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 Шановні учасники! 
Ми раді вітати Вас на VII Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «В2В маркетинг».  

Сучасний маркетинг — це не тільки прикладна 

економічна наука, але й частина соціальних відносин. 
Його вплив і завдання охоплюють усі сфери суспільного 

життя.  
Минулий рік дав можливість вітчизняним маркетологам 

дійсно «показати клас». Адже зовсім не кожний в 

складних умовах може прийняти вірне управлінське 
рішення. Наше суспільство все ще переживає кризу: 

кризу економічну, фінансову, політичну. Але 
насамперед воно переживає кризу ідей. Саме нові 

прогресивні ідеї, висловлені прогресивним українським 

студентством, здатні оздоровити економіку та вивести її 
на новий рівень розвитку.  

Конференція «В2В маркетинг» — це спосіб акумулювати 
нові ідеї та тенденції української маркетингової думки. 

Мета науково-практичної конференції — охопити 

найсвіжіші розробки сучасного промислового 
маркетингу, виступити в ролі плацдарму для генерації 

нових підходів маркетингу в сучасних умовах.  
Ми впевнені, що конференція принесе Вам масу цікавої 

інформації та нових корисних знайомств.  
 

 
Колектив кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ» 

 
 

 

СОЛНЦЕВ С.О.,  
д-р. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри промислового маркетингу 

 
ЗОЗУЛЬОВ О.В.,  

к.е.н., доц., заступник декана ФММ з наукової роботи 
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вітчизняних виробників конвеєрних ваг 
Андрух Д.О. 

НТУУ «Київський Політехнічний Інститут» 
E-mail: dasha_andruh1992@mail.ru 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Зозульов О.В. 

 
Українські промислові компанії, що працюють на вітчизняному ринку вже не перший рік, 

протягом своєї діяльності стикаються із низкою проблем, які полягають: у повній сформованості 

внутрішнього ринку, що ускладнює можливість збільшення росту доходів підприємства; у 

невідповідності вітчизняних ресурсів потребaм компанії, використання яких призводить до 

незадоволеності споживачів від якості отриманого товару; у законодавчих обмеженнях, через 

які компанія не може у повній мірі, виходячи із своїх можливостей, максимізувати свій дохід. 

Одним із шляхів уникнення даних проблем, що передбачає й можливу  зміну стратегічних цілей 

компанії, є її вихід на міжнародний ринок.  

При прийнятті рішення про ведення зовнішньоекономічної діяльності, виборі та аналізі 

ринку, вихід на який планується, промислове підприємство має сформулювати чітку концепцію 

стратегії роботи компанії на міжнародному ринку, що передбачає розробку плану 

першочергових дій компанії, та можливої реакції роботи підприємства на вплив того чи іншого 

фактору. В одній із своїх наукових праць професор Джон П.Коттер виділив два типи факторів: 

фактори виштовхування і фактори втягування,— що спонукають компанії займатися 

зовнішньоекономічною діяльністю. Фактори виштовхування впливають на подальшу 

неможливість роботи компанії на вітчизняному ринку через низькі ціни на продукцію, або ж 

обмеження з боку державної влади. Друга група факторів навпаки полягає у привабливості 

умов роботи на міжнародному ринку.[1] Розгляданням даної тематики займався і російський 

бізнес-консультант та керівник компанії «Aviasales» Максим Крайнов, який стверджує, що для 

того, щоб отримувати прибуток на іноземному ринку, компанією має бути запропонований 

конкурентоспроможний продукт, що користується успіхом на домашньому ринку, промислове 

підприємство повинно мати ризиковий капітал, який вона може втратити внаслідок впливу 

непередбачених факторів. Також необхідно визначити абсолютний об’єм грошей, які компанія 

може витратити, виходячи з наміру працювати за рахунок локальних партнерів або ж як 

самостійна господарська одиниця,  бажаний рівень контролю за міжнародним бізнесом та 

відповідну прибутковість даних заходів.[2] 

Однією зі складових програми виходу промислового підприємства на міжнародний ринок є 

структурний аналіз споживачів. Структурний aнaліз в маркетингу проводиться з метою 

отримання статистичних властивостей певної системи, за рахунок виділення в її рамках певних 

елементів та підсистем та дослідження взаємозв’язків між цими частинами. Під час проведення 

структурного аналізу в рамках питання дослідження привабливості міжнародного ринку для 

промислової компанії проводиться міжнародна сегментація, для якої можливо використати 

модель Вінда-Дугласа.[3] Проводячи сегментацію за даною моделлю, не тільки надається оцінка 

привабливості міжнародних ринків, але й проводиться комплексний aнaліз привабливості ринків 

з урахуванням відповідних факторів та ризиків, що в подальшому дозволяє прийняти рішення 

про вибір ринку, при виході на який промислова компанія може максимізувати свій прибуток. 

З питанням виходу на міжнародний ринок зіткнулися українські промислові компанії, що є 

виробниками конвеєрних ваг. Ринок промислового вагового обладнання відноситься до ринків 

із монополістичною конкуренцією: кількість виробників конвеєрних ваг з кожним роком 

збільшується, щонайменше на третину, проте кількість потенційних споживачів даних 

підприємств (гірничо-видобувні комбінати, агропромислові та хімічні підприємства) суттєво не 

зростає. На сьогоднішній день виробники конвеєрних ваг отримують прибуток не від продажу 

обладнання, а від надання послуг сервісу на тих підприємствах, де вже встановлені ваги, проте 

прибуток від даної діяльності майже в 5 разів менший за той, який би отримувала компанія від 

продажу конвеєрних ваг. Тому подальша робота підприємств цієї галузі полягає у виході на 

зарубіжний ринок, постає проблема вибору ринку. Використовуючи модель міжнародної 
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сегментації Вінда-Дугласа, було виділено країни за їх географічним розташуванням (країни США 

та Латинської Америки, країни пострадянського простору, країни Азії та країни Європи), за 

подібністю та відмінністю ринкових умов до умов ринку вагового обладнання України, за 

наявністю економічних та правових обмежень (країни, які є учасниками політично-економічних 

об’єднань та країни, які не входять не в одне політично-економічне об’єднання) та за 

характеристикою «тип продажу», за якою промислове підприємство працює, як самостійна 

господарська одиниця за рахунок експорту, чи співпрацює із ресцелерами, за угодою про 

офіційного або ексклюзивного представника, або ж продає своє обладнання через маловідомих 

дилерів, за тими самими умовами, що й інші компанії, які працюють з даним дилером. 

Проводячи аналіз по кожній із даних характеристик було визначено, що профілем, на який 

можуть сконцентрувати свою діяльність виробники конвеєрних ваг є ринки країн Центральної 

Азії, ринкові умови яких здебільшого подібні до ринкових умов України і вони не мають суттєвих 

економічно-правових обмежень. Вирішення питання, щодо того, яким чином продавати свою 

продукцію на новому міжнародному ринку, залежить від  фактичного бюджету та наявності 

офіційних і неофіційних зв’язків, за допомогою яких може бути сформована подальша робота 

компанії.  

Таким чином при прийнятті рішення українських промислових підприємств про вихід на 

міжнародний ринок, визначившись із стратегічними цілями компанії, розробивши план та 

визначивши інструменти роботи на даному ринку, варто зосередити свою увагу на ринках країн 

Центральної Азії. Так для українських виробників конвеєрних ваг вигідним буде продовжувати 

свою діяльність на ринках Казахстану та Киргизстану, які є сировинними країнами, де зокрема, 

спостерігається високий рівень росту гірничо-видобувної, хімічної та агропромислової галузі, а 

конкурентна ситуація менш агресивніша, ніж на ринку України. А також вагомим фактом, є те, 

що на більшості підприємств цих країн встановлене обладнання українського виробництва часів 

Радянського Союзу, що, на сьогоднішній день, потребує оновлення та модернізації. 
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Ценовые методы манипулирования сознанием 

потребителей в сфере быстрого питания (на примере 

Mc'Donalds)  
Говтвяницa А.И. 

НТУУ «Киевский политехнический институт» 
 E-mail:govtvyanichka@ukr.net  

Научный руководитель: ст. пр. каф. промышленного маркетинга Базь М.А. 
  
С каждым годом рынок быстрого питания или так называемый рынок фаст-фудов 

показывает высокие темпы роста и долю в структуре рынка общественного питания г. Киева 

(рис. 1). По последним данным рентабельность рынка составляет 600 млн. грн./год. [1]. А по 

прогнозам специалистов до 2015-го года ожидается рост до 1,2 млрд. грн./год. Клиентскую 

аудиторию данного рынка составляют: 46% - представители коммерческих организаций 

(руководители и исполнители), 22% - домохозяйки, 9% - сотрудники государственных 

учреждений, 8% - студенты ВУЗов и Техникумов, 15% - прочие. 

 
Рис. 1 Структура рынка общественного питания г. Киева, [1] 

 

Исходя из этих данных, можно сделать выводы, что целевым сегментом потребления 

являются не только аудитория студентов, которую принято считать главными потребителями 

фаст-фудов, а представителей коммерческих организаций (в связи с короткими перерывами, 

они становятся потенциальными клиентами быстрого питания).  

 Что же используют компании для привлечения новых потребителей? Одним из самых 

популярных мест является Мс'Donalds, данная компания использует многочисленные методы 

относительно удержания и привлечения потребителей. Например: удобное расположение 

самого ресторана; одежда персонала всегда консервативна и не акцентирует внимание на 

внешности продавца; на постоянной основе нововведения в сфере развлекательных 

мероприятий, направленных на детскую аудиторию; внедрение приемов аромамаркетинга 

(ароматизация помещения и пространства около ресторана, которая оказывает 

влияние на принятие решения покупателем в пользу сети Мс'Donalds, тем самым 

улучшая покупательскую способность) и тд.[2].  
Кроме компании Мс'Donalds другие участники рынка (Челентано, Картопляна Хата, 

Швидко, Крила, Два Гуся, Печена Картопля, Пузата Хата и др.) также использует 

разнообразные методы манипулирование сознанием потребителя. В рамках данного 

исследования было уделено внимание, одному из доминирующих аспектов – ценообразование. 

Перед тем, как выбирать какой либо метод ценообразования компания должна 

определиться с целями и задачами, варианты которых приведены ниже. 

1) Сохранение существующей доли рынка. Рынку присущ высокий уровень конкуренции, 

резко и часто меняются потребности потребителей. Предприятие вынуждено устанавливать 

цены ниже в надежде на позитивную реакцию потребителей. 
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2) Максимизация текущей прибыли. Данные компании производят оценку спроса и таким 

образом устанавливают высокую цену для максимизации прибыли. Им важно текущее 

финансовое состояние.  

3) Завоевание лидерства по показателям доли рынка. Уверенность в том, что компания 

есть лидером относительно доли рынка, она снижает цены на продукцию и таким образом 

может увеличить долю рынка с 10% на 15 %.  

4) Завоевание лидерства по показателям качества товара. Достичь высокого качества 

продукции. Обычно это происходит за счет увеличения цены, чтобы покрыть все издержки на 

достижение высокого качества и проведение НИОКР. 

Следующим этапом является выбор метода ценообразования: 1) расчет цены по методу 

«средние издержки плюс прибыль», 2) расчет цены на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли, 3) установление цены на основе ощущаемой ценности товара, 

4) установление цены на основе уровня текущих цен, 5) установление цены на основе 

закрытых торгов. 

Относительно формирования цены на продукцию необходимо обратить внимание на 

успешный опыт работы компании Мс'Donalds.  Сергей Братусев - директор по маркетингу ПИИ 

“МакДональдз Юкрейн Лтд.” заявил, что «в 2008 году компания хотела максимизировать 

прибыль и подняла цены на всю продукцию. Данное действие привело к потери клиентов и 

издержкам. Для того, чтобы  вернуть ресторану потерянных клиентов, а соответственно 

повысить прибыль, компания снизила цену только на один продукт из ассортиментной линейки 

(Чизбургер). Данный метод сработал, и продажи повысились из 10% на 15%» [5].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что многочисленные методы манипулирования и 

привлечения могут работать, но цена остается важным пунктом для потребителя при выборе 

продукта или ресторана. А также при выборе метода ценообразования необходимо 

внимательно рассматривать целевой сегмент и самый употребляемый продукт. Как показывает 

практика, снижение цены может привлечь потребителей в большинстве случаев, а решение 

увеличить прибыль с помощью повышения цены может привести к потери большой части даже 

лояльных и приверженных клиентов.  
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Аналіз шляхів ведення конкурентної боротьби 

вітчизняними виробниками мікроплазмового обладнання на 

ринку України 
Деміденко К.В. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
e-mail: demudenkokatya@ukr.net 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. каф. промислового маркетингу 
Солнцев С.О. 

Зварювальне виробництво має міжгалузевий характер і являє собою одну з 

найважливіших наукоємних складових світової і національних економік. Більше половини 

валового національного продукту промислово розвинених країн створюється за допомогою 

зварювання і споріднених технологій. Саме тому виробництво електрозварювального 

обладнання залишається одним із найперспективніших секторів вітчизняної економіки. На 

сьогоднішній день в Україні випускаються різні види обладнання для дугового, точкового і 

дифузійного зварювання. Серед останніх тенденцій ринку – збільшення попиту на 

високотехнологічне електрозварювальне обладнання з використанням висококонцентрованих 

джерел енергії, у тому числі, лазерних і мікроплазмових технологій, що дозволяє значно 

підвищити продуктивність процесів і отримати ряд додаткових переваг (на 50-400% 

продовжити термін служби, зношування деталей, підвищити продуктивність в 1,5-2 рази при 

100% якості швів, знизити вартість виконуваного погонного метра в 2-6 разів та ін.).[1, c.96] В 

даний час сумарний обсяг використання плазмових технологій в Україні невеликий і не 

перевищує 5% від загального обсягу зварювального виробництва. [2, c.7] 

Проте, враховуючи технологічні переваги мікроплазмового зварювання, а також його 

економічну ефективність, можна очікувати, що в перспективі декількох років обладнання 

плазмового зварювання здатне витіснити традиційну технологію аргонодугового зварювання і 

зайняти значну частку існуючого ринку - до 40-50%. [3, c.3]  Використання даного обладнання 

буде особливо актуально в умовах експортної політики нашої країни при постійно зростаючому 

використанні кольорових металів і сплавів в таких галузях, як енергетика, нафтохімія, 

будівництво, машинобудування тощо. Розвиток експортних галузей промисловості, в свою 

чергу, породжує внутрішній попит на продукцію, при виробництві якої також використовується 

складне зварювальне обладнання та матеріали (у тому числі і будівництво). І хоча чимало 

виробників все ще працюють із застарілими зварювальними апаратами, багато підприємств 

починають інвестувати кошти у високоякісне та сучасне обладнання. Сучасні мікроплазмові 

апарати на базі інверторних джерел живлення призначені для здійснення операцій різки, 

напилення, створення  нероз’ємних з’єднань металевих деталей малих товщин (до 1,5 мм), легкі 

та прості у використанні та не потребують додаткової кваліфікації зварника. В Україні дана 

продукція представлена ІЕЗ ім.. Є.О.Патона та установками компаній SAF-FRO та EWM HighTec 

Welding GmbH. Товарно-видовими конкурентами сучасного мікроплазмового обладнання 

виступають установки минулого покоління – на базі трансформаторних джерел живлення, що 

представлені на ринку продукцією компаній ESAB, ТОВ «Київський станкобудівний завод». 

 Слід зауважити, що не зважаючи на те, що українська продукція не поступається за 

якісними характеристиками іноземним аналогам, через відсутність довіри до вітчизняного 

виробника більшість промисловців віддають перевагу саме німецькому та австрійському 

обладнанню. За цих умов, альтернативним шляхом уникнення банкрутства для українських 

виробників такого спрямування є відвоювання частки ринку товарів-субститутів.Конкурентами 

для апаратів мікроплазмового зварювання виступають також інші технології здійснення 

нероз’ємних з’єднань деталей з металів малих товщин – пайка, заклепувальна технологія, 

склеювання. Проте, враховуючи значні витрати переключення при зміні споживачами 

технологічних процесів, головними конкурентами мікроплазмових установок виступають 

альтернативні технології зварювання.  

Можна виділити основних технологічних конкурентів мікроплазмового зварювання для 

з’єднання деталей малих товщин – газове, дугове, електронно-променеве, лазерне, холодне, 

ультразвукове, контактне, дифузійне, зварювання високочастотними струмами. Ця продукція 
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представлена компаніями EWM, SAF-FRO, ТОВ «Київський станкобудівний завод», «Донмет», 

ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», «Київський експериментальний 

механічний завод «Зварювання», ВО «Комунар», Дослідний завод зварювального устаткування 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, ВАТ «Сімферопольський моторний завод», ЗАТ 

АТЗТ «УкрЗварювання», ВАТ ЕМЗ «Фірма СЕЛМА», ТОВ «Фроніус-Факел», НТЦ «Еко-

Промсварка». 

На промисловому ринку, де покупці є експертами галузі, рішення про покупку 

приймається здебільшого на основі порівняння якісних характеристик. Основними показниками 

якості здійснення нероз’ємних з’єднань є: оперативність, деформація під час  

з’єднання, міцність шва, трудоємність, вимоги до кваліфікації робітника, безпечність, 

вартість обладнання, матеріалоємність, продуктивність, універсальність матеріалів, 

маневреність. Побудуємо матрицю за цими показниками для аналізу технологій, що можуть 

використовуватися для зварювання деталей малих товщин (кожному типу з’єднання присвоєно 

ранг за кожним критерієм, 1 – найкраще виконання, 10 – найгірше). 

Таблиця 1 

Матриця порівняння технологій здійснення  з’єднань металевих деталей малих товщин 

З огляду на отримані дані, мікроплазмове зварювання найкраще відповідає вимогам 

споживачів до технологій здійснення нероз’ємних з’єднань металів малих товщин, основними 

конкурентами виступають лазерне зварювання, холодне, ультразвукове, високочастотними 

струмами. Відвоювання частки ринку можливе за рахунок атак на виробників електронно-

променевого та газополум’яного зварювання. 

Таким чином, в результаті аналізу українського ринку мікроплазмового обладнання за 

рівнями конкуренції можна зробити висновок, що для збереження конкурентних позицій 

вітчизняним виробникам необхідно, перш за все, підвищувати свій імідж, що передбачає 

перехід до бізнесу, орієнтованого на маркетинг, підвищувати комунікативну активність, 

впроваджувати заходи стимулювання збуту.  Діяльність компаній має бути спрямована на 

ознайомлення  ринку з інновацією та забезпечення необхідного рівня пробних закупівель.  По-

друге, необхідно звернути увагу саме на сегмент підприємств, що для здійснення операцій 

з’єднання використовували електронно-променеве та газополум’яне зварювання, адже 

позбавлення від цих застарілих та низькопродуктивних технологій стане поштовхом для 

розвитку та підвищення ефективності багатьох підприємств. 

Список літератури: 

1. Bernadsky SV. N., Makovetskaya O. K. Editors-in-Chief Prof. K. А.Yushchenko SVESTA-2010 

Economical–Statistical Data on Welding Production: systematized economical-statistical 

information.-Kiev:E.O. Paton Electric Welding Institute, NAS, Ukraine, 2010.-119p 

2.Плазмек. На пороге новых технологий. Аналитический обзор/[Електронний ресурс] 

Плазмек/ Режим доступу: http://plasmeq.ru/static/media/analitic/плазмек_research_new.pdf. 

3. Рынок сварочной техники в современной экономике/[Електронний ресурс] Portfinance/ 

Режим доступу : http://portfinance.ru/praktika-1.html 

Показники якості 
зварювання 

Дуго
ве 

Електронн
о-
променеве 

Газоп
олум’я
не 

Мікр
олаз
мове 

Конта
ктне 

Дифуз
ійне 

Високоча
стотними 
струмами 

Холо
дне 

Ультр
азвук
ове 

Лаз
ерн
е 

Оперативність  5 10 9 4 6 8 3 1 7 2 

Деформація  8 5 10 4 6 9 7 1 2 3 

Міцність 6 9 8 2 7 3 4 10 5 1 

Трудоємність 8 9 6 1 5 4 10 7 3 2 

Вимоги до 

кваліфікації  

8 6 9 1 4 5 9 2 3 10 

Безпечність 8 10 7 4 5 1 6 2 3 7 

Вартість обладнання 1 8 2 7 5 6 4 3 9 10 

Матеріалоємність 6 8 10 5 7 3 2 9 1 4 

Продуктивність 10 4 7 2 6 9 5 1 8 3 

Універсальність  1 8 10 7 4 5 2 6 9 3 

Маневренність 2 7 8 1 6 10 5 9 4 3 

Ʃ рангів 63 84 86 38 61 63 57 51 54 48 

http://plasmeq.ru/static/media/analitic/плазмек_research_new.pdf
http://portfinance.ru/praktika-1.html
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Формування та управління товарним асортиментом 

виробничого підприємства 
Дехтяренко Н.А. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail:Nataqpka@gmail.com 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Язвінська Н.В. 
В сучасних економічних умовах для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним 

на ринку, воно має своєчасно пропонувати певну сукупність товарів, які, відповідаючи 

загальному профілю його виробничої діяльності, найповніше задовольняли б вимоги певних 

категорій покупців. Сукупність товарів, що пропонує підприємство ринку, називається 

асортиментом. 

Товарний асортимент — це сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує покупцям 

конкретний виробник. Його основні характеристики - широта (кількість асортиментних груп 

товарів), насиченість (загальна кількість окремих товарів), глибина (варіанти пропозицій 

товарів у рамках кожної асортиментної групи) та гармонійність (ступінь наближення товарів) 

[1]. 

Формування товарного асортименту - це поєднання конкретних товарів і їх окремих ліній, 

встановлення співвідношень між "новими" і "старими" товарами, наукомісткими і звичайними, 

матеріальними товарами або ліцензіями і ноу-хау. При формуванні товарного асортименту 

необхідно враховувати вимоги споживачів окремих сегментів ринку, а також необхідно 

забезпечувати найбільш ефективне використання матеріальних, технологічних, фінансових 

ресурсів, для того щоб виробляти продукцію з найменшими затратами. 

Одна із найскладніших проблем управління асортиментом полягає у визначенні, що 

повинно входити до складу товарного асортименту та з яких товарів чи модифікацій повинен 

він складатися. Для вирішення цієї проблеми пропонується методика формування товарного 

асортименту (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Порядок формування товарного ассортименту [2] 

Управління асортиментом базується на координуванні взаємозв’язаних видів діяльності: 

науково-технічної, проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, 

реклами, стимулювання попиту. Остаточна мета планування — оптимізація асортименту з 

урахуванням стратегічних ринкових цілей підприємства. Залежно від обсягів збуту, 

Дослідження цільових ринків (складання профілів цільових 
ринків) 

Формування базового товарного асортименту підприємства 
(БТА) 

Визначення потенційних економічних характеристик товару, 
який включений в БТА 

Визначення рейтингу товару, що включений до БТА 

Формування та відбір варіантів товарного асортименту 
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особливостей продукції, цілей і завдань, що стоять перед виробництвом, формування 

асортименту здійснюється різними методами. Однак управління асортиментом має бути 

безпосередньо підпорядковане керівникові служби маркетингу. 

Принциповими рішеннями в процесі управління асортиментом вважаються: 

 зняття з виробництва нерентабельних видів продукції, її окремих моделей, типорозмірів; 

 визначення необхідності досліджень і розроблень для створення нової продукції та 

модифікування тієї, що вже виготовляється;  

 затвердження планів і програм розроблення нових або поліпшення наявних продуктів; 

 надання фінансових ресурсів для втілення затверджених програм і планів [2]. 

У процесі управління товарним асортиментом вживають наступні заходи: 

• періодично ревізують наявний асортимент і приймають рішення щодо конструктивних 

змін товарів і технології виробництва, а також стосовно доповнення товарного асортименту 

новими виробами і зняття окремих товарів з виробництва; 

• безперервно контролюють вплив зовнішніх чинників — зниження та підвищення попиту 

на окремі товари на окремих сегментах ринку, зміни в товарній пропозиції конкурентів, у 

технології виробництва тощо; 

• проводять технічні дослідження товарів і процесів їх споживання залежно від потреб та 

становища фірми на ринку; 

• забезпечують відповідне обслуговування споживачів щодо організації використання 

товарів наявного асортименту та надання допомоги в оцінюванні специфічних індивідуальних 

вимог замовників; 

• забезпечують необхідну інтенсифікацію зусиль щодо формування попиту під час оцінки, 

створення та ппозиції нового товару на ринку та подальшого стимулювання попиту на нього; 

• здійснюють цілеспрямований пошук ідей нових товарів; 

• забезпечують координацію зусиль та максимальну оперативність дій протягом усього 

процесу розробки нового товару. 

Так, наприклад, ТОВ «Золоті ворота», що виробляє ковані вироби (ворота, решітки, тощо) 

зіткнулась з проблемою падіння обсягів продажу основної товарної категорії воріт. В результаті 

проведеного маркетингового дослідження було виявлено, що товар не відповідає споживчим 

вподобанням, тому було прийнято рішення переглянути товарний асортимент. В ході 

проведеного аналізу було виявлено, що доцільно прикрашати ворота кованими декоративними 

виробами, проте це значно підвищує їх ціну, тому з метою збільшення обсягів продажів 

існуючих товарних позицій і збільшення прибутку компанії вирішено ввести нову товарну 

категорію кованих декоративних елементів, що продаватимуться окремо. На даному прикладі 

показано, як в реальній ринковій ситуації проводиться управління товарним асортиментом 

виробничого підприємства.  

Ефективність управління асортиментом і його планування полягають у тому, щоб утілити 

реальні та потенційні можливості підприємства в такому сполученні виробів, яке задовольняє 

потреби покупців на високому рівні та дає фірмі достатній зиск. Це означає, що будь-який 

новий товар чи послуга будуть мати успіх, коли їхні якості та характеристики і, головне, вигоди 

від них будуть корегуватися із тими потребами та запитами, які існують на ринку. З іншого 

боку, будь яке підприємство буде мати тривалий прогрес лише за здійснення ефективної 

інноваційної політики. 

Отже, формування асортименту продукції безперервний процес, триває протягом усього 

життєвого циклу продукту, починаючи з зародження задуму про створенні і закінчуючи 

вилученням з товарної програми. Управління товарним асортиментом передбачає постійний 

моніторинг темпів продажу продукції, конкурентної активності, зміни споживчих вподобань з 

метою формування такого товарного асортименту, що якнайкраще задовольняв би потреби 

споживачів і підвищував конкурентоспроможність виробничого підприємства. 

Список літератури: 

1. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг [Електронний ресурс] режим доступу: 
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Формування системи стимулювання збуту 
Довженко Г.О. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: dovzhenko_anna@bigmir.net  

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Кубишина Н.С. 
 

Останнім часом стрімкого розвитку набуло стимулювання збуту. Компанії несуть значні 

витрати на цей елемент комплексу маркетингу, особливо на споживчому ринку. Причиною 

цього є зростання конкуренції між компаніями, зниження ефективності реклами через 

перенасиченість засобів масової інформації рекламними зверненнями, що ускладнює сприйняття 

та диференціацію марок одна від одної. Стає дедалі важче розрізняти товари між собою, тому 

компаніям необхідно  все більше зусиль, щоб завоювати лояльність споживачів. 

Проте стрімкий розвиток стимулювання збуту призвів до поступової перенасиченості 

ринку, як і у випадку з рекламою. Для залучення споживачів та досягнення максимальної 

ефективності роботи фірм першочергове значення набуває формування системи стимулювання 

збуту. 

 В ході проведення маркетингового дослідження на ПП "Аледо" було  визначено                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

маркетингову управлінську проблему, що постала перед фірмою. Вона полягає в тому, що 

необхідно розробити систему стимулювання збуту.  

Для вирішення маркетингової управлінської проблеми необхідно запропонована система 

стимулювання збуту, а саме засоби. Оскільки ПП "Аледо" займається продажем 

теплонакопичувачів на промисловому ринку та є офіційним дистриб’ютором німецьких компаній 

«Dimplex» та «Technotherm», необхідно сконцентрувати зусилля на торгових посередниках.  

Для цього потрібно визначити ефективні засоби стимулювання. Вони включають в себе 

цінове та товарне стимулювання. Цінове представляє собою надання певних фінансових пільг у 

вигляді знижок за різні умови здійснення замовлення. Товарне, тобто нецінове, стимулювання 

збуту може здійснюватися шляхом надання зразків продукції, розповсюдження рекламної 

продукції із логотипом компанії, проведення конкурсів [1]. 

У випадку ПП «Аледо» доцільним буде звернутися до цінового стимулювання шляхом 

надання знижок за певні обсяги замовлення. Отже, чим більшу кількість теплонакопичувачів 

торговий посередник замовить за один раз, тим дешевше це йому обійдеться.  

Таким чином, для  формування системи стимулювання збуту, значну роль у якому відіграє 

цінове стимулювання, необхідно дотримуватися поетапності. Це дозволить приймати доречні 

рішення та сприятиме вирішенню маркетингової управлінської проблеми.  

Розроблення системи стимулювання збуту включає в себе наступні етапи: 

1. Визначення цілей та конкретизація цільових аудиторій. 

2. Визначення комплексу заходів та засобів стимулювання збуту. 

3. Визначення бюджету. 

4. Оцінювання ефективності [2]. 

Дотримуючись обраного засобу стимулювання збуту, ПП "Аледо" матиме змогу ефективно 

реалізувати стимулювання збуту з мінімальними фінансовими втратами.  

 

Список літератури:  
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Повышение эффективноcти продаж  на В2В рынке, пyтем 

иccледования закyпочных центров компаний контрагентов 

Кyвыркова М. В.  

НТУУ «Киевcкий Политехничеcкий Инcтитyт» 
E-mail: 1ove_summer@mail.ru  

Научный руководитель: ас. каф. промышленного маркетинга Царева Т.А. 

 
Cитyация на В2В рынке Украины нa cегодняшний день хaрaктеризyетcя поcтоянной 

конкyренцией междy поcтaвщикaми зa прaво рaботaть c прибыльными компaниями, причем c 

мaкcимaльной продолжительноcтью дaнных контрaктов. Однaко применение однотипных cхем 

продвижения cвоих ycлyг, aнaлизa контрaгентов и зaключения cделок cтaновитcя вcе более 

нецелеcообрaзным.   

Cтaндaртно этот процеcc выглядит тaк: менеджер по продaжaм нaходит клиентов, yже 

оcознaвших cвою проблемy, которyю поcтaвщик может ycтрaнить и оcтaнaвливaетcя нa тех, кто 

готов довеcти нaчaтое до концa. Зaдaвaя вопроcы, менеджер cоздaет зaцепки продaвaемого 

решения c проблемой клиентa. Вaжным мoментoм для негo являетcя пoиcк в клиентcкoй 

oргaнизaции челoвекa, кoтoрый пoмoг бы изyчить прoблемy изнyтри и пoлyчить кoнтрaкт. 

Oргaнизaция, ocyщеcтвляющaя зaкyпкy, в cвoю oчередь, рaбoтaет c БД пocтaвщикoв 

(cyщеcтвyющей, либo coздaет нoвyю нa ocнoве имеющихcя иcтoчникoв инфoрмaции). 

Зaкyпoчный центр, в первyю oчередь, oпределяет критерии квaлификaции пocтaвщикoв и 

рaнжирyет их пo cтепени вaжнocти для oргaнизaции и кoнкретнoй зaкyпoчнoй cитyaции. К 

ocнoвным тaким критериям мoгyт oтнocитьcя: фyнкциoнaльные хaрaктериcтики прoдyктa; 

безoпacнocть, в тoм чиcле экoлoгичеcкaя; ценa и ycлoвия oплaты; ценa пoтребления; нaличие 

и cтoимocть дoпoлнительных ycлyг; нaдежнocть пocтaвщикa (имидж).  

Зaтем, cледyя oпределеннoй мoдели выбoрa пocтaвщикa, coтрyдники зaкyпoчнoгo центрa 

выcтaвляют экcпертные знaчения пo кaждoмy критерию, кoтoрые нoрмaлизyютcя и дaют 

вoзмoжнocть cocтaвить рейтинг, нa кoтoрый кoмпaния и oриентирyетcя, принимaя решение.  

Ocнoвным недocтaткoм в дaннoй cиcтеме, кoтoрый cтaнoвитcя зaметным тoлькo cейчac, 

являетcя недooценкa вaжнocти и неприятие менеджерaми пo прoдaжaм мaркетингoвых 

инcтрyментaриев, cвязaнных c выявлением и пoнимaнием рoлей coтрyдникoв зaкyпoчных 

центрoв.  

Центр принятия решений рaccмaтривaетcя кaк грyппa лиц, кoтoрaя в oргaнизaции 

пoтребителя привлекaетcя для принятия решения. Чем фyнкциoнaльнo cлoжнее и дoрoже 

приoбретaемый тoвaр, тем из бoлее ширoкoгo cпектрa фyнкциoнaльных cфер и 

oргaнизaциoнных yрoвней пoтребителя привлекaютcя coтрyдники. Рaбoтa c дaнными центрaми 

предпoлaгaет иccледoвaние: 

- лиц, вхoдящих в зaкyпoчный центр; 

- oтнocительнoгo влияния кaждoгo членa грyппы нa принятие решений; 

- критериев кaждoгo членa грyппы при выбoре тoвaрa; 

- вocприятия кaждым членoм пoкyпaющегo центрa пocтaвщикa и егo прoдyктa. 

При этoм принятo рaзличaть в зaкyпoчнoм центре шеcть ocнoвных рoлей: 

- «пoльзoвaтели», кoтoрым предcтoит рaбoтaть c зaкyпaемым прoдyктoм; 

- «влиятели», кoтoрые вoздейcтвyют нa пoкyпaтельcкoе решение; 

- «пoкyпaтели», oгoвaривaют ycлoвия и выбирaют пocтaвщикa, aнaлизирyют мнения 

рaзличных лиц; 

- «ЛПР» — лицa, принимaющие решения, имеют фoрмaльные и нефoрмaльные пoлнoмoчия 

принимaть решения или oтвергaть кoнтрaкт; 

- «врaтaри», кoтoрые кoнтрoлирyют пoтoк инфoрмaции и прoвoдят прaвoвyю, техничеcкyю 

экcпертизy coвершaемых cделoк; 

- «cекретaри», кoтoрые oфoрмляют дoкyментaцию. 

Для четкoгo выявления тoчек влияния и инфoрмaциoннoгo coдержaния при кoнтaкте, 

менеджерy пo прoдaжaм неoбхoдимo иcпoльзoвaть cхемy взaимoдейcтвия coтрyдникoв 

рaзличных рoлей в прoцеccе принятия решения o зaкyпке. Этo дaет вoзмoжнocть oпределить 

этaпы принятия решения, нa кoтoрых кoмпaния-пocтaвщик мoжет мaкcимaльнo прoявить cвoи 
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преимyщеcтвa, и coтрyдникoв центрa, неcyщих нaибoльшyю oтветcтвеннocть зa ocyщеcтвление 

дaннoгo этaпa. Дaннaя cхемa мoжет выглядеть cледyющим oбрaзoм: 

 Пoльзoвaтели Влиятели Cекретaри Врaтaри ЛПР Пoкyпaтели 

Выявление 

пoтребнocти 
*** *   *  

Oпределение 

хaрaктериcтик 

прoдyктa/ycлyги 

* ** ***    

Пoиcк и критичеcкий 

aнaлиз пocтaвщикoв 
 *  *  *** 

Aнaлиз предлoжений  

и предвaрительные 

перегoвoры 

* * *  ** ** 

Выбoр пocтaвщикa  *   *** *** 

Зaключение cделки     ** *** 

Oценкa резyльтaтoв ***     * 

 

Прoведя aнaлиз и oбoзнaчив oблacти вoздейcтвия, неoбхoдимo yчеcть личнocтные 

ocoбеннocти coтрyдникoв центрa, т.к. этo нaпрямyю бyдет влиять нa резyльтaтивнocть и 

эффективнocть кoнтaктoв. Блaгoдaря иccледoвaнию, прoведеннoмy Corporate Executive Board 

(oпрoc бoлее 700 coтрyдникoв зaкyпoчных центрoв кoмпaний рaзличных cфер, кoтoрым былo 

предлoженo oценить cебя c тoчки зрения cooтветcтвия 135 кaчеcтвaм) всех участников центра 

мoжнo ycлoвнo рaзделить нa две грyппы: «Гoвoрyны» и «Aгитaтoры».  

