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Ак ту альність по бу до ви си -
с те ми мар ке тин го во го
бізнес	аналізу
Ок ре мим не доліком більшості

вітчиз ня них підприємств на ук -
раїнських про мис ло вих рин ках слід
виділи ти фак тор без си с тем но го ви -
ко ри с тан ня мар ке тин го вої інфор -
мації про ри нок. Жод не ук раїнське
тор го во�про мис ло ве підприємство
не мо же впев не но за яви ти про впро -
ва джен ня і ви ко ри с тан ня си с те ма -
ти зо ва но го мар ке тин го во го бізнес-
аналізу, а та кож на яв ності си с те ми
прий нят тя уп равлінських рішень на
підставі об роб ки да них про рин кові
зміни.

Ви ня ток з цих пра вил ста нов лять
ком панії з іно зем ни ми інве с -
тиціями, які про тя гом ос тан ньо го
де ся тиліття вво дять новітні інфор -
маційні си с те ми і ма ють змо гу при -
во ди ти в си с те му, на ко пи чу ва ти і
об роб ля ти інфор мацію про ри нок
для по даль шо го прий нят тя стра -
тегічних рішень. Для міжна род ної
еко номічної спільно ти це вже ста ло
стан дар том.

Ме то ди об роб ки мар ке тин го вої
інфор мації на ук раїнських
підприємствах суттєво відрізня ють -
ся від міжна род них і ха рак те ри зу -
ють ся:

t ха о тич ним ру хом, що при зво -
дить до повільних ре акцій на
рин кові дії кон ку рентів;

t уповільне ни ми ета па ми опе ру -
ван ня інфор мацією: від ме -
тодів її от ри ман ня до етапів ви -
ко ри с тан ня;

t відсутністю потрібно го про -
грам но го за без пе чен ня для
ство рен ня інфор маційних баз.

Ме та статті
У статті опи са но суть «SMBI» та

ос новні прин ци пи «Business
Intelligence»�си с тем (ВІ�си с те ми),
на да ють ся ре ко мен дації із за -
провадження «Си с те ми мар ке тин -
го во го бізнес�аналізу» (СМБА) на
українських тор го во�про мис ло вих
підприємствах влас ни ми си ла ми.

Ма теріали статті відо бра жа ють
обов’яз ко вий пе релік про цесів і ре -
сурсів, потрібних для по бу до ви
аналітич них си с тем.

Аналіз ос танніх публікацій
і досліджень
Сьо годні світо вий ри нок з роз -

роб ки і впро ва джен ня си с тем
бізнес�аналізу пе ре бу ває в ди -
намічно му роз вит ку, але ук -
раїнський ри нок ще тільки адап -
тується до да них мож ли во с тей і ви -
ко ри с то вує досвід і прак тичні знан -
ня світо вих ком паній. На ук -
раїнсько му рин ку BI�си с те ми по -
ши рені у банківській сфері, те ле ко -
мунікаціях та оп то во му «retail».

Але слід за зна чи ти, що ви ко -
ристан ня да них си с тем у цих
сферахпов’яза но з при му со вим
впроваджен ням, так як більшість
підприємств ма ють іно зем них інве с -
торів та зму шені при сто со ву ва тись
до міжна род них стан дартів. Се ред
підприємств національ но го по хо -
джен ня дані си с те ми ще тільки по -
чи на ють по ши рю ва тись. Досі ще
не до стат ньо на уко вих праць і при -
кладів успішно го їх впро ва джен ня
на ук раїнських тор го во�про мис ло -
вих підприємствах.

Сьо годні на ук раїнські рин ки по -
сту по во по чи на ють впли ва ти про це -
си успішно го досвіду російських
підприємців, які вже от ри ма ли
нави ки у роз робці та впро ва дженні
ВI�тех но логій. Російські кон сал -
тин гові ком панії ство рю ють нові
про ек ти з впро ва джен ня аналітич -

них корпора тив них си с тем. Не -
обхідні досліджен ня над ру ко вані у
пра цях Пакліна Н.Б. [2�3], Кац ко
І.А. [3].

