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Будь-який вид спорту – професійний чи любительський (побутовий) потребує 

серйозного ставлення та медичного супроводу. «Потік травмованих «любителів» спорту 

зростає – статистика свідчить, що травматизм серед людей, що займаються спортом «для 

здоров'я», сьогодні вже вище, ніж у професійному спорті. Зростаючий інтерес до 

здорового способу життя – це, безумовно, позитивний фактор, але заняття спортом без 

належної підготовки та контролю часто супроводжуються травмами. В результаті 

пошкодження, які раніше були притаманні професійним спортсменам, все частіше 

зустрічаються у любителів» [4]. 

Таким чином, для всіх громадян важливою є можливість отримання медичної 

консультації та професійної медичної допомоги, яка в кожній цивілізованій країні 

гарантується державою. В Україні на безкоштовних засадах надаються наступні види 

послуг: екстрена медична допомога, первинна, вторинна та третинна медична допомога 

та паліативний догляд. Як і в кожній цивілізованій державі, в Україні держава визнає 

право громадян на охорону здоров'я і забезпечує можливість займатися фізичною 

культурою і спортом, проте обов’язком кожного громадянина є дбати про своє здоров’я, 

не завдавати шкоди іншим і забезпечити можливість здорового існування нащадкам. 

Розумне збалансоване заняття спортом та профілактичні огляди у лікарів є способами 

збереження здоров’я та оздоровлення населення, а додатковим інструментом, особливо в 

умовах пандемії Covid, є дотримання графіку вакцинації.  
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Маркетингова діяльність підприємств в сучасних умовах повинна базуватися на 

перевірених даних щодо кон’юнктури ринку, конкурентного середовища, поведінки 

споживачів тощо. У якості фундаменту маркетингової діяльності виступають 

маркетингові дослідження, проведення яких наповнює маркетингову інформаційну 

систему якісною та актуальною інформацією щодо ключових індикаторів маркетингової 

діяльності [1]. 
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В умовах інформаційного суспільства організація проведення маркетингових 

досліджень має певну специфіку. Розглянемо, які саме риси притаманні інформаційному 

суспільству: 

– наявність глобального інформаційного простору; 

– зростання частки інформаційно-комунікативних технологій у структурі валового 

внутрішнього продукту; 

– високий рівень інформаційних комунікацій між людьми. 

– поява можливостей миттєвого обміну інформацією; 

– поява нових технологій оброблення та зберігання інформації. 

В маркетинговій діяльності підприємств в умовах інформаційного суспільства 

збільшується кількість завдань, які потребують інформаційної підтримки. До цих завдань 

відносять: 

– дослідження місткості ринку; 

– дослідження ринкових сегментів; 

– аналіз збутової політики; 

– оцінювання ділової активності суб’єктів ринку; 

– аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції; 

– прогнозування попиту на продукцію підприємства; 

– тестування реакції ринку на нову продукцію; 

– аналіз цінової політики підприємства. 

Вирішити наведені вище завдання на високому рівні неможливо без 

маркетингових досліджень. Застосування маркетингових досліджень в діяльності 

підприємства забезпечує вхідними даними маркетингову інформаційну систему [2]. 

Проведення маркетингових досліджень в умовах інформаційного суспільства стає 

більш оперативним. Перевагами застосування інформаційних технологій у 

маркетингових дослідженнях є: 

– вільний доступ до баз даних; 

– можливість одночасної доставки інформації у різні місця за потреби; 

– інтерактивний контакт з потенційними покупцями продукції; 

– удосконалення процесу пошуку та збирання інформації; 

– удосконалення процесу аналізу інформації; 

– удосконалення процесу структурування і зберігання інформації; 

– удосконалення вирішення оптимізаційних задач. 

В умовах інформаційного суспільства організація проведення маркетингових 

досліджень має певні особливості. Організація процесу збирання даних виходить на 

новий якісний рівень. Для отримання інформації стосовно поведінки споживачів 

необов’язково організовувати прямий контакт із ним, багато інформації можна отримати 

за допомогою веб-аналітики. Застосування веб-аналітики дозволяє проаналізувати канали 

залучення відвідувачів, їх географію, соціально-демографічні характеристики, якими 

пристроями користуються споживачі, час перебування споживача на сайті, цільові дії.  

Перевагами такого дослідження споживачів є: 

– оцінювання якості трафіку; 

– виявлення напрямів удосконалення сайту компанії; 

– визначення ефективних каналів комунікації; 

– зменшення вартості залучення споживачів; 

– можливість складання профілю споживача та моделювання його поведінки. 

Основними етапами веб-аналізу є: 

– визначення цілей та задач сайту; 

– розроблення ключових показників ефективності (КРІ) для проведення аналізу; 

– збирання даних; 

– аналіз інформації; 
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– розроблення рекомендацій. 

