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Кар то г ра фо
гео де зич на га лузь
Ук раїни 
 це си с те ма спеціалізо ва -
них дер жав них підприємств, які
ство рю ють та ак ту алізу ють кар ти
різно го ти пу. На су час но му етапі
кар то г рафічні дані за старілі, їх си с -
тем не онов лен ня че рез брак коштів
не про во дить ся про тя гом ос танніх
двад ця ти років. Кар то г рафічна і то -
по гра фо
гео де зич на діяльність 
 це
спе цифічна сфе ра діяль ності
суспільства, ре зуль тат якої на сам пе -
ред пред став ле ний у виг ляді кар то г -
рафічної про дукції. Ви го тов лен ня
та ко го ви ду про дукції ґрун тується
на ви роб ни чих по туж но с тях, на на -
уко во
ме то дич но му, інфор маційно -
му та тех но логічно му за без пе ченні,
спе цифіка яких виз на чається особ -
ли во с тя ми всьо го про це су ство рен -
ня кар то г рафічної про дукції [8]. Ри -
нок кар то г рафічної про дукції Ук -
раїни за функціональ но
га лу зе вою
оз на кою на ле жить до ви дав ни чо го і
має низ ку спе цифічних оз нак, се ред
яких ос нов ни ми мож на на зва ти
такі: знач на на уковість ви дань,
об'єктив на не обхідність постійно го
онов лен ня інфор маційно
на уко вої
ба зи, національ на зна чущість га лузі
(роз ви ток навігації, гео дезії).

Етапи впровадження
інформаційних технологій

До се ре ди ни 1990
х років в Ук -
раїні не існу ва ло кар то г рафічних
підприємств, що спи ра лись би у
своїй діяль ності на комп'ютер ну
технічну і тех но логічну ба зи. З ча -
сом бу ли за про ва джені ліцензійні

про грамні про дук ти кар то г рафічно -
го спря му ван ня. У період ста нов -
лен ня кар то г рафічне підприємство
по тре бу ва ло націле ності ор -
ганізаційних і прак тич них робіт на
ос воєння про гре сив них тех но логій
ви го тов лен ня ви со ко якісної кар то г -
рафічної про дукції за ко роткі стро -
ки. Слід за зна чи ти, що до ос тан ньо -
го ча су, на думку фахівців [9],
комп'ютер на техніка у сфері
геоінфор маційних тех но логій і
підго тов ки до ви дан ня гео графічних
карт та ат ласів в Ук раїні ви ко ри с то -
ву ва лась вкрай об ме же но.

З ор ганізацією комп'ютер ної ме -
режі та вста нов лен ня відповідних
ска нерів і пло терів бу ло розв'яза но
пер ше зав дан ня про гра ми роз вит ку
за сто су ван ня комп'ютер ної тех но -
логії та інфор маційних тех но логій
на ук раїнських підприємствах кар -
то г рафічної га лузі. У на ступні ро ки
технічна ба за по сту по во онов лю ва -
лась і роз ши рю ва лась. На ви дав ни -
чо му етапі відбу вається підго тов ка
до ви дан ня кар то г рафічно го тво ру
відповідно до існу ю чих тех но -
логічних схем і йо го ти ра жу ван ня.

До сить швид ко відбу вається пе -
рехід від про сто го копіюван ня тра -
диційних па пе ро вих карт до
комп'ютер них, так зва них ци ф ро -
вих, або елек трон них, які з до по мо -
гою ГІС шир ше за сто со ву ють ся у
різно манітних га лу зях. За до по мо -
гою ГІС, не обхідна для прий нят тя
рішень інфор мація, відо бра жається
у ла конічній кар то г рафічній формі з
до дат ко ви ми тек с то ви ми по яс нен -
ня ми, графіка ми і діаг ра ма ми.

Ефек тив на ор ганізація і про ве ден ня
та ких робіт на гео де зич них і кар то г -
рафічних підприємствах не мож ли ва
без за сто су ван ня інфор маційно
ко -
муніка тив них тех но логій і фор му -
ван ня уп равлінської та мар ке тин го -
вої діяль ності на за са дах за сто су ван -
ня інфор маційних тех но логій. Мож -
на виділи ти ос новні ета пи роз вит ку
за сто су ван ня інфор маційних тех но -
логій у га лузі (рис. 1).

