 особливості безпеки та захисту інформації в автоматизованих 

системах управління маркетингом. 
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Освоєння курсу «Управління маркетинговою інформаційною 

системою в організації», передбачає оволодіння студентами навичок і 

вмінь: 

 враховувати особливості організації і можливості глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет;  

 використовувати інструменти маркетингових інформаційних 

систем; 

 застосовувати набуті знання та навички у роботі з 

маркетинговими інформаційними системами та системами 

управління взаємовідносинами з клієнтами; 

 розуміти специфіку управління маркетинговими 

інформаційними системами в організації. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин 3,5 

кредити ECTS. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

ПРН 2 Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії 

та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення 

задач ринкового суб’єкта. 

ПРН 6 Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта на різних 7 рівнях управління, розробляти проекти у 

сфері маркетингу та управляти ними. 

ПРН 9 Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. 

ПРН 10 Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового 

суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, 

методів, прийомів. 
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ПРН 13 Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а 

також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її 

оцінювання. 

ПРН 14 Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати 

довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.  

ПРН 15 Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і 

аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та 

спеціалізованого програмного забезпечення. 
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ТЕМА 1  

ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

План 

 

1. Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою 

діяльністю. 

2. Класифікація маркетингової інформації. 

3. Сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в 

управлінні маркетингом. 

 

Зміст теми 

 

Маркетинг як система економіко-організаційної діяльності. 

Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю. 

Специфіка здійснення основних функцій маркетингу в організації. 

Типи та форми відображення маркетингової інформації. 

Класифікація маркетингової інформації. Використання нових 

інформаційних технологій управління – один із головних напрямів 

удосконалення управління маркетингом і переходу до ринкової 

економіки і ринкових відносин. Сучасні тенденції використання 

обчислювальної техніки в управлінні маркетингом.   
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1. В чому полягає специфіка роботи маркетингової інформаційної 
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2. Охарактеризуйте процес збору маркетингової інформації. 

3. Що таке “ маркетингова інформаційна система ”. 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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ТЕМА 2 

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОГО РИНКУ 

 

План 

 

1. Поняття інформаційної системи. 

2. Структура, складові та класифікація інформаційних систем. 

3. Функції та вимоги інформаційних систем. 

4. Методологія експлуатації інформаційних систем. 

 

Зміст теми 

 

Поняття інформаційної системи. Типова структура та 

складові інформаційної системи. Класифікація існуючих 

інформаційних систем. Рівні та складові інформаційних систем в 

організації. Методологічна основа побудови керованих 

інформаційних систем. Методологія експлуатації інформаційних 

систем. Функції та вимоги інформаційних систем. Безпека 

інформаційних систем. Етичні аспекти використання 

інформаційних систем. Аналіз та проектування інформаційної 

системи.   
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«Професіонал», 2018.  

4. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних 

систем в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 

6. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 

2019. С. 141-147. 

7. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління 

підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть основні типи задач які розв’язуються в маркетингових 

інформаційних системах. 

2. Які є класифікації маркетингових інформаційних систем. 

3. Охарактеризуйте методологічна основу побудови керованих 

інформаційних систем. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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4. В чому проявляється вплив використання інформаційних 

систем. 
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ТЕМА 3 

МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

 

План 

 

1. Суть та основні поняття маркетингових інформаційних систем..  

2. Завдання маркетингових інформаційних систем. 

3. Концепція функціонування та моделі маркетингової 

інформаційної системи. 

4. Підсистеми зовнішньої та внутрішньої маркетингової інформації. 

 

Зміст теми 

 

Сутність маркетингової інформації. Основні поняття і 

сутність системи маркетингової інформації. Характеристика джерел 

системи маркетингової інформації. Основні складові частини 

системи маркетингової інформації. Особливості роботи системи 

маркетингової інформації на ринку. Основні фактори, що 

ускладнюють роботу з маркетинговою інформацією. Вплив 

стримуючих чинників на структуру і зміст системи маркетингової 

інформації. 

Поняття маркетингових інформаційних систем. Завдання 

маркетингових інформаційних систем та їх роль в реалізації 

міжнародного маркетингу. Концепція функціонування та моделі 

маркетингової інформаційної системи. Підсистеми зовнішньої та 

внутрішньої маркетингової інформації. Проектування 

маркетингової інформаційної системи. 
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Література 

 

1.  Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: 

ЦП «Компринт», 2019. 

2. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П. Інформаційні системи і 

технології в маркетингу: навч.посібник. К. : КНЕУ, 2016.  

3. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні 

системи і технології маркетингу. К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2018.  

4. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних 

систем в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 

6. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 

2019. С. 141-147. 

7. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління 

підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Розкрийте зміст поняття «маркетингова інформація».  

2. Охарактеризуйте роботи системи маркетингової інформації на 

ринку. 