Это разделение осуществляется исходя из личностных характеристик сотрудника, поэтому 

любое действующее лицо в закупочном центре, вне зависимости от должностных обязанностей, 

можно отнести как к первой, так и ко второй группе. (Существует также более подробная 

классификация психотипов сотрудников и способы их определения, когда к говорунам относят 

типы «карьерист», «друг», «наставник», «противник», а к агитаторам – «пробивной», 

«скептик», «учитель», но это выходит за пределы тематики данных тезисов).   

Менеджерy, для пoлyчения резyльтaтa, целеcooбрaзнo выявлять aгитaтoрoв и рaбoтaть c 

ними, учитывая их роль в процесcе закупок. Этo мoжнo cделaть, иcпoльзyя не cлoжнyю cхемy: 

реaгирyя нa кaкyю-либo прoвoкaциoннyю идею менеджерa, aгитaтoры бyдyт гoвoрить o фaктaх 

и зaдaчaх, нежели иcпoльзoвaть мнения дрyгих или прoиcхoдившие рaнее прецеденты; для них 

oргaнизaция вaжнее личных интереcoв. Aгитaтoрoв мoжнo иcпoльзoвaть для зaключения 

кoнтрaктoв, oднaкo перед этим cледyет yбедитьcя, дейcтвительнo ли oни бyдyт oтcтaивaть 

интереcы менеджерa. Гoвoрyнoв же мoжнo иcпoльзoвaть, тoлькo в виде иcтoчникoв 

дoпoлнительнoй инфoрмaции, т.к. деятельнyю пoддержкy oни не oбеcпечaт.  

Нaкoнец, при желaнии в coвременных ycлoвиях зaключить эффективный и дoлгocрoчный 

кoнтрaкт c oпределенным предприятием, менеджер пo прoдaжaм кoмпaнии пocтaвщикa дoлжен 

предocтaвлять не решения, a идеи. При этом общая стратегия продажи формируется, базируясь 

на выявлении и комбинировании трех факторов: психологических особенностей сотрудника, 

его роли, и характеристик этапа процесса закупки, в котором он принимает участие. 
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Особливості формування збутової мережі на 

промисловому ринку 
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E-mail: kos_mar1@mail.ru  

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Діброва Т.Г. 

 
Реалізація продукції є важливою частиною комерційної діяльності промислового 

підприємства. Вона забезпечує розподіл продукції підприємства збуту, безперервність процесу 

відтворення, регулює процес виробництва у відповідності з параметрами потреб ринку і 

задовольняє запити покупців у високоякісній продукції. Ефективність збутової політики 

підприємства багато в чому залежить від процесу організації збутової мережі підприємства. 

Саме в ній концентрується результат усіх попередніх зусиль компанії. 

Для більшості ринків фізична або психологічна відстань між виробниками і кінцевими 

споживачами така, що ефективне узгодження попиту і пропозиції потребує наявності 

посередників. Необхідність формування збутової мережі обумовлена тим, що виробник не 

спроможний прийняти на себе усі зобов’язання і функції, що випливають із вимог вільного 

обміну у відповідності з очікуваннями потенційних споживачів. Але звернення до посередників 

в процесі формування товароруху може також означати для фірми втрату контролю над 

певними елементами процесу комерціалізації. Як зазначає Дж. Болт: «Недостатня ефективність 

збутової діяльності ставить під загрозу існування фірми в цілому» [1].   

Тому, для фірми формування збутової мережі  – це стратегічно важливе рішення, яке 

повинно бути сумісним не тільки з очікуваннями цільових сегментів, але і з її власними цілями.  

Формування збутової мережі передбачає: 

–     Збір та аналіз інформації про рівень попиту на продукцію, що виробляє підприємство; 

–     Аналіз забезпеченості власними ресурсами підприємства; 

–     Вибір системи та методів збуту і відповідних типів каналів; 

–     Заключення угод щодо співпраці з посередниками; 

–     Визначення маршрутів товароруху й організацію транспортування і вантажно-

розвантажувальних робіт; 

–     Створення системи стимулювання збуту, включаючи застосування засобів комунікації; 

–     Забезпечення поточного контролю за виконанням плану збуту та показниками 

результативності. 

Визначаючи варіант можливості створення власної мережі збуту, підприємству варто 

оцінювати декілька особливостей: зовнішнє середовище господарювання, сегмент ринку і 

профіль споживача, продукт, характеристику виробника, конкурентів та ринок посередників 

[2]. 

 Збутова мережа може бути визначена як структура, сформована партнерами, що беруть 

участь у процесі конкурентного обміну, з метою надання товарів та послуг у розпорядження 

партнерів по бізнесу. Такими партнерами є: виробники, посередники і кінцеві користувачі. 

Будь-який збутовий канал виконує певний набір функцій, необхідних для здійснення обміну. 

Основним орієнтиром для формування збутової мережі є поставлені завдання 

підприємства, які повинні відповідати реальному його становищу та враховувати економічну 

ситуацію в суспільстві. Першочерговим завданням збуту є показник рентабельності, який 

визначає результат діяльності всього підприємства.  

Загальноприйнята методика формування та управління системи збуту товарів споживчого 

ринку відрізняється від системи збуту товарів промислового призначення. Певні відмінності між 

двома ринками відомі всім. Це невелика кількість крупних покупців, які є географічно 

сконцентрованими, попит на товари промислового призначення визначається попитом на 

споживчі товари, його харктер є нееластичним, тобто зміна ціни не веде за собою сильних 

коливань загального попиту. Крім того, покупцями  товарів на промисловому ринку є 

професіонали у своїй галузі. Чим важчий характер закупки, тим більша ймовірність участі в 

процесі прийняття рішення про покупку ряду осіб, що приймають його. Отже на промисловому 

ринку партнерами-посередниками виступають: представники виробника, збутовий підрозділ 
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виробника, промислові дистриб’ютори [3].   

Крім того, на промисловому ринку, на відміну від споживчого, основним каналом розподілу 

готової продукції – є нульовий канал (прямий маркетинг), який характеризується здійсненням 

продажу товару власним торговим персоналом компанії без залучення посередників. При цьому 

варіанті розподілу фірма-виробник уникає витрат на дистриб'юторів, зберігає контроль над 

продажем товарів, однак потребує високої кваліфікації менеджерів з продажу. Логічним 

завершенням процесу персонального продажу є наступний контакт із клієнтом. Тому, 

підприємство має бути в першу чергу зацікавленим у тому, аби клієнт завжди залишався 

задоволений товаром, оскільки це забезпечує можливість здійснення повторного замовлення. 

Наступний контакт із покупцем дає змогу компанії з'ясувати ступінь задоволення його потреб 

продукцією фірми. 

Виходячи з цього, для збуту промислової продукції основною формою продажу є 

особистий, тому дуже важливо і необхідно встановлювати широкі особисті контакти з 

потенційними споживачами і партнерами по бізнесу [4]. 

У процесі здійснення продажу продавцеві необхідно виконувати такі завдання: 

— Збір і аналіз інформації щодо зміни споживчих мотивацій, рівня активності 

конкурентів; 

— Поширення інформації про товари і послуги підприємства; 

— Пошук потенційних покупців; 

— Здійснення продажу; 

— Обслуговування клієнтів; 

— Розподіл товарів, виявлення першочергових одержувачів і активізація збуту 

залежно від коливань попиту. 

Менеджер з продажу високої кваліфікації, задля того, аби вдало продати товар повинен 

знати процедуру сегментування ринку, вміти аналізувати ринкову ситуацію, розбиратися в 

технологіях, товарах і послугах, які пропонує, ефективно планувати час, визначати 

перспективних споживачів, зберігати баланс між існуючими клієнтами і новими покупцями, має 

уміти демонструвати покупцеві споживчу цінність товару та вигоду від співробітництва з 

компанією[5]. 
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Для України, як і для більшості інших країн пострадянського простору, досить гострою 

залишається проблема гармонізації еколого-економічного  розвитку регіонів, особливо 

промислових. Національна академія наук України оцінює промислові регіони країни як 

«забруднена та надзвичайно забруднена територія».  Наприклад, у Дніпропетровській області 

обсяги валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних об’єктів  

складають 16,2% від загально державних (993 тис. т на рік); серед них 70% викидів 

здійснюють промислові підприємства Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Кривий Рога. 

Дніпропетровщина займає друге місце після Донецької області за обсягами скидання в 

навколишнє середовище забруднених стічних вод  (600 млн. куб. м у рік). За результатами 

2012 р. частка сертифікованих як екологічно безпечних промислових виробництв залишається 

дуже низькою - приблизно 0,5% [1]. 

Слід зазначити, що сьогодні всі області України мають стратегії соціально-економічного 

розвитку, які оголошують принципи сталого розвитку економіки, та цілу низку програм 

спеціальних екологічних програм.  Такі програми містять заходи щодо впровадження екологічно 

безпечних та ресурсозберігаючих технологій і виробництв. Зокрема, у Дніпропетровській 

області існує «Довгострокова регіональна програма з вирішення екологічних проблем 

Криворізького залізорудного басейну і поліпшення стану навколишнього середовища на 2011-

2022 роки», «Державна цільова екологічна програма приведення безпечного стану уранових 

об'єктів виробничого об'єднання Придніпровський хімічний завод» та інші. Разом з тим на 

впровадження екологічно чистих та енергозберігаючих технологій та налагодження випуску 

«зеленої» продукції відводиться менше 10% всього обсягу інвестицій у промисловий сектор 

області [2]. 

Безумовно, що існуючий комплекс екологічних проблем необхідно вирішувати на основі 

нової філософії управління бізнес процесами й за допомогою відповідних маркетингових 

інструментів, які забезпечать досягнення високої зацікавленості промислових підприємств в 

екологізації свого ринкового профілю. Стратегія розвитку промислового регіону повинна 

сприяти  збереженню природних ресурсів, здатності навколишнього середовища до відновлення 

при зміні параметрів економічного розвитку. 

У такому контексті основним завданням екологічного маркетингу є визначити шляхи та 

заходи щодо реалізації принципів екологічної орієнтації розвитку промислових підприємств і  

економіки регіону у цілому. Практичне застосування маркетингових методів допоможе системної 

інтеграції екологічних пріоритетів і екологічно спрямованих інновацій в процесі територіального 

планування, коли ще можливо задіяти нові шляхи розвитку для досягнення економічного 

прогресу з мінімальною шкодою для навколишнього середовища, в тому числі з урахуванням 

інтересів майбутніх поколінь регіону [3]. Саме такий підхід дозволяє вирішувати проблеми 

мінімізації техногенного навантаження на навколишнє середовище і адаптації економік регіонів 

до змін клімату, при цьому вивести промислові територій з депресивного стану, підвищити їх 

інвестиційну привабливість для комплексного впровадження прогресивних технологій. 
Цікавим для нас є проект системного перетворення старопромислового регіону –  Рурської 

області. Урядом землі Північний Рейн-Вестфалія при активній участі представників великого 

бізнесу та громадськості розроблено маркетингову стратегію масштабної реструктуризації 

регіону і нарощування екологічно сталої економіки. Кількість вугільних шахт зменшилася зі 150 

до 50, проте у нових галузях діяльності зайнято 58% робочої сили регіону. Сьогодні стан 

навколишнього середовища регіону не гірший, ніж в Берліні чи Мюнхені, а лісистість досягла 35 

% [3]. 

Успішний досвід ФРН, Швеції, Великобританії, інших країн світу наочно доводить широкі 

можливості екологічного маркетингу у формуванні ринкової основи нарощування потенціалу 
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екологічних інновацій. Як відомо, генерація еколого-інноваційних технологій стали трендом 

німецьких підприємств. Регіональні влади активно використовують маркетингові методи для 

виявлення та організації ринкового просування певних напрямків екологічних інновацій. 

Німеччина виробляє кожен третій сонячний елемент і майже кожну другу вітро- і 

гідроенергетичну систему, володіє 90% ринку біогазових установок. В результаті цього за 

період з 1990 - 2011 рр. країна збільшила частку електроенергії, що генерується на базі 

відновлюваних джерел енергії, з 5% до 17% і скоротила свої викиди парникових газів на 23%. 

Сьогодні це найкращі показники в світі [4]. 

В Україні використання маркетингових методів в цілях впровадження широкомасштабних 

екологічних цілей на рівні регіону є ще новим явищем. Застосування екологічного 

маркетингового має допомогти розробці таких стратегічних рішень, що вплинуть на зміну 

структури і якості екологічних відносин в суспільстві, а також змін у засобах і технологіях 

виробництва, що зменшують техногенний тиск [5, с. 24]. Даний принцип можна визначити як 

соціальний та управлінський процес, спрямований на організацію діяльності (від розробки ідей, 

проектування, виробництва до реалізації товарів і послуг), орієнтованої на задоволення 

екологічних потреб окремих груп споживачів і суспільства в цілому, в тому числі майбутніх 

поколінь [6, с. 22]. 

Одна проведене дослідження свідчить про те, що цільова аудиторія  по різному 

відносяться до питань екологізації промисловості. Опитування населення у Дніпропетровській 

області показало, що впровадження екологічних інновацій хвилює в основному кінцевих 

споживачів (78% з 150 опитаних респондентів), з них 70% готові купувати екологічно безпечні 

товари дорожче на 10% і близько 30% погодилися з підняттям ціни на 20%. Є зацікавленими в 

екологічно безпечних умовах праці 65%  опитаних. Для 48% - добрий стан навколишнього 

середовища є критерієм якості життя, яким вони керуються при виборі місця проживання.  

Однак тільки 32% з них готові їздити на роботу на годину довше і виділяти на транспортні 

витрати у 3 рази більше. 

Відносно невелика частина населення (15%) вірить, що екологічні інновації помітно  

вплинуть на зменшення негативного тиску діяльності промислових підприємств. 

В ході опитування 30 топ менеджерів великих промислових підприємств з'ясувалося, що 8 

керівників декларують високий пріоритет екологічних інновацій, а 15 керівників не бачать 

реальних можливостей вирішення екологічних питань. Лише 4 людини підтвердили, що їх 

підприємства сьогодні впроваджують конкретні заходи щодо зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище, а одне підприємство удосконалить конструкцію промислового товару, 

яке може зробити внесок у вирішення екологічних проблем. 

Таким чином, результати дослідження підтвердили, що екологічний маркетинг є 

необхідним не тільки для вивчення структури екологічних потреб населення і аналізу 

потенціалу у промислових підприємствах  для їх задоволення. Екологічний маркетинг може 

стати реальним  інструментом розробки екологічно орієнтованої стратегії розвитку 

промислового регіону, створення моделей позиціонування і просування екологічних інновацій. 

Більш того, важливим завданням екологічного маркетингу повинне стати формування у 

промислових виробників еколого-орієнтованої маркетингової філософії ведення бізнесу,  

впровадження таких маркетингових заходів, які можуть стати основою для генерації нових 

еколого-інноваційних проектів і  процесів. 
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Вдосконалення маркетингової інформаційної системи на 

підприємствах України 
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e-mail: to-e-ya@yandex.ua 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Черненко О.В. 
 

Впровадження та постійна підтримка маркетингової інформаційної системи (МІС)  на 

підприємстві дозволяє заощадити значну кількість грошей та часу, що в свою чергу надає 

численні конкурентні переваги. Використання МІС сприяє отриманню повного об’єму інформації 

про теперішній стан кожної із ланок усієї системи підприємства. Завдяки маркетинговій 

інформаційній системі кожен з відділів компанії може регулярно та вчасно отримувати звіти, що 

позволить систематизувати, аналізувати і зберігати необхідну інформацію для того, щоб 

приймати найбільш раціональні, ефективні, правильні маркетингові та управлінські рішення.  

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні не всі вітчизняні підприємства 

приділяють достатньо уваги самозабезпеченню маркетинговою інформацією. Як правило, в разі 

необхідності вони звертаються за послугами до сторонніх дослідницьких організацій, 

залишаючи поза увагою власні можливості та резерви, що в інформаційному суспільстві є 

слабкою стороною для підприємства. Основними причинами даної ситуації вважається: 

нерозуміння керівництвом важливості маркетингової інформації та ринкових змін; неправильне 

поєднання надання послуг дослідницьких організацій та проведення досліджень власними 

силами; незнання та неспроможність формування ефективної МІС. Правильна організація МІС 

передбачає передусім забезпечення дієвої комунікації для перерозподілу маркетингової 

інформації між усіма управлінськими підрозділами з метою ефективного прийняття рішень [1]. 

Для детального вивчення та отримання раціонального рішення цієї проблеми необхідно 

розглянути шляхи вдосконалення МІС  на підприємстві. 

Існує два підходи до вдосконалення МІС на підприємстві. Перший передбачає адаптацію 

комп'ютерних інформаційних технологій і комунікацій до існуючої структури управління і 

розподілу обов'язків між спеціалістами з маркетингу. При цьому відбувається автоматизація, 

модернізація методів виконання функцій управління, певне удосконалення розподілу 

інформаційних потоків між фахівцями з управління. Другий підхід включає в себе розробку 

нової організаційної структури управління (не тільки маркетингу, але й всього об'єкта), за якої 

ефективність функціонування МІС є найбільшою. При цьому ліквідується розрив між ін-

формаційними та організаційними структурами, зменшуються потоки інформації, що 

циркулюють на об'єкті, тощо. Цей підхід передбачає максимальний розвиток комунікацій, 

формування нових організаційних взаємозв'язків, удосконалення форм і методів управління [2].  

Повна адаптація інформаційних технологій до існуючої структури управління підприємства 

та проектування чи реструктуризація організаційної системи управління є досить складними 

процесами, які, зазвичай, підприємство не в силах самостійно провести. Тому актуальним 

варіантом для підприємств є користування послугами спеціалізованих консалтингових компаній, 

які зможуть допомогти вирішити ті чи інші проблеми, що склались на підприємстві.   

Реалізація першого підходу можлива за допомогою ІТ-компаній, які займаються розробкою 

рекомендацій із упровадження систем автоматизованого проектування (САПР) і 

автоматизованих систем керування (АСУ). Цей вид консалтингових послуг займає найбільшу 

частку усього ринку консалтингу України, оскільки вся комп’ютерна техніка, мережеве 

обладнання та програмне забезпечення в Україні – імпортне, що дає можливість розвитку 

проміжного ланцюга – національних консалтингових компаній, які беруть на себе навчання та 

впровадження імпортних програмних технологій на імпортному обладнанні в побудові 

інформаційних систем на підприємствах і в установах України [3]. 

Основним об’єктом трансформації в рамках другого підходу до вдосконалення МІС є 

організаційна структура управління підприємства. Вона має значний вплив на всі сторони 

управління, оскільки є формою здійснення в організації функцій та ефективним механізмом 

саморегулювання та координації діяльності працівників. У межах структури управління 

відбувається процес управління (рух інформації, згідно якої приймаються управлінські 
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рішення), між членами якого розподілені завдання та функції управління, а також, як наслідок, 

повноваження та відповідальність за їх виконання. Саме структура організації повинна 

забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та 

ефективне вирішення основних задач організації [4].  

Розробкою організаційної системи управління підприємства, її проектуванням займаються 

консультанти по загальному керуванню, частка яких на вітчизняному ринку незначна, всього 

2% [3]. Проте, це не свідчить про її меншу значущість в порівнянні з інформаційними 

технологіями, оскільки більшість компаній вважають, що самі в змозі вирішити власні проблеми 

стосовно організаційної структури і витрати коштів на даний вид послуг не є раціональним 

рішенням. Такі дії більшості керівників компаній спричинюють встановлення неграмотної 

організаційної структури управління, яка у свою чергу несе за собою пониження якості та 

ефективності маркетингової інформаційної системи, що призводить до втрати значної кількості 

коштів та часу для прийняття управлінських рішень компанією.  

Для визначення необхідності та напрямів вдосконалення МІС, автором пропонується 

алгоритм, який передбачає діагностику сучасного стану МІС  на конкретному підприємстві. 

Відповіді, отримані на послідовність питань стосовно організації інформаційних потоків на 

підприємстві, дозволять розробити рекомендації по оптимізації МІС. Основними блоками таких 

питань є, по-перше, стан програмного забезпечення МІС, а саме: чи існує програмне 

забезпечення на даному підприємстві?, якщо так, то яким програмним продуктом(ПП) 

користується дане підприємство?, чи забезпечує він правильний та раціональний потік 

маркетингової інформації між усіма підрозділами підприємства?, чи полегшує, користування 

даним ПП, процес прийняття певних рішень працівниками компанії?, чи взагалі підходить даний 

ПП для виду бізнесу яким займається дане підприємство?, а, по-друге, існуюча організаційна 

система управління, тобто: яка система сформована на підприємстві?, чи забезпечує вона 

легкий рівень комунікації між усіма її одиницями?, як рухається маркетингова інформація і 

порядок звітності працівників даного підприємства?, чи забезпечує дана організаційна система 

управління швидку передачу маркетингової інформації у буденних та екстрених ситуаціях? і т.д.   

Виявлені шляхи вдосконалення МІС дозволять підприємству підвищити якість 

інформаційного забезпечення управління, що в подальшому сприятиме максимально 

правильному прийняттю управлінських рішень, а також надасть компанії значні конкуренті 

переваги. 
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 Останнім часом ринок послуг із всебічного розвитку дітей значно розширив свої межі і за 

своєю якісною ознакою перестав бути виключно споживчим ринком. В умовах підвищення 

значущості соціально-орієнтованого іміджу великі і середні промислові підприємства все частіше 

включають до програм соціально-економічного розвитку трудового колективу послуги з 

всебічного розвитку дітей співробітників. Однак нова цільова аудиторія має свої особливості і 

вимагає особливо ретельного вивчення. Дослідженню цієї сфери маркетингу і присвячена дана 

стаття.  

Аналіз ринку послуг із всебічного розвитку дітей м. Дніпропетровська показав, що даний 

ринок є поки що ненасиченим і характеризується стійким підвищенням попиту і великою 

кількістю ніш. Крім того, організація бізнесу у цій сфері не потребує значних капітальних 

витрат, а порядок надання послуг і їх якість слабко контролюється державою. У зв’язку з цим на 

даному ринку існують низькі бар’єри входу і виходу, бізнес є достатньо мобільним і гнучким, а 

основними продавцями таких послуг виступають дрібні підприємства, що працюють у статусі 

юридичної особи чи приватного підприємця.  Це деякою мірою пояснює ситуацію, що склалася 

на ринку. В цілому ринок послуг із всебічного розвитку дітей м. Дніпропетровська відзначається 

диференційованістю послуг і широким діапазоном цін на них, а також нестабільністю і 

неоднорідністю якості.  

Дитячий центр «Радість» є одним з підприємств, що позиціонує себе на ринку послуг із 

раннього розвитку дітей м. Дніпропетровська. Дане підприємство створено відносно нещодавно 

і спеціалізується на наданні освітніх, виховних, розважальних послуг, послуг психологічної 

допомоги, а також послуг з розвитку базових і творчих здібностей дітей різних вікових 

категорій [1]. Не дивлячись на деякі труднощі, пов’язані з виходом на ринок, сьогодні ДЦ 

«Радість» демонструє підвищення обсягів продажів послуг із всебічного розвитку дітей 

населенню м. Дніпропетровська. На даному етапі до стратегічних цілей підприємства входить 

залучення у якості клієнтів великих промислових підприємств м. Дніпропетровська на умовах 

партнерства, пропонування їм необхідного асортименту послуг із всебічного розвитку дітей для 

співробітників підприємства з гарантією високої стабільної якості.  

У цьому контексті існує проблема вибору групи промислових підприємств, які зможуть на 

взаємовигідних умовах стати стабільними клієнтами ДЦ «Радість», а також вивчення цільових 

аспектів їх кадрової політики і споживчих уподобань працівників даних підприємств щодо 

вказаних послуг, формування концепції товарної політики Центру для корпоративних клієнтів. 

Вказана проблема є відносно новою для вітчизняного підприємництва і заснована на принципах 

маркетингу взаємодії [2].  

Однак формування комерційних відносин на принципах взаємодії у кожному конкретному 

випадку потребує вивчення ринкових умов, у яких працюють потенційні партнери і виявлення 

їх можливих спільних інтересів. Для розробки принципів такої політики ДЦ «Радість» обрав ВАТ 

«Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод».  

ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» - одне з найбільших 

підприємств у південно-східній Європі, що спеціалізується на виробництві широкого 

асортименту труб, які постачаються у більш ніж 50 країн світу. Усвідомлюючи цінність кадрів та 

прагнучи підвищити задоволеність персоналу своєю роботою, Інтерпайп приймає активну 

участь у створенні нової, кращої якості життя для співробітників та членів їх сімей [3]. 

Неабиякою при цьому є підтримка культурно-освітнього рівня співробітників, сприяння їх 

фізичному розвитку, оздоровленню і цікавому дозвіллю. Дана місія покладена на Палац 

культури «Металург». Творчий колектив  Палацу культури зміг сконцентрувати у своїй 

діяльності кращі традиції клубної роботи і всі нові напрямки у мистецтві, культурі, розвитку 
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художньої самодіяльності і виявленні народних талантів. Сьогодні ПК «Металург» є одним з 

провідних культурних центрів м. Дніпропетровська. 

У ПК «Металург» розміщені театрально-концертна зала, банкетна зала-вітальня, 

спортивна зала, тренажерні і фітнес-зали, репетиційні зали й інші приміщення, включаючи 

приміщення для проведення занять із розвитку дітей. Все це створює необхідні матеріальні 

умови для функціонування творчих (вокальних і хореографічних колективів), а також 

спортивних клубів, фітнес-центру і дитячого учбового центру. 

Колективи художньої самодіяльності представлені клубом спортивного бального танцю 

«Фаворит», зразковим ансамблем народного танцю «Щасливе дитинство», народним 

танцювальним клубом «Trancedance», народним джазовим балетом «Антарес», зразковим 

ансамблем сучасного балету «Іскорка», вокально-хореографічним колективом «Жайвір», 

народним хором ветеранів війни і праці «Подвиг».  

У спортивній залі ПК проводяться тренування з футболу, великого тенісу, бадмінтону як 

для дорослих, так і для дітей. Фітнес-центр «Ферум», який також розміщений у приміщенні 

Палацу, надає комплексні спортивно-оздоровчі послуги. Клієнти даного центру, залежно від 

своїх інтересів, можуть відвідувати тренажерну залу чи заняття у фітнес-залі, а також 

користуватися послугами спорт-бару, інфрачервоної кабіни, солярію, масажного кабінету і 

салону краси.  

Одним з напрямів діяльності Палацу є надання освітньо-розвиваючих програм для дітей 

учбовим центром «Перспектива» за напрямами: розвиваючі заняття (з 3 років), підготовка до 

школи (з 4 років), англійська мова (з 5 років), логопед, організація дитячих Днів народжень [4].  

Проаналізувавши послуги, що надаються у ПК «Металург», можна зробити висновок, що 

не дивлячись на достатньо широку представленість послуг культурно-освітнього напрямку, 

зокрема послуг із розвитку дітей, існуючі центри і клуби не в змозі задовольнити потреби 

працівників заводу та членів їх сімей у повному  обсязі. Так, за належністю до вікової групи, 

неохопленими лишаються сегменти батьків, дітей раннього віку (до 3 років), а за видами послуг 

– сегменти, що мають потребу у наданні послуг з розвитку художньо-зображувальних, 

акторських і інших творчих здібностей, а також послуг з організації тимчасового перебування 

дітей без батьків, навчання культурі поведінки, скорочитанню, історії та географії, вивчення 

української та англійської (до 5 років) мов, а також психологічної допомоги і корекції.  

Це дає можливість ДЦ «Радість» запропонувати деякі із своїх програм для задоволення 

прихованого попиту потенціальних споживачів даних послуг. Зокрема, мова йде про такі 

програми як Батьківський клуб, «З любов’ю та усмішкою», «Весела карусель», Міні-сад, Клуб 

«Леді і Джентльменів», театральна студія «Задзеркалля», «Вправні ручки», «Чудеса на склі», 

історико-географічні заняття «Стежками світу», Англійська мова для малят, «Мовознавчики», 

Скорочитання, Психологічні тренінги для дітей, Психокорекційні програми для дітей з 

особливими потребами.   

Вивчивши уподобання працівників НТЗ, було виявлено, що найбільшим попитом з боку 

даної цільової групи будуть користуватись послуги з раннього розвитку дітей («З любов’ю та 

усмішкою», «Весела карусель», «Англійська мова для малят»), організації тимчасового 

перебування дітей без батьків (Міні-сад), а також послуги з розвитку творчих здібностей дітей 

(«Вправні ручки», «Задзеркалля»).  

Надання даних послуг на умовах партнерства дозволить ДЦ «Радість» підсилити свої 

позиції на ринку послуг із всебічного розвитку дітей м. Дніпропетровська, а ВАТ «Інтерпайп 

Нижньодніпровський трубопрокатний завод» - підтримати імідж найкращого роботодавця серед 

компаній гірничо-машинобудівного комплексу. 
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Світовий ринок за останні роки зазнав багато змін, однією з головних тенденцій сучасної 

ринкової ситуації є невпинне посилення конкуренції не тільки на ринку України, а й в 

загальносвітовому масштабі. Для того, щоб успішно реалізувати певну продукцію, на 

сьогоднішній день потрібно чимало маркетингових зусиль. У всьому світі підприємства 

вирішують свої власні проблеми ціноутворення та досить багато часу витрачається на розробку 

стратегій та цілей ціноутворення.  

Ці заходи дуже важливі через те, що в наш час має місце величезна цінова чутливість 

споживача. Це зумовлено невпинно зростаючою кількістю продавців та схожістю товарів на їх 

полицях.  Щоб урівноважити конкурентну боротьбу, виробнику доводиться застосовувати певні 

заходи, що безпосередньо стосуються його замовника (продавця). Для цього укладаються угоди 

відносно реалізації певного товару виробника на рівних умовах усіма продавцями цього товару. 

В такому випадку застосовується рекомендована ціна реалізації, нижче якої не повинен 

реалізовуватися товар усіма продавцями на умовах договору та партнерства. 

Актуальною ця тема є тому, що сам процес встановлення рекомендованої ціни реалізації 

потребує певної доробки, адже через це на українському ринку така практика широко 

застосовується лише у певних галузях, таких як поліграфічна та книгодрукарська галузь. Якщо 

ми говоримо про безліч інших українських підприємств та виробництв різних галузей, потрібно 

сказати, що більшість з них недооцінюють такий інструмент конкурентної боротьби.  

Противники встановлення рекомендованої ціни аргументують своє незадоволення тим, що 

виробники можуть штучно встановлювати високі ціни на продукцію тим самим 

унеможливлювати успішну реалізацію. Прихильники такої угоди стверджують, що відмова від 

такого інструменту зумовить посилення конкурентної боротьби між самими продавцями, інакше 

кажучи, той продавець, що встановлюватиме на порядок нижчу ціну ніж у сусіднього продавця 

завдяки зниженню вартості власних логістично-транспортних чи інших операцій – буде 

відбирати у сусіда клієнтів, та, хоч і приноситиме більший прибуток виробнику, сам виробник 

ризикує втратити канал збуту. 

Самі ж виробники, що застосовують таку практику, запевняють про обдуманість та 

аргументованість своїх рекомендованих цін, адже для встановлення тої чи іншої ціни виробник 

повинен прибігати до глибокого аналізу ринкового, макро та мікромаркетингового середовища, 

провести певні дослідження, після чого визначити кінцеву рекомендовану ціну реалізації 

відповідно до доцільної цінової політики та з відповідальністю урахувати інтереси кінцевого 

продавця. 

Метою даної роботи є аналіз економічної доцільності застосування такого інструменту як 

рекомендована ціна реалізації для тих галузей, що її не використовують та внесення 

рекомендацій спираючись на світову практику.  

Слід відмітити, що такий інструмент як рекомендована ціна реалізації є цілком законним, 

він відноситься до такої правової категорії як “обмежувальна ділова практика” до підрозділу 

“підтримка роздрібної ціни”. 

Насамперед, обмежувальна ділова практика згідно з {Абзац тридцять восьмий статті 1 із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV від 04.11.2004}[1] – це здійснення 

індивідуальних або колективних заходів, спрямованих на обмеження конкуренції та 

монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надприбутків.  

Отже, мета такої угоди – гарантувати отримання всіма його учасниками (продавцями) 

розумного прибутку без запеклої конкуренції. Проте, в світовій практиці є певні розбіжності 

щодо законності таких методів. Така угода порушує суспільні інтереси і перешкоджає 

конкуренції. Угоди про підтримку роздрібної ціни в даний час визнані у Великобританії 

незаконними при неможливості доведення їхньої суспільної користі.  
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На мою думку це спричинено тим, що у разі надмірного попиту на товар, продавці можуть і 

мають право суттєво завищувати ціну. А в цьому випадку виникає цілком логічне питання – яку 

користь це несе споживачу та суспільству? Та чи доцільно на законодавчому рівні прикривати 

інтереси лише виробника та продавця, а не споживача? 

Вирішення цього питання є вкрай необхідним, адже для нормального подальшого 

функціонування такого інструменту конкурентного врегулювання, як рекомендована ціна 

реалізації – потрібно узгодити інтереси усіх сторін: і виробника, і продавця, і споживача без 

виключення. 

На мою думку, потрібно внести деякі поправки до нормативно-правового регулювання 

цього питання. Так, за умовами договору виробником не виключається можливість 

встановлювати рекомендовані ціни окремо як нижньої границі, так і верхньої. А, отже, у разі 

будь-якого руху за межами цих границь, як партнерами, так і партнерами партнерів – може 

розцінюватись як порушення договору та партнерські відносини розриваються. В поправці до 

нормативного регулювання потрібно віднести до поняття рекомендованої ціни – встановлення 

цінового діапазону – одночасно верхніх та нижніх границь рекомендованої ціни реалізації.  

Таким чином, продавці отримають вигоду у вигляді певного цінового діапазону для 

встановлення ціни на власний розсуд та виходячи із своїх конкурентних позицій; кінцеві 

споживачі позбавляються одного з купівельних ризиків – цінового, а саме ризику придбати 

товар набагато дорожче, ніж він міг би реалізовуватися в іншому місці; а виробники надалі 

матимуть можливість впливати на канали збуту з метою регулювання конкурентної боротьби 

між продавцями. 

Можна навести приклад невдалого застосування інструменту рекомендованої ціни коли, 

купуючи товар по одній ціні, на самій же коробці ми бачимо іншу, інколи і в два рази нижчу. В 

результаті такого цінового дисонансу в розумі споживача цілком логічним є пошук магазину, де 

реальна ціна не так сильно буде відрізнятися від рекомендованої, а зрештою і взагалі відмова 

від купівлі такого товару. 

Досліджуюючи діяльність компанії “МатеріаМедикаУкраїна”, що спеціалізується на продажі 

певних медичних препаратів та ліків, мною було виявлено, що більшість регулювання 

конкурентної ситуації у власних каналах збуту компанія здійснює неофіційно. Інакше кажучи, 

компанії доводиться напряму проводити моніторинг цін реалізації по кожному каналу, або 

отримувати скарги інших каналів на предмет того що деякі партнери навмисно та 

недобросовісно занижують ціни. Через це відділу збуту доводиться персонально вирішувати 

питання ціноутворення з кожним окремим каналом збуту. Але це є досить трудомісткою роботою 

і набагато легше було б функціонувати компанії саме через укладання договору між каналами 

збуту щодо певного діапазону рекомендованої ціни реалізації. 

Слід відмітити, що більше дотримуються рекомендованої ціни саме державні кіоски типу 

“СоюзПечать” тому, що вони мають більше державного впливу ніж ті прилавки, що розташовані, 

як власні підприємства і продають продукцію із завищеними цінами, адже, у їх розумінні, 

рекомендована ціна є лише у вигляді необов’язкових рекомендацій. Бувають випадки, навіть, 

закліювання цінником напису на журналі, де вказується рекомендована ціна, аби не збивати з 

пантелику споживача. 

Отже, говорячи про можливі заходи з боку виробника щодо регуляції конкурентного 

середовища у своїх каналах збуту одним з найкращих інструментів є рекомендована ціна 

реалізації. Також, суттєвим є той факт, що такий інструмент маркетингового впливу на збут 

потребує певної доробки, про що свідчить світова практика. Саме тому, у разі успішного 

встановлення рекомендованої ціни реалізації на основі цінового діапазону та з урахуванням 

доцільної маркетингової цінової політики, підприємство може успішно та прогнозовано 

функціонувати. 

 

Список літератури: 

1. Закон України «Про регулювання підприємницької діяльності», 17.02.11 

2. Котлер Ф. Маркетинг  по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок 

[Текст] / Ф, Котлер ; [пер. с англ. В. А. Гольдича и И. А. Оганесовой];  
3. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікації: навч. посіб. / Лисенко М.М. – К. :  

«Стилос», 2007. – 293 с. : – ISBN 978-966-00-0611-9. 