Аналізу ю чи тен денції рин ку BI-
си с тем, слід за ува жи ти, що найґрун -
товніше досліджен ня в цьо му на -
прямі про во ди ли і про во дять такі
гіган ти рин ку баз да них, як
«Microsoft», «Oracle» і «IBM», які
роз ро би ли і стан дар ти зу ва ли свої за -
со би для аналізу да них. Як що роз г -
ля ну ти стан дар ти ви ко ри с тан ня си -
с тем на ко пи чен ня та об роб ки да -
них, то най по ши реніші у трійки
лідерів�роз роб ників, що є за ко -
номірним, як що вра хо ву ва ти об ся ги
да них, на явність інста ляцій і знач -
них інве с тицій в BI�си с те ми. Стан -
дар ти ви ко ри с тан ня си с тем у цих
ком паніях відрізня ють ся один від
од но го, хо ча пе ре важ но об слу го ву -
ють одні й ті самі по тре би.

Термін «Business Intelligence» ос -
таннім ча сом зустрічається ча с то.
Це пов’яза но на сам пе ред із підви -
ще ним інте ре сом до цієї те ми з бо ку
підприємств ма ло го та се ред ньо го
бізне су, а не тільки міжна род них
кор по рацій і ве ли ких національ них
підприємств, як це бу ло кілька років
то му.

Про те в ре аліях ук раїнсько го
рин ку тор го во�про мис лові підприє-
мства нерідко не ма ють мож ли вості
ви ко ри с то ву ва ти такі си с те ми. Се -
ред ук раїнських фахівців і на уковців
тільки фор му ють ся прин ци пи ви ко -
ри с тан ня терміно логії, хо ча на За -
ході цей термін вже дав но увійшов
до лек си ки су час но го бізне с ме на.
Ба га то публікацій на да ну те му бу ло
над ру ко ва но Спірлі Е. [4].

Як що вра хо ву ва ти тен денції
відста ван ня вітчиз ня но го рин ку від
за рубіжно го, тоді тільки че рез кілька
років роз вит ку BI�тех но логій в Ук -
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раїні, ви ко ри с тан ня аналітич них
си с тем бізнес�аналізу ста не зви чай -
ним яви щем.

Зав дан ня си с те ми мар ке -
тин го во го бізнес	аналізу
«Си с те ма мар ке тин го во го бізнес-

аналізу» (СМБА) спря мо ва на на си -
с те ма ти зацію та об роб ку рин ко вої
інфор мації. Терміно логія да ної на -
зви адап то ва на до ук раїнсько го рин -
ку з англійської «System Marketing
Business Intelligence» (SMBI) та
впро ва джується ав то ром впер ше,
але самі си с те ми «Business
Intelligence» ма ють три ва лу історію
фор му ван ня.

Впер ше термін «Business
intelligence» був вве де ний аналіти ка -
ми з «Gartner» на прикінці 1980�х
років як «ко ри с ту ва че цен т рич ний
про цес», що вклю чає до ступ і
досліджен ня інфор мації, її аналіз,
ви ко ри с тан ня інтуїції та інте лек ту -
аль но го мис лен ня, що ве дуть до
якісно го та не фор маль но го ух ва лен -
ня рішень. Зго дом, у 1996 р., з’яви -
ло ся уточ нен ня – «інстру мен ти для
аналізу да них, по бу до ви звітів і фор -
му лю ван ня аналітич них за питів, які
мо жуть до по мог ти бізнес�ко ри с ту -
ва чам об ро би ти ве ли ку кількість да -
них для то го, щоб син те зу ва ти з них
важ ли ву інфор мацію». Сьо годні ці
інстру мен ти в су куп ності за ра хо ву-
ють до ка те горії так зва но го бізнес-
інте лек ту (Business Intellgence).

Го ло вне зав дан ня SMBI –
вирішен ня пер шо чер го вих проб лем
з ут во рен ня інфор маційних по токів
рин ко вої інфор мації, удо с ко на лен -
ня об роб ки рин ко вої інфор мації,
по си лен ня впли ву підприємства на
роз ви ток рин ку і спря му ван ня
діяль ності на до ся гнен ня та ких
цілей підприємства, як:
1) ство рен ня єди ної інфор ма тив ної

ба зи про ри нок на підприємстві
(схо ви ще да них);

2) удо с ко на лен ня про цесів рин ко -
вих досліджень;

3) удо с ко на лен ня про цесів об роб ки
рин ко вої інфор мації;

4) удо с ко на лен ня кон т ро лю під час
ви ко ри с тан ня інфор мації;

5) про гно зу ван ня рин ко вих змін під
впли вом фак торів се ре до ви ща;

6) впро ва джен ня си с те ми прий нят -
тя уп равлінських рішень на ос -
нові да них СМБА.