У про цесі роз роб ки стра тегій
мар ке тин го во го уп равління інфор -
маційно
ко мунікаційни ми по то ка -
ми підприємств кар то г ра фо
гео де -
зич ної га лузі важ ли вим стає аналіз
внутрішньо кор по ра тив них умов
роз вит ку підприємниц тва. За ре -
зуль та та ми аналізу рин ко вих умов
за сто су ван ня інфор маційно
ко -
мунікаційних тех но логій ук раїн-
ськи ми підприємства ми кар то г ра -
фо
гео де зич ної га лузі сфор мульова -
но ме ту мар ке тин го во го досліджен -
ня з вив чен ня рівня за сто су ван ня
інфор маційно
ко мунікаційних тех -
но логій у діяль ності підприємств
кар то г ра фо
гео де зич ної га лузі Ук -
раїни.

Збір пер вин ної інфор мації бу ло
здійсне но за до по мо гою опи ту ван ня
ек с пертів з ви ко ри с тан ням роз роб -
ле ної ав то ром ан ке ти. Як ек с пер ти
бу ли виділені ди рек то ра підприє-
мств і на чаль ни ки відділів інфор ма -
ти зації та мар ке тин гу. Опи ту ван ня
ек с пертів бу ло про ве де но у
серпні
ве ресні 2010 р. Ре зуль та ти
опи ту ван ня бу ли об роб лені за до по -
мо гою про грам но го за без пе чен ня
SPSS 13.0 російсько мов на версія.
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43МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI№6 s 2010

Як ек с пер ти в дослідженні бра ли
участь: 63% 
 ди рек то ра підприємств,
20% 
 керівни ки різних підрозділів,
17% 
 керівни ки відділів інфор -
маційно го за без пе чен ня. Во ни пред -
став ля ють різні за сфе рою діяль ності
підприємства га лузі: відповідно 50% 

кар то г рафія, гео дезія і зем ле в по ряд -
ку ван ня, 38% 
 гео дезія, 12% 
 інша
діяльність.

На на ступ но му етапі досліджен ня
бу ло з'ясо ва но рівень ос на ще ності
підприємств га лузі комп'ютер ною та
сер вер ною технікою, то му що са ме
рівень по точ но го за сто су ван ня
комп'ютер ної техніки свідчить про
ре аль ний рівень комп'юте ри зації та
інфор ма ти зації га лузі та є ба зо вим
по каз ни ком для оцінки рівня за сто -
су ван ня інфор маційно
ко мунікацій-
них тех но логій в ор ганізації уп -
равління та мар ке тин говій діяль ності
підприємств. Та ким чи ном, як що на
підприємстві не за сто со вується
комп'ютер на і сер вер на техніка, то за -
зви чай на та ко му підприємстві не -
мож ли во за сто су ва ти інфор маційно-
ко мунікаційні тех но логії.

За оцінка ми ек с пертів, рівень за -
сто су ван ня комп'ютер ної техніки та
про грам но го за без пе чен ня на під-
приємствах кар то г ра фо
гео де зич ної
га лузі та кий: 54% вва жа ють, що до -
стат ньо цієї кількості комп'ютерів;
46% вва жа ють, що кількість
комп'ютерів не обхідно збільшу ва ти.
От же, за ре зуль та та ми опи ту ван ня
ек с пертів, мож на вста но ви ти, що
рівень комп'юте ри зації га лузі зна хо -
дить ся на се ред ньо му рівні і не -
обхідно збільшу ва ти кількість
комп'ютер ної та сер вер ної техніки.