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

30 

 

Прогнозування ефективності маркетингових заходів 

методами системної динаміки 

Назаренко О.І. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail:olga.nazarenko@ukr.net 

Науковий керівник: доцент кафедри математичного моделювання 

економічних систем, к.ф.-м.н. Пасенченко Ю.А. 
 

За допомогою характеристик цінової еластичності попиту виміряється кількісна реакція 

покупців на зміну ціни, так звана вартісна чутливість. Продавця цікавить питання, як 

змінюється купівельний попит на певний товар при підвищенні чи зниженні продажних цін.  

Визначивши еластичність попиту на основі історичних даних, ми можемо прогнозувати 

ефект від зміни ціни, обчислюючи його за формулою виведеною із означення еластичності [1]: 

   
       

 
,      (1) 

де   – попит на товар,    – зміна попиту на товар,   – ціна товару,    – зміна ціни товару,    – 

еластичність попиту. Під «стимулюванням» ми будемо розуміти зниження ціни товару за 

допомогою надання знижки або подарунку, що відповідає певному відсотку знижки, із метою 

підвищення попиту на товар.  

Для моделювання системи стимулювання попиту було використано метод системної 

динаміки, що полягає у вивченні поведінки складних систем у часі і в залежності від структури 

елементів системи і їх взаємодії між собою [4]. Елементи системи зображуються у вигляді Рівнів, 

Потоків, Змінних, взаємозв’язок між ними відображається за допомогою звичайних з’єднань і 

з’єднань із запізненнями. Із інструментів, що дозволяють програмно реалізувати метод 

системної динаміки (AnyLogic, ASCEND, DYNAMO, OptiSim, Powersim, Simulink, Stella, iThink та 

ін.), було обрано пакет Powersim.  

Імітуючи діяльність торгової компанії, розроблений інструментарій дозволяє порівнювати 

вплив застосування різних функцій стимулювання попиту на кумулятивний прибуток, середній 

рівень запасів та обсяг реалізованої продукції компанії [3]. 

Було розглянуто чотири випадки попиту: без стимулювання, стимулювання при будь-

якому замовленні, стимулювання при замовленні не менше вказаного, стимулювання при 

замовленні не менше вказаного із штрафом у випадку меншого замовлення. Проведено 

порівняння усереднених даних впровадження стимулювання, для цього виконано по 1000 

прогонів моделі для кожного випадку. 

Результати імітаційних експериментів дозволяють зробити наступні висновки: 

1. максимальний обсяг реалізації продукції і мінімальний рівень запасів досягається 

при наданні знижки клієнтам при будь-якому замовленні; 

2. стимулювання із вказаним мінімальним рівнем замовлення поступається за 

обсягом реалізації і рівнем запасів, але є більш прибутковим; 

3. функція стимулювання зі штрафами і надбавками показала гірший результат з 

точки зору рівня запасів та обсягу реалізації продукції. Це можна пояснити низькою 

зацікавленістю споживачів у роботі із компанією, що впроваджує штрафні санкції, як результат 

ефекту зворотної еластичності попиту (зниження попиту через підвищення ціни на товар). 

Прибуток при даному способі стимулювання краще за стимулювання із вказаним мінімальним 

рівнем замовлення. Проте, важливо зазначити, що даний вид стимулювання може негативно 

вплинути лояльність споживачів, тому оцінка ефективності його використання має це 

враховувати. 

Розроблений інструментарій дозволяє зімітувати основні напрямки діяльності фірми. 

Експериментальні прогони моделі дають змогу оцінити можливі стратегії розвитку компанії, що 

слугує незамінним інструментом підтримки прийняття рішення в управлінні торговою мережею. 

Модель дозволяє врахувати випадковий характер попиту на продукцію, що дозволяє 

використовувати модель в різних категоріях товарів широкого вжитку, а її використання при 

прийнятті рішення щодо вибору функції стимулювання попиту дозволяє максимізувати прибутки 

у довгостроковому періоді. 
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Інтернет як засіб комунікацій промислового 

підприємства 
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Е-mail: svetic.sol@yandex.ua 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Черненко О.В. 
 
В сучасних умовах Інтернет є перспективним напрямом у системі просування вітчизняних 

підприємств. Він дозволяє реалізувати ряд бізнес завдань, і з кожним роком їх перелік 

збільшується. На споживчому ринку Інтернет широко використовується для комунікацій з 

кінцевими споживачами. Окрім того, Інтернет-ресурси вдало застосовують для проведення 

спеціальних маркетингових досліджень, управління репутацією та збільшенням лояльності, 

цільового стимулювання збуту, впливу на вибір споживачів та реалізації інших маркетингових 

функцій. Велика кількість можливостей та загроз, що з’явилися з відкриттям нового 

середовища, потребує від компаній правильного і доречного використання нових інструментів. 

Для підприємств, що працюють на промисловому ринку, залишається відкритим також питання 

стосовно оптимізації та адаптації Інтернет-комунікацій для їх специфічної діяльності.  

Отже, метою представленої роботи є визначення оптимального набору інструментів 

Інтернет-комунікацій для промислового підприємства залежно від особливостей його 

внутрішнього середовища та діяльності на ринку.  

Під час проведеного дослідження було проаналізовано можливі канали маркетингових 

комунікацій в Інтернеті і виділено сайти, як найбільш розповсюджені. Всі сайти поділяються на 

корпоративний сайт, промо-сайт, Інтернет-магазин, сайт-товариство і бізнес портал. Кожен вид 

виконує свої особливі функції, що необхідно враховувати підприємству при їх створенні. 

 Корпоративний сайт представляє компанію та її товари споживачам, інвесторам, 

постачальникам, ЗМІ, тощо. Промо-сайт може створюватися під час рекламної кампанії нового 

виду продукції для її інформаційної підтримки. Можливе також його подальше використання для 

представлення даного продукту, особливо якщо він суттєво відрізняється від основного 

асортименту підприємства. Для покращення збуту використовують Інтернет-магазини, в яких 

розміщені електронні каталоги та опис виробленої продукції фірми, а також гарячі лінії і 

спеціальні бланки для придбання в будь-який час. Представлені товари можуть як зберігатися 

на складі, так і бути виробленими після безпосередньо здійсненого замовлення. Для 

спілкування представників фірми зі споживачами може бути розроблений спеціальний сайт-

товариство, де здійснюється обговорення найбільш важливих питань, які не потребують 

особистої зустрічі. За допомогою такого інструменту можливе також проведення необхідних 

досліджень і надання додаткових консультувань. Бізнес-портал є сайтом, на якому розміщені 

каталоги підприємств і їх продукції певної галузі. Окрім того, є можливим пошук споживачів, 

партнерів, персоналу, здійснення продажів, підписання угод на доставку товарів, проведення 

досліджень, збір необхідної інформації щодо галузі, її правового регулювання, тощо. Компанія 

може як самостійно створити такий сайт, так і просто зареєструватися на вже існуючому в 

галузі.  

При створенні корпоративного сайту підприємству необхідно звернути увагу на ті функції, 

які він має виконувати. Для досягнення найбільш позитивного ефекту структура ресурсу має 

бути розробленою маркетологом і відповідати встановленим цілям. Перш за все сайт презентує 

компанію, а отже, на ньому повинна бути чітко виділена вся необхідна довідкова інформація 

про діяльність фірми, її продукцію, ціни та умови постачання. Особливо доцільними є контактні 

дані для особистої зустрічі. Також необхідним є використання фірмового стилю для оформлення 

сторінок. По-друге, сайт використовують для здійснення комунікацій з споживачами, тому для 

вже існуючих клієнтів важливим є отримання своєчасної, оперативної інформації про товари, їх 

новинки, а також здійснення консультувань з важливих питань. Необхідною умовою успішних 

комунікацій є отримання зворотного зв’язку від споживачів. З цією метою на сайті мають бути 

створені найкращі умови. Якщо першочерговим завданням є пошук нових клієнтів, то 

необхідним є додаткове просування ресурсу. Використовують пошукову оптимізацію, тобто 

просування в пошукових системах за цільовими запитами. Окрім того, доречними є 
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розповсюдження інформації в Інтернеті на інших ресурсах, якими користується цільова 

аудиторія. Для комунікацій з акціонерами, інвесторами, ЗМІ, тощо варто створити додаткові 

розділи і сторінки.  

Досить значний вплив відіграють першочергові цілі створення сайту на його наповнення. 

При зменшенні витрат на первинну комунікацію за рахунок зменшення часу особистого 

спілкування представника фірми з клієнтом важливим є відкласти момент переходу користувача 

від роботи з сайтом до роботи з фахівцем. У такому випадку всю необхідну інформацію про 

продукцію розміщують на сторінках, супроводжуючи їх детальними описами та інструкціями з 

експлуатації, порадами експертів і додатковими матеріалами. Якщо необхідно якнайшвидше 

вивести потенційного споживача на особистий контакт для найбільш ефективного 

консультування, сайт заповнюють меншою кількістю інформації, підкреслюється необхідність 

залучення фахівців для вибору. Основною метою є збільшення відсотку успішних комунікацій і 

розміру середньої закупки. Використовується за умови, коли покупка вимагає великого обсягу 

переговорів і не може бути формалізована через Інтернет. Якщо необхідно збільшити 

лояльність клієнтів з метою здійснення повторної покупки, то сайт може надавати підтримку у 

використанні продуктів та послуг. Застосовують для товарів з тривалим циклом споживання.  

На промисловому ринку діяльність кожної компанії є специфічною і відрізняється від іншої, 

але має окремі спільні характеристики. Це дозволяє об’єднати підприємства в групи, для яких 

можливим є запропонувати використання певного набору інструментів в Інтернеті для 

підвищення ефективності здійснення маркетингових комунікацій. Дана класифікація не тільки 

розділятиме компанії за приналежністю до галузі і підгалузі, а й навпаки об’єднуватиме деякі 

категорії, для яких є характерними подібні процеси та необхідні для прийняття рішень види 

інформації, а отже, які потребують схожих каналів комунікацій з аналогічними встановленими 

цілями та очікуваною віддачею від них. Стане можливим оптимізувати вже існуючі сайти, 

запропонувати наповнення та структуру, які найповніше відповідатимуть вимогам і 

задовольнятимуть потреби їх споживачів. Для цього планується розробити алгоритм 

впровадження такої системи на підприємстві, за допомогою якого будь-яка компанія може 

втілити рекомендовані саме для її виду діяльності зміни до вже існуючих ресурсів або розробити 

абсолютно нові.  

Розроблені рекомендації щодо вдосконалення існуючих інструментів комунікацій в 

Інтернеті дозволять підвищити ефективність їх використання для зменшення затрат, збільшення 

позитивної віддачі, полегшення доступу до цільової аудиторії і зворотного зв’язку від них.   
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В умовах посилення процесів глобалізації та загострення конкуренції виникає необхідність 

пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств України. Велике 

значення в досягненні цього відіграє управління якістю, так як власне якість є передумовою 

конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому.  

Одним із дієвих методів досягнення високої якості продукції, послуг, підприємства тощо, а 

отже і їх конкурентоспроможності, є формування на підприємствах систем управління якістю, 

методологічною основою яких є стандарти ISO серії 9000, в тому числі і стандарти ISO серії 

14000 у сфері екологічного управління, та принципи концепції загального управління якістю 

(TotalQualityManagement –TQM). 

Сучасні системи управління якістю довели свою ефективність на світовому ринку. Вони є 

інтегрованим механізмом управління, що дає можливістьдосягти визначених цілей щодо якості 

та орієнтований як на мінімізацію всіх видіввитрат, так і на узгоджене функціонування 

структурних елементів підприємств. 

Впровадження системи управління якістю на підприємстві базується на принципових 

положеннях: орієнтація системи менеджменту якості на задоволення потреб споживачів; 

документарне забезпечення формування системи менеджменту якості на підприємстві; 

проведення внутрішніх аудитів (перевірок) функціонування системи менеджменту якості. 

Проте, при впровадженні систем управління якістю вітчизняні підприємства стикається з 

проблемами. 

По-перше, це застосування функціонального підходу до управління, який 

характеризується чіткою спеціалізацією праці, через що окремі групи робітників просто не 

бачать кінцевих результатів роботи всього підприємства, а значить не можуть бути 

зацікавленими у їх досягненні. 

По-друге, відсутність необхідної теоретичної та методологічної бази у сфері управління 

якістю. 

По-третє, ментальне сприйняття поняття якості з боку керівників підприємств, які 

сприймають якість як ступінь виконання технічних умов та вимог замовника, що пред'являються 

до продукції підприємства.  

Ще однією проблемою ватро виділити відсутність практичного досвіду щодо впровадження 

систем управління якістю. 

Нестача кваліфікованих спеціалістів у сфері якості продукції і фінансових ресурсів на 

підприємствах для розроблення, впровадження та сертифікації систем управління якістю. Що є 

п’ятою проблемою для успішного впровадження системи управління якістю. 

Слід відзначити, що на вітчизняних підприємствах впровадження систем управління якістю 

здійснюється в основному з метою отримання сертифікатів, а не для покращення ефективності 

управління якістю. 

У той же час більшість підприємств на даний момент не мають можливостей щодо 

впровадження систем управління якістю на своїх підприємствах. Управління якістю обмежується 

контролем якості продукції, яку вони виробляють, тобто вони не мають системного підходу до 

даного процесу. Пояснюється це перш за все відсутністю фінансових ресурсів. Адже, більшість 

підприємства не мають коштів навіть на оновлення матеріально-технічної бази та розширене 

відтворення, не говорячи уже про фінансування впровадження систем управління якістю. 

Вирішення наведених проблем потребує об’єднання зусиль професійних організацій у 

сфері якості з метою вироблення стратегії спільних дій для розвитку послуг у сфері якості, 

створення висококваліфікованого фахівця з управління якістю, який буде відповідати сучасним 

потребам. 

Таким чином, якістю є важливою передумовою конкурентоспроможності продукції та і 

підприємства в цілому. Проте, Україні належить ще багато зробити в управлінні якістю, щоб 
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наблизитись до високорозвинених країн. Перш за все для вітчизняних підприємств 

впровадження систем управління якістю повинно здійснюватись з метою досягнення 

максимальної якості продукції, що забезпечуватиме найвищий рівень конкурентоспроможності. 

Також, це подальше вдосконалення системи менеджменту підприємств на основі принципів та 

критеріїв якості, покладених в основу стандартів ISO серії 9000; підвищення рівня 

згармонізованості національних стандартів з міжнародними та європейськими; застосування 

принципів загального управління якістю (TQM) у практичний діяльності. 
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Телекомунікаційний ринок України: проблеми і 

перспективи 
Рогоза Т.В. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: rogoza.tanya@gmail.com 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Кубишина Н.С. 
 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що однією зі стратегічних для будь-якої 

країни галузей – галузь телекомунікацій – відіграє значну роль у збалансованому розвитку 

глобальної та регіональної економіки. Вона являється з’єднувальною ланкою як промислової 

сфери, сфери послуг і споживачів, так і різних географічно розрізнених частин країни та 

економічних центрів. Стимулюючи людське спілкування за допомогою зв’язку, сучасні засоби 

телекомунікацій стають необхідною умовою для соціальної згуртованості та культурного 

розвитку всіх країн.  

Різні аспекти управління діяльністю телекомунікаційних компаній, вивчення причин і 

наслідків економічних криз, циклічності економічного розвитку та проблем і перспектив даного 

ринку знайшли своє відображення у роботах відомих вчених: Анікіна О. Б., Вечери С., 

Гальчинського А. С., Геєця В. М., Герасимчука В. Г., Гурієва С. М., Жюгляра К., Карвацкої Н. С., 

Кітчина Д., Кондратьєва М. Д., Кузнеця С., Куликова Ю. С., Лєбєдєва С. О., Рєзнікової Н. П.,   

Трубецкова Д. І., Юрія С. І. та інших авторів.    

 На телекомунікаційному ринку України діють 4 основні учасники, частки ринку яких в 

2011 р. наведено у діаграмі (за даними [1], [2], [3], [4]). 

Діаграма 1 

 
 

          Найприбутковішою телекомунікаційною компанією являється ПрАТ «Київстар». Дане 

підприємство має найбільшу рентабельність виробництва, частку ринку та абонентську базу. 

 Серед факторів, які найбільше впливають на розвиток телекомунікаційного ринку 

України, можна виділити наступні: 

 Фактори макросередовища: 

1. Технологічні (загальновідомим є той факт, що телекомунікації України значно 

відстають від телекомунікацій розвинутих країн як за обсягами, так і за рівнем технологій); 

2. Політико-правові ( Сьогодні розвиток телекомунікаційної галузі України штучно 

стримується державою, яка ніяк не може вирішити питання з виділенням мобільним операторам 

частот для стандарту 3G. Ситуація, що склалася шкодить всім, але в першу чергу – простим 

українцям. Уповільнення розвитку телекома відображається і на темпах розвитку інших галузей 
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економіки. Саме тому Україна з такою проблемою долає той «цифровий розрив», який існує 

сьогодні між країнами «першого» і «третього» світу); 

3. Економічні (зростання інфляції, зниження купівельної спроможності населення, 

насиченість ринку); 

4. Соціально-культурні (населення не звикло витрачати багато коштів на мобільний 

зв’язок, та доповнюючі послуги) 

 Фактори мікросередовища: 

1. Відтік абонентів. Зараз населення яке мало по декілька сім-карток, поступово 

перестає використовувати другорядні сім-картки, перейшовши повністю на використання однієї, 

основної. За рахунок цього зменшилась кількість абонентської бази. 

2. Падіння доходів компаній. Абоненти більше почали користуватись послугами 

всередині мережі, дзвінки на інші мережі стають рідшими. 

3. Технічні проблеми. Низька якість покриття мережі у деяких телекомунікаційних 

компаній 

Для вирішення цих проблем можна запропонувати телекомунікаційним компаніям 

наступні дії: 

- Приділяти значну увагу зниженню вартості нових сервісів та тарифів для контрактних 

абонентів; 

- Формувати пакети послуг для користувачів передплаченого сегменту; 

- Активно використовувати дешеві сервіси; 

- Орієнтуватися на молоде покоління;  

Доцільно було б привести вислів канадського філософа Маршала Маклюена, який в другій 

половинні 20 ст. ввів поняття «глобальне село» - він вважав, що по мірі розповсюдження нових 

засобів комунікацій світ знову буде «стискатися». Відбудеться зміна культурної та економічної 

ситуації, яка накладе відчутний відбиток на мислення і процес світогляду людей. Як бачимо, 

схожий процес дійсно йде. І найголовнішим досягненням цієї нової «цифрової ери» можна 

назвати те, що люди знову перестають бути «відірваними» одне від одного. 

Запуск стандартів нових поколінь, поява нових і здешевлення абонентських пристроїв 

викличе новий інформаційний бум – обмін інформацією стане простішим, доступнішим і відкриє 

багато нових можливостей перед населенням.  
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Маркетинг у сфері закупівлі сировини та матеріалів з 
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Науковий керівник: ас. каф. промислового маркетингу Царьова Т.О. 

 
 Маркетинг закупівель – це маркетинг відносин між конкретними виробниками, які 

реалізують промислові товари, та підприємствами, які закуповують ці товари. Ці відносини 

відбивають процеси в каналах збуту та ініціюються підприємством, яке здійснює закупівлю. 

 Маркетинг у сфері закупівель сприяє доцільному, достатньому та своєчасному 

формуванню та підтриманню необхідної для промислового підприємства кількості матеріальних 

ресурсів, мінімізації витрат на їх придбання та раціоналізації запасів, їх приймання та 

складування. 

 Для впровадження маркетингу закупівель використовуються такі заходи: 

 - створення інформаційних баз даних з приводу закупівельної діяльності організації; 

 - налагодження партнерських відносин та укладання договорів про закупівля на 

довгостроковій основі; 

 - визначення та оптимізація умов для прийняття рішення про закупівлю; 

 - раціональне оновлення асортименту закупівель; 

 - пошук вигідних товарів-замінників. 

 Забезпечення підприємства сировиною та матеріалами, своєчасна їх закупівля в 

необхідній кількості, якості та асортименті впливає на діяльність підприємства та кінцевий 

результат. Найбільше цей вплив відчувається в ринкових умовах, особливо тоді, коли кінцеві 

результати діяльності суб’єкта господарювання залежать від вміння, кваліфікації та компетенції 

персоналу закупівельного центру. 

Діяльність по закупівлі ресурсів повинна підвищувати продуктивність праці, скорочувати 

обертання обігових коштів та тривалість виробничого циклу, повністю і своєчасно 

забезпечувати усі підрозділи підприємства необхідними матеріальними ресурсами у потрібній 

кількості та якості. 

На даний момент несвоєчасне одержання сировини та матеріалів для виробництва може 

призвести до порушення ритмічності роботи підприємства, виникнення загрози невиконання 

договірних зобов'язань. Це сприяє уповільненню одержання коштів від продажу товарів. А 

відсутність грошових коштів негативно впливає на діяльність підприємства в цілому. 

Неправильне визначення потреб в сировині та матеріалах, забезпечення їх збереження 

при транспортуванні та складуванні, підготовка до використання їх у виробництві, ефективно 

організоване нормування виробничих запасів, контроль за рухом сировини та матеріалів від 

моменту їх закупівлі до виходу готової продукції - усе це призводить до збільшення витрат 

підприємства, що відбивається на збільшенні собівартості продукції та зниженні грошових 

коштів підприємства. 

Від результатів постачання матеріальних ресурсів значною мірою залежить якість 

виробленої продукції, так як на неї спливає якість сировини та матеріалів, їх відповідність 

нормам та стандартам. 

Одними з основних функцій закупівельних відділів підприємства є [1]: 

- проведення комплексного дослідження ринку сировини і матеріалів; 

- визначення потреби підприємства у сировині та матеріалах; 

- вибір постачальників та укладання угод з ними; 

- складування сировини та матеріалів; 

- проведення контролю за станом норм запасів; 

- забезпечення зберігання запасів. 

В закупівельній діяльності велике значення має планування, яке є обґрунтуванням для 

приймання рішення про закупівлю. План закупівельного процесу - це комплекс планових 

розрахунків, за якими встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове призначення 

потреб у ресурсах, визначаються джерела їх покриття і обсяги витрат на його здійснення [1].  
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Оскільки в структурі собівартості продукції найбільшу питому вагу становлять витрати на 

сировину та матеріали, то підприємствам доцільно проводити їх аналіз за методом АВС [2, с.82]. 

Використовуючи цей метод, промислові підприємства мають можливість знайти резерви 

зниження собівартості у розрізі окремих видів витрат. 

Цей метод використовують для розподілу номенклатури запасів на 3 групи: група А – 

найцінніші, але використовуються в невеликих кількостях; В – мають середню вартість та 

середню кількість використання; С – різноманітний асортимент запасів, які мають незначну 

вартість. У процесі використання методу АВС найбільша увага приділяється запасам групі А. 

Використовуючи метод АВС підприємства мають змогу визначити резерви зниження собівартості 

окремих видів продукції чи зменшення окремих видів затрат. 

З метою проведення ефективного АВС-аналізу сировини та матеріалів у зарубіжній 

практиці рекомендується застосовувати таку класифікацію окремих їх видів [2, с.83]: 

1) А-сировина — види сировини (матеріалів), на які припадає понад 50 % затрат у 

загальній структурі; 

2) В-сировина — види сировини (матеріалів), питома вага яких у загальній структурі 

закупок перевищує 25 %; 

3) С-сировина — інші, незначні види сировини (матеріалів). 

Поряд з методом АВС використовують метод XYZ, який поділяє сировину та матеріали на 

3 групи відповідно до рівномірності її використання у виробництві. 

У різних працях зарубіжних та вітчизняних науковців, які займаються даною проблемою, 

наведені дані щодо складності проведення процедур маркетингу закупівель. Але єдиного 

механізму його здійснення в економічній літературі не наведено, що говорить про необхідність 

подальших досліджень в даній тематиці. 

На мою думку, для того, щоб в кінцевому результаті закупівельні процеси на підприємстві 

були ефективними та раціональними, необхідно проводити їх жорсткий  контроль і 

регулювання, де доцільним є: аналіз обраної стратегії закупівель, аналіз якості співробітництва 

та конкурентоспроможності постачальників, контроль за правильним плануванням та 

організацією закупівель, проведення контролю за виконанням плану закупівель, аналіз 

відповідності якості та кількості поставок, тощо. 

Отже, під час закупівлі сировини та матеріалів підрозділи, які займаються закупівлями, 

повинні вивчати і аналізувати ринки ресурсів, шукати інформацію про нові матеріальні ресурси, 

можливості їх залучення до виробничого процесу, технології їх виробництва. А також вони 

повинні вибирати найбільш надійних постачальників, вивчати зміну цін на ресурси, укладати 

контракти з постачальниками на вигідному умовах, здійснювати чітке контролювання 

просування ресурсів від моменту їх закупівлі до моменту випуску готової продукції, щоб 

максимально знизити витрати, собівартість продукції, одержати максимальний прибуток і 

забезпечити рентабельність використаного оборотного капіталу. 
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Современная модель управления продажами на 

промышленном рынке 
Скороход Е.А. 

НТУУ «Киевский политехнический институт» 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Зозульов О.В. 
 

Традиционно промышленный рынок считается консервативным по отношению к методам 

управления продажами, однако существенные изменения в поведении промышленных 

потребителей говорят о необходимости радикальных перемен. За результатами маркетинговых 

исследований известно, что 83 % покупателей активно ищет поставщиков и решения своих 

проблем через Интернет, 90 % покупателей говорят, что они сами найдут поставщика, когда в 

этом возникнет необходимость, и только 10 % потенциальных клиентов приходит к 

поставщикам через холодные звонки1. 

Эти изменения в поведении потребителей способствует актуализации необходимости 

поиска новых подходов к управлению продажами. Сегодня практики маркетинга говорят о 

появление новой модели продаж, главное место в которой занимает так называемый 

практиками маркетинга процесс генерации лидов (lead generation). Специфическая особенность 

данной модели состоит в том, что она предполагает процесс управления клиентами на 

протяжении их перехода от потенциальных до потребителей.  

Процесс трансформации потенциального клиента в существующего схематически 

представлен на рис.1.  

В новой модели выделять следующее статусы:  

1. Контакты в базе данных – любые контакты, 

попавшие в базу данных в результате 

маркетинговой деятельности компании. Как 

минимум есть указанное имя и e-mail.  

2. Контакты, проявляющие интерес к продуктам 

компании.  

3. Лиды – потенциальные клиенты, 

проявляющие интерес к продуктам компании и 

соответствующие профилю целевых клиентов, 

определенному при сегментации.   

4. Готовые лиды – лиды, соответствующие 

условиям продаж BANT2:  

5. Клиенты – готовые лиды, которые совершили 

покупку.  

6. Постоянные клиенты – клиенты, которые 

многократно совершают покупки продуктов 

компании.  

 

Таким образом, можем говорить о том, что модель 

заключается в управление поведенческими реакциями и в увеличение продаж через 

управление поведением потребителей.  

Современная модель управления продажами предполагает прохождение 4 этапов:  

1. Генерация лидов – процесс поиска рынка потенциальных покупателей и воздействие на 

него маркетинговыми инструментами с целью получения контактной информации от 

целевых клиентов и последующего заключении сделки с ними.  

                                           
1 Forrester Research, Aberdeen Group, Sirius Decision, B2B Ray, 2012.   
2 BANT – Budget, Authority, Need, Time.  

Рис.1 Трансформация потенциальных 

клиентов в существующие 
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2. Управление лидами – процесс, включаемый в классическую воронку продаж, состоит из 

подпроцессов: классификации и оценки лидов, подпитки лидов, передачи лидов в 

продажи. 

3. Продажи – классический процесс консультативных продаж в В2В. Однако в 

вышеуказанном контексте он начинается с получения т.н. «готового лида». 

4. Управление покупательским опытом  – ряд процессов в компании, направленных на 

оценку и корректировку имперических впечатлений, которые остались у потребителя 

после покупки товара в компании.  

Практики В2В маркетинга считают генерацию и управление лидами главными задачами 

современного маркетинга в компании. Поэтому рассмотрим эти процессы более подробно.  

На рис. 2 приведены основные составляющие, обуславливающие возможность 

достижения целей по генерации лидов.  

Цель: увеличить количество лидов 
↑ 

Собрать базу контактов  Определить критерии идентификации лида  
↑ 

Увеличить количество 

потенциальных контактов с ЦА  

Определить и задействовать 

релевантные каналы 

достижения ЦА 

Создать возможности 

фиксации новых контактов  

↑ 

Определить потребности, мотивы и особенности поведения ЦА 

Рис. 2. Процесс генерации лидов  

То есть для достижения поставленной цели по увеличению количества лидов 

необходимо, в первую очередь, расширить базу контактов и определить критерии, 

позволяющие идентифицировать лида. В свою очередь, для того, чтобы собрать (расширить) 

базу контактов необходимо создать возможность для фиксации контактов, определить 

релевантные каналы достижения ЦА и создать возможности для контакта ЦА с компанией. И 

наконец, для определения каналов и мероприятий, которые позволят заинтересовать ЦА, 

необходимо определить ключевые особенности поведения ЦА и последовательность созревания 

потребностей потенциальных клиентов. 

Главные составляющие процесса генерации лидами: исходящий маркетинг (outbound 

marketing), входящий маркетинг (inbound marketing) и личные контакты. При этом главным KPI 

этих процессов являются количество новых заинтересованных контактов и лидов.  

Процесс управления лидами включает подпроцессы по квалификации лидов 

(фильтрация и отбор лидов по группам: «готовые» - передать в продажи, «мертвые» - 
исключить и «пассивные» – подпитывать) и процессы по подпитке лидов. Подпитка - это 

процесс построения и развития отношений с заинтересованными потенциальными 

потребителями, независимо от их готовности к немедленной сделке с целью подготовки их к 

совершению сделки в будущем. Основным KPI процесса управления лидами является 

количество качественных (готовых) лидов, соответствующих критериям продаж.     

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что именно количество и качество 

сгенерированных маркетингом лидов определяет результаты и прибыльность будущих продаж. 

Поэтому в современном В2В маркетинге генерация и управление лидами являются главными 

элементами новой модели продаж, позволяющими повысить эффективность работы компании. 

Активно развивающиеся технологии маркетинга предоставляют необходимую техническую 

поддержку этих процессов, но все же их успешность, которую проще всего определить 

количеством совершенных заказов, полученных от лидов, зависит от эффективности 

разработанной стратегии по генерации и управлению лидами.  
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Формувaння системи знижок нa приклaді  

мобільного оперaторa 
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Метa функціонувaння компaнії полягaє в мaксимізaції прибутку aбо збільшення 

комерційної вaртості підприємствa. Цінa є єдиним елементом комплексу мaркетингу, який 

формує прибуток підприємствa. Крім того, цінa - нaйгнучкіший інструментом комерційної 

політики.  

 Дослідження системи знижок мобільних оперaторів є aктуaльним, оскільки ринок 

мобільного зв’язку динaмічно розвивaється. Кількість aбонентів збільшується, мобільні 

оперaтори постійно розширюють aсортимент послуг. 

 Підприємствa використовують знижки для збільшення обсягів продaжу, підвищення рівня 

лояльності, збільшення доходу тa прибутку, розпродaжу товaрних зaлишків нa склaдaх тa інших 

цілей. 

 Дослідження впливу знижок на збільшення обсягів збуту і прибутку показали, що вони є 

найдієвішими у випадку, коли існує велика група покупців з великою еластичністю попиту. 

 Г.Л. Багієв та В.М. Тарасевич визначаютьтакі види знижок: 

 Знижки за платіж готівкою (сконто). Це знижки, які надаються покупцеві за оплату 

товару в дуже короткий термін, вказаний у рахунку-фактурі. Наприклад, умова «3/7 нетто 15» 

означає, що оплата має бути проведена протягом 15 днів. Але у випадку оплати за 7 днів 

платник отримує додаткову знижку 3%. Надання таких знижок покращує фінансове становище 

фірми з точки зору отримання готівкових коштів. 

 Знижки за великий обсяг закупок. Знижка за кількість може бути виражена у вигляді 

відсотку з ціни, або кількості продукції, яка може бути надана покупцеві безкоштовно або за 

нижчою ціною, або суми, яка може бути повернена клієнту або зарахована на рахунок оплати 

наступного продукту.  В свою чергу кількісні знижки поділяються на кумулятивні 

(накопичувальні знижки, які надаються клієнту за здійснення певного обсягу покупок протягом 

визначеного періоду часу) та некумулятивні (знижки на разову закупівлю продукту, яка 

перевищує розмір мінімальної партії). 

 Позасезонні знижки надаються клієнтам за покупку товару сезонного попиту в інший 

період (несезонний).  

 Сезонні знижки - це знижки, що надаються наприкінці сезону для прискорення 

розпродажу товару. 

 Знижки для заохочення продажу надаються агентам зі збуті у випадку, коли вони беруть 

для реалізації нові товари, просування яких на ринку вимагає додаткових витрат на рекламу та 

інші послуги. 

 Знижки кінцевим споживачам – форма знижок за відданість покупців і надається 

покупцеві при готівковому розрахунку. 

 Бонусні знижки – надаються постійним клієнтам за певні обсяги обороту протягом 

визначеного періоду часу (як правило 1 рік). Ціль – стабілізація відносин продавця та клієнта. 

 Знижки за відданість покупців (за лояльність). Такі знижки надаються покупцям, які 

купують товар певної фірми протягом довгого періоду часу.  Метою таких знижок є 

встановлення довгострокових ділових відносин між виробником та покупцем та досягнення 

постійних замовлень. 

 Дилерські знижки надаються виробником постійним клієнтам збуту. 

 Знижки з ціни за умови здачі покупцем як старого зразку товару фірми, так і, можливо, 

виробів фірм-конкурентів. Метою таких знижок є підтримка обсягів продажу і прибутку на 

максимально можливому рівні.  
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 Спеціальні знижки, які робляться для тих покупців, в яких компанія особливо 

зацікавлена (наприклад, великі оптовики). Як правило, такі знижки є комерційною таємницею. 

 Експортні знижки надаються іноземним покупцям в більшому розмірі, ніж на 

національному ринку. 

 Клубні знижки - для членів національних і міжнародних дисконтних клубів на товари та 

послуги. 

 Пільгові знижки, які встановлюються з метою стимулювання збуту певних видів товарів. 

 Упаковка за пільговою ціною – продаж за зниженою ціною одного варіанту розфасовки 

товару. 

 Премія – пропозиція товару за дуже низькою ціною або безкоштовно в якості заохочення 

за покупку іншого товару. 

 Знижки з цін на певний період часу – різке зниження ціни на найпопулярніший товар. 

Метою таких знижок є активізація попиту. 

 Знижка з приводу національного свята, ювілею. Такі знижки є благодійними. Вони не 

спрямовані на збільшення обсягу продажу товарів, попит на яків знизився. Такі знижки 

сприяють іміджу компанії та зміцненню її ринкових позицій. 

 Розпродаж. Мета – позбавитись від товарів, які не користуються попитом[1].  

 На сучасному етапі функціонування українського ринку мобільного зв’язку все більшу 

актуальність і практичну значимість набуває питання встановлення знижок. Це пов’язано із 

високим рівнем конкуренції та насиченістю ринку. 

 Мобільний оператор «Київстар» - лідер ринку мобільного зв’язку України. 

 ПрAТ «Київстaр» в 2012 році впровaдило нa ринок Укрaїни послугу «Мої знижки», зa 

допомогою якої всі aбоненти Київстaр отримують SMS тa MMS з інформaцією про знижки тa 

спеціaльні пропозиції від пaртнерів компанії. В рамках цієї послуги рекламодавці-партери 

отримують унікальну можливість запропонувати свої товари і послуги потенційним покупцям, 

використовуючи персональний засіб комунікації - мобільний телефон. Пропозиції можуть 

відправлятися з урахуванням міст проживання абонентів та інших критеріїв. При цьому 

основною умовою участі в програмі для партнера є надання цінної знижки або пропозиції. 

Станом на вересень 2012 року 4 млн. абонентів користуються послугою[2].  

 Найпершим мобільним оператором, який запустив програму лояльності, був «Київстар». 

Суть програми полягала в нарахуванні коштів на основний рахунок і ці гроші нічим не 

відрізнялися від поповнення, їх навіть можна було переводити іншим абонентам Київстар. 