Од ним із важ ли вих фак торів,
який кон че потрібно впро ва джу ва ти
в за галь ну стра тегію про мис ло во го
підприємства, – це си с те ма ти зу ван -
ня не обхідної інфор мації у ході си -
ту аційно го аналізу.

На ук раїнських тор го во�про мис -
ло вих підприємствах спо с -
терігається над то слаб ка інфор ма -
тив на ба за про ри нок, на яко му во -
ни пра цю ють. Це шко дить якості
стра тегічно го пла ну ван ня і до пу с кає
по хиб ку під час фор му ван ня стра -
тегії підприємства, а та кож не га тив -
но впли ває на опе ра тив ну діяльність
підприємства і ство рює пе ре шко ди
для прий нят тя зва же но го уп -
равлінсько го рішен ня у по даль шо му
роз вит ку підприємства.

Так, у разі пла ну ван ня ви -
робництва/імпор ту підприємствам
потрібна де таль на інфор мація що до
кон ку рентів, ма сив на ба за
соціологічно го ха рак те ру, інфор -
мація про ви роб ничі мож ли вості на
рин ку, ґрун тов ний аналіз регіонів,
вплив на ри нок, про гно зу ван ня
курсів ва лют, обізнаність що до мар -
ке тин го вих за ходів інших ви роб -
ників, рен та бельність їхніх то варів,
рівень складських за пасів то що.

Шля хи по бу до ви СМБА
Підприємству вар то більш ви ва -

же но підійти до збо ру мар ке тин го -
вої та фінан со вої інфор мації.

По�пер ше, слід виділя ти постійні
ко ш ти на по тре би збо ру мар ке тин -
го вої інфор мації, про во ди ти що к -
вар таль ну об роб ку ста ти с тич них да -
них (ек с порт / імпорт / ви роб ниц -
тво), ек с пертні опи ту ван ня суб’єктів
рин ко вої діяль ності, щомісяч ний
моніто ринг цін у оп товій та
роздрібній ланці по регіонах, виз на -
чен ня по каз ників ко мерційної
діяль ності (приріст за гру па ми то -
варів, трен да ми про да жу, впли вом
се зон ності, рен та бельністю то варів,
кур са ми ва лют, складськи ми за па са -
ми).

По�дру ге, не обхідно си с те ма ти зу -
ва ти збе ре жен ня та ви ко ри с -
товуван ня от ри ма ної інфор мації
(постійно об нов ля ти інфор маційні
ба зи, по по вню ва ти інфор маційні
ре сур си). Для вирішен ня цих пи тань
слід виз на чи тись з ви ко ри с тан ням
інфор маційної си с те ми.

У да ний час на рин ку існує ба га то
видів інфор маційних си с тем для
про ве ден ня бізнес�аналізу діяль -
ності підприємства і ба га то ІТ�ком -
паній роз роб ля ють нові ви ди про -
грам но го за без пе чен ня, але жод на з
них не бу де на ла ш то ва на на всі не -
обхідні функції, які потрібні у ході
аналізу мар ке тин го вої інфор мації
ва шо го підприємства. Тоб то про -
грам не за без пе чен ня дає ли ше
інстру мент ро бо ти, а функціонал
си с те ми слід ство рю ва ти са мостійно
ви хо дя чи з особ ли во с тей рин ку і
підприємства.

По�третє, не обхідно ство ри ти
функціональні бізнес�про це си на
підприємстві, які змо жуть кон т ро -
лю ва ти ви ко ри с тан ня ре сурсів си с -
те ми для опе ра тив но го, так тич но го
та стра тегічно го уп равління.

Ос нов ним зав дан ням по бу до ви
СМБА є орієнтація керівників
підприємств на зва жені рішен ня
що до пра виль но го роз вит ку підп-
риємства, які прий ма ють ся
наоснові об роб ле них си с тем них
досліджен нях.

Так, на рис. 1 пред став ле но схе му
по бу до ви си с те ми мар ке тин го во го
бізнес-аналізу, яка впро ва джується
на тор го во�про мис ло во му підприє-
мстві ТОВ «Тор го вий дім “Вод на
Техніка”».