3. В чому полягає вплив стримуючих чинників на структуру і 

зміст системи маркетингової інформації.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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4. Назвіть основні складові частини системи маркетингової 

інформації. 
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ТЕМА 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

План 

 

1. Cутність і складові маркетингової інформаційної системи. 

2. Структура, форма подачі та відображення інформації. 

3. Проектування маркетингової інформаційної системи. 

 

Зміст теми 

 

Cутність і складові маркетингової інформаційної системи. 

Інформація та її роль у процесі управління маркетингом. Поняття 

маркетингової інформації. Структура, форма подачі та 

відображення інформації. Інформація в системі управління 

маркетингом. Типи маркетингової інформації. Структура 

маркетингової інформаційної системи, характеристика її основних 

підсистем. Модуль "Маркетинг" у корпоративних інформаційних 

системах. Характеристика спеціалізованих програмних продуктів з 

маркетингу. Автоматизована підтримка маркетингових досліджень. 

Автоматизоване управління рекламною діяльністю. Особливості 

Інтернет- маркетингу. 
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Література 

 

1. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: 

ЦП «Компринт», 2019. 

2. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П. Інформаційні системи і 

технології в маркетингу: навч.посібник. К. : КНЕУ, 2016.  

3. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні 

системи і технології маркетингу. К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2018.  

4. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних 

систем в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 

6. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 

2019. С. 141-147. 

7. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління 

підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте поняття “ інформація” та її роль у процесі 

управління маркетингом.  

2. Назвіть типи маркетингової інформації. 

3. Що таке “автоматизована підтримка маркетингових 

досліджень ”.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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4. Проаналізуйте основні складові маркетингової інформаційної 

системи. 
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ТЕМА 5 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ВІДДІЛІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

План 

 

1. Сучасні технологічні засоби автоматизації функцій управління 

маркетинговою діяльністю.  

2. Використання національних і міжнародних інформаційних 

мереж як засобів комунікацій в маркетингу. 

 

Зміст теми 

 

Сучасні технологічні засоби автоматизації функцій 

управління маркетинговою діяльністю. Засоби автоматизованого 

формування документів. Технологічні засоби роботи з базами 

даних. Засоби електронної комунікації в маркетингу. Електронна 

комерція. Використання національних і міжнародних 

інформаційних мереж як засобів комунікацій в маркетингу. 

Загальна характеристика задач з дослідження ринку та попиту. 

Інформаційна технологія дослідження ринку за допомогою анкет. 

Постановка задач, алгоритм розрахунків, інформаційна база, 

використання результатних даних. Інформаційна технологія 

розрахунків з встановлення місткості ринку. Постановка задач, 

алгоритм розрахунків, інформаційна база, використання 

результатних даних. Інформаційна технологія дослідження попиту 

на товари.  
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Інформаційна технологія дослідження та оцінювання 

кон'юнктури товарного ринку. Міжнародний комплекс маркетингу 

та еволюція його концепції. 

 

Література 

 

1. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: 

ЦП «Компринт», 2019. 

2. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П. Інформаційні системи і 

технології в маркетингу: навч.посібник. К. : КНЕУ, 2016.  

3. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні 

системи і технології маркетингу. К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2018.  

4. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних 

систем в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 

6. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 

2019. С. 141-147. 

7. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління 

підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с. 

 

Контрольні питання 

 

1. Що таке електронна комерція. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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2. Охарактеризуйте сучасні технологічні засоби автоматизації 

функцій управління маркетинговою діяльністю. 

3. Назвіть технологічні засоби роботи з базами даних. 

4. Проаналізуйте інформаційну технологію дослідження ринку за 

допомогою анкет. 
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ТЕМА 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

План 

 

1. Типи задач, які розв'язуються в маркетингових інформаційних 

системах. 

2. Сучасні технології маркетингових досліджень. 

3. Автоматизована підтримка маркетингових досліджень. 

4. Модель організації маркетингових досліджень в умовах 

комп'ютерних технологій. 

 

Зміст теми 

 

Інформаційні системи маркетингу, основні вимоги до їх 

створення та принципів функціонування. Структура інформаційних 

систем маркетингу, характеристика комплексів задач, що в ній 

розв'язуються, та етапність їх упровадження. Типи задач, які 

розв'язуються в маркетингових інформаційних системах. 

Постановка задач, розроблення алгоритмів отримання результатних 

даних. Концептуальна модель організації маркетингових 

досліджень в умовах комп'ютерних технологій. Розроблення 

концепції та проекту дослідження, проведення дослідження і 

прийняття маркетингових рішень. Аналіз впливу результатів 

дослідження на діяльність організації.  
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Література 

 

1. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: 

ЦП «Компринт», 2019. 

2. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П. Інформаційні системи і 

технології в маркетингу: навч.посібник. К. : КНЕУ, 2016.  

3. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні 

системи і технології маркетингу. К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2018.  

4. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних 

систем в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443 

6. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 

2019. С. 141-147. 

7. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління 

підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с. 

 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте типи задач, які розв'язуються в 

маркетингових інформаційних системах. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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2. Назвіть основні вимоги до створення маркетингових 

інформаційних систем та принципів їх функціонування. 

