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"Консолідація маркетингової інформації в управлінні
інтегрованими корпоративними логістичними системами"
Статтю присвячено визначенню особливостей та теоретичному обґрунтуванню параметрів інформаційного забезпечення системи управління інтегрованими корпоративними логістичними системами. Актуальність розробки підтверджується появою нового об'єкта управління, який
потребує зміни наявних систем збирання інформації. Увага дослідження
переміщена в зону логістичних мереж з декількох підприємств, утворених
згідно з логікою розширеної логістичної взаємодії. Управління корпоративною логістичною системою має враховувати всі аспекти переміщення
матеріальних і супутніх їм потоків у рамках інтегрованого об'єднання
суб'єктів господарювання.
Організація консолідованого збирання інформації, у свою чергу, має
враховувати наявність у корпоративної логістичної системи власної архітектури, корпоративної культури, організаційних рутин та практик діяльності. Відповідно, в основу утворення пропонованого інформаційного забезпечення пропонується покласти процедури консолідації маркетингової інформації з їх розподілом на внутрішню та зовнішню консолідацію. Окрім
того, передбачається здійснювати консолідацію маркетингової інформації
в аспекті стратегічних зон господарювання, груп товарних категорій та
учасників корпоративної логістичної системи.
Доведено, що диференціація етапів синтезу та використання системи управління інтегрованою логістичною корпоративною системою
обумовлює відповідну диференціацію її інформаційного забезпечення.
Для детерміністського етапу "використання системи управління" інформаційне забезпечення перетворюється на систему моніторингу параметрів потоку подій та узагальнення інформації про цільові ринки. На біфуркаційному етапі "синтез системи управління" роль інформаційного забезпечення зводиться до пошуку кращих практик діяльності, які може використовувати інтегрована логістична корпоративна система.
Узагальнена схема інформаційного забезпечення запропонованої
системи управління побудована як розвиток моделі життєздатних систем.
На стратегічному рівні даної моделі передбачається проведення коригування архітектури корпоративної логістичної системи та зміна виконуваних нею
практик діяльності. Для дотримання стратегічної орієнтованості корпоратив-

ної логістичної системи пропонується використання показника рівня її стратегічної відповідності запитам оточення. Рекурсивну складову означеної моделі покладено в основу розробки регламентів роботи підсистем маркетингового моніторингу та аудиту.
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