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Сучасне суспільст рокий розвиток засобів 

і перетворилися на важливіший 

 об’єкт купівлі-продажу є важливою 

о ринку. Процеси концентрації 
формаційних ресурсів у комерційних автоматизованих структурах, приватизація 

ї особливо яскраво проявляються у високорозвинених країнах. 
нформаційних технологій і поширення їх у всі галузі людської 

іяльності,  
аналізу рин тенційних 
споживачів. 

В останні роки в інформаційном бізнесі спосте
обов'язкове розроблення програм маркет
безпосередня участь споживачів ІПП у розробленні
відображення в бюджетах (планах) пріоритетів маркетингу; віднесення керівників
маркетингових відділів до вищого керівництва фірми. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ  ІНФОРМАЦІЙНОГО  
МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

 
Загреба М.М., к. е. н., доц.  

Центральноукраїнський національний технічний 
 університет, м. Кропивниць

во називають інформаційним. Ши
обчислювальної техніки та зв’язку дав змогу збирати, зберігати, обробляти та 
передавати інформацію таких обсягів і з такою оперативністю, про які раніше й думати 
не могли. Виникли нові інформаційні технології, як
фактор економічного розвитку. 

Перетворення інформації на товар, на
особливістю розвитку інформаційних відносин. Ще не зовсім усвідомлене та науково 
не оцінене значення того факту, що інформаційний ринок за масштабами (оборотом) і 
темпами зростання в більшості країн далеко випередив ринок матеріальних продуктів і 
послуг.  

На сучасному етапі науково-технічного прогресу інформація перетворюється на 
продукт промислового виробництва, завдяки чому питома вага інформації, особливо 
науков  р є с и с оої, ізко зроста , об яг  її збільшують я за експ ненціальним законом. 

Удосконалення інформаційної техніки та технологій, розширення сфер 
застосування їх, індустріалізація виробництва інформаційних продуктів та послуг 
причинили бурхливий розвиток інформаційногс
ін
джерел інформаці

Розвиток і
д подальший розвиток інформаційного бізнесу неможливі без ретельного

кової ситуації, м руктур, потреб поожливостей інформаційних ст

у рігається така тенденція: 
ингу професійними маркетологами; 

 програми маркетингу; обов'язкове 
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Український ринок інформаційних продуктів і послуг представлений 
обчислювальною технікою (hard) та програмним забезпеченням (soft). 

Щодо першого компоненту, то на попередніх етапах спостерігався низькі, 
порівняно з провідними ринковими країнами, рівень та якість комп’ютерізації 
підприємств, установ та домого

 

сподарств. Але в наш час, коли комп’ютерна техніка 
стала 

ійні продукти та використання піратських версій популярних програм 
залиша

іо

досягнен
в с

іл

стані

н

у

Кожна з них має безліч варіантів залежно від конкретних умов діяльності фірми. 
ожливі й багатоцільові стратегії, які поєднують у собі елементи кожної з груп. [1] 

ня стратегії для організації принципово залежить від конкретної 
итуації, в якій знаходиться організація. Однак існують деякі загальні підходи до 
формування ст У загальному 
вигляді стратегія – це генеральний напрям дій організації, слідування якому в 
довгостроковій перспективі повинно привести її до мети. Таке 
справедливе тільки з точки зору верхнього рівн

продуктивнішою і відносно недорогою, ця проблема поступово втрачає силу. 
Проблема якості комп’ютерної техніки залишається, здебільшого, в державних 
установах, в тому числі навчальних закладах. 

Стосовно програмного забезпечення, то проблема небажання платити за 
інформац

ється актуальною і понині, особливо на побутовому рівні. Це робить 
український ринок менш привабливим для іноземних виробників таких продуктів, а 
діяльність вітчизняних виробників часто спрямована на зарубіжні ринки. 

с р   Тому найбільш перспективним є аме конт оль вітчизняного ринку програмного 
забезпечення та посилення сприйняття населенням необхідності сплачувати за 
інформаційні продукти, якими воно користується. Від цього залежить добробут 
інформаційної галузі України та її привабливість для зовнішніх інвестицій. 
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Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для ня 
довгос й птрокових ціле . Цей термін прийшов в у равління з ій ькової сфери, де означав 
розробку і здійснення бойових операцій, вирішальних результат ц их компаній і 
забезпечують перемогу над супротивником. 

Економічна стратегія включає довгострокову мету розвитку організації і 
програму конкретних дій по досягненню цієї мети. Значення вироблення стратегії, що 
дозволяє фірмі вижити в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, 
надзвичайно велике. В умовах жорсткої конкуренції і швидко мінливої ситуації на 
ринку дуже важливо не тільки концентрувати увагу на внутрішньому  справ 
фірми, але і виробляти довгострокову стратегію.  

У минулому багато фірм могли успішно функціонувати, щодня вирішуючи 
внутрішні проблеми, пов’яза і з підвищенням ефективності використання ресурсів в 
поточній діяльності. В даний час винятково важлива стратегія, що забезпечує 
адаптацію фірми до швидко змінного навколишнього середовища. [1] 

Всі типи стратегій у світі бізнесу можна об’єднати в три групи: 
− наст пальна, або стратегія прориву; 
− оборонна, або стратегія виживання; 
− стратегія скорочення і зміни видів бізнесу. 

М
Визначен

с
ратегії і деякі загальні межі, які обмежують стратегії. 

розуміння стратегії 
я управління організації. 
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