4. В чому полягає концептуальна модель організації 

маркетингових досліджень в умовах комп'ютерних технологій. 
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ТЕМА 7 

ВИРІШЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

План 

 

1. Суть роботи підсистеми аналізу маркетингових рішень. 

2. Роль баз маркетингових даних для прийняття управлінських 

рішень. 

3. Алгоритм розв’язання маркетингових завдань в організації. 

 

Зміст теми 

 

Загальні визначення. Інформаційна технологія. Апаратні 

засоби. Робочі станції. Поняття, класифікація програмного 

забезпечення. Системне програмне забезпечення. Операційні 

системи. Файлова система.  

Загальна характеристика комплексу задач з маркетингових 

досліджень товару, методи розв'язання їх. Інформаційна технологія 

розв'язання задач з дослідження властивостей товару, встановлення 

життєвого циклу товарів, формування асортименту товарів і 

розрахунків їх конкурентоспроможності. Постановки задач, 

алгоритм розрахунків, інформаційна база використання 

результатних даних. 
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Література 

 

 

1. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: 
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Контрольні питання 

 

1. Охарактеризуйте інформаційну технологію розв'язання задач з 

дослідження властивостей товару, встановлення життєвого циклу 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
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товарів, формування асортименту товарів і розрахунків їх 

конкурентоспроможності.    

2. Назвіть класифікацію програмного забезпечення. 

3. На основі яких підходів здійснюється процес аналізу 

інформаційної бази використання результатних даних. 

4. Що таке інформаційні технології. 
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ТЕМА 8 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГУ 

 

План 

 

1. Характеристика та структура технічного забезпечення 

маркетингової інформаційної системи. 

2. Вибір програмного забезпечення для маркетингової 

інформаційної системи організації. 

 

Зміст теми 

 

Характеристика та структура технічного забезпечення 

інформаційних систем маркетингу. Сучасні комп'ютерні мережі 

(локальні, регіональні, глобальні), технологія обробки даних у 

мережах (Internet та інших). Організація АРМ персоналу управління 

маркетингом: призначення, функції, що реалізуються, технологія 

обробки даних. Структура мережі АРМ в ІСМ та їх зв'язки з 

внутрішнім і зовнішнім середовищем. Інформаційне забезпечення 

ІСМ та його структура, принципи організації. Класифікатори 

(локальні, регіональні, державні, міжнародні), комп'ютерна 

технологія використання їх у маркетингу. Концепція організації баз 

і банків даних (локальні, централізовані, розподілені). 
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Контрольні питання 

 

1.Що таке концепція організації баз і банків даних.  

2. Охарактеризуйте структуру технічного забезпечення 

інформаційних систем маркетингу. 

3. Які сучасні комп'ютерні мережі ви знаєте. 

4. Як правильно обрати технологію обробки даних у мережах. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ  

ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

1. Суть, предмет і завдання навчальної дисципліни “Управління 

маркетинговою інформаційною системою в організації”. 

2. Поняття, функції та роль інформації.  

3. Структура маркетингової інформаційної системи.  

4. Діапазон поняття «маркетингові інформаційні системи». 

5. Типи задач, які розв'язуються в маркетингових інформаційних 

системах. 

6. Проблеми впровадження маркетингової інформаційної системи в 

організації. 

7. Характеристика та структура технічного забезпечення 

маркетингової інформаційної системи. 

8. Загальна характеристика інформаційного забезпечення 

маркетингової інформаційної системи. 

9. Використання нових інформаційних технологій управління. 

10. Сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в 

управлінні маркетингом. 

11. Типи та форми відображення маркетингової інформації. 

12. Технологічні засоби роботи з базами даних. 

13. Інформаційна технологія дослідження ринку за допомогою анкет. 

14. Інформаційна технологія дослідження попиту на товари. 

15. Класифікація маркетингової інформації. Методи дослідження 

інформації 

16. Класифікація інформаційних систем.  

17. Необхідність автоматизації інформаційних процесів. 
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18. Роль інформаційних систем і технологій на сучасному етапі 

розвитку ринкових відносин. 

19. Технологічні засоби роботи з базами даних. 

20. Системи підтримки прийняття рішень. 

21. Системи обробки даних. 

22. Документальні і фактографічні маркетингові інформаційні системи. 

23. Маркетингові інформаційні системи як система маніпулятивних дій-

комплексів. 

24. Ефективність маркетингових інформаційних систем як запорука 

прогресу суспільства. 

25. Інформаційна система – як автоматизована система, комп’ютерна 

мережа, система зв’язку. 

26. Інформаційно-довідкові системи. 

27. Інформаційно-пошукові системи. 

28. Специфіка технологій маркетингових інформаційних систем. 

29. Проблеми впровадження маркетингових інформаційних систем  

організаціях. 

30. Концептуальна модель організації маркетингових досліджень в 

умовах комп'ютерних технологій 
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