Да на схе ма відо бра жає по бу до ву і
ви ко ри с тан ня си с те ми SMBI на
при кладі ук раїнсько го тор го во�про -
мис ло во го підприємства теп ло -
технічної га лузі. Архітек ту ра си с те -
ми ба зується на си с те ма ти зації, об -
робці та цільо во му ви ко ри с танні
інфор мації че рез обліко ву плат фор -
му 1С 8.1. Схе ма відо бра жає всі ета -
пи ро бо ти си с те ми.

Етап 1. От ри ман ня інфор мації та
вве ден ня її в обліко ву си с те му (у
фор маті за ван та жен ня для 1С 8.1).

Се ред ос нов них дже рел виділяє-
мо мар ке тин гові досліджен ня
зовнішньо го та внутрішньо го рин -
ко во го се ре до ви ща, рин ко ву ста ти с -
ти ку та соціологічну інфор мацію,
от ри ма ну шля хом ек с перт но го опи -
ту ван ня.

Зовнішня рин ко ва інфор мація –
си с те ма тичні досліджен ня кон ку -
рент но го се ре до ви ща гру пою
регіональ них мар ке то логів та
аналітич на інфор мація від тор го вих
пред став ників філіаль ної ме режі.
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По чат ко ва інфор мація скла дається
зі звітів по роздрібній та оп товій
торгівлі, прайсів кон ку рентів, ціно -
вих моніто рингів, технічних звітів
по кон ку рент но му об лад нан ню та
кур сах ва лют. Далі інфор мація об -
роб ляється та об роб лені звіти за ван -
та жу ють ся в обліко ву си с те му.

Внутрішня рин ко ва інфор мація –
це от ри ман ня звітів обліко вої си с те -
ми про про даж влас них то варів, на -
явність складських за пасів, цінові
ко рек ти ви, зниж ки то що. Зга дані
звіти одер жу ють в ре зуль таті ви ко -
ри с тан ня бух гал терської обліко вої
си с те ми спо со бом ав то ма тич но го
за ван та жен ня да ної інфор мації.

Рин ко ва ста ти с ти ка – це що к вар -
таль не про ве ден ня мар ке тин го во го
досліджен ня да них Держ ком ста ту і
Дер жав ної мит ної служ би. Для за -
ван та жен ня в СМБА ця інфор мація
по ста чається спеціалізо ва ни ми мар -
ке тин го ви ми агент ства ми ме то дом
про ве ден ня ре гу ляр них моніто -
рингів ек с пор ту, імпор ту та ви роб -
ниц тва на теп ло технічно му рин ку.
Звіти фор му ють ся в потрібно му
фор маті.

Ек с пертні опи ту ван ня – про ве -
ден ня ре гу ляр них ек с перт них
інтерв’ю клієнтів підприємства з ме -

тою виз на чен ня по ба жань ко ри с ту -
ва ча, по пи ту на гру пи то варів, виз -
на чен ня рівня обізна ності ТМ і
співвідно шен ня з кон ку рен та ми в
асор ти мент но му порт фелі то що.
Кож не досліджен ня си с те ма ти -
зується, об роб ляється та вно сить ся в
обліко ву си с те му.

Етап 2. Об роб ка інфор мації в
обліковій си с темі та за ван та жен ня
да них у фор маті зберіган ня в схо ви -
ще да них.

Схо ви ще ви ко ри с то вується для
на ко пи чен ня всьо го ма си ву да них за
час існу ван ня си с те ми та архівацію
да них, одер жа них за ми нулі ро ки.
Цьо му ета пу вла с ти ва універ -
сальність у ви ко ри с танні, так як
схо ви ще да них є еле мен том не
тільки СМБА, а та кож й інших
аналітич них си с тем, які ви ко ри с то -
вує підприємство.

Етап 3. Про ве ден ня аналітич них
про цесів в аналітич но му мо дулі.

Аналітич ний мо дуль слу гує «дви -
гу ном» у функціону ванні си с те ми
мар ке тин го во го бізнес�аналізу, то му
якість йо го по бу до ви вирішує
функціональність всієї си с те ми.