 Найяскравішим прикладом програми лояльності від «Київстар» є «Київський Бізнес 

Клуб». Після реєстрації в програмі абонент щомісяця отримує бонуси на рахунок, які 

накопичуються на спеціальному бонусному рахунку клієнта у розмірі 5% від суми рахунку за 

виключенням послуг роумінгу, CPA (платних послуг) і послуг фіксованого зв'язку «Прямий 

міський номер», без ПДВ, виходячи з того, що 1 бонус = 1 гривня і період дійсності бонусів 

складає 12 місяців. Припустимо, щомісячний рахунок компанії за користування мобільним 

зв'язком усіх її працівників в місяць становить 1 тисячу гривень, отже на бонусний рахунок буде 

зараховано 50 бонусів. Програма діє тільки для абонентів, абонентський стаж яких  перевищує 

6 місяців. Бонуси, нараховані за умовами програми «Київстар Бізнес Клуб», можуть 

використовуватись для отримання знижки під час оплати рахунку за послуги зв'язку або при 

покупці мобільного телефону у дилерській мережі «Київстар».  

 Програма лояльності «Київстар Клуб» дає можливість абонентам отримувати знижки на 

дзвінки в залежності від абонентського стажу. 

 Ще однією програмою лояльності є «Золотий абонент», яка діє для абонентів, які 

витрачають на мобільний зв’язок більше 100 грн. щомісяця та є абонентами «Київстар» більше 4 

місяців. Приклад поєднання знижки за лояльність та за обсяг покупок[3]. 

 Результат роботи програми лояльності можна розглядати як функцію знижки, де 

аргументом виступають абонентський стаж і кошти, витрачені на мобільний зв'язок за певний 

період.  

 Отже, мобільний оператор «Київстар» інформує абонентів про знижки своїх партнерів та 

активно використовує програми лояльності. Однак через загострення конкуренції на ринку 

мобільного зв’язку з метою покращення конкурентних позицій рекомендується використання 

некумулятивних знижок у вигляді надання додаткових коштів на рахунок або бонусних хвилин 

за поповнення рахунку на певну суму (наприклад, не менше 50 грн.). У випадку виведення на 
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ринок нового тарифного плану доцільно використовувати знижки на певний період часу. 

Наприклад, у вигляді відсутності абонентської плати за зміну тарифного плану протягом одного 

місяця. 
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Nowadays advertising doesn’t work as effective as all the companies wish. They always have 

the same questions: why do some products become huge successes without a penny of promotion 

— and why do some million-dollar advertising campaigns fail to get noticed? Word of mouth is an 

unpaid form of promotion—oral or written—in which satisfied customers tell other people how much 

they like a business, product, service, or event. Nobody talks about boring companies, boring 

products, or boring ads. If company on B2B market wants people to talk about it, it’s got to do 

something special. If it’s boring, it’ll never get a moment of conversation. The word of mouth will fall 

flat on its face.  Before running an ad, before launching a product, before putting something new on 

the menu – the company should ask the main question: would anyone tell a friend about this? That’s 

why the main problem of word of mouth marketing is discrepancy of its definition. Many companies 

don’t count word of mouth like an umbrella term for dozens of different techniques that can get 

customers talking. [1] 

How works word of mouth marketing could be explain very simple. Word of mouth marketing 

is one of the most basic and organic types of marketing. Naturally, people talk about certain topics. 

That is why it would be useful for a company to access this medium in order to market their wares 

or services. One of the great misconceptions about word of mouth marketing is that it’s all 

happening online. The role of the internet and the new ways people use it to communicate are 

indisputably critical components of the sudden spread of word of mouth. Blogs and social media are 

a big deal because they empower lots of people to share ideas. [2] 

Word of mouth marketing only works if company on B2B market has good services. It only 

works if people like it and trust it. (If works horrible, word of mouth will backfire horribly on it). If 

service sucks, no PR campaign, clever TV ad, or announcement on website will make consumers 

believe that it doesn’t. Not anymore. And the speed of word of mouth on the Internet spreads the 

truth almost instantly. [3] 

Word of mouth marketing takes another look at some of the specialized marketing tactics that 

all firms already know: special sales, loyalty programs, wacky promotions, viral emails, sponsoring a 

softball team, newsletters, free samples, grassroots political outreach, blogs, partnering with 

community groups, referral programs, and much more. Most of programs don’t fit into a traditional 

marketing category such as advertising or direct mail. So they often get neglected or stuck in 

another department. It is important to know what people can do word of mouth marketing. The 

category of people that can be target audience for word of mouth (talkers): 

• From a friend  

• From a coworker  

• From a boss  

• Online review or article (not an ad that company ran)  

• Direct mail sent to someone else at a company  

• Knowing someone who uses it  

• Other 

How to start word of mouth marketing for a consulting company? It needs to do two things: 

Find a simple message and help people (clients of company) share it. Once “LSM-consult” has got its 

big word of mouth idea, then found a bunch of ways to make it easier to spread, for example, it put 

it in an email and post it to a social network, it’s in motion. Happy customers of “LSM-consult” are 

its greatest advertisers. The company makes sure that the work they do gets people excited to tell 

business partners about it. The clients want to help a company, they want to support the business, 

and they want their friends to enjoy what “LSM-consult” offers. The company “LSM-consult” uses 

this table to record the plan to do. [4, 5] 
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Table 1 

Step What to do Examples Plan of “LSM-

consult” company 

1. Talkers 

 

Find people who will  

talk about you 

Fans, volunteers,  

customers,  

bloggers,  

influencers 

Customers, that 

already, have been 

using our consulting 

services 

2. Topics Give people a 

reason  

to talk 

Special offer,  

great service, cool  

product, silliness,  

neat ad, new feature 

The main topic for 

the company is great 

services for our 

clients 

3. Tools Helps the message  

spread faster and  

farther 

Tell-a-friend form,  

viral email, blogs,  

handouts, samples,  

coupons, online  

discussions 

Tell-a-friend form, 

online discussion  

4. Taking Part Join the 

conversation 

Reply to feedback,  

participate in  

social media, join  

discussions 

Company 

participates in  

social media, joins  

discussions 

5. Tracking Measure and  

understand what  

people are saying 

Search blogs, read  

online discussions,  

listen to feedback,  

use advanced  

measurement tools 

Read online 

discussions. Company 

also tries to be a part 

of the discussion. 

Summary: word of mouth marketing is an umbrella term for dozens of different techniques 

that can be used to energize customers and get them talking. Many of these tactics aren’t new, and 

some are very familiar but it really good works on business to business market. The sample table is 

shown how to implement word of mouth marketing in marketing activity of company.  
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Сьогодні в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин важливим елементом 

ефективного управління є використання інформаційних технологій та автоматизованих 

інформаційних систем. Для підприємств застосування сучасних інформаційних технологій стало 

необхідною складовою управління зовнішніми та внутрішніми потоками інформації, кількість 

якої постійно збільшується. Ця інформація використовується для аналізу, прогнозування та 

прийняття управлінських рішень, в тому числі і маркетингових. 

Останнім часом вітчизняні підприємства частіше почали застосовувати зовнішні джерела 

інформаційних ресурсів. Близько 21,3% підприємств зверталися до постачальників програмного 

забезпечення за період 2008–2011 рр.[1]. За даними дослідницької компанії IDC у 2011 р. 

українські підприємства придбали ІТ-послуг на загальну суму  244,5 млн.дол., а ріст продаж 

таких послуг склав 25% у порівнянні з попереднім роком [2].  Таким чином, ринок 

інформаційних технологій росте, а вітчизняні підприємства все більше користуються послугами 

постачальників програмного забезпечення з управління підприємством, розуміючи необхідність 

автоматизації бізнес-процесів. 

Разом з цим, впровадження програмного забезпечення з управління підприємством 

пов’язане з рядом проблем. Перш за все, це технологічні, організаційні, внутрішні та іншими 

бар’єри [3]. Зрозуміло, що для успішного встановлення  програмних продуктів компаніям 

необхідно їх уникнути чи ліквідувати. На наш погляд, цю процедуру можна впорядкувати. 

Починати варто з визначення найпоширеніших бар’єрів впровадження інформаційних систем на 

вітчизняних підприємствах та можливих методів їх виявлення та усунення. 

Серед технологічних бар’єрів найбільш характерними для українських підприємств є 

обмеження в наявності комп’ютерів та комп’ютерних програм на підприємствах, що пов’язано з 

недостатньою матеріально-технічною забезпеченістю більшості вітчизняних підприємств, та 

висока вартість комп’ютерних програм, що не під силу фінансовим можливостям компанії. 

Найвагомішими організаційними бар’єрами є, по-перше, відсутність повного розуміння у 

керівників підприємств механізмів реалізації рішень і того, як працюють виконавці, що не дає 

можливість побудувати структуровану інформаційну систему на підприємстві. Так, наприклад на 

малих підприємствах, що налічують 15-200 осіб, працівники часто переорієнтовують свою 

діяльність залежно від потреб ринку, практикується взаємозамінність працівників, тому функції 

робітників розподілені не чітко і відповідно керівники не мають повного розуміння роботи 

виконавців, чого не можна сказати про середні та великі підприємства, де посади зазвичай 

чітко розмежовані. 

По-друге, маркетингова функція при впровадженні інформаційної системи  є найменш 

пріоритетною. Дана проблема є особливо актуальною для підприємств «технологічного» типу, 

діяльність яких базується на вдосконаленні технологічних процесів. Керівники таких 

підприємств не тратитимуть кошти на впровадження інформаційної системи маркетингу, лише 

на автоматизацію процесів виробництва (металургійні, хімічні підприємства). Також дану 

проблему легко ідентифікувати на підприємствах, де відсутній маркетинговий відділ, або 

маркетингові функції виконує керівник чи відділ збуту. 

Ще однією суттєвою організаційною проблемою впровадження інформаційних систем є 

необхідність формування кваліфікованої команди спеціалістів, які впроваджуватимуть систему, 

що потребує додаткового фінансування та затрат часу керівництва. Дана проблема актуальна 

для компанії, які не мають у власному штаті кваліфікованих ІТ-фахівців чи ІТ-відділу. 

Особистісні бар’єри впровадження інформаційних систем управління пов’язанні 

безпосередньо з проблемами,  що виникають у керівників та працівників підприємства. 

Зокрема, це недостатність знань про інформаційну систему серед маркетингового персоналу, 

що спричиняє неправильне користування інформаційною системою. Дану проблему можна 
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ідентифікувати на підприємствах, де маркетингових персонал не має спеціальної освіти та 

досвіду роботи (наприклад, працівник служби маркетингу попередньо працював інженером). 

Суттєвою перешкодою введення програмного забезпечення з управління є опір працівників і 

керівників. Така проблема може виникнути на підприємствах, де працівники відчувають 

невпевненість у важливості своєї роботи, розуміють можливість її заміни автоматизованими 

програмами, бояться втратити робоче місце та відчувають страх перед нововведеннями. 

Зокрема, керівники авторитарного стилю управління консервативно відносяться до 

нововведень, демократичного – підтримують нововведення, а керівники-ліберали – прагнуть їх 

уникнути. Проблеми роботи з автоматизованою інформаційною системою спричиняють також і 

відсутність у працівників навичок такого роду роботи, небажання виконувати додаткову роботу 

тощо.  

До інших перешкод впровадження програмних продуктів з управління бізнес-процесами на 

підприємстві можна віднести протидію клієнтів інформаційному забезпеченню; швидкі зміни в 

маркетинговому оточенні; відсутність посадових інструкцій для підлеглих, в яких нічого не 

сказано про необхідність виконувати такі види робіт; минулий негативний досвід, пов'язаний з 

проектами змін. Усі проблеми, що виникають у користувачів інформаційної системи, призводять 

до зниження продуктивності праці і до постійних помилок при передачі і аналізі інформації, що 

в результаті впливає на ефективність прийняття управлінських рішень. 

Усунення названих бар’єрів та проблем керівниками підприємств вимагають значних 

зусиль та затрат. Проте переваги в маркетинговій діяльності, що отримують підприємства від 

впровадження програмних продуктів з управління значно більші. Зокрема, це скорочення часу 

прийняття рішень, можливість використати впровадження інформаційних технологій для  

позиціонування, фокусування на частці певного клієнта в загальній сумі прибутку, введення 

електронної системи замовлень, зменшення кількості паперової роботи,  зменшення кількості 

маркетингового та адміністративного персоналу, а відповідно і витрат, збільшення обсягу 

інформації, що використовується для прийняття рішень, децентралізація діяльності, зменшення 

часу обслуговування клієнтів та ін. Тому проект по впровадженню програмного забезпечення, 

що дає змогу автоматизувати бізнес-процеси на підприємстві, повинен розглядатись 

керівництвом як стратегічна інвестиція. 

Отже, підбиваючи підсумки, варто зазначити, що вітчизняні підприємства, маючи намір 

впровадити інформаційні системи управління діяльністю підприємства, в тому числі і 

маркетинговою, стикаються з різноманітними перешкодами. В усуненні даних проблем 

зацікавленим в першу чергу має бути керівництво, оскільки подолання цих перешкод дає 

можливість систематизувати та налагодити процес прийняття управлінських рішень, 

контролювати різноманітні інформаційні потоки. Це, в свою чергу, сприяє отриманню 

підприємством конкурентної переваги та успішному функціонуванню компанії в ринкових 

умовах. 
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Етапи планування розроблення нового товару 
Боровенська М.В. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: bmashaw@ukr.net 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Кубишина Н.С. 
 

В умовах ринкової економіки для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та 

зменшення ринкових ризиків, однією з основних умов успішного функціонування і розвитку є 

створення та впровадження нових товарів, орієнтованих на задоволення актуальних потреб 

споживачів.  

Слід відзначити, що на сьогоднішній день у працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

авторів досить широко висвітлено загальнотеоретичні основи етапів впровадження нових 

товарів. Так,  фундаментальними основами дослідження стали праці А.В. Войчак, Н.К. Гіковата,  

Г.Я. Гольдштейн, П.Р. Діксон, С.М. Ілляшенка,  В.Я. Кардаш, Н.С. Кубишина, Н.В. Куденко, А.Ф. 

Павленка, І. Шумпетера та ін. Аналіз наукових публікацій і практичної діяльності підприємств, 

довів, що деякі суттєві завдання процесу впровадження нових видів товарів дотепер 

залишилися повністю невирішеними. Науковці вважають, що розробка маркетингової стратегії 

повинно базуватися лише на вторинній інформації, та для перевірки задуму доцільно 

використовувати пробний маркетинг. Таким чином, процес розроблення нового товару повинен 

складатися з восьми етапів: генерування ідей нового товару, відбір ідей, розробка концепції та 

перевірка задуму, розробка маркетингової стратегії, аналіз можливостей виробництва і збуту, 

розроблення нового товару, пробний маркетинг, розгортання комерційного виробництва[1]. 

Початок процесу формування конкурентного успіху фірми при виведенні на ринок нового 

товару лежить на перетині безлічі маркетингових і науково-технічних рішень. Науковці 

вважають, що розробка маркетингової стратегії повинно базуватися лише на вторинній 

інформації, та для перевірки задуму доцільно використовувати пробний маркетинг. Однак 

пробний маркетинг є найбільш затратним етапом процесу впровадження, тому з метою 

зменшення витрат одночасно не втрачаючи можливості перевірки вірності вибраної концепції  

доцільно, на нашу думку, проводити маркетингове дослідження ще в перших етапах процесу 

впровадження товару на ринок. На даному етапі передбачається визначення споживчих вимог 

до нового товару та майбутніх об’ємів збуту, діапазону ціни, тощо.  

Таким чином, на наш погляд, процес впровадження нового товару на ринок повинен 

складатися з наступних етапів: 

Генерація ідей передбачає систематичний пошук можливостей створення нових товарів, 

включаючи джерела нових ідей і методи їх генерації шляхом мозкової атаки (невеликі групи 

спеціалістів, де відкриті дискусії стимулюють виникнення широкого кола ідей), а також аналіз 

наявної продукції і попиту. 

Оцінка та відбір ідей. проводиться з метою від фільтрування якнайбільшої кількості 

невдалих або безперспективних ідей нових товарів.  Найбільш важливі ідеї,  що залишилися 

після такого відбору,  далі проходять повномасштабну перевірку. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів підприємства з метою визначення ресурсів, якими 

володіє підприємство, встановлення його можливостей та ринкової необхідності з токи зору 

впровадження нового товару на ринок. 

Економічне обґрунтування доцільності нового товару/маркетингове дослідження. При 

виведенні нового товару необхідно оцінити доцільність його впровадження на основі 

портфельного аналізу підприємства та рівня конкурентоспроможності товару на ринку. За 

необхідністю проведення маркетингового дослідження для визначення споживчих потреб, 

характеристик та переваг товару, які хотіли б отримати споживачі. 

Рішення про виведення нового товару. Базуючись на даних отриманих в процесі аналізу та 

дослідження приймається рішення щодо впровадження нового товару на ринок. 

Розробка комплексу маркетингу. Даний етап передбачає комплексну розробку 

продуктово-ринкової стратегії з урахуванням економічної доцільності[2]. 
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Виготовлення/придбання прототипу або дослідного зразка. На даному етапі відбувається 

внутрішнє тестування прототипу товару, щоб гарантувати відповідність товару специфікаціям і 

вимогам до виконання їм належних функцій. 

Пробний маркетинг. На етапі пробного маркетингу і відбувається комплексне тестування 

стратегії маркетингу:  товар,  позиціонування,  ціна, просування, а іноді й система розподілу[3]. 

Закупівля товару/запуск виробництва нового товару. Приймається рішення про виділення 

великих сил і коштів для масового виробництва товару.  

Реалізація комплексу маркетингу передбачає втілення в життя планів маркетингового 

забезпечення впровадження нового товару. 

 Контроль. На даному етапі підприємство отримує зворотній зв'язок про сприйняття чи 

відторгнення ринком нового товару.  

Запропонована модель впровадження нового товару на ринок передбачає перш за все 

визначення економічної рентабельності дій підприємства використовуючи інформацію, що була 

отримана в процесі маркетингового дослідження на перших етапах процесу впровадження 

нового товару на ринок. Важливим етапом, на нашу думку, є також етап розробки  комплексу 

маркетингу для нового товару. Економічне обґрунтування запропонованих заходів визначає 

прибутковість підприємства.  

Розглянемо на прикладі діяльності ДП «Пирятинське лісове господарство» етапи 

планування розроблення нового товару на ринку лісопродукції. 

Перший етап розроблення нового товару, генерування ідеї, був здійснений за спочатку на 

основі аналізу діяльності конкурентів, асортиментний ряд фризи яких є значно глибшим за 

асортимент ДП «Пирятинське лісове господарство». Однак ключове значення в генеруванні ідеї 

відіграли споживачі фризи дубової 1-го ґатунку які потребували збільшення пропозиції фризи 

1-го ґатунку від ДП «Пирятинське лісове господарство». 

Проведення другого етапу, відбір ідеї, було досягнуто в результаті опитування експертів, а 

також узгодження їхнього вибору з фінансовими можливостями фірми та оцінці рентабельності 

нового товару.  

Третій етап. Концепція ідеї була розроблена в результаті проведення маркетингового 

дослідження в ході якого було проведено опитування вже існуючих споживачів щодо 

розроблення нового товару підприємством. 

Наступні етапи були також проведені з врахуванням цілей, що прагне досягти 

підприємство від розроблення нового товару.Таким чином, вихід на ринок з новим товаром 

фриза 1-го ґатунку з породи дуб черещатий з шириною78 мм, висотою 28 мм, довжиною 320 

мм, радіальним розпилом і парафіновим покриттям торців ДП «Пирятинське лісове 

господарство» на сегмент ринку підприємств масового виробництва паркету є доцільним. Це 

допоможе підприємству зберегти конкурентні позиції та частку на ринку лісо продукції України. 

Отже, практичним значення отриманих результатів дослідження є те, що  їх впровадження 

дає можливість підвищити конкурентоспроможність підприємства та збереження його ринкової 

частки на промисловому ринку. 
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Впровадження маркетингового підходу в діяльність 

українських науково-дослідних інноваційних організацій  
Кирик С.М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail:kiriksergey@ukr.net  

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Базь М.О. 
Аналіз основних бар’єрів впровадження результатів  інноваційної діяльності серед 

українських науково-дослідних організацій свідчить про низку  проблем, пов’язаних з процесом 

комерціалізації. На ряду  з ключовими чинниками макросередовища  виявлено ряд важливих 

бар’єрів мікросередовища. Так, відсутність зрозумілих механізмів та інструментів комерціалізації 

результатів науково-технічної діяльності стримує  економічне зростання в умовах 

недосконалості інноваційної інфраструктури [1]. Особливої актуальності набуває впровадження 

маркетингового підходу до інноваційної діяльності.    

Ринковий підхід до інноваційної діяльності (протиставляється інженерному) полягає в 

першочерговій орієнтації на потреби ринку й проведенні НДДКР, виробництва и впровадження 

інновацій на основі результатів відповідних маркетингових досліджень. Інженерний підхід 

передбачає використання маркетингових засобів на кінцевих етапах впровадження інновацій, 

відповідно результати діяльності підпорядковані лише технічних вимогам. Ймовірність успіху 

новацій, які мають ринкове походження, за деякими даними [2] складає 60-80%, в випадку 

інженерного підходу (неринкового походження новації) – 20%. Практичний досвід дозволив 

більш точно охарактеризувати основні труднощі пов’язані з інноваціями, які створені на основі 

інженерного підходу: 

 Нівелювання основними конкурентними перевагами інноваціями, відсутність можливості 

комерціалізації науково-технічного, інтелектуального потенціалу; 

 Втрата ринкових інтересів інноваційного підприємства через використання витратних 

методів оцінки об’єктів інтелектуальної власності; 

 Скорочення можливих форм та методів комерціалізації, відповідно можливості вибору 

оптимальних варіантів впровадження інновації через відсутність інформації щодо її ринкових 

перспектив. 

 Зазначені труднощі, пов’язані з використанням інженерного підходу до інноваційної 

діяльності, вимагають пошуку шляхів оптимізації та вдосконалення інноваційних процесів в 

науково-технічній сфері. Ключовим шляхом оптимізації є впровадження маркетингового підходу 

до інноваційної діяльності. Він дозволить нівелювати труднощі, пов’язані з інженерним підходом 

й значно підвищить ймовірність отримання комерційного ефекту від впровадження інновацій. 

Особливості протікання інноваційних процесів з використанням переважно інженерного 

підходу сприяють актуальності впровадження маркетингового підходу в діяльність українських 

науково-дослідних та інноваційних організацій. Інноваційна діяльність цих організацій 

базується на створенні фундаментальних та прикладних наукових тем, проходженні відповідних 

секційних розглядів й подачі тем в НАНУ (рис.1). 
 
     
 

 

 

 

Рис. 1. Схема створення та функціонування фундаментально-прикладних тем  

Генерація науково-технічної ідеї відбувається під час створення фундаментальної чи 

прикладної наукової теми, а затвердження певного напрямку здійснення інноваційної діяльності 

здійснюється в ході розгляду та ухвалення теми науковою радою та президією організації. Саме 

на цих етапах інноваційної діяльності доцільно впроваджувати маркетингових підхід. Поєднання 

традиційних стадій інноваційного процесу з механізмом створення та функціонування наукових 

тем дозволяє практично реалізувати маркетинговий підхід до інноваційної діяльності з 

виділенням певних етапів (рис. 2). 
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Рис.2. Практичне впровадження маркетингового підходу до інноваційної діяльності  

На першому етапі продемонстровано відповідність початкових трьох етапів інноваційного 

процесу створенню та формуванню наукової теми. Саме на цьому періоді відбувається генерація 

науково-технічної ідеї, досліджуються можливості розробки та формується її концепція. 

Концепція сформованої наукової теми стає основою для запиту фундаментальної чи прикладної 

теми. Основними виконавцями на першому етапі є винахідники, ініціатори науково-технічної 

ідеї.  

Наступним кроком є дослідження маркетингових перспектив прогнозованого результату 

інноваційної та науково-технічної діяльності. Цей крок дозволить адаптувати прогнозовані 

результати інноваційної діяльності до потреб ринку й оптимізувати бюджетне фінансування 

інноваційних процесів. Запропоноване раніше використання маркетингового інструментарію в 

процесі комерціалізації інновації може бути ефективно використано на цьому кроці. Єдиною 

умовою успішної реалізації даного кроку є існування прогнозованих матеріальних (чи здатних 

до матеріалізації) результатів прикладних наукових досліджень. 

На другому кроці відбувається внесення корективів та доповнень в концепцію науково-

технічної ідеї, відповідно й в запит на відкриття наукової теми. Ініціаторами змін можуть 

виступати як члени наукової ради та президії й директор інституту. Практичне впровадження 

маркетингової діяльності в науково-технічну сферу сприяє розгляду й оцінці ринкових 

перспектив прогнозованих результатів інноваційної діяльності. Ступінь врахування ринкових 

перспектив майбутньої інновації в процесі затвердження та доповнення наукових тем залежить 

від внутрішніх факторів організації.  

Ключовим елементом маркетингового підходу визначено аналіз та оцінку ринкових  

перспектив прогнозованого результату науково-технічної діяльності. На основі результатів 

дослідження запропоновано внесення корективів та доповнень в концепцію науково-технічної 

ідеї, відповідно й в запит на відкриття наукової теми. Цей крок дозволить адаптувати 

прогнозовані результати інноваційної діяльності до потреб ринку й оптимізувати бюджетне 

фінансування інноваційних процесів. 
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Феномен мережевого маркетингу в Україні 
Ковальчук Т. В. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: tan.ushka@email.ua 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Базь М.О. 
 В умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливого значення набуває такий вид 

господарської діяльності, як торговельна діяльність, що здійснюється як юридичними особами, 

так і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. Однією з найбільш 

ефективних стратегій є прямі продажі, про що свідчать світові тенденції. Шляхом виключення 

посередників з ланцюга руху товару економляться значні фінансові кошти, які можуть бути 

спрямовані на розвиток нових товарів і на винагороду дистриб'юторів. Прямий зв'язок 

виробника зі споживачем змінює модель покупки, що призводить до більшої зацікавленості 

виробника в здійсненні продажу та підвищенню рівня обслуговування. За прогнозами фахівців 

частка прямих продажів товарів та послуг в загальносвітовому обсязі продажів в найближче 

десятиліття значно збільшиться, і буде розвиватися випереджаючими темпами. Така ж 

перспектива відкривається і перед українським ринком, на якому, за даними статистики, обсяги 

торгівлі в режимі прямих продажів ростуть дуже динамічно.  

Багаторівневі системи (синоніми: Level маркетинг або MLM, NetWork маркетинг - 

мережевий маркетинг), з якими вітчизняна спільнота познайомилася вже на початку 90-х років, 

давали абсолютно незвичну на той час можливість не тільки підробити, а й створити своє 

дистриб'юторське міні-підприємство (власну мережу) всередині комерційної компанії. Величезна 

перевага мережевого маркетингу як бізнесової системи полягає в тому, що це вид бізнесу, 

доступний всім. Він не вимагає ні спеціальних знань, ні певної кваліфікації - людина опановує 

все це в процесі роботи. Отже, тут ніколи не можна запізнитися чи програти, за умови, що 
людина займає активну позицію і має чітко визначену власну мету, адже стартові можливості 

всіх рівні й тільки від самої людини залежить її фінансовий та кар'єрний успіх. 

Мережа будь-якої системи має ряд «гілок», кожна з яких складається з ряду рівнів або 

ступенів (їх кількість та особливості функціонування залежать у кожному випадку від плану 

маркетингу тієї чи іншої фірми). На найнижчому з них учасник виступає розповсюджувачем 

продукції, тобто продавцем. Його спонсор, тобто людина, що уклала договір з фірмою раніше, 

продовжує запрошувати в систему нових розповсюджувачів, формуючи і нарощуючи власну 

мережу, лідером якої він стає. Різні системи мають різні програми стимулювання і, відповідно, 

просування вгору по системі, але спільним для них є пряма залежність заробітку і просування 

від докладених зусиль. Кожен дистриб'ютор за бажання може залучити нових учасників у 

систему і також стати спонсором, а потім і лідером власноруч створеної мережі, для якої він є 

керівником, натхненником, порадником, а часто і вчителем. Це дає йому змогу піднятися на 

наступний рівень системи, але вже тут він має вчитися мистецтва лідерства та роботи з 

командою, яка в ідеалі має бути командою однодумців. Далі успішність зростання мережі й 

бізнесу взагалі, а також можливості кар'єрного зростання залежать уже від професіоналізму 

даного лідера, зокрема від уміння виростити другий, третій і т. д. ешелон лідерів по низхідній 

лінії. Саме це і є запорукою зростання, життєздатності та фінансового успіху створюваної 

мережі. 

Таким чином, мережеві методи продажів активно впроваджуються в Україні. Не зважаючи 

на те, що поки немає великих компаній МLМ, однак тенденції розвитку економіки призведуть до 

освоєння нових способів задоволення попиту на товари і послуги, у тому числі і мережевих 

методів продажів. 
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По данным IDC (Worldwide Big data technology and services) в 2012 году во всех странах 

было сгенерировано 2,43 Зеттабайт информации, что более чем в 2 раза превосходит объем 

данных, который был создан в 2010 году – 1,2 ЗБ. При этом ежегодно объемы хранимой 

информации увеличиваются на 40%, а доля структурированной информации от общего объема 

составляет всего около 10%. 

Благодаря глубине проникновения интернета и массовому использованию смартфонов и 

планшетных ПК у корпораций накопились невероятные объемы данных о пользователях, 

исследование которых даст возможность составить очень подробные портреты потребителей, 

вычислить их сценарии поведения, предпочтения, составлять самые точные прогнозы рынка и 

даже предсказывать преступления. 

По прогнозам аналитиков, 2013 год станет годом, когда компании и бренды окончательно 

поймут всю важность этой информации и как правильно ей распоряжаться.  

Вот как характеризует понятие «Больших данных» аналитик “O'Reilly Radar” Эд Дамбилл 

(Edd Dumbill):  

«Это данные, объем которых превышают мощность обработки традиционных систем баз 

данных. Данные, которые являются слишком большими, которые изменяются слишком быстро, 

или не соответствуют структурной архитектуре баз данных.» 

Однако для активного использования «больших» данных необходимы специальные 

решения, в первую очередь программно-аппаратные комплексы с высокой 

производительностью. Если же вспомнить о целях аналитики, требуются специальные 

алгоритмы, которые сегодня активно разрабатываются различными участниками рынка. “Big 

data” уже сегодня создаёт новую экономическую сферу, превращая информацию в прибыль. В 

2012 году доходы, полученные в этой сфере, составили $28 млрд. 

В 2013 году, прогнозируют специалисты Gartner, финансирование разработок, связанных с 

анализом пользовательских данных, увеличится на 45% по сравнению с уровнем 2012 года. К 

2017 году, по версии Big Data Group, суммарные доходы в сфере “Big data” составят $53,4 

млрд. 

Возрастет и роль так называемых Исследователей Данных (Data Scientists). Вот как 

Анника Джиминез (Annika Jiminez) описывает этих профессионалов: 

«Эти люди должны обладать очень сильными навыками программирования и 

коммуникации, а также способностью анализировать большое количество статистических 

данных.» 

Лучшие представители этой профессии будут «оптимизировать, подсчитывать, 

предсказывать» и, очевидно, менять наш мир. 

Также выделяют основные тренды развития “Big Data” сферы: 

1. Увеличение количества компаний, предлагающих анализ данных 

2. Увеличение числа сервисов визуализации данных 

3. Расцвет краудсорсинга 

4. Ренессанс систем управления базами данных 

Дэвид Файнляйб (David Feinleib) – аналитик и инвестор в своей работе “Big data Trends” 

одним из первых выделил 8 основных законов поведения в сфере “Big Data”: 

Закон №1. Чем быстрее вы анализируете данные, тем сильнее возрастает ценность ваших 

предсказаний. 

Закон №2. Храните одну копию ваших данных. Чем больше их – тем меньше становится 

их надежность. 

Закон №3. Используете разнообразные данные, а не просто больше данных. 

Закон №4. Ценность данных может кардинально отличаться от оригинально-

запланированной. 

Закон №5. Имейте в виду, что объем информации растет в экспоненциальной прогрессии. 
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Закон №6. Решайте реально-существующие проблемы вашей компании при помощи «Big 

Data» 

Закон №7. Найдите точки соприкосновения данных и людей, это поможет достичь 

большего понимания ситуации. 

Закон №8. Применение «Big data» трансформирует ваш бизнес так же как и IT-

технологии. 

Уже сегодня рынок структурирования и анализа огромных объемов данных приносит 

большую прибыль и имеет стремительный и направленный вектор развития. Для маркетологов, 

оперирование такой информацией открывает невиданные горизонты исследования 

потребителей и их поведения, предсказания трендов рынка и уровня спроса.  
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Застосування екологічного маркетингу на підприємствах 

деревообробної промисловості 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Язвінська Н.В. 
 

В період посилення конкуренції підприємств деревообробної галузі, споживачі все більше 

звертають увагу на екологічність та безпечність пропонованої продукції. Місце підприємства на 

ринку дедалі частіше залежить від правильно обраної маркетингової стратегії. Тому особливої 

актуальності набуває екологічний маркетинг. В Україні поступово почав використовуватися 

маркетинговий підхід до екoлогізації еконoміки. Тому інтеграція екологічних проблем в 

управління деревообробних підприємств, проблеми формування й розвитку екологічного 

маркетингу, необхідність його всебічного вдосконалення та екологізації усієї маркетингової 

діяльності стають дедалі актуальнішими [1]. 

Питанням екологічного маркетингу були присвячені роботи таких зарубіжних економістів 

та маркетологів як П. Бартельгаймер, Ф. Айзелє, Ф. Берґен, М. Беккер, Г. Брабендер, Е. Гансен, 

С. Боровскі, Г. Еберт, Г. Джаслін, Г. Йобстль, М. Мооґ, В. Крот та ін. Серед вітчизняних вчених 

екологічний маркетинг розглядали С. Ілляшенко, О. Садченко, Т. Вайданич, І. Дідович, Ю. 

Туниця, А. Вічевич, М. Трофименко, С. Харичков, та ін. Так Жаклін Оттман під екологічним 

маркетингом розуміє «всю господарську діяльність підприємства, спрямовану на виробництво 

екологічно орієнтованої продукції, формування попиту на цю продукцію, приведення всіх 

ресурсів підприємства у відповідність до вимог і можливостей ринку без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу» [2]. 

Судячи з даного визначення, для ефективного функціонування на підприємствах 

деревообробної галузі екологічний маркетинг повинен виконувати такі основні завдання: 

- розробляти екологічно направленні стратегії просування на зовнішній та внутрішній 

ринки; 

- брати участь у розробці законопроектів та правових актів, що стосуються деревообробної 

галузі;  

- періодично проводити аналіз зарубіжних та вітчизняних екологічно безпечних 

технологій, слідкувати за їх розробкою, експлуатацією та впровадженням; 

-  проводити дослідження ринку та аналізувати стан виробництва. 

Перед тим як застосовувати екологічний маркетинг на підприємстві, необхідно 

визначитись з базовою стратегією. Можна виділити два основних варіанти базової 

маркетингової екологічної стратегії підприємства: адитивна та експансіоністська. Адитивна 

передбачає гнучке реагування підприємства на зміну значення екологічних властивостей 

товару для споживачів. В таких випадках підприємство не пропонує суттєвих товарно-

екологічних інновацій ринку, воно скоріше за все намагається рухатися в своїй товарній 

політиці синхронно змінам ринку. Підприємство виступає не стільки ініціатором екологічного 

вдосконалення продукції, скільки імітатором того, що вже зробили в екологічному 

вдосконаленні продукції інші компанії. Це обережна стратегія, яка не пов’язана з інноваційними 

діями, з випередженням. Експансіоністська є більш ризикованою стратегією, тому що 

орієнтована на суттєве вдосконалення екологічних властивостей товарної пропозиції, й навіть 

на створення екологічних товарних інновацій. Підприємство – суб’єкт екологічної товарної 

пропозиції – певним чином створює ринок (сегмент,нішу) під свою продукцію [3]. 

Ще одним кроком є поширення інформації щодо продукції за допомогою комплексу 

маркетингових комунікацій, які особливо необхідні і важливі при застосуванні 

експансіоністської стратегії. Саме маркетингові комунікації є основними чинниками створення 

попиту, сприяють формуванню екологічної моди [4] та маніпулюють свідомістю споживачів. 

Маркетингові екологічні комунікації значною мірою відображають визначену стратегію 

позиціонування товарів та компанії в цілому. В свою чергу позиціонування є відображенням 

маркетингової стратегії компанії. 

Екологічні стратегії позиціонування можуть будуватися на таких підходах: 
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- диференціація продукції залежно від її екологічних властивостей («м’яка» екологічна 

диференціація) ; 

-«екологічний лідер» щодо властивостей продукції; системний (незаперечний) 

«екологічний лідер» (за властивостями продукції, за впливом виробничо-господарських 

процесів на навколишнє природне середовище); 

-екологічно відповідальна компанія щодо ставлення до ресурсів. Завоювати споживача 

можна або високою (особливою) якістю, або більш низькою ціною, ніж у конкурентів. Для 

екологізованих товарів можуть бути свої суттєві нюанси в ціновій політиці.   