Рівень за сто су ван ня програмного
забезпечення на підприємстві на ле -
жить до ба зо во го по каз ни ка, який
без по се ред ньо виз на чає якість роз -
вит ку інфор маційно
ко мунікаційних
тех но логій. У про цесі досліджен ня
бу ло виз на че но інтен сивність ви ко -
ри с тан ня опе раційних си с тем, ме -
реж но го програмного забезпечення,
ан тивірус но го програмного забезпе-
чення, офісно го програмного
забезпечення і спеціалізо ва них при -
клад них про грам для ав то ма ти зації
мар ке тин го вої діяль ності та за от ри -
ма ною від ек с пертів інфор мацією
скла де но рей тинг найбільш  по ши ре -
них про грам них за собів (табл. 1).
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Рис. 1. Основні етапи розвитку застосування інформаційних технологій у
картографо	геодезичній галузі

Таб ли ця 1
Інтен сивність ви ко ри с тан ня про грам но го за без пе чен ня на підприємствах 

кар то г ра фо	гео де зич ної га лузі

Джерело: опитування експертів у серпні 	 вересні 2010 року
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Про не ви со кий рівень за сто су -
ван ня інфор маційно
ко муніка-
ційних тех но логій на стра тегічно му
рівні свідчить та кож, що 83%
підприємств ма ють не пов'язані між
со бою інфор маційні си с те ми, які
ав то ма ти зу ють ро бо ту де я ких
відділів підприємств, а 17% підприє-
мств ство ри ли єди ну інфор маційну
си с те му підприємства. У свою чер гу
та кий роз поділ відповідей свідчить,
що в га лузі вже сфор му ва лась куль -
ту ра ви ко ри с тан ня інфор -
маційно
ко мунікаційних тех но -
логій.

Маркетингові інформаційні
системи

Однією зі скла до вих впро ва джен -
ня інфор маційно
ко мунікаційних

тех но логій в уп равлінську і мар ке -
тин го ву діяльність підприємства є
на явність та ефек тив на ро бо та мар -
ке тин го вих інфор маційних си с тем.
З'ясу ва лось, що мар ке тин гові
інфор маційні си с те ми ство рені на
21% підприємствах. Ро бо та мар ке -
тин го вої інфор маційної си с те ми ха -
рак те ри зується та ки ми по каз ни ка -
ми: до ступність, ак ту альність, опе -
ра тивність, до стовірність, точність,
об'єктивність, по вно та, су часність,
цінність. Оцінку мар ке тин го вої
інфор маційної си с те ми пред став ле -
но на рис. 3.

За да ни ми досліджень, мар ке тин -
гові інфор маційні си с те ми, що ство -
рені на підприємствах кар то г ра -
фо
гео де зич ної га лузі, ха рак те ри зу -
ють ся та ки ми по каз ни ка ми: до -
ступність 
 3,5, ак ту альність 
 3,5,

опе ра тивність 
 3,3 до стовірність 
 3,
цінність 
 2,4, своєчасність 
 2,3 і
стійкість 
 1,9. Мар ке тин гові інфор -
маційні си с те ми підприємств га лузі
діста ли до сить низькі оцінки за
рівнем цінності та своєчас ності, що
свідчить про низь ку зна чущість мар -
ке тин го вих інфор маційних си с тем у
прий нятті уп равлінських рішень і
мар ке тин го вих рішень у ме жах га -
лузі.

Оціни ти рівень зна чу щості
функцій мар ке тин гу на підприє-
мствах га лузі до зво ляє вив чен ня
інтен сив ності і на прямів про ве ден -
ня мар ке тин го вих досліджень. Май -
же по ло ви на досліджу ва них
підприємств га лузі (46%) ор ганізо -
ву ють мар ке тин гові досліджен ня ре -
гу ляр но за леж но від не обхідності
(кілька разів на рік); 42% 
 не ор -
ганізо ву ють мар ке тин гові дослі-
джен ня вза галі; 8% 
 ор ганізо ву ють
мар ке тин гові досліджен ня раз на
рік; 4 % 
 ор ганізо ву ють досліджен -
ня раз на кілька років (2
5 років).
Та кий рівень ча с то ти про ве ден ня та
ор ганізації мар ке тин го вих дослі-
джень є не ви со ким.