Ме ханізм ро бо ти аналітич но го
мо ду ля по бу до ва ний на ме ханізмі
аг ре гації да них OLAP�кубів с ви ко -

ри с тан ням те орії мно жин і те орії
графів. У роз робці аналітич но го мо -
ду ля бе ре участь гру па ви со ко к -
валіфіко ва них спеціалістів теп ло -
технічно го рин ку, фахівців з про гра -
му ван ня та ма те ма тич но го аналізу.

Під час по бу до ви мо ду ля фахівці
ос но ву ють ся на ви ко ри с танні фор -
мул кількості аг ре гатів при повній та
част ковій аг ре гації, а та кож на даній
ос нові розв’язу ють ся пи тан ня оп ти -
маль ності про це дур по пе ред ньо го та
опе ра тив но го фор му ван ня аг ре гатів.

Під час по бу до ви аналітич но го
мо ду ля обов’яз ко вою є співпра ця з
кваліфіко ва ни ми фахівця ми з ма те -
ма ти ки і про гра му ван ня для ство -
рен ня без по мил ко во го про це су
аналізу.

Дані з да но го мо ду ля ви ко ри с то -
ву ють ся для мо делі про гно зу ван ня
та фор му лю ван ня звітів.

Етап 4. Про гно зу ван ня ре зуль -
татів май бутніх періодів згідно з
аналітич ни ми да ни ми.

Мо дуль про гно зу ван ня за струк -
ту рою по бу до ви подібний до
аналітич но го, але має відо крем лені
функції та пра цює ав то ном но. Го ло -
вною функцією да но го мо ду ля є
вико ри с тан ня кінце вих да них
аналітич но го мо ду ля і ство рен ня
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Рис. 1. Схе ма по бу до ви «System Marketing Business Intelligence» (ав торська роз роб ка)



25МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI№5 s 2009

про гно зо ва них да них при ви ко ри с -
танні та зістав ленні інших зна чень
інфор маційної ба зи.

Ос нов ною функцією да но го мо -
ду ля є фор му ван ня про гно зо ва них
по каз ників у разі зміни клю чо вих
еко номічних фак торів діяль ності.
Для СМБА да ний мо дуль дає мож -
ливість виз на ча ти рин кові зміни на
кожній фазі роз вит ку рин ку і фор -
му ва ти про гно зо вані звіти для пла -
ну ван ня діяль ності підприємства.

Етап 5. Фор му ван ня звітності че -
рез мо дуль звітів і за питів.

Фор му ван ня звітів з си с те ми мар -
ке тин го во го бізнес�аналізу по бу до -
вані на прин ципі ви ко ри с тан ня
інфор мації зі схо ви ща да них,
аналітич но го та про гно зо ва но го мо -
ду ля.

Фор му ван ня звітів має дві струк -
ту ри: 1) на ла ш то вані фор ми звітів
(за про гра мо вані), які відтво рю ють -
ся у разі за пи ту ко ри с ту ва ча; 2)
відтво рен ня но вих форм звітів у разі
вве ден ня потрібних по каз ників
аналітичній си с темі.

Ос нов ним ко ри с ту ва чем на ла ш -
то ва них форм звітів мо жуть бу ти як
аналітич на гру па, так і керівниц тво
ком панії. Ко ри с ту ва ча ми но вих
форм звітів, які відтво рю ють ся в
аналітичній си с темі, є аналіти ки
підприємства, які ке ру ють струк ту -
рою фор му ван ня да них звітів, їх ко -
ри гу ван ням та після аналітич но го
про це су – пе ре дачі керівниц тву
підприємства.

Етап 6. Ви ко ри с тан ня аналітич -
ної інфор мації з си с те ми.

Кож на аналітич на си с те ма
функціонує з пев ною ме тою. Жод на
з аналітич них си с тем не бу де ефек -
тив ною, як що от ри мані аналітичні
дані не бу дуть ціле с пря мо ва но
викори с тані для прий нят тя уп -
равлінських рішень у роз вит ку
підприємства.

Ос нов ну функцію у ви ко ри с танні
СМБА відіграє про фесійний ме нед -
ж мент та на ла ш то вані бізнес�про це -
си ви ко ри с тан ня аналітич ної інфор -
мації. Для підприємства, в яко му
інте г ро ва на да на си с те ма, слід впро -
ва ди ти і бізнес�про це си, що си с те -
ма ти зу ють ви ко ри с тан ня інфор -
мації з СМБА та на да ють пе ре ва ги в
уп равлінні асор ти мент ною, мар ке -
тин го вою та ко мерційною політи -
кою підприємства.    