Основними підходами, особливостями цінової політики на екологізовані товари є такі: 

- політика високих цін. Можлива в умовах високого ступеня екологічної новизни товару. 

Чим вищим є рівень новизни, тим вищою може бути ціна, з якою компанія виходить на ринок.; 

- політика помірних цін. Політика високих цін може трансформуватися в політику помірних 

цін. Конкуренти встигли скопіювати новинку, треба утримувати та поступово розширювати коло 

клієнтів. Іншою причиною використання такої політики може бути вихід на ринок в ситуації, 

коли вже є конкуренти. Головною метою підприємства стає проникнути на ринок та закріпитися 

на ньому. Помірні або низькі ціни – адекватні засоби [3]. 

Застосування екологічного маркетингу також потребує правильної сегментації споживачів, 

де доцільно використовувати поведінкові аспекти. При збуті продукції необхідно направляти 

увагу на мегаполіси, оскільки вони є найпривабливішими для екологічного маркетингу через 

розвиненість комунікаційної інфраструктури, високий рівень екологічної освіти, свідомості та 

підвищеній загальній забрудненості повітря. Щодо стимулювання попиту, то воно може 

відбиватися як традиційними, так і нетрадиційними способами. 

Отже, застосування екологічного маркетингу на підприємствах деревообробної галузі 

вимагає виконання багатьох завдань. Правильне впровадження даної системи маркетингу 

допоможе підприємствам отримати конкурентні переваги, а розумне використання 

маркетингових комунікацій та стратегії позиціонування – нових споживачів. Тому для 

ефективного функціонування та впровадження екологічного маркетингу перш за все необхідно 

впровадити інноваційні екологічно безпечні технології виробництва та вдосконалити систему 

деревообробки, посилити контроль держави за охороною довкілля шляхом прийняття 

відповідних законів щодо умов виробництва в деревообробній галузі та впровадити соціальну 

відповідальність бізнесу деревообробних підприємств. 
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3D малюнки як засіб реклами 
Попович Є.М. 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 
E-mail: popovy4@i.ua 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Базь М.О. 
 

Починаючи з 2008-2009 років актуальним став такий напрям як 3D малюнки на асфальті, 

стінах будинків, парканах, тощо. Серед авторів цих малюнків можна назвати:  

− Banksy (Бенксі) напівміфічна людина, яка з'являється на вулицях Лондону ночами, що 

стала легендою. Його картини вирізують разом зі стінами будинків і продають на аукціонах за 

сотні тисяч доларів; 

− Vhils (Вілс) його особливістю є те, що він як "полотно" для своїх робіт використовує 

настінні покриття;  

− Mark Jenkins (Марк Дженкіс) американський художник, який відомий своїми вуличними 

інсталяціями, створеними з пакувальної стрічки;  

− Above (Ебов) американський вуличний художник, який народився на початку 1980-х в 

Каліфорнії, з дитинства захоплювався малюванням. Роботи Above можна побачити більш ніж у 

п'ятдесяти країнах по всьому світу; 

− Piter Roa (Пітер Роа) бельгійський художник стріт-арту, який по всьому світу малює 

чорно-білих тварин. Як стверджує Пітер, він може намалювати що завгодно. На різні роботи у 

нього йде від пари годин до двох-трьох безсонних діб; 

− Mentalgassi (Менталгасі)  відрізнити роботи цього колективу можна тим, що 

розташовані вони не на стінах будинків або автобусних зупинках, а на парканах) [1]. 

На нашу думку потенційними перевагами даного засобу реклами є: 

 позитивне відношення споживачів до цього засобу реклами, тому що це, є не пряма 

реклама, а скоріше мистецтво з підтекстом; 

 певне відношення до вірусного маркетингу, оскільки фотографії цих малюнків рано чи 

пізно потраплять до соціальних мереж, а там через так звані шейри (share) про цю картину 

дізнається в n раз більша кількість людей. 

Також необхідним є виокремлення наступного недоліку: 

 складність отримання дозволу на розміщення рекламної інформації у вигляді малюнків на 

стінах будівель та парканах в межах діючого законодавства України.  

Основною складністю даного засобу реклами є сам процес створення, тобто творчість, яка 

дозволить зберегти позитивне відношення до цього мистецтва та не буде дратувати споживачів 

своєю нав'язливістю, що в свою чергу матиме підстави для того, щоб отримати ефект синергії. 

Ще однією значною складністю даного засобу реклами є сам процес створення, тобто 

творчість, яка дозволить зберегти позитивне відношення до цього мистецтва та не буде 

дратувати споживачів своєю нав'язливістю, що в свою чергу матиме підстави для того, щоб 

отримати ефект синергії. 

Наприклад в Німеччині 3D художниця Mad C по замовленню намалювала на стіні будівлі 

(60 м2±) рекламу парка юрського періоду. Перехожі лякалися тієї реклами на стільки воно було 

реалістичним та "живим", звісно ця реклама мала величезний успіх. Ключем до успіху було:  

 чудова ідея; 

 високий рівень фінансування; 

 своєчасність реалізації; 

 якість виконання.  

З точки зору сприйняття товару, то когнітивним елементом буде передача споживачу 

якостей товару, інформації про нього, афективним елементом є позитивне відношення до стріт-

арту, як до мистецтва, підкріплене емоційним задоволенням від спостерігання реклами, 

сугестивний елемент заключається в підсвідомому впливу на споживача, як на можливого медіа 

носія (вірусний маркетинг), конативний вплив звернення реалізується в «підштовхуванні» 

одержувача до дії (звичайно, до покупки), підказування йому очікуваних від нього дій. 
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Отже, 3D реклама здійснює значний вплив на психологічну поведінку споживача, яка 

проявляється на чотирьох рівнях: когнітивний, афективний, сугестивний та конативний, та 

передбачає активне застосування широкого арсеналу практичних засобів психологічного 

впливу на існуючого та потенційного споживача. Водночас їх застосування повинно 

враховувати особливості кожного етапу розробки та реалізації рекламної кампанії незалежно 

від обраної моделі розробки рекламного звернення. Виявлено переваги та недоліки відносно 

інших засобів реклами, що присутні на ринку в даний момент часу. 

На зарубіжних рекламних ринках вже ефективно впроваджують використання 3D 

малюнків як засіб реклами. На нашу думку, необхідно адаптувати цей досвід на українському 

ринку реклами. Використання цього засобу спричинить масове використання, тому компанії, які 

одні з перших впровадять цей засіб в свої рекламні компанії отримають імідж новаторів та 

будуть диктувати правила використання цього рекламного засобу. 
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Використання інтернет-технологій у маркетинговій 

діяльності підприємств 
Пушкарук Н.С. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: natalyainform@yandex.ua 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Базь М.О. 
Сучасні процеси інтеграції та глобалізації є одними з найбільш важливих тенденцій 

розвитку суспільства за останні десятиліття. Зокрема, використання Інтернет-технологій (ІТ) у 

майже всіх сферах діяльності людини сприяє не лише розвитку міжнародних фінансових 

інститутів та фондових ринків, але й виходу реальних компаній у глобальне віртуальне 

середовище, розвитку електронного бізнесу, появі нових галузей економіки, у тому числі на 

міжнародній арені. В умовах глобалізації,  Інтернет як система передачі даних відіграє важливу 

роль у ринковій діяльності підприємств. Завдяки йому компанії та їх клієнти отримують широкі 

можливості для взаємовигідної співпраці. Відбувається  індивідуалізація та автоматизація 

виробництва товарів та швидке надання послуг, підвищення якості обслуговування та кращого 

задоволення потреб. 

ІТ змінюються дуже швидко, змінююючи буквально все навколо себе. Але вплив таких 

швидких трансформацій на суспільство, бізнес та інших учасників ринку залишається ще не 

достатньо дослідженим. [3] 

Зауважимо, що вивченням місця та ролі Інтернету та інформаційних технологій у 

маркетинговій діяльності підприємств займалися такі вчені як В. Алексунін, І. Литовченко, Р. 

Фахтхутдінов, Д. Скотт, Г. Саймон, А. Саммер.Чимало зарубіжних авторів присвятили свої 

дослідження економічним аспектам функціонування підприємств у середовищі Інтернету, серед 

яких М. Ілайес, М. Вітцель, Д. Козье, К. Пейтел, У. Хенсон, А. Хартман, М. Уорнер, Д. Еймор , В. 

Холмлгоров та інші. 

Суттєвий внесок у висвітлення теми організації бізнесу у сфері електронної комерції 

зробили й такі українські вчені, як М. Макарова, Н. Меджиборовська, М. Лебеденко,        Л. 

Гурч, В. Плескач. [2] 

Водночас поза увагою дослідників залишається ряд питань, а саме не визначено місце, 

роль та значення ІТ у діяльності сучасних підприємств, а також результати їх використання в 

ринковій діяльності. 

Для того, щоб зрозуміти, коли і як ІТ стали невід’ємною частиною маркетингової 

діяльності, створивши поступово умови для підприємницької діяльності в електронному режимі, 

коротко розглянемо еволюцію концепцій маркетингу.  

Так, при їхньому вивченні стає очевидним, що в основі зміни однієї концепції іншою 

лежить розвиток ринкових відносин та зміна характеру взаємодії суб’єктів ринку. Загальна 

тенденція розвитку маркетингу – перенесення уваги з товару на споживача та його потреби. 

Перехід до застосування ІТ у маркетинговій діяльності підприємств відбувається поступово з 

переходом до сучасних концепцій соціально-етичного маркетингу та маркетингу взаємодії. Їх 

основною метою є задоволення потреб цільових споживачів з урахуванням безпеки та охорона 

навколишнього середовища. Чинниками, що сприяли процесу переходу до нових концепцій та, 

як наслідок, застосуванню ІТ у маркетинговій діяльності підприємств, стали невпинний розвиток 

інформаційно-комунікаційних систем та збільшення потоку інформації, спрямованого на людей. 

[1] 

Нині виокремлюють два основні напрями використання ІТ у маркетинговій діяльності:  

–  перший напрям пов'язаний із задоволенням комунікаційних цілей (застосовуються ІТ 

допомагає вирішувати традиційні маркетиногові завдання, пов’язані з просуванням продукції 

компанії: робота з клієнтами, проведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній та 

ін.); 

–  другий напрям пов'язаний із  задоволенням комерційних цілей (використання 

принципово нових засобів ведення торгівлі (електронна комерція), відкриття Інтернет-

магазинів, застосування електронних способів замовлення, оплати та доставки товарів).  

Виходячи з такого розподілу, основні можливості та відмінності використання ІТ у 

комунікаційних та комерційних цілях представимо у вигляді таблиці (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Можливості та переваги використання ІТ у маркетинговій діяльності підприємств 

Комунікаційні можливості Комерційні можливості 

Можливість 
Переваги 

використання 
Можливість 

Переваги 

використання 

Відсутність 

контролю 

спілкування між 

абонентами 

Можливість вступу 

до комунікативного 

процесу нових 

учасників  

Швидке 

регулювання цін та 

характеристик 

продукції  

Швидка адаптація 

до ринкових умов 

Видозміна 

комунікативного 

середовища під 

впливом інформації 

Виникнення 

абсолютно нової - 

віртуальної сфери 

ведення комерції 

Доступ до великого 

об’єму інформації 

про компанії, їхню 

продукцію 

Зниження витрат на 

збереження, 

страхування 

товарів, 

командировки 

Наявність 

зворотнього зв’язку 

з клієнтами 

Швидка реакція на 

зміни та підвищення 

конкурентоздатності 

фірми  

Здійснення прямих 

продажів 

Економія витрат на 

посередників 

Інтерактивний 

характер 

середовища 

Отримання 

максимум 

інформації про 

клієнтів та реакція 

на зміни їхніх 

потреб  

Скорочення часу на 

пошук партнерів, 

прийняття рішень, 

укладання угод, 

розробку нової 

продукції 

Зниження 

трансакційних 

витрат 

Активна позиція 

споживачів у 

комунікативному 

процесі 

Максимум зусиль 

фірми для 

залучення нових 

споживачів, більша 

увага до потреб 

покупців, нових 

підходів і сучасниих 

технологій 

Відсутність будь-

яких кордонів, 

відстаней і 

обмежень 

Постійна 

присутність у 

глобальній мережі 

та  ведення бізнесу  

у світовому 

масштабі 

Внаслідок застосування ІТ на підприємствах з’являються абсолютно нові та 

вдосконалюються вже існуючі можливості. Комерціоналізація Інтернету призвела до появи 

електронної комерції. Розширення комунікаційних і комерційних можливостей підприємств стали 

основою для появи Інтернет-маркетингу, якому притаманні глобалізація сфер діяльності, 

зниження трансакційних витрат і персоналізіція спілкування. 

Отже, з усього вищесказаного можна зробити такі висновки: 

По перше – одним із вагомих результатів швидкої зміни інформаційних технологій є 

виникнення мультимедійних засобів, які в поєднанні з Інтернетом та маркетинговою діяльністю 

відкривають підприємствам нові маркетингові можливості; 

По-друге – Інтернет стає живою системою споживачів і постачальників, у якій з’являються 

нові товари, можливості, формується новий економічний і соціальний простір; 

Варто наголосити, що на сучасному етапі розвитку лише ті компанії, які зможуть опанувати 

та вміло використати Інтернет-технології як стретегічну зброю, будуть успішними.  
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Інновації як фактор економічного розвитку україни 
Свербиус Н.Ю. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: Buba@3g.ua  

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Кубишина Н.С. 
 

Важливою проблемою сучасного економічного розвитку України являється посилення      

конкурентоспроможності товарів, що випускаються і  конкурентні переваги підприємств в 

цілому на національному і світовому ринках. Ключовим фактором розвитку підприємств в 

умовах ринкової економіки стають інновації, які є одним з найпотужніших інструментів 

економічного росту, що в свою чергу створює сприятливі умови для економічної діяльності 

країни на міжнародному ринку в умовах глобалізації. 

Поняття інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності у вигляді 

нового чи вдосконаленого продукту, залученого на ринок, нового чи вдосконаленого 

технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності, або ж в новому підході 

до соціальних послуг. Розрізняють продуктові (нові чи покращені продукти), технологічні (нові 

чи покращені виробничі процеси/технології) і організаційні інновації (нові чи покращені види 

організації виробничих процесів) [1]. Інновації є результатом творчої діяльності всіх підрозділів 

компанії і на їх залучення впливають як внутрішні сили підприємства, так і зовнішні ринкові 

фактори, такі як: державне регулювання, екологічні вимоги, діяльність інших підприємств даної 

галузі, тощо.   

Аналізуючи інноваційну діяльність підприємств України варто зазначити, що перевага 

надається продуктовим інноваціям, ніж технологічним чи організаційним. Освоєння нової 

продукції відбувається шляхом інтенсивного використання існуючого обладнання і технологій. 

Для більшості українських підприємств інновацією виступає модифікований товар, тобто товар, 

який вдосконалений, покращений, проте не новий. Дана ситуація гальмує покращення 

економічних умов України і виступає однією із перешкод для інтеграції в ЄС. Такий тип 

інноваційного розвитку досить вузький і не спроможний сприяти покращенню економічних умов 

держави. 

В Україні до кардинальних змін розвитку внутрішнього ринку, в першу чергу, приходять 

наукоємні галузі і технології. Серед них варто виділити наступні: інформаційні системи, 

мехатроніка, оптоелектроніка, сучасні композитні матеріали, космічні галузі, медичні препарати 

[2]. Серед організаційних інновацій можна виділити програми енергозбереження України в 

зв’язку із залученням альтернативних джерел енергії [3]. 

Таким чином, для України інноваційна діяльність – це діяльність, яку потрібно розвивати і 

інвестувати. Зважаючи на високий рівень нерозуміння самого поняття інновація і 

прирівнювання його до модифікації, а також на інтенсивне використання існуючого обладнання 

і технологій, а не створення нового, варто зазначити, що інноваційні процеси країни наразі не є 

інструментами її економічного розвитку. Тому, варто прийняти міри зі сторони державного 

заохочення підприємств до інноваційної діяльності та підвищити рівень поінформованості і 

обізнаності самої суті інновацій і їх важливості для економічного розвитку країни. 
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Маркетингова складова в процесі комерціалізації 

технології 
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 E-mail: kateryna.skorokhod@gmail.com 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Зозульов О.В. 
Важливість врахування маркетингового аспекту в ході комерціалізації технології 

підтверджується результатами досліджень, згідно з якими близько 60 – 80 % вдалих 

нововведень мають ринкове походження проти 20 – 40 %, що виходять з лабораторії [1]. Крім 

того, нововведення, які базуються на безпосередньому аналізі потреб споживачів, в цілому 

більш успішні, про що також свідчать результати досліджень. Саме тому проведення 

маркетингової оцінки є важливою складовою в ході процесу прийняття рішення про доцільність 

комерціалізації технології.  

Для здійснення комплексної оцінки доцільності комерціалізації інноваційних проектів, у 

тому числі і нових технологій, необхідно проводити технологічний аудит. При здійсненні оцінки 

у ході аудиту звертають увагу як на виявлення доцільності впровадження нових 

ідей/технологій, так і на можливість здійснення даного процесу у промисловому масштабі, тобто 

не у лабораторних умовах.  

Для вирішення поставлених задач згідно із правилами аудиту необхідно виявити [2]: 

переваги для споживачів, характеристики потенційного ринку, потенційних конкурентів; 

можливість реалізації ідеї, захищеність ідеї, забезпеченість ресурсами тощо.  

Таким чином, технологічний аудит забезпечує врахування маркетингового аспекту в ході 

оцінки можливостей комерціалізації технології, адже згідно з положеннями аудиту необхідною  

умовою успіху комерціалізації є входження і стійке існування на ринку. Проте не зважаючи на 

те, що методика технологічного аудиту дозволяє визначити критерії для прийняття рішення про 

доцільність комерціалізації технології, не вирішеним залишається питання процедури 

оцінювання значень кожного з критеріїв для прийняття кінцевого рішення.  

Для усунення виявленого недоліку технологічного аудиту в ході здійснення оцінки проекту 

комерціалізації технології варто застосовувати для прийняття рішення бальні методики. 

Зокрема, однією з популярних, що може бути застосована, є методика LIFT. Згідно з LIFT проект 

комерціалізації технологій оцінюється за індикаторами, кожен з яких має бальну шкалу від 1 до 

5. Індикатори діляться на дві групи: індикатори привабливості проекту та індикатори, що 

визначають ризики проекту. 

Використання бальної оцінки спрощує прийняття рішення про доцільність комерціалізації. 

Проте разом з тим, враховуючи суб’єктивність оцінок, існує ризик прийняття хибного рішення, 

на основі проведених розрахунків. Для нівелювання впливу цього ризику необхідно розробити 

конкретні умови присвоєння відповідної оцінки по кожному з критеріїв.  

Існує ще одна система, створена з метою забезпечення структурного підходу до оцінки 

технології та ринкових досліджень. Система має назву TAMEТМ (Technology Assessment and 

Market Evaluation).  

Для прийняття рішення згідно з TAMEТМ необхідно проаналізувати 5 основних критеріїв: 

сила та можливості прав інтелектуальної власності, природа технології, проблеми впровадження 

технології, проблеми підтримки, комерційні проблеми [3]. 

TAMEТМ забезпечує реалізацію структурного підходу до оцінки технології та ринкових 

досліджень, адже з одного боку забезпечує дотримання маркетингового аспекту при прийнятті 

рішення про комерціалізацію технології, а з іншого – дозволяє розрахувати комплексну оцінку 

за всіма зазначеними показниками на основі бальних оцінок.  

Таким чином, у ході проведеного аналізу існуючих маркетингових методів було визначено, 

що при здійсненні оцінки можливостей комерціалізації технології необхідно дотримуватися 

наступних вимог:  

 враховувати можливість проведення комерціалізації не у лабораторних умовах; 

 почати аналіз із виявлення потенційних споживачів даного товару, їх мотивів та 

переваг продукту для споживачів;  
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 рішення про доцільність приймається у випадку, коли: попит перевищує 

пропозицію, ринок перебуває на етапі росту або існує можливість витіснення конкурентів 

в силу конкурентоспроможності інноваційного продукту; 

 для прийняття управлінського рішення необхідно використовувати бальні 

методики визначення оптимального результату, що дозволяє нівелювати вплив 

суб’єктивного фактору на прийняття рішення. 

З метою врахування виявлених ключових вимог до проведення оцінки доцільності 

комерціалізації технології та усунення виявлених проблем існуючих методик, запропонуємо 

універсальний механізм проведення маркетингової оцінки доцільності комерціалізації технології. 

Основні положення механізму приведені в Табл..  

Таблиця 

Характеристика основних етапів проведення оцінки комерціалізації технології 

Назва етапу Особливості Інструменти 

Нульовий етап 

Передбачає детальне ознайомлення маркетологів з 

технічними можливостями технології та товару, 

виготовленого на її основі. Головним завданням є 

розуміння цінності кожної з технічних характеристик, 

а також оцінка забезпеченістю ресурсами, що 

створюють можливості реалізації ідеї на ринку.  

Експертне інтерв’ю та 

опитування 

розробників.   

Виявлення 

потенційних 

споживачів 

товару 

На даному етапі необхідно виявити:базову потребу, 

задоволення якої забезпечує товар, виготовлений на 

основі технології; знайти потенційних споживачів 

товару; оцінити можливість застосування товару в 

рамках існуючих технологічних  процесів.  

Макросегментація, 

мікросегментація.  

Пошук 

маркетингових 

можливостей  

Провести аналіз макро- і мікромаркетингового 

середовища з метою виявлення маркетингових 

можливостей та загроз впровадження інновації на 

ринку.  

Аналіз факторів 

маркетингового 

середовища, SWOT-

аналіз 

Оцінка 

конкуренто-

спроможності 

товару 

Виявити потенційних конкурентів товару, 

виготовленого на основі технології та розрахувати 
оцінку конкурентоспроможності товару. 

Карта стратегічних 

груп, аналіз сильних-

слабких сторін товару, 

оцінка конкуренто-

спроможності. 

Проведення МД 

оцінки 

ринкового 

потенціалу 

інновації 

Виявити відповіднicть характеристик товару вимогам 

споживачів. Розрахувати потенційний рівень попиту 

з боку потенційних споживачів.  

Опитування, 

експертне інтерв’ю, 

фокус-групи, методи 

прогнозування попиту 

тощо. 

Проведення 

економічної 

оцінки 

Розрахувати всі затрати, пов’язанi з 

комерціалізацією технології з урахуванням ризиків 

проекту. Прийняти рішення про доцільнicть 

реалізації комерційного проекту.  

Фінансово-

економічний аналіз 

За результатами проведення економічної оцінки доцільності реалізації проекту необхідно 

прийняти рішення про доцільність комерціалізації технології на ринку.  

Таким чином, у даній публікації автором було проаналізовано існуючі методики 

проведення оцінки можливостей комерціалізації технології та описано основні етапи цього 

процесу із посиланням на конкретні маркетингові інструменти.     
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Вплив соматичних маркерів  

на процес прийняття рішення про покупку 
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Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Базь М.О. 
 

Актуальність даної тематики полягає в тому, що вона дозволяє підтвердити теоретичні 

аспекти теорії споживчої поведінки та поглибити її вивчення. Концепція соматичного маркеру 

розроблена італійським нейробіологом Антоніо Дамазіо та вперше була використана в 

маркетингу Мартіном Ліндстромом. Головний внесок вчених – вивчення споживчих пріоритетів 

на рівні нейронних зв’язків та доведення впливу всього життєвого досвіду на споживчий вибір. 

Об’єктом дослідження є процес впливу соматичних маркерів на процес прийняття рішення про 

покупку. Предметом дослідження є створення стійких асоціацій у свідомості споживача, 

пов’язаних з продуктом. Завдання дослідження – визначити напрями впливу соматичних 

маркерів та застосування в маркетингу.  

Соматичний маркер – це набір асоціацій, які людина накопичує впродовж всього життя 

[1]. Вони зберігаються в лімбічній системі головного мозку. Лімбічна система – сукупність ряду 

структур головного мозку, що регулюють функції внутрішні органів, інстинктивну поведінку, 

пам'ять, сон, нюх та ін. [2] Це пояснює зв'язок між емоціями і здатністю запам’ятовувати, а 

також те, що імпульсивні покупки  найчастіше викликані емоційним піднесенням.  

В момент здійснення вибору, споживач опирається не лише на раціональні доводи, а на 

всі, накопичені впродовж життя асоціації: мозок людини в цей момент відтворює всі спогади, 

емоції та факти з минулого, на основі яких обирається інформація, необхідна для прийняття 

рішення про покупку. Соматичний маркер звужує коло всіх можливих для споживача варіантів і 

видає найкращий в розумінні споживача варіант подій.  

Асоціативний ряд в свідомості споживача можна створювати, використовуючи як органи 

чуттів так і власне свідомість. Впливаючи на слух (офіційна мелодія бреду) можна не лише 

викликати асоціацію, при цьому дзеркальні нейрони візуалізують спогади (рекламний ролик, 

логотип чи останню покупку). Вплив на зір менш сильний через велике різноманіття торгових 

марок. Запах історично відіграє важливу роль: детермінація їжі, присутності ворога чи особи 

протилежної статі. З усіх органів чуттів саме запах проникає найглибше в мозок, створюючи 

найстійкіші спогади. Коли подразник потрапляє на сенсорний канал, людина спочатку думає, а 

потім діє, але у випадку з нюхом, людина реагує раніше, ніж встигає подумати.  

Важливим етапом в розробці комунікацій є створення позитивної емоційної окраски 

торгової марки, тому що емоційно забарвлені події краще запам’ятовуються.  Коли певна річ або 

подія викликає у людини позитивну емоцію, поясна звивина виділяє дофамін – гормон радості, 

що впливає на функцію запам’ятовування. Інформація, що супроводжується викидом дофаміну 

пілягає більш ретельній обробці та зберіганню. Таким чином, стикаючись з цим об’єктом вдруге, 

мозок автоматично виділяє дозу дофаміну і людина підсвідомо стає позитивно налаштованою. 

Тобто створюється новий соматичний маркер. 

Створення стійких асоціацій на основі органів чуттів тісно пов’язане з сенсорним 

маркетингом і робить великий внесок в його вивчення на більш глибокому рівні. Це підвищує 

важливість емоційної цінності, як елементу системи цінностей споживача в межах ірраціональної 

компоненти споживчого вибору. На мою думку, наукові здобутки концепції соматичного 

маркеру варто застосовувати в просуванні товарів, що несуть в собі високу емоційну цінність 

або просування торгової марки орієнтовано на створення емоційної прихильності споживачів.  

Соматичні маркери можуть також негативно впливати на сприйняття торгової марки, коли 

існує негативна евристика в когнітивному просторі споживача або в суспільній свідомості. 

Наприклад, розповсюджений в Україні стереотип «Товари вітчизняного виробництва неякісні».  

Таким чином, було проаналізовано вплив соматичних маркерів на органи чуттів, 

підсвідомість та процес прийняття рішення про покупку, а також інтеграція даної 

нейробіологічної концепції в теорію маркетингу. Теоретичне значення отриманих елементів 

наукової новизни полягає в підвищенні важливості ірраціональної компоненти споживчого 
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вибору; практичні – винесено рекомендації для застосування в концепції сенсорного 

маркетингу. Рекомендуються подальші розробки за цим напрямом з метою інтеграції концепцій 

нейробіології в теорію та практику маркетингу. 
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Початок ХХІ століття характеризується глибокими трансформаціями бачення світової 

спільноти ефективних, раціональних та інноваційних джерел енергетичних ресурсів. Цей 

процес відбувається на фоні значного підвищення попиту на енергоносії, що призвело до 

зростання світових цін на енергоресурси. За таких умов повинна відбуватися і поступово 

відбувається зміна конкурентоспроможного складу енергетичних технологій і структури 

енергоресурсів, що вживаються, зміна джерел енергії та витіснення застарілих технологій 

виробництва електроенергії і тепла. З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в 

глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться заходи, що покликані зменшити 

обсяг споживання енергії як промисловою, так і соціальною сферами. Таким чином, енергетична 

безпека є надзвичайно актуальною проблемою для України особливо зважаючи на обмеженість 

її енергетичних ресурсів та невисоку енергетичну ефективність використання технологій. 

Найбільш раціональним шляхом підвищення енергетичної безпеки України є впровадження 

інноваційних розробок у даній галузі, які повинні бути спрямовані на покращення ситуації в 

енергетичній сфері. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів впровадження інновацій, що сприяють 

підвищенню конкурентоспроможності країни, присвячена велика кількість робіт вітчизняних та 

зарубіжних учених, таких як Ілляшенка С., Чухрай Н., Кубишина Н., Бурнашева К., Завліна П., 

Ковальова Г., Медінського В., Санто Б., Твісса Б. та ін. [2,4,5]. 

Енергетика є однією з важливих складових добробуту будь-якої країни, причому якщо 

країна хоче посідати в світі одне з провідних місць, її енергетична система має відповідати 

високим показникам – якщо не за потужністю, то за ефективністю використання енергії. Така 

ситуація пояснюється тим, що енергетика тісно пов’язана з іншими сферами держави, вона 

впливає на промисловість, сільське господарство, значною мірою визначає вартість товарів та 

послуг та впливає на якість життя населення [4]. 

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання 

більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури 

національної економіки, негативного впливу «тіньового» сектора, зокрема, імпортно-експортних 

операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і 

негативно впливає на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. 

Динаміка показника енергоємності ВВП (ЕВВП) України в порівнянні зі світовою енергоємністю 

ВВП свідчить, що станом на 2010 рік, цей показник рівнявся 0,390 нафтового еквіваленту на 1 

долл США, що майже в три рази більше чим світовий показник (0,190 н.е./долл США) [1]. 

В останні десять років в Україні спостерігається позитивна динаміка зниження ЕВВП (рис. 

1). Разом із тим, вона продовжує залишатися достатньо високою і в 2,1–3,7 рази перевищує 

ЕВВП економічно розвинутих країн, що примушує забезпечувати конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів за рахунок, наприклад, продажу товарів за демпінговими цінами або 

зниження витрат на оплату праці, але навіть таких методів недостатньо для ефективного 

використання енергоресурсів та високого економічного розвитку держави [3].  
Зменшення останніми роками енергоємності ВВП не може вважатися результатом виключно 

державної політики енергоефективності, або ринковими факторами прояву цінової еластичності 

енергоспоживання. Значно більший вплив мав фактор масштабу виробництва. Зменшення 

питомих витрат енергоресурсів на виробництво окремих видів товарів та послуг відбулося на тлі 

невеликої кількості впроваджених енергозберігаючих проектів, інновацій в модернізацію 

виробництва.  
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Рис. 1. Енергоємність світового та українського ВВП в 1990-2010 рр., кг нафтового 

еквіваленту/долл ВВП 

З вищесказаного випливає, що впровадження найсучасніших  технологій в енергетиці є 

необхідним для сталого розвитку країни. За рахунок економії палива можливо значно знизити 

собівартість продукції, зросте її конкурентоспроможність на світовому ринку, що також вплине 

на підвищення конкурентоспроможності енергетичної галузі в цілому. Сучасна ситуація в Україні 

ілюструє, як стан української енергетики негативно впливає на всі інші сфери життя. У зв’язку із 

цим важливого значення набувають питання, пов’язані з впровадженням інноваційних розробок 

енергозбереження в у всіх галузях національної економіки, зокрема: металургійна, газова, 

будівельна промисловість, сільськогосподарське виробництво, житлово-комунальне 

господарство та ін. 

Таким чином, ситуація, коли економічні відносини сфери енергозбереження з науковими 

установами здійснюються на ринкових засадах, ринок інноваційної продукції виступає головним 

джерелом реалізації науково-інноваційних розробок в енергетичній сфері. У зв’язку з цим 

потрібно приділити значну увагу розробці організаційно-економічних заходів щодо 

удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок на ринку 

енергозбереження України, створення й удосконалення його інфраструктури, регулювання 

попиту, пропозиції та механізму ціноутворення на інноваційну продукцію. 
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Маркетингова привабливість технології 
Царьова Т.О. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: ttsareva@ukr.net  

 
Будь-який товар на промисловому ринку купується для задоволення виробничих потреб, 

що обумовлені економічними інтересами виробника. Економічні інтереси [1], що формують 

мотиваційне поле промислового споживача, узагальнено можна подати таким чином: 

- підвищення ефективності використання капіталу (підвищення продуктивності праці, 

ефективності за витратами, економії часу) 

- підвищення ефективності обміну (створення додатної вартості - споживчі властивості 

товару, зв’язок із маркетинговою стратегією) 

- емісія грошей. 

Технологія, як товар, має задовольнити промислового споживача за одним з означених 

напрямків (виключаючи останній), проте відповіді на те, як спрогнозувати ступінь такого 

задоволення на засадах маркетингу, - не має. 

Враховуючи всі властивості технології, як товарy для промислового споживача [2], вона 

має два виміри: 

а) як об'єкт використання;  

б) як джерело створення цінності (в межах вищезазначених потреб). 

Відповідно, використання технології можна унаочнити у вигляді двох вимірів: 

вертикального (об’єкт використання) та горизонтального (джерело створення цінності). 

Вертикальний напрям включає: необхідність вбудовувати технологію в існуючу систему 

виробничих, управлінських технологій, ресурсної бази, тестування на відповідність техніко-

економічних, фінансових, технологічних показників необхідному рівню, наявність ресурсів для 

придбання та експлуатації тощо. Горизонтальний напрям включає ціннісні аспекти (зважаючи 

на потреби промислового споживача). Вбудовування за напрямом цінності вимагає узгодження 

із існуючим набором стратегій та позицій підприємства на ринку (на які технологія може 

вплинути, відповідно до своїх властивостей, або які може створити), а також дослідження 

питання, що стосується здатності технології створювати нові цінності для промислового та 

кінцевого споживача. Поєднання цих вимірів дозволяє створити наступну модель (рис. 1): 
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Рис. 1. Напрями оцінювання маркетингової привабливості технології 
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Ціннісний вимір впливає на створення цінності в межах обмінних процесів. Цінність, що її 

пропонує технологія, має бути узгодженою із генеральним напрямом формування цінності 

компанії-покупця. Вартим уваги є аналіз ланцюжків цінності (в межах підходів, акцентованих на 

споживачах та конкурентах): виробника, посередників, постачальників, і, врешті-решт, 

формування цінності для кінцевого споживача. Вертикальний вимір передбачає аналіз макро-, 

мезо- та мікрорівня за двома напрямками: впровадження (ресурси на впровадження (фінансові, 

правові, кадрові тощо) та використання (характеристики технології, техніко-технологічна та 

економічна взаємодія із існуючими та допоміжними технологіями, узгодженість за показниками, 

швидкістю, вимогами до ресурсів, освітою і т. ін..) 

Поєднання цих вимірів надає можливість формування бази  для оцінювання та вибору 

технології як товару, відповідно до сформованої системи потреб та преференцій покупця. 
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Оптимізація товарного асортименту підприємства 
Боровський А.М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: borovskiy.andrey@gmail.com 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. каф. промислового маркетингу 
Солнцев С.О. 

 
В сучасних ринкових умовах, коли зростає роль маркетингу в управлінні підприємством та 

конкурентній боротьбі, надзвичайно важливим для підприємців є вдосконалення своєї 

діяльності. Одним з напрямків вдосконалення є ефективне управління асортиментною 

політикою підприємства. Без збалансованого та споживчоорієнтованого асортименту 

підприємство не має ніяких перспектив довгого існування на ринку. Вивчення цього питання та 

розроблення відповідної процедури оптимізації товарного асортименту підприємства зумовлює 

актуальність даної роботи. 

Аналізуючи визначення поняття «асортимент» різними авторами було відмічено, що вони 

всі практично подібні. Найповнішим та найдоступнішим для розуміння є визначення, яке надає 

Ф. Котлер: товарний асортимент  група товарів, тісно пов'язаних між собою або в силу 

схожості їх функціонування, або в силу того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, 

або через одні і те ж типи торгових посередників, або в рамках одного і того ж діапазону цін. 

[1]  

В умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, отже, завданням 

підприємства є оптимальне його формування для найбільш повного і ефективного задоволення 

потреб споживачів, ніж конкуренти. При цьому актуальним для торговельних підприємств є 

формування такої структури асортименту, що сприятиме забезпеченню і збереженню прибутку 

на тривалий період часу. Такий напрям діяльності підприємства являє собою асортиментну 

політику.  