Підприємства кар то г ра фо
гео де -
зич ної га лузі, що про во дять мар ке -
тин гові досліджен ня (1
2 ра зи на
рік), проводять їх за та ки ми на пря -
ма ми: 33% 
 то вар но го рин ку, 17% 

клієнтів, 17% 
 кон ку рентів, 17% 

спо жи вачів, 4% 
 оцінка ефек тив -
ності рек ла ми. Як по ка за ло
досліджен ня рівня інтен сив ності
інфор маційно го обміну на підприє-
мствах кар то г ра фо
гео де зич ної га -
лузі: 67% підприємств га лузі зби рає
внутрішню і зовнішню інфор мацію,
33% підприємств зби рає пер вин ну
інфор мацію, але інтен сивність збо -
ру інфор мації пе ре бу ває на до сить
низь ко му рівні. Так, на при клад, 25%
підприємств зби ра ють інфор мацію
раз на рік, 17% 
 раз на квар тал і
тільки 13% 
 зби ра ють щоміся ця.
Та ким чи ном, інтен сивність інфор -
маційно го обміну зна хо дить ся на
ви со ко му рівні тільки на 25%
підприємств га лузі, що є низь ким
по каз ни ком для та кої інно ваційної
га лузі, як підприємства кар то г ра -
фо
гео де зич ної діяль ності.

Од ним із по каз ників рівня впро -
ва джен ня інфор маційно
ко муні-
каційних тех но логій у мар ке тин го ву
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Рис.2 Рівень інтенсивності використання 
інформаційно	комунікаційних технологій

Рис. 3. Оцінка якості роботи маркетингової інформаційної системи
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діяльність підприємств кар то г ра -
фо
гео де зич ної га лузі є рівень ви ко -
ри с тан ня інфор маційних тех но -
логій, Інтер не ту і ство рен ня влас них
веб
ре сурсів різно го ви ду. За да ни ми
досліджен ня, 46% підприємств ви -
ко ри с то ву ють елек трон ну по шту та
Інтер нет у разі по тре би; 46%
підприємств си с те ма тич но здійсню -
ють обмін інфор мацією з парт не ра -
ми за до по мо гою елек трон ної по -
шти та Інтер не ту; 8% підприємств
ви ко ри с то ву ють елек трон ну по шту
та Інтер нет фраг мен тар но і не
постійно; 33% підприємств не ство -
рю ва ли влас но го веб
ре сур су вза -
галі, а на да ли інфор мацію про
діяльність у те ма тичні елек тронні
ре сур си; 33% ство ри ли веб
пред -
став ниц тво, ре ш та 34% підприємств
не на да ють інфор мацію про
діяльність си с те ма тич но за до по мо -
гою влас них веб
ре сурсів або те ма -
тич них ка та логів.

Свідчен ням рівня за сто су ван ня
інфор маційно
ко мунікаційних тех -
но логій на підприємствах га лузі є
факт ство рен ня відділів мар ке тин гу
і по ста чан ня на підприємствах га -
лузі. Вза галі на явність у струк турі
підприємства відділу мар ке тин гу ха -
рак те ри зує рівень зна чу щості мар -
ке тин го вих функцій на підприє-
мстві та в ор ганізації уп равління
підприємством. Так, 95%
підприємств га лузі не ство ри ли
відділи мар ке тин гу; 5% 
 ство ри ли
відділи мар ке тин гу, які ма ють у
струк турі сек тор досліджень, відділ
про су ван ня і рек ла ми, ви с та вок та

іншої діяль ності.
Роз г ля не мо на явність відділів по -

ста чан ня на підприємствах га лузі:
75% не ство ри ли відділи по ста чан -
ня, а функції по ста чан ня ви ко ну ють
співробітни ки інших відділів; 20%
ство ри ли відділи по ста чан ня, які
зай ма ють ся ма теріаль но
технічним
за без пе чен ням ви роб ниц тва, на 5%
підприємств пра цює служ ба ма -
теріаль но
технічно го по ста чан ня,
що об'єднує інші споріднені струк -
турні підрозділи: сек тор пла ну ван ня
і досліджень, відділ збу ту, служ ба
по ста чан ня та уп равління за па са ми,
відділ про су ван ня рек ла ми, ви с та -
вок та іншої діяль ності.