Пе ре ва ги СМБА в уп равлінні
мар ке тин го вою діяльністю
підприємства

Пра виль на по бу до ва си с те ми мар -
ке тин го во го бізнес�аналізу на тор го -
во�про мис ло во му підприємстві вже
че рез рік га ран тує на явність по вної
інфор мації про ри нок і йо го мож ли -
вий роз ви ток та за без пе чить уп -
равлінців мож ливістю прий нят тя
дійсно пра виль них і важли вих
рішень у роз вит ку підприємства.

Функціону ван ня СМБА мо же да -
ти ва гомі ре зуль та ти у роз вит ку
підприємства, але успіх мож ли вий
ли ше за умов ство рен ня си с тем ної
об роб ки інфор мації та чітких
бізнес�про цесів для прий нят тя уп -
равлінських рішень.

Се ред про цесів СМБА го ло вним
про це сом є на ко пи чен ня інфор мації
та мож ли вості зістав лен ня не -
обхідних да них для про ве ден ня
аналітич них про цесів та ство рен ня
потрібної фор ми звітності (рис. 2).

Ця си с те ма до зво ляє підприє-
мствам фор му ва ти такі фор ми звітів.

1. Рин ко вий аналіз (об сяг і ди -
наміка рин ку).

t Аналіз ек с пор ту про мис ло вих
то варів за кількістю ек с пор ту,
ек с пор то ва ни ми брен да ми, ти -
па ми об лад нан ня, вартістю об -
лад нан ня, країна ми кон т рак ту,
стро ка ми і партіями вво зу,
підприємства ми�ек с пор те ра -
ми, тен денціями вво зу (ро ки,
квар та ли, місяці) то що.

t Аналіз імпор ту про мис ло вих
то варів за кількістю імпор ту,
імпор то ва ни ми брен да ми, ти -
па ми об лад нан ня, вартістю об -
лад нан ня, країна ми кон т рак ту,
стро ка ми і партіями вво зу,
підприємства ми�імпор те ра ми,
тен денціями вво зу (ро ки, квар -
та ли, місяці) то що.

t Аналіз ста ти с ти ки ви роб ниц тва
(ро ки, квар та ли, місяці) за
брен да ми, ти па ми об лад нан ня,
кількістю ви роб ле них то варів,
ціна ми ви роб ниц тва, да та ми
ви роб ниц тва, да ни ми про
підприємство�ви роб ни ка та йо -
го складські за па си то що.

2. Ціно вий аналіз (оп то во-
роздрібний моніто ринг).

t Аналіз вхідних цін для ве ли ких
оп то виків (ро ки, квар та ли,
місяці) за кож ним рин ко вим
брен дом, рен та бельністю ди -
лерів по гру пах то варів, зниж -
ка ми кон ку рентів у ланці ве ли -
ко го оп ту, ціно ви ми акціями
то що.

t Аналіз вхідних цін для розд-
рібної торгівлі (ро ки, квар та -
ли, місяці) за кож ним рин ко -
вим брен дом, рен та бельністю
ди лерів по гру пах то варів,
зниж ка ми кон ку рентів у
роздрібну торгівлю, ціно ви ми
акціями то що.

3. Ко мерційний аналіз.
t Зовнішній ко мерційний аналіз

(ро ки, квар та ли, місяці) рин ку
для виз на чен ня тен денцій
зміни ва лют них курсів,
порівняль но го аналізу індек су
цін по регіонах, виз на чен ня
рівня ди с т ри буції роздрібної
торгівлі, част ки в асор ти мент -
но му порт фелі клієнтів.

t Внутрішній ко мерційний
аналіз (ро ки, квар та ли, місяці)
пи то мої ва ги груп то варів у за -
галь но му порт фелі підприє-
мства, про гно зу ван ня про да жу
то варів, аналіз про да жу то варів
по ка на лах збу ту, виз на чен ня
відпуск них цін на то ва ри з ко -
ефіцієнтом зни жок на ко жен
ка нал збу ту то що.