Асортиментна політика  формування асортименту продукції в залежності від потреб 

ринку, фінансового стану підприємства і його стратегічних цілей. [2] Вона потрібна для того, 

щоб залучити клієнта не стільки самим продуктом (продукції), скільки зручною для нього 

підбіркою товарів або послуг. Правильно вибрана асортиментна політика є найважливішим 

інструментом в конкурентній боротьбі торгової фірми, адже це ключ до рентабельності і 

конкурентоспроможності підприємств. Процес формування та коригування асортименту 

називається процесом управління асортиментом. 

Управління асортиментом  це сфера діяльності підприємства, метою якої є оптимізація 

асортименту. Під процесом оптимізації асортименту мається на увазі – формування такого 

переліку товарних одиниць, який би забезпечив максимальну прибутковість підприємству. [3] 

Проаналізувавши існуючі методики управління асортиментом підприємства, можна 

виділити наступні підходи: 

1) Маркетингові методики та процедури. Прийняття управлінських рішень щодо 

формування та управління асортиментом здійснюється на основі аналізу ринку, споживачів та 

конкурентів. Найпоширеніші методики: аналіз рівня та структури попиту, маркетингове 

дослідження ринку, АВС-аналіз, XYZ-аналіз, ABC-XYZ-аналіз, Матриця БKГ,Матриця МакКінсі, 

матриця Марком та інші. 

2) Економічний аналіз. Передбачає розрахунок показників економічної доцільності 

знаходження товару в асортименті. Частіше за усе розраховуються наступні економічні 

показники та їх комбінації: чистий прибуток після оподаткування, рентабельність, коефіцієнт 

вкладу на покриття, товарообіг, точка беззбитковості, запас фінансової міцності та інші. 

3) Комбінація маркетингового та економічного аналізів. Фактично, являє собою 

поєднання двох вищеописаних підходів.  

В ході дослідження було розроблено процедуру оптимізації товарного асортименту, яка 

поєднує в собі маркетингові інструменти та економічний аналіз для досягнення максимального 

синергетичного ефекту від їх застосування. Перш за все, варто зазначити, що розроблена 

процедура оптимізації товарного асортименту передбачає комплексний підхід до аналізу 

товарного асортименту: 
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 Оцінка прибутковості окремої товарної одиниці. 

 Оцінка покриття витрат окремої товарної одиниці. 

 Оцінка перспективності окремої товарної одиниці. 

На основі цього можна буде сформулювати комплекс рекомендацій щодо управлінських 

рішень по кожній товарній одиниці: зміна ціни (збільшення чи зменшення), зміна обсягів 

виробництва/закупки (збільшення чи зменшення), доцільність перебування в асортименті 

(доцільно чи не доцільно).  

Розроблена процедура оптимізації товарного асортименту включає 6 етапів:  

1) Складання переліку товарних одиниць, які реалізує підприємство.  

2) Охарактеризування кожної товарної одиниці економічними показниками, які далі 

потрібні будуть для проведення аналізу асортименту (ціна, виручка, чистий прибуток, постійні 

витрати, змінні витрати, товарообіг). 

3) Проведення АВС-аналізу на основі показників виручка та рентабельність. За 

допомогою аналізу планується оцінити прибутковість кожної товарної одиниці. 

4) Проведення економічного аналізу. Розраховуються: коефіцієнт вкладу на 

покриття, запас фінансової міцності, операційний важіль, еластичність товарообігу. Перші два 

коефіцієнти дозволяють оцінити покриття витрат, а наступні два – перспективність окремої 

товарної одиниці. 

5) Визначення товарів, якими доцільно розширити існуючий товарний асортимент 

підприємства. Аналізуються можливі напрямки розширення асортименту. Для цього було 

запропоновано наступне: необхідно створити систему ведення переліку запитів покупців на 

товари, яких немає в асортименті; можливе додання товарних позицій асортименту конкурентів, 

які є лідерами продажів у них.  

6) Кінцевий результат проведеної оптимізації. Фактично, це перелік товарних 

одиниць, відповідних результатів їх аналізу та комплексу рекомендацій.  

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що в ході дослідження було 

проаналізовано велику кількість теоретичних матеріалів і на основі їх розроблено ефективну 

процедуру оптимізації товарного асортименту підприємства. Я вважаю, що є перспективним 

подальше вивчення цього питання та вдосконалення процедури. Зокрема, доцільним є 

проведення верифікація та економічного обґрунтування її застосування. 
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«Воронка» продажів (sales pipeline) - це спеціальний термін, позначає встановлений 

процес продажів. У кожному підприємстві є свої критерії того, що складає його процес продажів, 

але кордонами його звичайно є відкриття і закриття угоди. Причому відкриття розуміється в 

широкому сенсі - тобто відкриттям угоди може бути виконання дій з пошуку потенційного 

клієнта, а не відправка йому комерційної пропозиції. Основна ідея «воронки» полягає в тому, 

що процес продажів можна розбити на окремі етапи, кожен їх яких вимагає індивідуального 

аналізу і планування. На кожному наступному етапі число потенційних покупців, як правило, 

зменшується, що і виправдовує назву терміна і його візуальну інтерпретацію. [1] 

Практично в усіх компаніях існую свої «воронки продажів», що починаються з пошуку 

потенційних клієнтів і, в разі успіху, переходять у клієнтів. Але далеко не на всіх підприємствах, 

цей процес чітко формалізовано, оптимізований і керований. 

«Воронка продажів» складається з етапів роботи з клієнтом, які є конкретними завданнями 

для продавця. Мета кожного завдання - це зміна ставлення клієнта до продуктів компанії і 

переклад роботи з клієнтом на наступний етап. Завершальним етапом є купівля продукту [2]. 

Загальний вигляд «воронки продажів, що включає основні етапи роботи з клієнтом наведено на 

рис 1. 

 
Рис 1. Загальний вигляд «воронки продажів» [2] 

Розглянемо практичне використання «воронки продажів» на прикладі автосалону 

«АвтоАльянс Київ» який є офіційним дилером автомобілів марки Ніссан в Києві та Київській 

області.  

Основними етапами, які проходить споживач при купівлі автомобіля в салоні є: 

 Обізнаність про салон.  

 Відвідування салону.  

 Зацікавленість у купівлі.  

 Прийняття рішення про купівлю.  

 Купівля саме в нашому салоні. Цей етап є найважливішим, оскільки саме встановлення 

особливостей взаємодії з клієнтом, використання спеціальних методів стимулювання та 

заохочення дає змогу переконати споживача купити авто в нашому салоні. 

Також, з метою виявлення можливостей підприємства щодо покращення роботи салону 

було визначено основні функції, які впливають на споживача на кожному етапі прийняття 

рішення про вибір салону. Це дає змогу визначити основні напрямки покращення діяльності. 

Задля графічного представлення отриманих результатів побудовано модель, яка відображає 

вплив різних факторів на кожному етапі визначення салону для купівлі автомобіля споживачем.  

Модель поєднує аспекти діяльності компанії та «воронку продажів», яка відображає 

основні етапи обрання салону споживачем (рис 2). 
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Рис 2. Вплив факторів на споживачів на етапах «Воронки продажів».[Авторська розробка] 

Висока ефективність діяльності компанії, визначається можливістю зменшити втрати 

споживачів на кожному етапі «воронки продажів», саме тому важливого значення слід надавати 

причинам втрат споживачів: 

1. Обізнаність про салон: неякісна робота сайту компанії, неефективна рекламна 

діяльність. Деякі споживачі не мають змоги якісно оцінити роботу компанії, оскільки сайт 

компанії не дає необхідної інформації, або їм важко користуватись. Крім того, важливого 

значення набуває ефективна реклама, яка заохочує споживачів. 

2. Відвідування салону: незручність розміщення салону, недостатня ширина асортименту, 

низький рівень роботи консультантів по телефону та на сайті, відсутня можливість тест-драйву 

або аналізу обраного авто. Таким чином, на цьому етапі споживачі враховують можливість 

швидкого доступу до салону, можливість оцінити модельний ряд та взяти участь у тест-драйві.  

3. Зацікавленість в купівлі: незадовільний рівень роботи персоналу, незручне розміщення 

авто в салоні, низька комфортність салону. Важливого значення на цьому етапі необхідно 

надавати роботі персоналу, оскільки якщо споживач не отримав відповідей на свої запитання, у 

нього може виникнути невдоволення та відмова від співпраці. 

4. Прийняття рішення про купівлю: неякісна робота персоналу, неприваблива цінова або 

кредитна пропозиція, неможливість оцінити характеристики авто. На цьому етапі 

найважливішого значення надається діяльності консультантів та робітників компанії, які повинні 

надавати якісну інформацію, яка точно відповідає потребам споживачів.  

5. Купівля авто саме в нашому салоні: додаткові послуги та післягарантійне 

обслуговування не відповідає потребам, непривабливі акції, довге оформлення та доставка 

авто. Найважливішого значення на цьому етапі надається акціям та пропозиціям, що надаються 

споживачу, оскільки на цьому етапі споживач обирає саме салон для купівлі авто. Важливого 

значення набуває строк очікування автомобіля та строк оформлення. 

Врахування цих факторів, покращення взаємодії зі споживачем дасть змогу скоротити 

втрати на кожному етапі продажів. 
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Методологічні засади формування маркетингового 

бюджету підприємства 
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Управління маркетинговими витратами на сьогоднішній день є важливим аспектом для 

суб’єктів господарювання, що досліджується вітчизняними та зарубіжними маркетологами та 

вченими-економістами. З новою силою постає питання удосконалення методологічних засад 

управління маркетинговими витратами у зв’язку зі зниженням попиту населення на продукцію 

та браку коштів підприємства. 

Маркетингові витрати – це будь-які витрати підприємства, які безпосередньо не пов`язані 

з технологією виробництва продукції. Зокрема, до витрат маркетингу відносять практично всі 

види накладних і управлінських витрат[1].  

Класифікація маркетингових витрат включає в себе: інфраструктурні, адміністративні, 

складські, торгівельні, транспортні, рекламні витрати, витрати на маркетингові дослідження, 

витрати на зв`язки з громадськістю та на стимулювання об`єкта.  

Бюджетування в системі управління підприємством складається з ряду бюджетів, 

послідовність формування яких може бути різною, що обумовлено принципами їх побудови на 

певному підприємстві. Виділяють основні принципи: «знизу вверх» та «зверху вниз» та 

інтегровані: «зверху вниз – знизу вверх» та «знизу вверх – зверху вниз»[2]. 

Бюджетування за принципом «знизу вверх» проводиться  з нижчих підрозділів,  тобто 

бюджет формується на низових ланках управління, а потім передається на затвердження до 

керівників вищого рівня. При цьому бюджети розробляються для деяких напрямків 

маркетингової діяльності із застосуванням методів, які враховують різноманітні фактори. На 

основі цих факторів визначають оптимальну суму коштів. 

При складанні бюджету «зверху вниз» сформований бюджет керівництво передає 

менеджерам структурних підрозділів для його вивчення та розробки рекомендацій. У складанні 

цього бюджету маркетологи також можуть брати участь, але все ж бюджет маркетингу 

формується в цілому. За такого укрупненого планування доцільно використовувати методи 

внутрішнього бюджету разом із методами, що мають орієнтацію на конкурентів. Бюджетування 

за інтегрованими принципами проводять «круговим» способом. 

На вітчизняних підприємствах переважно застосовують принципи «зверху вниз» або менш 

жорстку форму – «зверху вниз – знизу вверх»[2]. При складанні бюджету маркетингу цей 

принцип в цілому знижує орієнтованість підприємства на свого споживача та інших суб`єктів 

ринку. Це не припустимо в умовах конкурентної боротьби, тому в пріоритеті використовується 

більш ринково орієнтовані принципи. Поряд з цим бюджетування підприємства за принципом 

«знизу вверх» може спричинити надмірне фінансування та нераціональне використання коштів 

підприємства. Таким чином для того, щоб підвищити орієнтацію вітчизняних підприємств на 

свого споживача та інших суб`єктів ринку їм рекомендуються використовувати інтегровані 

принципи для формування маркетингового бюджету та його складових. Більшість підприємств 

країн з розвинутою економікою використовують саме такі принципи, при цьому йде зростання 

повноважень відділу маркетингу та його підрозділів, які виконують велику роль у формуванні 

бюджету маркетингу та маркетингових комунікацій. Підприємство має бути готовим до цього, як 

з точки зору більшого залучення його в маркетинг, так і з точки зору кадрів[3]. 

При управлінні маркетинговими витратами у межах бюджетуванні за інтегрованим 

принципом перед маркетологами постають завдання, як: контроль та аналіз маркетингових 

витрат; формування загального маркетингового бюджету; формування бюджетів, які мають 

окремий напрямок маркетингової діяльності; розподіл коштів між цими напрямами; формування 

кінцевого бюджету за напрямками та маркетингового бюджету в цілому на основі відповідності 

цілям та завданням маркетингової діяльності; інформаційне забезпечення виконання цих 

завдань. 
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До маркетингового бюджету відносять всі витрати, які пов’язані із стратегічним та 

операційним маркетингом. Доцільно виділяти ще одну таку класифікаційну ознаку 

маркетингових витрат – зв'язок з конкретною маркетинговою кампанією. 

Перед тим, як розглядати класифікацію витрат на маркетинг по відношенню до кампанії, 

пропонується класифікація витрат за місцем виникнення. Виділяють такі групи витрат: зовнішні 

(витрати сторонніх організацій) та внутрішні ( витрати відділу маркетингу та структурних 

підрозділів). До витрат відділу маркетингу відносять: заробітну плату, оплату службових витрат 

працівників відділу маркетингу. До витрат сторонніх організацій належать: витрати на оплату 

послуг дослідницьких агенцій, рекламних компаній, типографій, нештатних консультантів, 

витрати за участь у виставках тощо. 

Отже, контроль та планування бюджету маркетингу здійснюється на двох рівнях: 

маркетингових компаній та маркетингової діяльності підприємства в цілому. При цьому контроль 

та планування основних витрат необхідно розглядати у межах маркетингових кампаній, а на 

рівні маркетингової діяльності, необхідно розглядати як допоміжні та основні витрати. 

У таблиці розглянемо показники маркетингових витрат та подамо рекомендації щодо ії 

оптимізації. 

Показники витрат на маркетинг 
Показник Особливості розрахунку 

Приріст прибутку та 
доходу;  

торгова ефективність 

Враховується запланований або отриманий приріст прибутку або 
доходу після реалізації кампаній; на здійснення маркетингової кампанії 

залучаються витрати для розрахунку показника ефективності 

Комунікаційна 
ефективність та приріст 
комунікаційного 
результату 

Знаходиться приріст комунікаційного ефекту; на здійснення 
маркетингових кампаній залучаються витрати для розрахунку 
показника ефективності 

Рентабельність 
маркетингових інвестицій 

Зміна прибутковості, яка має відношення до зміни витрат на маркетинг 
до та після реалізації маркетингових кампаній; врахування не тільки 
негайного прибутку, а й майбутнього ефекту 

При оцінці витрат маркетингових кампаній та маркетингових витрат в цілому, широко 

застосовуються показники приросту прибутку, доходу, комунікаційного результату та 

ефективності, тому їх можна називати «класичними». Використання цих показників є 

необхідним та доцільним, але існують й певні недоліки. По-перше, це врахування тільки 

поведінкової реакції споживача – перша група показників, по-друге, це складність при 

встановленні взаємозв’язку між маркетинговими витратами та прибутком, доходами підприємств 

з боку багатофакторного впливу на фінансові результати діяльності. Для другої групи 

показників важливим є врахування тільки комунікаційної реакції споживачів – формування та 

сприйняття установки, що може бути не пов’язаною з фінансовими результатами. 

Показник рентабельності маркетингових інвестицій значно чіткіше окреслює поняття 

«витрат» та «прибутку», враховує витрати та майбутні економічні результати, що призводить до 

труднощів в його розрахунку. Ці труднощі спричинені складністю  визначення та обліку витрат і 

доходів маркетингових кампаній. Тому було розроблено ряд рекомендацій, що дозволяє 

виробити конкретні схеми розрахунку рентабельності маркетингових інвестицій. 

Отже, бюджетування правомірно слід вважати основним інструментом управління і взагалі 

однією з найпрогресивніших інтегрованих управлінських технологій. Проте на сьогоднішній 

день залишаються недостатньо вивченими принципи класифікації витрат на маркетинг, 

показники оцінки таких витрат, принципи та склад маркетингового бюджетування. Таким 

чином, для ефективного керування витратами, підприємству необхідно звернути більшу увагу 

на маркетинговий аспект своєї діяльності. 
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Tricky marketing: 

History of brilliant marketing moves. 
Lelukh E.D. 

National Mining University 
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Науковий керівник: доц. каф. маркетингу Пилова К.П. 
 

There are a lot of giant corporations in the different areas of human activity. And all of it has 

their own way to success and worldwide popularity. The stories of their success are both interesting 

and have practical meaning in the studying of marketing. 

The aim of work is to learn the history of companies, which have reached a great success with 

the help of changing their marketing policy. And identify general features in getting successful. 

The subject of research is the history of success of the biggest companies on the market 

worldwide. 

The object of research is the marketing policy of the successful companies on the market 

worldwide. 

This topic is current because in conditions of the modern market economics and high level of 

competition is too difficult to create a really successful business. Our research will help to find 

general aspects, which lead to prosperity. 

Timberland 

Timberland. In the early 1980's Timberland Company through the difficult times. It produced 

high-quality court shoes, the price which was lower than the industry-leading companies Topsiders. 

It would seem a good product and low price should have been working on them, but things went 

bad. Then, in the Timberland took a very simple solution: they raised their prices, so those are 

much greater than the prices offered by Topsiders. Sales have increased sharply. That confirms the 

accuracy of statements by David Ogilvy, "The higher price, the more desirable it becomes better in 

the eyes of the buyer." 

Dewar's. In London in the late 19 th century were very popular brandy, rum and gin. 

Therefore, to promote the whiskey was not easy. Sly Thomas Dewar, one of the founders of 

ancestral brand, chose a surprising strategy. He sends for a purpose fake shoppers(buyers) who 

visited various pubs, requiring them to pour whiskey Dewar's. Naturally, it will not be available, and 

they left pubs. After several visits Dewar himself appeared at the bar and offered to sign a contract 

on the supply of whiskey.  

In 1892, Thomas Dewar went on a trip around the world. For two years he has visited 26 

countries, and the company began working in 1932, and the agent has several export companies 

Dewar's. Commodity turnover for this period increased by 10 times. Tommy Duhart wrote his 

famous book "A Walk Around the World." 

Alka-Seltzer. Once in the 1960's in advertising Alka-Seltzer threw a glass of water, not one as 

earlier, and two tablets - drug sales grew exactly twice. Sly advertising stunt thought up(invented) 

the agency Tinker & Partners.  

There is a similar tale about a genius marketer who first came up(first coined) in instructions 

how to use a shampoo that should be applied to the hair and wash twice, which led to double sales 

growth. 

Camel. One of America's first teaser ads tested Camel cigarette brand in 1913. Deciding that a 

camel is not only a memorable bright picture, but also an excellent opportunity for advertising 

innovations, experts of tobacco company for a few days before entering the first installment in the 

sale of cigarettes made in the newspapers nearly ninety U.S. cities cryptic messages. "Camels" - 

read the first one. A few message appears "Camels are Coming ', and then -" Tomorrow in the city 

of camels will be greater than in Asia and Africa combined! " The next morning, the frightened and 

intrigued by the Americans finally learned the truth. "Camel cigarettes are already here!" - Read the 

final declaration. 

Tefal has long believed that the primary motivation of buying a frying pan with teflon cover 

does not require spending a single gram of oil. However, afterwards it became clear that the main 

incentive for their buying was the fact that the pan with this cover is very easy to clean because 
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food does not stick to their surface. Content of the advertising campaign is changed that really 

increased its effectiveness. 

De Beers. It is known that the consumer buys is not a commodity, but the solution to their 

problem. Since the South African diamond company De Beers proposed solution to all the men and 

their problems with the opposite of sex(women), build on this brilliant campaign insider trading.  

In 1948, Harry Oppenheimer, head of De Beers, went to New York to meet with 

representatives of the advertising agency NW Ayers. He went there with the intention to change the 

way people thought about diamonds: it is necessary that the stone ceased to be trinket for the 

oligarchs, and became everyday commodity. Promotional posters featuring spectacular actresses 

with the rings on her fingers and earrings have replaced black and white posters with images of 

diamonds and the words "It removes the headache from 1888", "Think about it. Divorce is 

expensive, "" No, your wife did not pay for this advertisement (But she told us which newspaper you 

read) and so on. Since De Beers has proven that you can sell a luxury for women through their men. 
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Етапи оцінювання маркетингових ризиків 
Овчиннікова А.В.  

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: anya.ovchinnikova@gmail.com 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. каф. промислового маркетингу 
Солнцев С.О. 

Оцінювання маркетингових ризиків є нагальною проблемою при реалізації інвестиційних 

проектів внаслідок обмеженої інформації. Ринкова ситуація у переважній більшості випадків 

визначає успіх реалізації проекту на ринку й проведення лише якісного аналізу маркетингових 

загроз є недостатнім для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Для оцінювання маркетингових ризиків доцільним є застосування поетапної моделі, що 

ґрунтується на визначенні рівня зміни цільової функції реалізації інвестиційного проекту 

(прибутку, строку окупності та рентабельності). Для реалізації кожного з етапів оцінювання 

маркетингових ризиків необхідним є застосування одного або декількох методів. Розглянемо 

більш детально кожний з етапів оцінювання маркетингових ризиків та визначимо відповідні 

методи. 

Першим етапом оцінювання  маркетингових ризиків є виявлення факторів ризику. 

Джерелом виникнення маркетингових ризиків є маркетингове середовище підприємства. 

Відповідно в основу виявлення факторів ризику є аналіз маркетингового середовища методом 

чек-листів. У даному випадку основною проблемою є необхідність узгодження факторів 

маркетингового середовища та чинників ризику, що наявні в маркетинговому середовищі, та 

вплив факторів ризику на рівень маркетингових ризиків. Доцільним є виявлення всіх факторів 

маркетингового середовища, що можуть як збільшувати рівень загроз для підприємства, так і 

зменшувати їх. Для того, щоб більш системно підійти до вирішення проблеми впливу факторів 

ризику, доцільним є визначення впливу факторів ризику на цільову функцію, на основі якої 

розраховуватиметься рівень маркетингових ризиків. Для цього першим кроком необхідно 

побудувати аналітичну модель цільової функції. Проведення аналізу факторів маркетингових 

ризиків відповідно до впливу на статті доходів та витрат дозволяє розділити зони ризику для 

підприємства. 

Наступним етапом оцінювання ризику є аналіз факторів ризику, що включає визначення 

наслідків настання ризикової події, визначення ймовірності настання ризикової події та 

визначення рівня ризиків. Для того, щоб визначити основні джерела ризику для підприємства 

необхідно визначити основу групу показників, що здійснюватимуть вплив на рівень 

маркетингових  ризиків. Для цього необхідним є проведення аналізу чутливості з метою 

виділення групи показників, що зумовлює найбільший вплив на цільові показники. За 

допомогою застосування даного методу підприємство також матиме можливість знизити часові 

та грошові витрати на збір та обробку інформації. Після виділення основної групи показників 

необхідно визначити потенційні наслідки настання ризикових подій. Даний аналіз проводиться 

за залучення експертів. Наступним кроком є визначення рівня маркетингових ризиків. На основі 

виявлених факторів ризику та їх впливу на цільову функцію визначається діапазон зміни 

кожного з показників. Метою етапу є визначення меж, в яких може коливатися значення 

показників для подальшої оцінки. Діапазон зміни визначається лише для групи показників, до 

яких цільова функція є найбільш чутливою. Одним з найважливіших завдань є визначення 

потенційних коливань обсягів збуту підприємства та ціни на продукцію. 

Наступним етапом є інтегральне оцінювання маркетингового ризику, що реалізуватиметься 

за рахунок застосування імітаційної моделі, яка дозволить на основі аналізу різних ринкових 

сценаріїв розрахувати можливі значення цільової функції. На основі отриманих даних 

проводиться статистична обробка та визначається рівень маркетингових ризиків інвестиційного 

проекту. 
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В наше время для лиц, которые хотят заняться предпринимательством, имеют небольшой 

капитал и не обладают достаточными знаниями относительно того, как правильно его 

использовать, очень удобной является покупка франшизы. 

Франчайзинг - это тип организации бизнеса, при котором происходит передача прав на 

продажу продукции или предоставление услуг на договорной основе.  

Франшиза - это  право на ведение бизнеса, используя элементы торговой марки 

франчайзера.  

В чем плюсы такого бизнеса: 

- небольшие капиталовложения,  

- покупка права использования элементов торговой марки,  

- использование маркетинговых стратегий,  

- методов ведения бизнеса центрального офиса,  

- налаженные каналы поставки,  

- система подготовки кадров,  

- наличие уже разработанных технологий или продуктов и другое. 

На сегодняшний день в Украине самыми популярными такими предложениями с 

относительно небольшими вложениями, скажем, до 15 тыс $, есть: 

- МАФы и стойки внутри торгового помещения, предлагающие различных видов быстрое 

питание (бутерброды, блинчики, вафли, мороженное, чай/кофе и другое),  

- островки в торговых центрах с различными видами услуг и товаров (аксессуары, 

бижутерия, средства по уходу за телом, услуги маникюра, экспресс-причесок и другое), 

- маленькие заведения типа кофеен. 

Данный материал основан на опыте работы с франшизами услуг маникюра в Киеве.  

Интересно отметить, каким образом осуществляются маркетинговые стратегии в рамках 

франчайзинга. Часто центральный офис, который владеет определенным количеством 

заведений, предлагает использовать выработанные своим отделом маркетинга стратегии. Более 

того, в договоре, который подписывают обе стороны при покупке франшизы, может 

фиксироваться строгое следование этим стратегиям. Также могут быть описаны рамки, в 

которых руководство франшизы могут отступать от выбранной центральным офисом стратегии. 

Сегодня в Украине есть проблемы с осуществлением маркетинговых стратегий в рамках 

франчайзинга. В некоторых случаях их можно решить во время подписания договора, в других 

- с ними нужно справляться самостоятельно. Можно встретить примеры, когда целесообразно 

отказаться от покупки франшизы и самостоятельно начать бизнес.   

Проблемы, которые возникают при обязательном выполнении условий офиса, могут быть 

следующие. Естественно, что франшизы находятся территориально в разных местах, 

соответственно, у них разная целевая аудитория. Как пример, можно рассмотреть популярные 

сегодня островки в ТЦ с услугой маникюра – «nailbar», которые в свое время создали голубой 

океан на рынке услуг красоты. Они повысили ценность услуги маникюра, предоставив 

возможность клиентам обслуживаться без записи, быстро, при этом не снижая качество услуги. 

Целевой аудиторией были заняты делами женщины и мужчины, которые готовы немного 

переплатить, получив взамен качественную услугу быстро и в нужный им момент. Ни для кого 

не секрет, что в разных районах Киева в большинстве своем проживают разные по финансовым 

показателям слои населения. В случае, если франшиза находится в районе города, отдаленном 

от центра, меньшая часть целевой аудитории готова переплачивать за скорость предоставления 

услуги. И тут возникают разногласия во взглядах на ценовую политику между 

предпринимателем и офисом.  
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Также бывают проблемы в связи мало контролируемым исполнением франшизой 

обязательств по договору, которые влияют на всю сеть. Если вернуться к примеру, то речь идет 

об имидже ТМ. В случае с маникюром, каждый новый мастер, работающий в сети, обязан 

пройти тестирование в офисе. Тем самым проверяется качество работы мастера, которое имеет 

большое влияние на конечный результат. Если некоторые франчайзи этого не делают, то они 

имеют риск нанять неквалифицированного работника, который будет производить плохое 

впечатление о сети для клиентов. 

Часто у владельцев франшизы появляется желание расширить свою деятельность и 

открыть аналогичную точку в другом месте. Вместе с тем приходит понимание того, что можно 

обойтись без затрат на покупку франшизы и открыть свой аналогичный бизнес, не используя 

торговую марку франчайзера , экономя  на  этом приблизительно 50% стоимости. Возвращаясь 

к примеру, при покупке и работе с первой франшизой предприниматель приобретает знания и 

опыт, необходимые для правильного ведения бизнеса. В случае покупки второй франшизы 

предприниматель  получает лишь оборудование для уже понятного для него процесса продажи 

услуг со всеми тонкостями. Очень редкий случай, когда ТЦ предоставляет оренду площади для 

двух и больше точек для маникюра, если это не обусловлено огромной площадью ТЦ 

(например, DremTown). Поэтому у предпринимателя в 90% случаев не будет конкурентов в 

рамках данного ТЦ. Какая проблема может возникнуть при решении о открытии точки без ТМ? 

Сегодня на нашем рынке услуг nailbar есть лидер - ТМ "Експрес манікюр"("ЕМ"). Если 

предприниматель заявит о себе как о претенденте на место в ТЦ под маникюр и одновременно 

или даже чуть позже это сделает франчази "ЕМ", то предпочтение руководство отдаст "ЕМ", так 

как оно заинтересовано в наличии брэндов на своих торговых площадях.  

Данные проблемы существуют в рамках украинского бизнеса, и пока не имеют 

конкретных решений. Владельцы отыскивают оптимальные, максимально выгодные для себя 

пути ведения бизнеса. Но проблемы требуют внимания и разрешения, и, зная о их возможном 

возникновении, предприниматели могут предпринимать меры, что бы их избежать.   
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Постановка проблеми. Беручи до уваги стан сучасної ринкової економіки, можна 

зазначити, що їй присутні нестабільність та динамічність процесів, які відбуваються на ринку. 

Особливо дані тенденції характерні для харчової промисловості України, які проявляються у 

короткостроковості життєвих циклів окремих елементів бізнес-портфелю компаній. 

Підприємство, приймаючи участь в цих процесах, змушене адаптуватися до змін, які постійно 

відбуваються на ринку, тобто має забезпечити баланс між внутрішнім і зовнішнім середовищем з 

метою здійснення поставленої мети – підвищення власної ринкової вартості та отримання 

максимального прибутку. Для цього компанії необхідно обрати правильну стратегію, яка 

відповідала умовам зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш вдалою стратегією можна 

назвати стратегію диверсифікації, так як саме вона охоплює усі напрямки діяльності 

підприємства і дає змогу діяти так, щоб закріпити свої позиції у різних галузях і  забезпечити 

отримання найкращого результату. 

Мета статті. Метою даної наукової статті є розгляд і аналіз основних моментів 

диверсифікації діяльності підприємств харчової промисловості, в яких проявляються переваги та 

недоліки даного процесу. З’ясувати основні причини успіху на невдач, які визначають успішне 

проведення диверсифікації діяльності підприємства та класифікувати позитивні і негативні риси 

стратегії диверсифікації. 

Виклад основного матеріалу. Вибір і впровадження будь-якої стратегії діяльності потребує 

усвідомлення недоліків та переваг цього процесу. Нами були опрацьовані наукові джерела, 

зроблені висновки при проведенні власних досліджень. Відтак ми змогли виділити основні 

переваги та недоліки диверсифікації діяльності підприємства і класифікувати їх. 

Основними різновидами стратегії диверсифікації є споріднена та неспоріднена 

диверсифікація. Кожна з цих стратегій має свої переваги та недоліки. Як зазначає І. Ансофф, 

недоліки існуючих різновидів стратегії диверсифікації є значними, тому серед можливих 

стратегій росту стратегію диверсифікації бажано застосовувати лише тоді, коли вичерпані 

можливості інших стратегій [6]. Що стосується основних переваг диверсифікації, то при втіленні 

стратегії диверсифікації існує стратегічна відповідність між існуючим і новим різновидами 

бізнесу фірми, що є джерелом  її конкурентної переваги, з’являється  можливість маневрування 

інвестиціями в межах портфеля бізнесу фірми, зменшується залежність фірми від діяльності на 

одному цільовому ринку, який поступово може зменшитися [5]. До переваг диверсифікації 

можна віднести досягнення синергічного ефекту в різних видах діяльності підприємства, який 

проявляється в зниженні інтегральних корпоративних витрат за рахунок багатофункціонального 

використання ресурсів. Важливим моментом є те, що диверсифікація виступає як  «спосіб 

підвищення адаптивних якостей підприємства»  та виникає як «ефект різноманітності». 

Диверсифікація служить страховим механізмом і   підсилює конкурентні позиції бізнес-лідерів. 

При впровадженні стратегії диверсифікації відбувається розширення ключового профілю 

діяльності – досягнення критичної величини об’єму робіт, що дозволяє обійти конкурента, 

отримати цінові скидки, знизити питомі затрати на рекламу, взаємна підтримка репутації товару 

на ринку, покращення технології обслуговування і підвищення завантаженості відповідних 

потужностей. Відбувається перетворення стратегічних відповідностей у конкурентні переваги та 

розподіл фінансових ризиків з різними напрямками [1].  

Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш витратним способом зниження 

рівня фінансового ризику. 

Диверсифікація, як і будь-який економічний процес, окрім переваг, має також певні 

недоліки, а саме, як зазначає М. Портер, ними є: складність пошуку резервних коштів і 

підприємств для придбання, потреба у нових знаннях і навичках управлінського персоналу, 
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відсутність методологічної бази [4]. Для проведення більш детального стратегічного аналізу 

конкурентів потрібні великий об’єм інформації та особлива увага і знання управлінського 

персоналу. Тому стратегію диверсифікації слід визначати із врахуванням конкретних 

можливостей підприємства, його цілей і умов функціонування, необхідно постійно проводити 

комплексне дослідження визначення шляхів досягнення поставленої перед ним мети, що 

потребує залучення великих фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів. Варто 

зауважити, що не існує єдиного обумовленого часу, коли підприємство має прийняти рішення 

про застосування стратегії диверсифікації. Важливим є час виходу на ринок, так як 

підприємство має з’явитися на ньому або першим, як провідне підприємство, або другим, як 

найперший послідовник, або після основних конкурентів як останній послідовник. Висока 

вартість входження на нові ринки зобов’язує пам’ятати, що не можна ризикувати більше, ніж 

може дозволити власний капітал, необхідно враховувати наслідки ризику, адже ризик при 

проведенні диверсифікації діяльності підприємства зростає при вторгненні в нову для себе 

галузь. Необхідним є розуміння того факту, що «диверсифікація має зміст лише тоді, коли 

менеджер упевнений у прекрасних перспективах бізнесу»[3]. 

На основі наукових видань і власних досліджень ми класифікували переваги та недоліки 

стратегії диверсифікації  діяльності підприємства згідно зі сферами впливу. Отже, переваги та 

недоліки згідно зі сферами впливу бувають:  

- стратегічні (переваги – стабільність ділових стосунків, досягнення синергічного ефекту; 

недоліки – невизначеність, високий рівень ризику) 

- конкурентні (переваги – регулювання ринкових бар’єрів, підвищення 

конкурентоспроможності; недоліки – ризик злиття з конкурентом, збільшення числа 

конкурентів); 

- технологічні (переваги – обмін технологіями, розширення асортименту продукції; недоліки – 

не існує єдиного часу впровадження, потреба у негайному використанні нових технологій); 

- економічні (переваги – зростання прибутку, стабілізація бізнесу; недоліки – збільшення 

витрат, значні капітальні вкладення); 

- управлінські (недоліки – складність управління, відсутність методологічної бази); 

- споживчі (переваги – адекватне та оперативне реагування на задоволення потреб 

споживачів; недоліки – ефект диверсифікації може бути зведений до мінімуму споживачами, які 

не розпізнали якості диверсифікованого товару) [1]. 

Висновки. Розглянувши та проаналізувавши основні недоліки та переваги стратегії 

диверсифікації діяльності підприємств харчової промисловості, можна виділити позитивні та 

негативні чинники, які впливають на здійснення диверсифікацій них процесів, тобто 

впровадження стратегії диверсифікації. Необхідно зазначити, що чинники успіху та невдач є як 

об’єктивні,  так і суб’єктивні, що важливо враховувати при аналізі можливості та доцільності 

впровадження стратегії диверсифікації діяльності підприємства. На нашу думку, чинниками 

успіху є: привабливість бізнесу з точки зору рентабельності і можливості розвитку; стабільний 

фінансовий стан та місце даного підприємства в галузі на момент диверсифікації; асоціативні 

зв’язки між профілем підприємства та потребами галузі, куди диверсифікує підприємство; 

диференціація, ціна та якість продукції. До основних причин невдач можна віднести: відсутність 

стабільного фінансового та економічного стану даного підприємства на момент диверсифікації; 

відсутність зв’язків або слабий зв'язок  між сферою діяльності підприємства та потребами галузі 

та інші [2] 
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Характерна для більшості вітчизняних підприємств ринкова ситуація (нестача оборотних 

засобів, дефіцит фінансування, зменшення рівня попиту, відсутність ресурсів для реалізацію 

проектів, стратегічних задумів тощо) змушує компанії більш ретельно підходити до формування 

продуктово-ринкових стратегій, враховувати можливі ризики, грамотно розраховувати 

фінансові можливості та розпоряджатися своїми ресурсами.  Це пов’язано з ефективним 

управлінням портфелем бізнесів підприємства [1]. 