Вис нов ки

Кон цеп ту аль но це оз на чає, що
інфор маційно
ко мунікаційні тех но -
логії мож на трак ту ва ти як скла до ву
си с те ми мар ке тин го во го уп -
равління, яка за без пе чує ди намічне
пе реміщен ня інфор маційних і ма -
теріаль них по токів і цінно с тей у
про сторі і часі, а та кож як функцію
мар ке тин гу, що сприяє ефек тив но -
му функціону ван ню підприємства.
Вод но час вар то за зна чи ти, що
рівень за сто су ван ня тех но логій мар -
ке тин го во го уп равління, зо к ре ма
інфор маційно
ко мунікаційних тех -
но логій, є низь ким і не до статнім для
ефек тив но го роз вит ку га лузі.

Мар ке тин го ва діяльність під-
приємств га лузі, яка спря мо ва на на
збір та оцінку не обхідної інфор -
мації, ви бо ру і прий нят тя оп ти маль -
них уп равлінських рішень, потрібно

фор му ва ти з ура ху ван ням су час них
ви мог до тех но логічної, інфор -
маційної та ко мунікаційної скла до -
вої. Щоб ке ру ва ти ци ми про це са ми,
потрібна інфор маційна тех но логія
як ос но ва для ух ва лен ня уп -
равлінських рішень, тоб то відпо-
відне інфор маційне за без пе чен ня у
рам ках підприємств і га лузі.

От же, фор му ван ня інфор -
маційних тех но логій як ре алізація
функції мар ке тин гу є ком по нен том
струк тур ної ор ганізації й уп равління
підприємницькою діяльністю, що
сприяє її оп тимізації з ме тою ско ро -
чен ня ви т рат й одер жан ня мак си -
маль но го при бут ку.

Дже ре ла

1. Fritz U. Marketing im Aufbruch /
U. Fritz. 
 Berlin, 1995.

2. Decker R. Marketing und Inter-
net 
 Markenkomunication im
Umbruch / R. Decker, T. Klein //
Markenartikel. 
 57 Jg. 
 Kiel, 1995.

3. Бер нет Дж. Мар ке тин го вые
ком му ни ка ции: ин те г ри ро ван ный
под ход / Дж. Бер нет, С. Ма ри ар ти. 

СПб. : Пи тер, 2001.

4. Ба ги ев Г.Л. Меж ду на род ный
мар ке тинг / Г. Л. Ба ги ев, Н. К. Мо и -
се е ва, С. В. Ни ки фо ро ва.   СПб. :
Пи тер, 2001.

5. Го луб ко ва Е.Н. Мар ке тин го вые
ком му ни ка ции / Е. Н. Го луб ко ва. 

М. : Фин пресс, 2000. 
 256 с.

6. Пінчук Н.С. Інфор маційні си с -
те ми і тех но логії в мар ке тин гу :
навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Га -
лу зинський, Н. С. Ор лен ко. 
 К. :
КНЕУ, 1999. 
 328 с.

7. Ме джи бовська Н.С. Елек трон -
на ко мерція : навч. посіб. / Н. С.
Ме джи бовська.   К. : Центр навч.
літ
ри, 2004.
384 с.

8. Сос са Р.І. Кар то г рафічна
інфра с т рук ту ра дер жа ви // Кар то г -
рафія та ви ща шко ла : зб. на ук.
праць. Вип. 8. 
 К., 2003. 
 С. 50
55.

9. Бар ладін О.В. Геоінфор маційні
тех но логії та підго тов ка до ви дан ня
гео графічних карт та ат ласів / Бар -
ладін О.В., Да цен ко Л.М., Ісаєв Д.В.
// Вісник гео дезії та кар то г рафії. 

1999. 
 № 3 (14). 
 С. 20.

комунікаці ї :  реклама,  PR

Рис. 4. Інтенсивність проведення маркетингових досліджень