4. Про дук то вий аналіз.
t Ек с пертні опи ту ван ня для виз -

на чен ня рин ко вих трендів
про да жу і рин ко вої се зон ності,
виз на чен ня рівня обізна ності
по кожній рин ковій ТМ, зміна
по пи ту на кож ну ТМ, зміна
по пи ту на ви ди об лад нан ня,
част ка в струк турі то вар них
груп.

t Порівнян ня влас них то варів до
то варів�ана логів кон ку рентів
(спо со бом виз на чен ня кож но -
му то ва ру сво го ана ло га та у
разі за дан ня функції зістав лен -
ня, оціню ван ня всіх ви ще пе -
реліче них еко номічних по каз -
ників).

За умов си с тем ності одер жан ня
да ної інфор мації, об’єднан ня її в за -
гальні інфор маційні ма си ви да них
та ство рен ня за до по мо гою про -
грам но го за без пе чен ня ме тодів її об -
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роб ки на підприємстві з’яв ляється
мож ливість от ри му ва ти різно -
манітні фор ми об роб ле ної інфор -
мації в си с те ма ти зо ва них фор мах
звітності.

Одер жан ня си с те ма ти зо ва них
аналітич них звітів – це тільки по ло -
ви на успіху у ство ренні да ної си с -
теми, бо на сам пе ред най важ -
ливішим фак то ром ви ко ри с тан ня
да ної інфор мації у прий нятті уп -
равлінських рішень є на явність
функціону ю чих бізнес�про цесів.
Са ме від ство рен ня у си с темі уп -
равління не обхідних бізнес�про -
цесів та їх чітко го до три ман ня да -
дуть змо гу в май бут ньо му ефек тив -
но ви ко ри с то ву ва ти вихідні дані із
СМБА, впро ва джу ва ти обґрун то вані
уп равлінські рішен ня для роз вит ку
підприємства і за без пе чен ня йо му
ліди ру ю чих по зицій на рин ку.

Ре сур си СМБА
Для по бу до ви си с те ми мар ке тин -

го во го бізнес�аналізу слід ро зуміти
мож ли вості ство рен ня да ної си с те -
ми на ва шо му підприємстві та мож -
ли вості за лу чен ня не обхідних ре -
сурсів для ре алізації да но го про ек ту.

Го ло вни ми ре сур са ми да ної си с -
те ми є такі:

t адап то ва не спеціалізо ва не
про грам не за без пе чен ня, яке
має мож ливість на ко пи чу ва ти
не обхідну інфор мацію, ство -
рю ва ти ба зи да них і відтво рю -
ва ти аналітичні про це си в об -
робці да ної інфор мації;

t інфор маційні дже ре ла для збо -
ру інфор мації;

t фінан сові ре сур си для про ве -
ден ня досліджень;

t кваліфіко ва ний пер со нал для
ро бо ти з си с те мою аналізу;

t на явність си с те ми відпрацьо -

ва них бізнес�про цесів, в яких
бу дуть ство рені умо ви
функціону ван ня да ної си с те ми
для впро ва джен ня ме тодів
прий нят тя уп равлінських
рішень.

Ба га то тор го во�про мис ло вих
ком паній постійно на ма га ють ся
відпрацьо ву ва ти мож ли вості ство -
рен ня си с те ми мар ке тин го во го
бізнес-аналізу, ма ю чи не обхідні ре -
сур си та досвідче них фахівців, але
не до ско налість підходів у ре алізації
си с тем ності про во кує по верх не ве і
не си с те ма тич не ко ри с ту ван ня да -
ним ви дом інфор мації.

Ство рен ня да ної си с те ми ус к лад -
нюється і ба га ть ма інши ми чин ни -
ка ми, але, як що по до ла ти пе ре шко -
ди і знай ти відповідні ре сур си, то
вже че рез 3�6 місяців ми змо же мо
ма ти цілком функціону ю чу си с те му
уп равління рин ко вою діяльністю
підприємства.

Функціональність СМБА та її
пра виль не ви ко ри с тан ня дає мож -
ливість будь�яко му се ред ньо с та ти с -
тич но му підприємству посісти рин -
кові лідерські по зиції в стра тегічно -
му періоді та ве с ти успішну опе -
раційну діяльність.
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Рис. 2. Взаємодія інфор маційних по токів та аналітич них про цесів СМБА (ав торська
роз роб ка)