Портфель бізнесів – це збалансований набір видів економічної діяльності підприємства, 

котрий утворюють окремі стратегічні одиниці бізнесу (товари, бренди, підприємства, галузі 

промисловості тощо) і який забезпечує досягнення ринкових цілей та задач у встановлені 

строки. Ці бізнес-одиниці мусять підтримувати один одного, формуючи сильні і пом'якшуючи 

слабкі сторони підприємства. Доти, поки стратегічна одиниця бізнесу допомагає компанії в 

досягненні мети, її користь незаперечна.Концепція управління портфелем бізнесів промислового 

підприємства (в загальному вигляді) в рамках стратегічного менеджменту розширює простір 

прийняття рішень по ключовим маркетингового-управлінським стратегічним задачам, до яких 

відносяться [3]: 

- Ефективне підвищення рентабельності підприємства, що складається з набору. 
стратегічних одиниць бізнесу, які мають різні конкурентні позиції і знаходяться на різних 

стадіях кривої досвіду. 

- Створення та забезпечення ліквідності наявних бізнес-одиниць у майбутньому 
- Пошук привабливих ринкових сегментів для диверсифікації. 
- Оцінювання обсягу необхідних інвестиційних ресурсів. 
Процес управління портфелем бізнесів, крім етапів портфельного аналізу та планування, 

включає в себе також етап реалізації планового портфеля. Крім того, в процес включається і 

контроль за виконанням портфельних стратегій і динаміки зовнішнього середовища. Основний 

зміст ключових етапів процесу портфельного управління представлено на рис. 1 

 

Рис. 1 Процес управління портфелем бізнесів на промисловому підприємстві  

Перший етап – стратегічна сегментація промислової діяльності підприємства – включає 

аналіз поточних та перспективних видів діяльності підприємства та формування поточного 

портфеля його бізнес-напрямків.  

Наступним кроком є вибір концепції для аналізу портфеля бізнесів (тип портфельної 

матриці та/або їх набору), аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 

проводяться аналітичні роботи по діагностиці окремих складових портфеля. Також на етапі 

аналізу та планування портфеля визначається плановий портфель підприємства та нормативні 

стратегії для його складових – стратегічних одиниць бізнесу.   

Етап реалізації планового портфеля включає деталізацію нормативних стратегій поточних 

бізнес-одиниць. їх узгодження та остаточне затвердження. також на цьому етапі розглядається і 

при необхідності приймається рішення про диверсифікацію (її тип, спосіб тощо). У відповідності 

Виділення 
стратегічних 
одиниць 
бізнесу 

Портфельний 
аналіз та 
планування 

Реалізація 
планового 
портфеля 

Контроль 
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до обраних стратегій керівництво підприємством та його СОБ приймає рішення про зважений 

розподіл ресурсів компанії між наявними бізнес-напрямками. що надасть можливість досягти 

намічених цілей.  

Завершальним етапом процесу управління портфелем бізнесів підприємства є проведення 

контролю з метою оцінювання ефективності управлінського процесу та внесення до нього змін, 

при необхідності.  Так на цьому етапі передбачається оцінювання реалізації запланованих 

стратегій, контроль взаємодії стратегічних одиниць бізнесу, постійний моніторинг зовнішнього 

середовища з метою своєчасного відстеження можливостей та загроз, що можуть призвести до 

внесення корективів до стратегії.  

 

Список літератури:  

1. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О. Длігач. – К.: 

Алерта, 2012. – 272 с.   

2. Куденко Н. В. маркетингові стратегії фірми: монографія / Н. В. Куденко. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 245 с. 

3. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний: ученик / И. П. Хоминич. – М.: Рос. 

экон. акад. им. Г. В. Плеханова, 2008. – 155 с. 



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

88 

  



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

89 

 

Вітчизняний та міжнародний ринок БПЛА: основні 

тенденції та перспективи 
Коміссарчик О.Є. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail:komissarchik-e@mail.ru 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Зозульов О.В. 
 

 Аналізуючи більшість ринків, можна дійти висновку, що більшість з них та більшість 

товарів на них знаходяться на етапі зрілості життєвого циклу. Це в свою чергу вимагає від 

товаровиробників прийняття певних стратегічних рішень, що в більшості своїй свідчать не на 

користь подальшої роботи з товаром або ринком. Тому пошук ринків, що знаходяться на більш 

ранніх етапах ЖЦТ є особливо актуальним для товаровиробників.  До таких ринків відноситься і 

ринок безпілотних літальних апаратів. Тому даний ринок є об’єктом наукового інтересу, що і 
зумовлює актуальність теми. 

 Безпілотний літальний апарат (БПЛА) – літальний апарат, що здійснює політ без екіпажу 

на борту. БПЛА використовують у тих випадках, коли здійснення польоту з пілотом є 

небезпечним або економічно недоцільним. БПЛА складається з літака, наземного пункту 

керування та системи зв’язку.Ринок безпілотних літальних апаратів, що відповідно до 

вітчизняного законодавства є стратегічним, як частина авіаційної галузі, є відносно молодим 

(розробка БПЛА на території самостійної України розпочалась у 1995 році), проте напрочуд 

перспективним. Відповідно до прогнозів міжнародної компанії Frost & Sullivan обсяги світового 

ринку БПЛА зростатимуть на 4,08% щорічно (рис.1). 

  
Етап зростання характеризується зростанням обсягів продажу, загостренням конкуренції, 

що наочно представлено на рисунку 1. Тож, станом на 2012 рік у світі виробляється 1424 БПЛА 

як цивільного так і військового призначення. При чому військове призначення становить 63 % 

від загальної кількості.  

 Всі БПЛА цивільного призначення діляться на 10 категорій (Відповідно до класифікації 

Міжнародної асоціації безпілотних систем «UVS Internatoinal») відповідно до технічних 

показників та класу задач, що розв’язуються. В таблиці 1 представлені категорії БПЛА, технічні 

показники та відповідні класи розв’язуваних задач.  Варто також зазначити, що кожен 

наступний клас БПЛА може виконувати функції попереднього, проте це є економічно 

недоцільним. Більшість техніко – економічних показників є компенсаторними. 
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Таблиця 1 

Категорії БПЛА та відповідні типи розв’язуваних задач 
Назва Маса, кг Радіус дії, 

км 

Макс. висота, 

м 

Макс. тривалість  

польоту, год 

Напрям використання 

Micro <

 5 

<

 10 

250 1 Вимірювання рівня забруднення. Збір інформації 

міськими правоохоронними органами. Спостереження за 

публічними зборами, місцеві місії науки, атмосферні 

вимірювання,  
Mini <

20/30/1

50 

<

 10 

150/3

00 

< 2 

CR: Close Range 

(близької дії) 

2

5-150 

1

0-30 

3 000 2-4 Прикордонний патруль, післялавинне 

спостереження, спостереження за лісовими пожежами. 
Систематичний пошук, моніторинг стихійних лих, 

боротьба з міськими заворушеннями, аерофотозйомка 
SR: Short Range 
(середньої дії) 

5
0-250 

3
0-70 

3 000 3-6 

MR: Medium Range 
(середньої дії) 

150-500 
70-200 

5 000 6-10 Морське спостереження, спостереження 
прибережних територій, морський пошук та порятунок, 

моніторинг стихійних лих, невідкладна доставка 

медикаментів, доставка продуктів харчування. 

Спостереження дорожнього руху, контроль кордонів, 

постійний нагляд поліції, вимірювання зсувів  

 

MRE: MR Endurance 

(великої 

тривалості) 

5

00-1500 

>

500 

8 000 10-18 

 

LALE: Low Alt. Long 

Endurance (низька 

висота – велика 

тривалість) 

1

5-25 

>

500 

3 

000 

>24 поверхні, моніторинг крижаної шапки, 

моніторинг шахт. 

MALE: Medium Alt. 

Long Endurance 
(середня висота 

велика тривалість) 

1

000-
1500 

>

500 
 

5/

8 000 

24-48 Оцінка погоди, аерофотозйомка, вимірювання 

рівнів азоту. 

HALE: High Alt. 

Long Endurance 

(велика висота 

велика тривалість) 

2

500-

5000 

>

1500 

20 

000 

24-48 

Зважаючи на подану вище класифікацію доцільно проаналізувати виробництво БПЛА 

відповідно до поданої вище класифікації за найбільшими країнами – виробниками (рис.2).  

 
 Україна, за даними Міжнародної асоціації безпілотних систем «UVS 

International»   виготовляє 7 БПЛА та займає частку  в 0,51% міжнародного 
ринку. Вітчизняний ринок знаходиться на етапі становлення. Про це свідчить 

наявність чотирьох виробників, незначними обсягами збуту. Відповідно до 
міжнародного досвіду, цей ринок є перспективним, тож можна з впевненістю 

прогнозувати перехід і українського ринку БПЛА на етап зростання у 
майбутньому. Для цього необхідним є забезпечення норм використання 

безпілотних комплексів на законодавчому рівні. 
Проаналізувавши ринок безпілотних літальних апаратів України та світу можна зробити 

наступні висновки: 
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1) ринок є новоствореним та перебуває на етапі становлення (Україна) та на етапі 

зростання (міжнародний ринок); 

2) наразі випуском БПЛА займається 51 країна світу, серед яких Україна з часткою 

міжнародного ринку 0,51%. 

3) країною – лідером по кількості виробництва БПЛА є США (30,33%), далі – Франція 

(6,24%) та на третьому – Ізраїль (5,59%). 

4) всі БПЛА цивільного призначення діляться на 10 категорій відповідно до класифікації 

«UVS International». Третина виготовлених у світі БПЛА відноситься до Mini; 

5) ринок України є неготовим до використання БПЛА у повітряному просторі через 

відсутність відповідних законодавчих норм; 

6) відповідно до аналізу міжнародної конкурентоспроможності галузі виробництва БПЛА, 

Україна потенційно є конкурентоспроможною зважаючи на наявність вітчизняних важливих для 

даної галузі факторів. 

 

 Список літератури: 
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Оцінювання співвідношення високотехнологічного 

експорту та рівня економічного розвитку країн 

Корева О.О. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
Email: Ole4ka-Koreva@ukr.net 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Черненко О.В. 
Виробництво та експорт високотехнологічної продукції (ВТП) є важливим показником 

економічного зростання, так розвиток сектору високих технологій всередині країни 

супроводжується значним зниженням енерго- і матеріаломісткості виробництва, збільшенням 

обсягів зовнішньої торгівлі та прибутків, створенням нових робочих місць та зростанням 

продуктивності праці, підвищенням конкурентоспроможності економіки країни. Інноваційна 

діяльність, збільшенням кількості науково-технічних досліджень та розробок сприяє розвитку 

усіх галузей промисловості, розширенню міжнародного співробітництва та закріпленню країни 

на міжнародній арені. 

Основним завданням для кожної країни є вихід на міжнародний ринок із 

конкурентоспроможними товарами, збільшення їх експорту, що, зазвичай, сприяє розвитку 

національної економіки та підвищенню добробуту. Незважаючи на значний та потужний 

науково-технічний потенціал Україна займає досить слабкі позиції на світовому ринку 

високотехнологічної продукції та послуг. Виходячи з цього досить гостро постає питання щодо 

виявлення та реалізації можливостей щодо виробництва та експорту наукомісткої продукції, 

визначення тенденцій та вектору зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією із 

урахуванням досвіду інших країн. Дослідженням цього питання займалися багато вітчизняних 

науковців, серед яких Т.Г. Шеремет [1], М.Є. Федоненко, О.Б. Саліхова [2], С.В. Бреус та інші. 

Кожній країні притаманні своєрідні особливості та тенденції розвитку сектору високих 

технологій, які спричинені різними факторами, перш за все самою відмінністю між країнами, 

рівнем економічного розвитку, сукупністю політичних, правових, соціальних та технічних умов, 

масштабами та станом ринку, конкурентним середовищем. Так, за рівнем економічного розвитку 

країни поділяються на нові індустріальні країни, економічно розвинені країни, постсоціалістичні 

країни та країни, що розвиваються. 

Нові індустріальні країни характеризуються досить високими темпами економічного 

зростання, революційним розвитком технологій, орієнтації на виробництво складної 

високотехнологічної продукції: мікросхем, напівпровідників, обчислювальної техніки, 

програмного забезпечення, авіаційної та космічної техніки, телевізійного, радіо та 

комунікаційного устаткування, точних та оптичних інструментів. До нових індустріальних 

відносять ряд країн Латинської Америки та Азії. 

Економічно розвинені країни історично є лідерами у світовій торгівлі, великими 

експортерами наукомісткої та науково-технічної продукції. Цим країнам характерне 

виробництво товарів високо- та середньовисокотехнологічних галузей, серед яких електричні 

машини та прилади, автомобілебудування, фармацевтичні продукти, точне обладнання, 

авіаційна та космічна техніка, оптичні інструменти. До економічно розвинених відносять країни 

великої сімки, високорозвинені країни Західної Європи, інші країни з високими темпами 

соціально-економічного прогресу. 

Групі постсоціалістичних країн притаманний процес великомасштабних змін економіки та 

орієнтація на світових лідерів. Цим країнам в основному характерне виробництво та експорт 

продукції середньовисокотехнологічних та середньонизькотехнологічних галузей, наприклад 

автомобілебудування, електричних машин та приладів, транспортного обладнання, 

машинобудування, продукції суднобудування, металургії та обробки металу, нафтопереробки, 

хімічних продуктів. До постсоціалістичних країн належать соціалістичні країни централізованого 

керування, країни центральної Європи з перехідною економікою, молоді незалежні держави, 

утворені після розпаду Радянського Союзу, серед яких і Україна. 

Країни, що розвиваються є найчисленнішою групою. Вони характеризуються найнижчим 

рівнем розвитку науки і техніки, виробництвом та експортом високотехнологічної продукції, 

низькими темпами розвитку інновацій, малою кількістю наукових досліджень та розробок. Цим 

країнам притаманне виробництво продукції низько технологічних галузей, які включають 
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деревообробну та целюлозно-паперову промисловість, харчову, текстильну, металургію та 

машинобудування, вторинна переробка. До країн, що розвиваються належить більшість країн 

Африки та Азії, малі острівні країни, країни-експортери ресурсів [1; 2]. 

Для визначення вектору розвитку високотехнологічного ринку України проведемо 

порівняння високотехнологічного сектору України та декількох країн з кожної вищеописаної 

групи. На основі даних Світового Банку щодо частки високотехнологічного експорту (у % до 

ВВП) та розміру ВВП на душу населення формуємо рис. 1. 

 
Рис. 1. Співвідношення експорту ВТП та ВВП на душу населення за країнами [3] 

 

На основі рис.1 маємо наступне. Показники країн розосередились за групами, що свідчить 

про деякі спільні риси високотехнологічних ринків залежно від рівня економічного розвитку. 

Нові індустріальні країни характеризуються значною часткою високотехнологічного експорту 

(від 15 % та вище) та досить різними обсягами ВВП на душу населення (від 2 до 50 тис. дол.). 

Економічно розвинутим країнам характерні високі обсяги ВВП на душу населення (не менше 35 

тис. дол. на душу населення), але при цьому високотехнологічний експорт не перевищує 15 %. 

Постсоціалістичним країнам характерні невисокі показники ВВП на душу населення (не вище 20 

тис. дол.) та різні значення експорту ВТП (від 1 до 25 %). Показники кластеру країн, що 

розвиваються є найменшими: експорт високотехнологічної продукції становить  від 0 до 5 %, а 

ВВП на душу населення не перевищує 5 тис дол. 

Україна за даними Світового Банку експортує близько 1,1 % високотехнологічних товарів, 

а ВВП на душу населення становить близько 3,6 тис. дол. Тобто за цими показниками Україна 

опинилася серед групи країн, що розвиваються. Хоча об’єктивно Україна має набагато більший 

науково-технічний потенціал та можливості зростання високотехнологічного ринку і не може 

порівнюватися з країнами третього світу.  

 На основі проведеного аналізу можна зробити висновок що перспективним вектором 

розвитку високотехнологічного ринку є запозичення досвіду нових індустріальних країн, яким 

притаманні невеликі обсяги ВВП та значний розвиток сектору високих технологій. 
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На сегодняшний день, лояльность является одним из важнейших показателей 

конкурентоспособности предприятия. Начиная с 1980-х годов, когда Американское общество 

потребителей объявило, что удержание существующего клиента обходится компании в 5 раз 

дешевле привлечения нового, все большее количество производителей начали проявлять 

интерес к такой концепции бизнеса, которая опиралась бы на формирования пула лояльных 

потребителей. [1] 

В наиболее полном понимании лояльный клиент соответствует следующим условиям: 

- Устойчивая психологическая тенденция выбирать определенный бренд снова и снова, 

предпочитая его остальным. 

- Низкая степень вероятности переключения потребителя на другой бренд, даже при 

внесении каких-либо изменений в бренд (начиная от колебаний цены на товары, заканчивая 

символикой, используемой для идентификации бренда). 

- Высокая степень нечувствительности к действиям конкурентов. 

- Подключение (преобладание) эмоционального компонента совершения выбора среди 

предложений различных брендов. 

Следует также учесть временную переменную, т.е. в течении какого времени будут 

действительны данные условия. 

Рассматривая разные типы лояльности, в нашем случае остановимся на лояльности, 

связанной с отношением, то есть такой, которая предполагает активное включение и 

заинтересованность потребителя в выборе конкретного бренда. [2] 

Метод  NPS (Net Promoter Score) основывается на том, что респонденту задается всего два 

вопроса. Первый вопрос звучит как: «Порекомендуете ли Вы нас коллегам?». Ответом на него 

является ранг от 1 (min) до 10 (max), проставляемый респондентом по шкале Лайкерта. Вторым 

вопросом является предложение: «Пожалуйста, аргументируйте Вашу оценку». Ответ на него 

зачастую предоставляется в открытой форме, однако, может быть дополнен уточняющими 

альтернативами, заданными респонденту после открытого вопроса. 

Респонденты, поставившие 9 или 10 баллов, называются «промоутеры», так как по сути, 

запускают кобрендинговую программу собственной репутации и репутации компании. В свою 

очередь, статус «детракторов» получают те из респондетов, которые выбрали оценку ниже 

(включительно) 6. От общего процента ответов 9 и 10 отнимается общий процент 

«детракторов» и выявляется процент «промоутеров», который и считается основным 

показателем лояльности. 

Таким образом, метод NPS базируется всего на одном показателе – готовности клиента 

компании рекомендовать ее контактным аудиториям. Однако, ограничение исследования на 

единственном параметре не делает результаты нерепрезентативными, а скорее, упрощает его. 

Доказательством жизнеспособности метода являются результаты маркетингового исследования 

компании Satmetrix Systems, в рамках которого анализировалась корреляция положительных 

ответов клиентов на наиболее часто используемые при оценке лояльности вопросы с реальным 

поведением клиента (осуществление закупок у определенной компании). Рассчитанный 

коэффициент корреляции параметра «рекомендации» как показателя лояльности с реальным 

положительным поведением клиента составил 0,8. [3] 

Практика доказывает, что на 6 положительных рекомендаций о компании приходится 1 

приведенный клиент. Один «промоутер» в среднем дает 3 рекомендации, т.е. приводит в 

компанию 0,5 клиента. В свою очередь, 1 негативная рекомендация перебивает 5 позитивных. 

Поскольку недовольный клиент делится опытом со своими контактными аудиториями активней, 

то в среднем он дает около 5 негативных рекомендаций равных отлучению 5 клиентов от 

сотрудничества с компанией. Очевидно, удовлетворение клиентов и, главное, переведение их в 

категорию лояльных, должно стать одной из первостепенных стратегических задач компании. 

mailto:maria_kulikova@mail.ru
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Поскольку компании важно знать не только уровень лояльности своих клиентов, но и 

причины такого его значения, в методике предусмотрен второй вопрос – аргументация оценки. 

В рамках анализа результатов по данному вопросу выявляются драйверы лояльности, т.е. те 

характеристики сотрудничества с компанией (компаниями данной отрасли / направления 

деятельности в целом), которые являются важными для клиента и по которым он выставляет 

компании Х определенный балл. Таким образом, компания может составить собственный 

профиль по средним оценкам по драйверам лояльности, объясняющий, за счет каких 

характеристик компания удерживает определенный согласно NPS процент лояльных клиентов, 

а за счет каких – не может повысить его на данном этапе. 

Таким образом, основными преимуществами метода являются: 

- Простота. 

- Надежность. 

- Высокая степень корреляции фактического поведения клиента с уровнем его 

удовлетворенности и ответами согласно методике.  

- Высокая степень интеграции оценки в деятельность компании. 

- Возможность проведения регулярной оценки. 

- Возможность разработки четких рекомендаций по корректировке наиболее важных для 

целевого потребителя характеристик компании. 

Не смотря на неоспоримые преимущества методики ее эффективное использование 

возможно в случае удовлетворения ряда условий. Согласно Ф. Райхельду, ключевыми 

условиями являются: 

- Стратегическая форма объекта оценивания. 

- Маркетинг в компании рассматривается как ориентир всей деятельности. 

- В качестве критериев выбора товара выступает не только цена. [4] 

По мнению автора тезисов, перечень условий по использованию методики NPS следует 

дополнить следующими положениями: 

- Конкуренция на исследуемом рынке не является монополистической. 

- Компания владеет финансовыми ресурсами, достаточными для привлечения подрядчика 

по проведению исследования на условиях аутсорсинга. 

- Личностные отношения (особенно, в среде b2b) не являются ключевым аспектом 

сотрудничества между контрагентами на рынке. 

- Приоритетными в целях исследования являются оперативность его проведения и 

понятность специалистам компании разных уровней и профиля деятельности, а не детальность 

и полнота анализа лояльности в различных ее аспектах. 

- У компании есть стратегические, близкие конкуренты (нивелируется искривление 

результатов оценки как следствия выбора клиентом исследуемой компании без объективных 

альтернатив). 

- Этап жизненного цикла объекта исследования – зрелость. 

В случае выполнения всех приведенных выше условий, метод NPS даст адекватный 

результат, способный через один показатель описать уровень восприятия компании на рынке и 

дать толчок к положительным изменениям в ее деятельности. 
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Якісний аналіз дозволяє розглянути аспекти соціального життя з різних ракурсів, 

проникнути в реальність інших людей. Найбільшою складністю, на думку багатьох авторів, є 

необхідність відокремити свої особисті погляди від думок респондентів. Складність якісних 

досліджень проявляється на декількох рівнях. Перш за все, на задане запитання люди можуть 

відповісти, використовуючи різні слова, але маючи на увазі одне і те ж. Аналітик повинен 

розуміти, як порівнювати різні відповіді. Також, необхідно враховувати контекст, в якому була 

дана ця відповідь. Інтенсивність відповідей респондентів, їх здатність надати підкріплювати 

свою думку прикладами, стійкість їх позиції в ході дискусії - все це необхідно брати до уваги 

при аналізі. Аналітику необхідно сформулювати одне головне твердження, яке б 

підкріплювалося доступними доказами - щоб воно підтверджувалося неодноразовими 

висловлюваннями учасників і підтримувалося одразу декількома респондентам. У той же час, 

треба брати до уваги різноманітний досвід і сприйняття учасників та вміти визначати їх думку, 

навіть якщо вона подається в різних стилях [1]. 

Методичні задачі ефективного фокус-групового дослідження були визначені 

родоначальником фокус-груп Мертоном у 1956 році. Мертон із співавторами виділяють чотири 

базових критерію ефективного фокус-групового інтерв'ю. Виділені критерії отримали назви 

широкого, специфічного, глибинного і особистісного. 

Для ілюстрації широти Мертон використовує матеріали фокус-груп. Успішні групи 

обговорюють ряд тем, які охоплюють не тільки те, що дослідники вже вважали важливим, але 

також і ті теми, з якими дослідники навіть не очікували зіткнутися [2]. 

Під специфікою фокус-групової дискусії Мертон має на увазі одержання інформації про 

конкретні та докладні життєві переживаннях учасників. Коли позиції і думки виявлені, важливо 

їх категоризувати. Акцент на емоційний досвід дозволив дослідникам застосовувати принцип 

специфічності в фокус-групах, - принцип, який, як зазначає Морган, працює без зовнішнього 

стимулу [3]. При відсутності зовнішнього стимулу учасникам дискусії дуже легко робити 

узагальнення, але ця тенденція може бути нейтралізована при актуалізації особистого 

емоційного досвіду респондентів. 

Мертон із співавторами розглядають методичні прийоми досягнення необхідної глибини, 

щоб співставити характеристики респондентів з матеріалом, який вони обговорюють. Апеляція 

до особистого досвіду виводить на такий рівень глибини, який в процесі обговорення 

переноситься з індивідуального вже на цілу групу. 

Останнім критерієм ефективності, позначеним Мертоном, був особистий контекст: якими є 

механізми впливу в групі, наприклад, що це за особливий учасник, який змушує подивитися на 

речі певним чином? Метою було отримати такі спостереження, які дозволяють досліднику 

зрозуміти мотиви учасників щодо їх переваг по даній темі.  

Завдання аналізу фокус-групового дослідження - описати реальність так, як її розуміють і 

відчувають інші люди. Які б гіпотези не висував дослідник, він повинен бути готовий відкласти 

свої очікування в бік, якщо вони не підтверджуються тим, що говорилося в групах. Чим більше 

дослідник знає про тему дослідження і про учасників групи, тим більш імовірно, що він буде 

будувати певні здогади щодо майбутнього дослідження. Це може сильно обмежити аналіз і 

привести до неадекватних, непідтвердженими висновків [3]. 

Важливо також розуміти, що відповіді учасників не обмежуються лише словами. Дії і 

поведінка учасників групи також повинні враховуватися в інтерпретації. Треба звертати увагу 

на такі речі, як жести, мова тіла, гучність, тон голосу. 
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Розглянемо рівні інтерпретації даних. Вихідний («сирий») матеріал - опис - інтерпретація - 

рекомендація. Вихідний матеріал можна включити в звіт, але лише в якості виразної ілюстрації. 

Наступним етапом обробки даних є опис. Опис повинен відповідати меті дослідження. 

Інтерпретація безпосередньо пов'язана з вихідним матеріалом, мета інтерпретації - забезпечити 

розуміння з боку дослідника та замовника. Рекомендація є останнім кроком. На цьому рівні 

пропонуються різні стратегії та підходи, і аналіз виходить вже за рамки проведених фокус-груп. 

Дослідник повинен чітко розуміти, який рівень інтерпретації необхідний, щоб відповідати 

проведеним дослідженням і забезпечувати корисність отриманих даних [4]. 

Відповіді учасників, як правило, викликані певним стимулом - питанням модератора, 

коментарями інших членів групи. Завдання дослідника знайти цей стимул і інтерпретувати зміст 

відповіді в світлі цього стимулу. Контекст включає не тільки самі слова, але також тон і 

інтенсивність висловлювання. 

Частота висловленої думки відображає, скільки разів була згадана яка-небудь тема. 

Важливо зауважити, що це ніяк не пов'язано з кількістю людей, які виступили за цією темою. 

Тому частота може бути високою навіть у тому випадку, якщо всього один учасник групи 

систематично піднімає одну і ту ж тему. Частота висловлювань не завжди позначає важливість 

теми. Буває і навпаки: одиничний коментар, зроблений одним учасником, виявляється 

справжньою знахідкою. 

Екстенсивність коментарів вказує на те, скільки різних людей підняли дану тему. Часто це 

використовується для визначення кількості учасників, які висловилися «за» або «проти» теми, 

хоча в фокус-груповому дослідженні це може не мати ніякого значення. 

Як правило, люди висловлюють свої думки з різним ступенем інтенсивності. Інтенсивність 

передається гучністю голосу, тоном, швидкістю, акцентом на якісь особливо важливі для 

респондента слова. Важливий покажчик інтенсивності - зміна в манері мовлення. Якщо людина, 

що розмовляє повільно, раптом сильно прискорює темп (або навпаки), або людина починає 

говорити помітно голосніше чи тихіше, скрикувати або постукувати по столу - все це показники 

інтенсивності. 

Готуючи звіт, варто відповісти на питання, чи відображає він те, що висловили учасники 

групи. Так само необхідно зіставляти звіт з метою самого дослідження.  

Для вдалого аналізу необхідно чітко уявляти собі, який вид інформації і в якій кількості і 

деталях необхідний замовникові [4].  

Мета звіту буває різною, в залежності від ситуації. Тому, в першу чергу необхідно чітко 

уявляти собі аудиторію, для якої він складається. Процес надання результатів виконує три 

функції: 

1) повідомляє про результати (для того, щоб ця функція була виконана успішно, 

необхідно вибрати потрібні засоби передачі інформації, доступно передати результати і 

орієнтуватися на особливі інформаційні потреби людей, яким адресовано звіт); 

2) процес підготовки звіту допомагає самому досліднику з його подальшим аналізом, так 

як вимагає дисциплінованою, систематизованої організації всіх найбільш цінних висловлювань і 

знахідок. 

3) процес підготовки звіту призводить до появи письмового документа, який є вже 

історичним підтвердженням проведеного дослідження [4]. 

Для звіту по фокус-групах можуть використовуватися три варіанти звітностей: тільки 

усний, тільки письмовий і комбінований. Кожен вид звітності має свої різновиди, зі своїми 

перевагами і недоліками [4]. У своєму будь-якому варіанті звіт повинен відображати ключові 

тенденції, а також включати відібрані висловлювання в якості прикладів. Робота над звітом - це 

ретельний процес розгляду, категоризації та відомості в цілісну картину отриманих результатів. 
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Маркетинговые исследования украинского рынка 

мебельной фурнитуры (мебельные петли) методом 

косвенного анализа 
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НТУУ «Киевский политехнический институт»  

e-mail: mchchocolate@gmail.com 

Научный руководитель: ас. каф. промышленного маркетинга Царева Т.А. 
 

В настоящее время проведение маркетинговых исследований некоторых рынков Украины 

связано с определенными трудностями. В отдельных случаях компания-исследователь 

сталкивается с нехваткой информации в открытом доступе, иногда она вынуждена работать в 

ситуациях искаженных или неверных данных, иногда данные сознательно скрываются. Эти 

трудности преодолеваются с помощью привлечения дополнительных источников информации, 

информации по смежным областям, косвенных данных. Пример подобной работы – 

исследование украинского рынка мебельной фурнитуры, выполненное для одного из 

заказчиков компанией «Мебельный Консалтинг» в 2012 году.  

Заказчик планировал выйти на украинский рынок мебельной фурнитуры, с новой 

продукцией - мебельные петли турецкого производства.  

Перед компанией-исследователем были поставлены следующие задачи:  

1. Определение РЕАЛЬНОГО объема продаж мебельных петель в Украине. 

2. Соотношение продаж петель различных ценовых категорий (дешевые, средние и 

дорогие). 

  Для анализа рынка Заказчик предложил использовать данные украинской таможни, т.к. 

в Украине нет собственного производства мебельных петель и вся продукция, представленная 

на рынке – петли импортного производства. 

Компания не согласилась с Заказчиком в силу следующих аргументов: 

1. Мебельная петля,  по таможенным кодам, относится к достаточно большой группе - 

мебельная фурнитура. Выделение одной позиции среди сотен других является достаточно 

трудоемким процессом. 

2. Мебельная петля имеет небольшие размеры. Это позволяет завозить данный товар в 

Украину используя «черные» и «серые» схемы. Нелегальный ввоз (так называемая «черная» 

схема), по оценкам экспертов, составляет от 20% до 40%. Ввоз по «серой» схеме (занижение 

инвойса, количества ввозимой продукции и т.д.) составляет до 50% от официального импорта. 

При этом точных цифр нелегального ввоза данной продукции, естественно, ни у кого нет.  

  В связи с этим использование таможенных данных в методике расчета не позволит 

получить реальные цифры.  

Консалтинговая компания предложила другую методику, основанную на косвенном методе 

определения объема продаж мебельных петель. Суть ее заключается в следующем: 

Мебельная петля используется только для изготовления корпусной мебели (сырье – 

древесно-стружечная плита, ДСП). Таким образом, зная объем ДСП, можно определить 

количество единиц корпусной мебели, изготовленной из данной плиты, а следовательно и 

объем петель. 

Как правило, петли различных ценовых сегментов применяются в мебели 

соответствующих сегментов. Т.е. дорогие петли используются только в дорогой мебели, 

дешевые – в мебели эконом-класса и т.д. На основании данных о распределении продаж 

мебели по трем сегментам (эконом класс, средний и элит-класс) можно сделать выводы об 

объемах продаж петель каждой ценовой категории.  

Проведение исследований. 

Данные об объемах производства и ввоза ДСП были получены из различных источников и 

сравнивались между собой (включая запросы в Украинскую ассоциацию мебельщиков, 

Ассоциацию деревообрабатывающих и мебельных предприятий Украины "Мебельдеревпром" и 

частные компании). Также были использованы обзоры рынка консалтинговых компаний [1, 2]. 
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Сравнение и анализ всех данных позволил получить объем продаж ДСП на Украинском 

рынке в 2012 году  - 360 тыс. м3. 

Для определения процентного соотношения различных групп мебели были использованы 

данные маркетинговых исследований «Обзор рынка мебели Украины» [2] и проведен опрос 

служб маркетинга 15-ти ведущих мебельных компаний Украины компанией «Мебельный 

консалтинг». На основе этих данных были получены процентные соотношения различных групп 

мебели. 

Для расчета количества единиц мебели в каждой группе был введен термин 

«усредненная» мебель. Для каждой группы были получены данные в процентном соотношении. 

Для каждой позиции в группе был произведен подсчет количества фасадов и петель, 

применяемых для каждого фасада, и норма расхода ДСП. Общий объем ДСП был разделен по 

группам мебели (процентное соотношение групп мебели). Объем ДСП каждой группы 

разделили на объем ДСП, рассчитанный для 1 единицы усредненной мебели в каждой группе. 

Получили количество единиц мебели. Зная количество петель для каждой усредненной мебели, 

получили общий объем петель в количественном выражении. 

Для определения соотношения различных ценовых сегментов групп мебели был проведен 

опрос мебельных компаний и ряда ведущих экспертов мебельной отрасли. На основании этих 

данных было получено процентное соотношение 3-х ценовых сегментов. 

Для получения объемов продаж мебельных петель в денежном выражении, необходимо 

было получить данные о соотношении продаж стандартных и специальных петель (специальная 

петля стоит в несколько раз дороже стандартной) [3].  

Цены на стандартные и специальные петли всех ценовых групп были получены из 

открытых источников – сайты компаний, специализирующихся на продаже мебельной 

фурнитуры (всего 30 компаний).  

На основании всех данных был произведен расчет объема продаж мебельных петель в 

денежном выражении. 

Таблица 1. Объем продаж петель по ценовым категориям. 

Петли по ценовым категориям Vпетель (грн.) 

Дорогие 
стандартные 10 545 885 

специальные 14 061 180 

Средние 
стандартные 18 982 593 

специальные 17 576 475 

Дешевые 
стандартные 15 186 074 

специальные 16 873 416 

Vпетель   -объем продаж по ценовым категориям в денежном выражении 

Таким образом общий объем продаж петель на украинском мебельном рынке фурнитуры в 

денежном выражении составил: 

∑ Vпетель= 93 225 623 грн. 

Таким образом, использование косвенной информации позволило выполнить 

исследования с большой точностью, что было бы невозможно при использовании информации 

исключительно по рынку мебельной фурнитуры. 
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Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Черненко О.В. 
В сучасних умовах, проблема контролю ринкового середовища суб’єктами господарювання 

стає вкрай важливою. Це пов’язано з переходом від локального способу ведення бізнесу до 

глобального. Значний вплив на діяльність підприємств має розвиток інформаційних технологій. 

Під час трансформації суспільства до інформаційного виду інформація стає  найціннішим 

продуктом. Традиційно компанії отримують маркетингову інформацію щодо макро- та 

мікросередовища фірми за допомогою маркетингових досліджень. 