Одним з інструментів проведення веб-аналітики є Google Analytics, за допомогою 

цього сервісу відвідуваність сайту можна оцінити за такими параметрами: 

– кількість сторінок, на які заходили користувачі; 

– кількість сесій одним користувачем; 

– кількість користувачів, які зайшли на сайт протягом визначеного інтервалу часу; 

– кількість нових відвідувачів сайту; 

– ІР-адреси, з яких користувачі заходили на сайт компанії; 

– кількість сторінок, на які заходили споживачі. 

Постійний контакт зі споживачем за допомогою он-лайн сервісів дозволяє активно 

співпрацювати із споживачами та моделювати їх споживчу поведінку. 

Найпопулярнішими сервісами для проведення опитування онлайн є: Google Forms, Survey 

Monkey, Simpoll, Anketolog, Online Test Pad, Typeform, SurveyLub, Surveynuts, Examinare 

[3]. 

Для забезпечення якості проведення он-лайн опитувань доцільно впроваджувати 

комплекс контролюючих заходів: 

– застосовувати перевірочні питання в анкетах; 

– контроль часу проходження респондентами опитування; 

– перевірка відповідей респондентів з даними профайлінга; 

– контроль заповнення відкритих питань; 

– сортування відповідей респондентів за якістю заповнення анкети. 

Також в умовах інформаційного суспільства підвищується популярність 

організації роботи фокус-груп за допомогою он-лайн сервісів. Систематизуємо 

особливості організації роботи фокус-груп оф-лайн та он-лайн (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Особливості роботи фокус-груп за умов оф-лайн та он-лайн 

Показник Оф-лайн Он-лайн 

Можливість тактильного контакту з продукцією, яка досліджується 

за допомогою фокус-групи 

+ – 

Моніторинг за невербальною поведінкою учасників фокус-групи + – 

Наявність синергетичного ефекту від взаємодії учасників  + + 

Можливість залучення учасників фокус-групи із важкодоступних 

аудиторій 

– + 

Економія витрат на організацію роботи фокус-групи – + 

Можливість дистанційної участі у роботі фокус-групи – + 

 

Серед напрямів проведення маркетингових досліджень в умовах інформаційного 

суспільства найбільш перспективними є: 

– SEO-оптимізація; 

– e-mail розсилка; 

– дослідження активності споживачів у соціальних мережах. 

Для SEO-оптимізації збирають пошукові запити для визначення попиту 

користувачів та створення сторінок для охоплення цього попиту; технічна оптимізація 

сайту; наповнення сайту корисним контентом; розміщення зворотних посилань на 

сторонніх ресурсах на сайт, який просувається. 

Для організації e-mail розсилки пропонується великий асортимент спеціальних 

сервісів, які дозволяють організувати автоматичне відправлення електронних листів 

цільовій аудиторії та контролювати спілкування з нею за допомогою електронної пошти.  



Секція 7. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства 

 256 

 

До найбільш відомих сервісів e-mail розсилки належать: MailChimp, UniSender, 

Sendinblue, SendPulse, SendSay, BenchMark, Zoho Campaigns, Vertical Response, Coga 

System, Mail 365 [4]. 

В умовах інформаційного суспільства підвищується роль соціальних мереж 

(Facebook, Instagram тощо) у спілкуванні людей між собою, тому увага маркетологів при 

організації проведення маркетингових досліджень зосереджується на активності цільової 

аудиторії у соціальних мережах. 

Соціальні мережі надають широкі можливості для учасників: 

– можливість ідентифікації; 

– можливість побачити, хто в даний час знаходиться у мережі, вступити в діалог з 

іншими учасниками; 

– формувати всередині соціальної мережі спільноти за інтересами; 

– відстежувати поведінку мережі; 

– можливість обміну корисною та цікавою інформацією. 

За допомогою соціальних мереж здійснюється перехід від односторонньої до 

двосторонньої комунікації, що забезпечує діалог із цільовою аудиторією. 

При дослідженні поведінки споживачів у соціальних мережах аналізують 

фотографії, інфографіку, короткі відео, блог-дописи, новини,stories. 

Кількісними показниками аналітики у соціальних мережах є кількість дописів, 

згадок, переглядів сторінки, нових підписників. Якісними показниками аналітики у 

соціальних мережах є кількість кліків на публікаціях, лайків, коментарів, поширень, 

середня тривалість перегляду. 

Таким чином, в умовах розвитку інформаційного суспільства при організації 

проведення маркетингових досліджень акценти зміщуються у цифрову площину: на 

перший план виходять питання дослідження цільової аудиторії за допомогою 

інструментарію інтернет-маркетингу. Крім того, з’являється велика кількість програмних 

продуктів для оброблення результатів опитування та презентації результатів дослідження. 

Незважаючи на певні зміни в організації проведення маркетингових досліджень, їх 

провідна роль у забезпеченні маркетингової діяльності підприємств залишається. 
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