На сьогодні, Інтернет відкриває багато інших можливостей для отримання маркетингової 

інформації. Користувачі мережі стають все більш освіченими щодо можливостей Інтернету, 

більш активно користуються різноманітними сервісами всесвітньої павутини. Разом з тим, вони 

залишають в мережі великий масив інформації, який компанії можуть використати для власних 

маркетингових цілей.  

Загалом, вже сформувалась певна система маркетингових досліджень в мережі Інтернет. 

Вона являє собою окрім збору вторинної інформації, для якої Інтернет завжди був одним з 

пріоритетних джерел, також і первинну інформацію, отриману за рахунок традиційних методів 

дослідження перенесених у площину віртуальної реальності.  

Але, окрім таких традиційним методів, що передбачають пряму взаємодію з респондентом, 

розвиваються й методи, що засновані на пасивній участі респондента в дослідженні. Це 

пов’язано з розвитком технологічних можливостей інструментів Інтернет-маркетингу, з 

актуалізацією збору інформації про поведінку споживача на основі аналітики сайтів та ін.. 

Відповідно до системи маркетингових дослідження за Ілляшенко С.М., маркетингові 

дослідження в Інтернеті поділяються на два типи: перші – де респондент приймає активну 

участь, інші – респондент бере пасивну участі у зборі даних. Зосередимо увагу, саме на 

другому типі збору маркетингової інформації в мережі [1].  

Часто респондент, що  досліджується може не здогадуватися, що його дії в мережі 

відстежуються та стають об’єктом аналізу.  

З часом такі методи збору інформації стають дедалі популярнішими, оскільки вони мають 

ряд переваг: 

- Дешевизна, збір даних про респондентів в інтернеті є в декілька разів дешевшим за 
традиційні маркетингові дослідження; 

- Дозволяють отримати об’єктивні дані, оскільки респондент не здогадується, що його 
поведінку в мережі піддають аналізу, тобто це дає змогу уникнути ефекту соціально-бажаної 

поведінки досліджуваного.  

- Дозволяє охопити більшу аудиторію ніж традиційні методи. 
- Повний цикл дослідження займає менший період часу ніж традиційні дослідження [2]. 
Такі інструменти можна розділити на дві категорії - зовнішні, що можна отримати 

безпосередньо з мережі Інтернет та внутрішні або локальні, що знаходяться на комп’ютерах 

респондентів.  
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Рис.1. Джерела отримання первинної інформації без залучення респондента 

Систематизовано автором на основі [2] 

Розглянемо більш детально характеристику кожного з наведених джерел отримання 

інформації, для повного розуміння можливостей їх застосування і маркетингових дослідженнях. 

Таблиця 1. 

Характеристика джерел отримання маркетингової інформації в Інтернеті 
Тип 
джерела 
інформації 

Характеристика джерела Переваги Недоліки 

Лічильники 
відвідувань 
на веб-
сайтах 

Завдяки їм можна встановити такі 
відомості про користувача, як: 
з якого сайту був здійснений 
перехід; 
які переходи по посиланням 
здійснював користувач; 
як довго і на якій сторінці веб-сайту 
перебував користувач; 
скільки унікальних користувачів 
відвідують веб-сайт за певний 
проміжок часу. 

Доступність цієї інформації кожному 
користувачу, адже інформація з 
лічильників виводиться 
безпосередньо на сторінку, де він 
встановлений; 
Легка інсталяція та налаштування 
лічильника на своєму веб-сайті. 
 

Невисокий об’єм 
інформації стосовно того, 
які веб-сторінки відвідує 
користувач; 
У вільному доступі 
знаходиться не вся 
інформація з лічильників, 
більша її частина 
передається 
безпосередньо власнику 
 

IP-адреса 
користувача 

Завдяки ip-адресі можна встановити 
унікальність користувача, та його 
місцезнаходження (країну та 
інтернет-провайдера) 

Легкість визначення IP-адреси 
користувача та визначення його 
місце розташування 

Малий об’єм інформації, 
що надає IP- адреса 

Данні з 
соціальних 
мереж, 
інтернет-
блогів 
 
 
 

Даний тип даних заповнюється і 
відправляться на сервера власноруч 
користувачем. Враховуючи 
популярність даного типу контенту, 
можна дізнаватися дуже широкий 
набір фактів, починаючи з імені 
користувача, закінчуючи його 
домашньою адресою, вподобаннями, 
його фактичним місцеположенням та 
інше. 

Великий об’єм доступної 
інформації; 
Легкість її отримання; 
Можливість формування 
рекламного контенту направленого 
на певну групу користувачів; 
Визначення цільової аудиторії на 
основі вподобань, віку, статі та 
інших даних, що представляє 
користувач. 

Відсутність інструментів 
для перевірки 
достовірності інформації 
 
 

 

Журнал 
відвідування 
у інтернет-
браузері 

Зберігається у вигляді файлу 
локально на комп’ютері 
користувачів. Містить у собі 
інформацію стосовно сайтів, що 

відвідує користувач, відомості про 
запити та ін.. 

Можливість отримання повної 
інформації стосовно діяльності 
користувача в Інтернеті 

Для отримання таких 
даних необхідно згода 
користувача та доступ до 
його персонального 

комп’ютеру.   

HTTP Cookie Даний тип файлів, що допомагає 
веб-сторінкам ідентифікувати 
користувачів.  Данні з HTTP Cookie 
містять у собі логін та пароль 
користувача, певні конфігурації веб-
сайтів (зовнішній вид сторінки, 
закладки та інше) 

Висока точність визначеннях 
інформації стосовно відвідувань 
веб-сайтів користувачем; 
Можливість визначення активності 
користувача в залежності від часу, 
дня тижня; 
Можливість визначення пошукових 
запитів користувача. 

Також необхідний доступ 
до ПК користувача; 
Актуальність даних 
швидко змінюється. 
 
 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що Інтернет-технлогії відкривають нові 

можливості для покрашення маркетингової діяльності підприємств. Зокрема, процедура 

маркетингових досліджень удосконалюється у пошуку інформації щодо споживачів, 

зменшується тривалість циклу дослідження, збільшується можливість отримання не 

декларованих, а фактичних первинних даних про користувачів Інтернет мережі. Викладені 

альтернативні методи дослідження стануть у пригоді підприємствам, що мають обмежені 

можливості у проведенні класичних маркетингових досліджень з отримання первинної 

інформації.  
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В тезах розглянуто «соціальну мережу» як інструмент малобюджетних маркетингових 

досліджень для вирішення бізнес-задач, що виникають сьогодні перед підприємствами малого, 

середнього та великого бізнесу.  

Соціальна мережа (от англ. social networking service) — платформа, онлайн сервіс чи веб-

сайт, спрямована на побудову, відображення та організацію соціальних взаємостосунків [1]. 

Народження соціальних мереж почалося ще в 1995 році з американкого порталу 

Classmates.com («Одноклассники» сьогодні є його російським аналогом). Проект виявився 

успішним, і в наступні кілька років це сприяло створенню ще кількох подібних сервісів. 

Офіційним початком «буму» соціальних мереж прийнято вважати 2003 рік, коли були запущені 

LinkedIn, MySpace та Facebook. Варто зазначити, що LinkedIn створений  з ціллю підтримки та 

установлення ділових контактів, а MySpace та Facebook просто для спілкування та 

самовираження.  

В Україні соціальні мережі почали поширюватися пізніше – у 2006 з появою Однокласників 

та Вконтакте. На сьогоднішній день серед українських користувачів Вконтакте зареєстровано 

близько 20 млн. акаунтів, в «Одноклассниках» – 6 млн., а в Facebook – 2 млн. [2]. Ця цифра 

вражає і її не можна, не брати до уваги. Виникає логічне питання, як «соціальна мережа» може 

бути використана в маркетингу.   

Серед західних країн це питання неоднозначне, досліджено неповністю і розвивається як 

окремий науковий напрямок та маркетинговий інструмент під назвою Social Media Marketing 

(SMM) - маркетинг соціальних мереж. З точки зору теорії, під SMM слід розуміти процес 

залучення уваги цільової аудиторії до марки чи продукту через соціальні медіа-платформи за 

допомогою комплексу заходів по використанню соціальних медіа в якості каналів просування та 

вирішення бізнес-задач [3]. Слід звернути увагу на головну специфічну особливість SMM, яка 

полягає у принципі розповсюдження інформації. Інформація має розповсюджуватися не від 

імені компанії, а від користувачів, яких слід розглядати у якості каналів комунікації. Виходячи з 

цього, основним зусиллям в SMM є створення контенту, який користувачі самостійно, без участі 

організатора SMM, захочуть розповсюджувати через соціальні мережі. Прийнято вважати, що 

повідомлення, отримане від простих користувачів викликає більше довіри у цільової аудиторії. 

Це пов’язано з рекомендаційною схемою розповсюдження, що лежить в основі побудови 

соціальних взаємостосунків. Таким чином, SMM дозволяє вибірково впливати на вибрану 

цільову аудиторію, обирати площадки для комунікації, де вона найбільш представлена, а також 

засіб для комунікації з нею. 

Враховуючи таку специфічну особливість процесу розповсюдження інформації в соціальній 

мережі, окрім завдань маркетингових комунікацій SMM також ефективно вирішує завдання 

маркетингових досліджень, зокрема збору даних. Варто зазначити, що сама специфіка 

соціальної мережі дозволяє вірно виявити цільову аудиторію, оскільки користувачі самі надають 

про себе достовірну інформацію під час реєстрації. При вивченні персональних даних, що 

знаходяться у вільному доступі ми можемо отримати портрет споживача, і в залежності від 

наших бізнес-задач працювати з ним. Наприклад, попередній відбір респондентів для 

проведення маркетингового дослідження ми можемо провести, надавши у параметрах пошуку 

людей необхідні критерії – географію її проживання, вік, рід занять, освіту. Вибірково 

оглянувши сам профіль респондента – скажімо фотографії, де людина відпочивала літом, ми 

дізнаємось навіть про її соціальний статус.  

Залежно від необхідності проведення кількісного чи якісного дослідження, ми можемо у 

процесі опитування респондентів застосовувати на сьогодні вже дуже поширені серед 

користувачів соціальних мереж та звичні для них обговорення та програмні коди. Завдяки 
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таким інструментам соціальна мережа сприяє полегшенню встановлення комунікаційного мосту 

інтерв’юера із респондентом та суттєво зменшує кількість відмов потенційних респондентів від 

участі в опитуванні. Наприклад, якщо ми проводимо якісне дослідження і маємо 

використовувати відкриті питання, ми напряму спілкуємось з нашим респондентом або 

намагаємося залучити його до широкого обговорення конкретної тематики. Проведена нами 

апробація цього способу показала, що при цьому досить ефективно використовувати 

інструменти коментування зображень, повідомлень, новин. Цього можна також досягти за 

допомогою створення «штучної початкової зацікавленості» інших користувачів - декількох 

«аккаунтів-модераторів», які управлятимуть ходом обговорення та підживлювати зацікавленість 

конкретних представників цільової аудиторії. З нашої точки зору, існування 1-2 «аккаунтів-

модераторів» є необхідною і достатньою умовою для ефективного проведення збору якісних 

даних. Також слід відмітити, що у ролі «аккаунтів-модераторів» може виступати одна людина, 

що дозволяє суттєво економити бюджет дослідження.  

Для проведення кількісних досліджень і використання закритих питань, можна створити за 

допомогою спеціальних програмних кодів соціальної мережі спеціальну опитувальну форму з 

кількома чітко визначеними варіантами відповідей. Проведена нами апробація такого способу 

показало, що найбільш ефективно для кількісних досліджень використовувати маркетингові 

можливості певних груп та спільнот – об’єднання у соціальній мережі людей за конкретними 

інтересами. Так, наприклад, у найбільш привабливій для цільової аудиторії дослідження 

спільноті ми створюємо опитування і вибірково розігруємо подарунок серед усіх, хто прийме 

участь в опитуванні. Чим більше буде спільнота – тим більше цільових респондентів прийме 

участь. І чим довше проходить опитування – тим більше респондентів, і менша похибка його 

результатів. Варто додати, що застосування соціальних мереж у якості інструменту маркетингу 

не має комунікаційних чи часових бар’єрів, які завжди є при традиційних формах і методах 

збору даних. 

Можна зробити висновок, що соціальні мережі це нова, сучасна платформа, у якій можна 

дешево і ефективно проводити маркетингові дослідження. Ця тема є перспективною і потребує 

надалі детального вивчення та практичного застосування. 
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В современных условиях, при существующем разнообразии представленных на рынке 

компаний, большое значение приобретает выбор типа позиционирования, что, как правило, 

связано с конкурентной ситуацией, спецификой предоставляемых услуг, размером фирмы и 

прочим. 

В 1985 году в работе «Конкурентная стратегия» М.Портер ввел концепцию универсальных 

стратегий для достижения конкурентных преимуществ и выделил три основных типа: лидерство 

в издержках, дифференциация, фокусирование.[1] 

Лидерство в издержках характерно для крупных компаний; конкурентное преимущество 

здесь заключается в достижении эффективности производства путем экономии на масштабах 

издержек. Стратегия дифференциации базируется на уникальности продукта. Отличительной 

особенностью применения фирмой данной стратегии является использование методов 

неценовой конкуренции, что в свою очередь, требует повышения издержек. Стратегия 

фокусирования основана на выборе узкого сегмента рынка и получения конкурентных 

преимуществ благодаря использованию  особенности данных потребителей. 

На сегодняшний день малые и средние компании должны использовать маркетинговый 

подход в своей конкурентной среде и развиваться за счет нахождения дополнительных рынков 

сбыта, привлечения новых потребителей и расширения своего влияния. Данные преимущества 

компании могут получить, в частности, от выхода на международные рынки. Для малых и 

средних компаний это также связано с реализацией определенных особенностей 

предоставляемых товаров и услуг, способных дать конкурентное преимущество за счет 

уникальности свойств данной продукции по сравнению с аналогичной, так сказать,  

«унифицированной» продукцией крупных фирм, например, таких как транснациональные 

компании. В то время как крупные компании занимают основную долю рынка и ориентируются 

на широком круге потребителей, малые и средние могут выиграть благодаря предоставлению 

особых, специфических товаров и услуг, что в свою очередь позволит привлечь потребителей 

особых сегментов, а также будет способствовать бо льшему  насыщению рынка. В этом 

заключаться необходимость применения такими фирмами стратегии фокусирования. 

Однако, существуют определенные сложности, связанные с реализацией стратегии 

фокусирования. Во-первых, различия между потребностями отраслевого рынка и 

определенного его сегмента со временем могут сокращаться, таким образом, возникает 

опасность потери доли рынка из-за «временной» (перманентной) потребности в определенном 

товаре или услуге. Решением здесь будет выявление новых потребностей, проведение всей 

имеющейся потребительской группы через более тщательное сегментирование, позволяющее 

манипулировать удовлетворением потребностей всей группы, сокращая предложение там, где 

спрос падает, и повышая его там, где он растет.   

Во-вторых, не следует забывать, что конкуренты могут выделить сегменты внутри данного 

сегмента, такой «подрыв изнутри» может привести к потере части занимаемой доли рынка. 

Предотвратить данную ситуацию поможет постоянный мониторинг рынка спроса, чуткости к 

изменениям потребностей потребителей.  

Для решения прочих проблем, связанных с подобным ведением бизнес-деятельности 

самым лучшим вариантом будет обслуживание большей части или всех потребностей 

определенной группы потребителей и зависит от конкретной бизнес-ситуации. Портер называет 

этот источник позиционированием, ориентированным на потребности. 

Для реализации стратегии фокусирования на международном рынке компании следует 

уделять большое внимание неценовым факторам воздействия и коммуникации с 



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

105 

 

потребителями. На сегодняшний день самым успешным и эластичным для таких компаний 

является путь «экстенсивной связи» или краудсорсинг. 

Краудсорсинг – это передача определённых производственных функций неопределённому 

кругу лиц. Решение общественно значимых задач силами множества добровольцев, часто 

координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий[2]. 

Данный инструмент позволяет фирме привлечь заинтересованную узкую аудиторию 

потребителей и развиваться, будучи координируемой интересами и желаниями пользователей 

товаром/услугами. Преимуществом краудсорсинга также является  его эластичность в 

применении. Имея возможность аналитической обработки первичной и вторичной информации, 

получаемой за счет использования краудсорсинга и развитых информационных технологий, 

фирма может рассчитывать наиболее перспективные формы реализации своей концепции как 

при выходе на рынок, так и в международном маркетинге. Применение современные 

технологии, в особенности, это касается интернета, также способствуют возможности 

подключения к «мозговому штурму» территориально отдаленных потребителей, что расширяет 

сферу влияния компании.  

Использование концепции «маркетинга индивидуализма» и инструмента «маркетингового 

акционирования» дополняет функции краудсорсинга, значительно расширяя их. 

Маркетинг индивидуализма – это предположительная маркетинговая концепция, 

являющаяся усовершенствованной формой концепции маркетинга взаимоотношений. В данной 

концепции основной упор сделан на то, что в современных условиях потребительского выбора 

все чаще прослеживается тенденция к тому, что потребитель максимально стремится к своему 

самовыражению, посредством приобретения того или иного товара или услуги. Данная 

концепция предусматривает отделения потребителя как последнего пользователя, и 

приобщения его к производственному процессу, позволяющему ему самому создать себе 

необходимый продукт. Концепция также предполагает активное использование такого 

инструмента как краудсорсинг, более тесные коммуникации между производителем и 

потребителем и использование интернет маркетинга, вместе с современными видами 

технологий передач информации.[3] 

Маркетинговое акционирование – это специфический инструмент, используемый в 

маркетинговой деятельности, который рассматривает применение противоречий, связанных с 

желаниями потребителей и производителей достичь максимального удовлетворения своих нужд 

при минимальной затрате ресурсов на это удовлетворение, и предполагающий использование 

этих противоречий для получения выходы обоим сторонам путем становления потребителя как 

владельца определенных черт производителя, и получения за свою деятельность определенной 

формы поощрения, стимулирующего его дальнейшую деятельность.[4] 

Применение данных методов и концепций позволяет расширить возможности 

коммуникаций производителя с потребителем, что также является одним из преимуществ при 

выходе фирм на международный рынок, так как они соответствуют стратегии фокусирования, 

предполагающей удовлетворение нужд узкой целевой аудитории.  

К недостаткам применения краудсорсинга можно отнести повышенную сложность 

оформления прав на интеллектуальную собственность ввиду расширенного потока данных, 

которые будут реализоваться фирмой. 

Комплексное применение данных методов позволяет при помощи налаженной обратной 

связи непосредственно самим потребителям «создавать продукцию для себя», т.е. наиболее 

полно отвечающую требованиям.   
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Исследование регионального рынка подвесных 

лодочных моторов 
Фролов Д.Д 

ВУЗУ "Национальный горный университет" 
E-mail: deniska1993@gmail.com 

Научный руководитель: проф. каф. маркетинга Довгань С.М. 
 

Сегодня на данном этапе развития Интернет-продаж практически все товары можно 

приобрести в сети. Экспертами подсчитано, что больше, чем половина существующих товаров с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Многие представители малого 

бизнеса в сфере продаж дублируют номенклатуру своей торговой площади на интернет-

площадку. Этим они хотят прежде всего: 

 расширить целевую аудиторию;  

 расширить географию продаж; 

 снизить стоимость на определенные товары, исключив наценку за аренду, заработную  

плату персонала. 

В условиях насыщенности рынка сделать свой Интернет-магазин популярным является 

актуальной задачей. Рассмотрим ее решение с использованием инструментов маркетинговых 

исследований на примере представителя малого бизнеса, продающего подвесные лодочные 

моторы.  

Управленческая проблема для данного предприятия «Как сделать магазин узнаваемым  и 

популярным?», которая трансформируется в проблему маркетингового исследования: «Какие 

виды рекламы будут наиболее целесообразны для увеличения продаж лодочных моторов через 

Интернет». 

Основываясь на поисковых вопросах: 

● Как потребитель узнает о компании и предоставляемых услугах? 

● В каких точках продаж потребителю удобнее совершать покупку подвесного 

лодочного мотора? 

Была разработана анкета для проведения полевого исследования. Анкетирование 

проходило в «онлайн» режиме с помощью docs.google.com. Ссылки на анкеты размещались 

только на тематических сайтах и форумах в местах присутствия потенциальной  целевой 

аудитории: 

http://www.rybalka.com/   http://ohota.dp.ua/    http://vk.com/ 

В ходе исследования было опрошено 743 респондента.  В процессе исследований было 

установлено, что  38.5 % владельцев лодочных моторов совершили покупку именно в 

Интернет-магазине, т.е. они доверяют данному способу торговли.  

 

Результаты опроса(рис. 1) 

   
 
 

Проанализировав данные онлайн-анкетирования мы можем сделать вывод, что   

потенциальные клиенты привыкли доверять рекламе в сети и рекламе на ТВ и радио. 

Последнее, к сожалению, не всегда по карману схожим с заказчиком предпринимателям. 

 

 

 

 

Салон 49,3% 
Интернет магазин 

38.5 %;  

Другой вариант 
12,2%;  

http://www.rybalka.com/
http://ohota.dp.ua/
http://vk.com/
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Результаты опроса на вопрос «Какому виду рекламы вы доверяете»?(рис. 2) 

 
 

Также самым влиятельным фактором выбора конкретного продавца и марка товара, 

послужил  «совет друзей и знакомых», чему тоже стоит обратить большое внимание и наладить 

долгосрочные отношения со своими клиентами для получения позитивного отзыва. 

 

Выбирете несколько критериев которые могли бы остановить Ваш выбор на конкретном 

продавце подвесных лодочных моторов?(рис. 3) 

 

 
 

Выводы: 

1) Использование партизанского маркетинга в местах скопления потенциальных 

клиентов и на точках продаж конкурентов (раздаточный материал и контекстная реклама в 

магазинах, лодочных причалах и т.д.) 

2) Использование контекстной (баннерной) рекламы в поисковых системах. 

3) Создание позитивного образа компании для потенциальных клиентов посредством 

взаимодействия с ними в социальных сетях и тематических форумах , так-как именно 

«рекомендации » был выбран лидирующим видом рекламы среди опрошенных. 

4) Грамотный подход к позиционированию Интернет-магазина по определенным 

ключевым словам (ключевым фразам) во многом определяет популярность и доходы от 

Интернет-магазина. 

5) Использование социальных сетей и форумов для спам-рассылки и информировании 

потенциальных клиентов у существовании магазина, так-как их нужно расценивать как 

качественные и безграничные площадки для поиска новых клиентов. 

6) Специализироваться на продаже лодочных моторов таких фирм как, Honda, Suzuki 

,Mercury и Parsun так –как они по многим факторам в результате исследования в большей 

степени интересуют потребителя учитывая результаты опроса. 

 

 

Список литературы: 

1.Довгань С.М. Маркетинговые исследования: учебное пособие для студентов 
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Таблиця 1 

Аналіз сегментів ринку енергозберігаючих котелень м. 

Києва 
Чуб Г.Л. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: chubanna@mail.ru 

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Черненко О.В. 
 

Ефективність маркетингової стратегії підприємства визначається передусім чіткістю 

виокремлення цільових ринкових сегментів. [1] 

Сегмент ринку - це сукупність споживачів, які мають високу однорідності ринкової 

поведінки, чітко відмінної від інших на даному ринку, і яка вимагає специфічного комплексу 

маркетингу. 

Сегментація ринку - це систематичний процес виділення сегментів ринку, які потребують 

спеціально розробленого комплексу маркетингу і який спрямовано на посилення конкурентних 

переваг організації за рахунок реалізації економічних інтересів ринкових суб'єктів. [2] 

Була проведена сегментація ринку енергозберігаючих котелень та аналіз отриманих 

сегментів, з ціллю виокремлення найбільш привабливого. 

Аналіз сегментів 
Сегменти  Характеристики 

сегменту 
Характер 
попиту на 
енергозберігаю

чі послуги 

Ємність 
та 
попит  

Мотиви встановлення 
енергозберігаючого 
обладнання 

 

Конку
ренти 

Рента
бельні
сть 

Великі 
компанії 
міста 
Києва, що 
займаютьс

я 

будівницт
вом 
багатоква
ртирних 
житлових 

будинків 

Мають складну 
політику 
закупівель. 
Зацікавлені в 
даній послузі, 

тобто шукають 

необхідну 
інформацію та 
позитивно до неї 
ставляться. 

Найбільшим 
попитом 
користуються 
теплоізоляційні 
матеріали та 

послуги, а 

також існує 
незадоволений 
попит на  
впровадження 
енергозберігаю

чих котелень. 

Найбіль
ша 
ємність 
та 
попит 

серед 

усіх 
сегменті
в 

Очікують покращення 
якості опалення та за 
рахунок цього 
позиціонування даних 
будівель як елітного 

житла. На відмову від 

встановлення котельні 
може вплинути складність 
зміни встановлення 
котельні. Рішення про 
купівлю потрібно 

узгодити і з керівником 
будівельної компанії, і з 
інженером-
конструктором. Фактор 
надання кредиту має 
дуже великий вплив. 

Не 
існує 

31,52
% 

Середні 
компанії 
міста 
Києва, що 
займаютьс
я 

будівницт

вом 
котеджів 

Простіша політика 
закупівель. 
Зацікавлені в 
даній послузі, 
тобто шукають 
необхідну 

інформацію та 

позитивно до неї 
ставляться. 

У більшості 
будівельних 
компаній вже 
підписані 
довготривалі 
контракти на 

поставку 

котелень. 

Незнач
на 
ємність 
сегмент
у та 
попиту  

Очікують покращення 
якості опалення та за 
рахунок цього 
позиціонування даних 
будівель як унікального, 
незалежного від 

центрального опалення  

житла. Фактор надання 
кредиту має дуже 
великий вплив. 

Багат
о 
конку
рентів 

28,3
% 

Багатоква
ртирні 

житлові 
будинки у 
місті 
Києві,що 
відносятьс
я до ОСББ 

Велика кількість 
жителів, кожен з 

яких має голос у 
прийнятті рішення. 
У зв`язку з цим, 
дуже важко 
прийняти рішення, 
потрібно 
переконувати всіх 

Заміна 
лічильників 

досить відомий 
метод, проте 
більшість з них 
надає перевагу 
не 
обчисленню, а 
економії 

Значна 
ємність 

сегмент
у, проте 
вирізня
ється 
невисок
им 
попито

На даний момент жителі 
не задоволені якістю 

опалення, і відповідністю 
ціни-якості,тому вони 
очікують економії коштів, 
кращого опалення від 
встановлення котельні. 
На відмову від 
встановлення котельні 

Не 
існує 

18,7
% 

Таблиця 1 
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жителів будинку. 
Значний вплив на 

жителів має 
голова та члени 
правління ОСББ. 
Мають середній 
рівень доходу та 
відносяться до 

середнього класу.  

енергоносіїв. 
Тому великою 

популярністю 
користується 
встановлення 
енергозберігаю
чої котельні. 

м може вплинути 
недостатністість 

інформації, тому  дали б 
згоду на перехід будинку 
на автономне опалення 
після того, як така 
котельня була б 
встановлена в будинку 

знайомих. Думка голови 
правління має великий 
вплив, проте остаточне 
рішення приймаються на 
порядку денному зборів 
жителів будинку.  

Будинки 
котеджног

о типу 
(невелика 
кількість 
квартир – 
до 30 

квартир) у 
місті 
Києві, що 
відносятьс
я до 
ОСББ. 

Жителі котеджів 
відносяться до 

клієнтів з високим 
рівнем доходу та 
вищого класу 
населення. Вони 
відкриті до 

прогресу та 
відносяться до 
новаторів. 
Невелика кількість 
жителів – легше 
приймати рішення. 

У даного сегменту 
більший рівень 
прибутків - більш 
схильні до 
вкладання коштів 
на інновації. 

В більшості 
будинків вже 

встановлена 
котельня. В тих 
будинках, що 
під`єднані до 
центрального 

опалення, 
послуга 
встановлення 
енергозберігаю
чої котельні 
менш відома та 

користується 
незначним 
попитом. 

Незнач
на 

ємність 
сегмент
у та 
попиту 
на 

ньому 

Оскільки, жителі 
котеджних будинків 

задоволені якістю 
опалення в своїх 
будинках, то більшість 
жителів  не хотіли б, щоб 
в будинку була 

встановлена 
енергозберігаюча 
котельня. Також на 
відмову від встановлення 
котельні вплинули такі 
фактори як нестача 

інформації та багато 
перешкод в законодавстві 
України. 
 

В 
більш

ості 
вже 
встано
влене  

15,27
% 

Краще встановлювати енергозберігаючу котельню на етапі будівництва будинку або в 

будинок, що вже зданий в експлуатацію не більше 10 років назад. Великої різниці в технології 

встановлення котелень в залежності від кількості квартир(багатоквартирний будинок чи 

котедж)немає. Котедж та багатоквартирний будинок відрізняються кількістю поверхів та 

квартир. Технологія встановлення  для них однакова, тому відрізнятись може тільки потужністю 

котельної установки та площею сонячних колекторів. 

Процедура повернення кредиту для будинків, що вже здані в експлуатацію та відносяться 

до ОСББ набагато складніша, тому що плата по кредиту розбивається на кількість квартир 

(також має значення площа квартири) та додається до вартості комунальних послуг за місяць. 

Для будівельних компаній процес повернення коштів є традиційним.   

Отже, проаналізувавши всі отримані дані в таблиці 1, можемо зробити висновок, що 

найбільш привабливим сегментом є сегмент великих компаній, що займаються будівництвом 

багатоквартирних житлових будинків. 

 

Список літератури: 

3. Старостина А.А., Зозулёв А.В. Сегментация рынка. //Учебно-методические 

материалы по сегментации рынка по курсам "Маркетинг", "Промышленный маркетинг" и 

дипломного проектирования для студентов факультета менеджмента и маркетинга 

специальности "Маркетинг" всех форм обучения.- К.: НТУУ "КПИ", 1999. - 60 с  

4. Зозульов О.В. Сегментація ринку як основа маркетингової стратегії підприємства. 

// Маркетинг в Україні. - 2000. - № 4 (6) (спецвипуск). - С. 37-38.  
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WOW-ефект в комунікаціях інтернет-маркетингу 
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Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. каф. промислового маркетингу 
Лебеденко М.С. 

 

 

Проводячи комунікаційні кампанії в інтернеті на постійній чи на тимчасовій основі, 

маркетологи працюють з профільними агентствами або використовують власні відділи веб-

розробки та реклами в інтернеті. Рівень якості комунікацій на українському ринку хоч являється 

низьким, разом з тим постійно росте і орієнтується на досвід європейських та американських 

компаній. Тому як і в офлайн маркетингу потрібно використовувати інновації та інструменти, які 

найбільш відповідають вибраній цільовій аудиторії. Тому актуальність даної теми є на високому 

рівні, що спонукає до її детального вивчення. 

Серед інноваційних і трендових інструментів підвищення ефективності коммунікації можна 

виділити, так званий, «WOW-ефект». «WOW-ефект» - це використання неочікуваного дизайну 

веб-сайтів, медійного контенту, анімація та нестандартна механіка роботи функціоналу веб-

сайтів і медійного контенту. Для того, щоб правильно використовувати даний ефект, потрібно 

вивчити передумови його виникнення та правильне його використання в комунікаційних 

кампаніях. 

До цього часу дана тема не піднімалась в наукових роботах. 

Вивчаючи передумови виникнення ефекту, було проаналізовано сотні веб-сайтів різних 

компаній та підприємств в контексті як емоціональної складової так і ефективності подачі 

інформації. Для того, щоб однозначно визначити переваги використання WOW-ефекту потрібно 

проаналізувати особливості цільової аудиторії в кожному конкретному випадку, а також 

розраховувати економічні показники ефективності використання тих чи інших рішень. Оцінка 

ефективності відбувалась завдяки якісним опитуванням користувачів веб-сайтів, а також 

завдяки показнику конверсії (відношення відвідувачів, що зробили корисну дію на сайті до всіх 

відвідувачів сайту) [1]. 

 Використання WOW-ефекту не обмежується промо-сайтами та медійними банерами. 

Зручна анімація, яка дозволяє звернути увагу, більше акцентувати на важливій інформації на 

корпоративних сайтах також є важливим елементом. Порівнюючи стандартні «безликі» веб-

сайти компаній і цікаві, яскраві, вражаючі веб-сайти, можна побачити різницю у результатах їх 

роботи – створення та підтримка іміджу, комунікація з клієнтами, продажі через сайт, звернення 

із запитами до співпраці, тощо. Використання ефекту потребує подальшого теоретичного та 

практичного вивчення. 

 

    Список літератури: 

1. Блог про SEO, SMO, SMM, SEM, HTML, CSS, Javascript, PHP, безпеку та інші цікаві речі, 

потрібні кожному розробнику сайтів, блогів, а також в інтернет-менеджменті і маркетингу..  — 

2011.— Режим доступу до блогу.:  http://seoblog.org.ua/457/— Назва з  

екрану. 
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Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних 

потреб ринку 
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Актуальність теми. Посилення глобалізаційного впливу та розширення можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють підвищення значення комунікаційного 

забезпечення при розповсюдженні інновацій на ринках. Сучасною тенденцією є зменшення часу 

між появою інноваційної продукції на ринках. Це вимагає відповідного комунікаційного 

забезпечення взаємодії споживачів, партнерів, підприємств на ринках високотехнологічної 

продукції. Сучасний «свідомий» споживач у гонитві за новітніми розробками не завжди зберігає 

належну прихильність до відомих торгових марок та брендів. Прагнучи активно задовольнити 

свої змінні інноваційні потреби, споживач вимагає особливих підходів до маркетингової 

комунікаційної взаємодії. 

Постановка проблеми та огляд основних публікацій. Актуальні питання комунікаційного 

забезпечення відображено в працях таких вітчизняних і закордонних вчених-маркетологів як: 

Дж. Бернет, Т. Г. Діброва, О. В. Зозульов, С. М. Ілляшенко, М. А. Окландер, Т. О. Примак, 

Є. В. Ромат, Дж. Росситер. Проте в наявних наукових працях залишаються не повністю 

розкритими питання оцінки комунікаційного забезпечення прихильності споживачів до торгової 

марки, бренду при стрімкому розповсюдженні інновацій на ринках. Водночас, потребують 

подальшого дослідження і з’ясування питання збільшення споживчої корисності інновацій та 

оцінки маркетингової ефективності комунікаційного забезпечення інноваційних потреб ринку. У 

другій декаді ХХІ століття важливим є урахування психологічних складових поведінки 

споживача при виборі інновацій. Слід визначати особливості процесу взаємодії (взаємозв’язків) 

комунікацій та інновацій, інтеркорпорування інновацій і комунікацій. 

Основний текст. Важливість та пріоритетність маркетингової інноваційної політики 

підтверджується створеними багаточисленними рейтингами інноваційності підприємств. З нашої 

точки зору, слід звернути увагу на проведений американською фірмою fastcompany.com 

рейтинг п’ятдесяти найбільш інноваційних компаній світу. Згідно з таким ранжуванням перші 

місця посідають відомі бренди: Apple, Facebook, Google, Amazon, Square (нова платіжна 

система), Twitter, Tencent (найбільший Інтернет-провайдер Китаю). Як бачимо, більшість 

інноваційних фірм пов’язані з розробкою комп’ютерних систем, програмного забезпечення, 

Інтернет-сервісу. На цих підприємствах комплекс інформаційно-комунікаційних технологій 

поєднується з інтенсивним комунікаційним діалогом зі споживачами. Це значно підсилює 

прихильність споживача до новітніх розробок компаній. Варто звернути увагу на компанії 

Siemens AG, Dropbox (онлайн-сервіс зі зберігання файлів), Kiva Systems (виробник роботів для 

автоматизації складів), які посідають чільні місця у двадцятці рейтингу та відомі своїми 

інноваційними розробками. У комплексі заходів комунікаційного забезпечення інноваційних 

потреб споживачів чільне місце посідає участь у всесвітньовідомих виставках 

високотехнологічної продукції. У рейтингу, як і в багатьох інших, ми не знайдемо фірм з України 

та БСРСР, що підтверджує не достатньо високу інноваційну цінність, яку спрймають споживачі 

[1]. Впровадження відповідного комунікаційного забезпечення дозволить підвищити потоки 

маркетингової цінності. 

Зменшення часу між впровадженням інноваційних розробок опосередковує певну часову 

ринкову асиметрію, яка дозволяє підприємству впродовж терміну володіння новими 

технологіями отримувати конкурентну перевагу. Комунікаційне забезпечення споживчої 

корисності інновацій взаємопов’язане з наявними в науці інтегрованими моделями поведінки 

споживачів. С. М. Ілляшенко справедливо зазначає про важливість вивчення в таких моделях 

впливу зовнішніх, внутрішніх, ситуативних факторів на процес ухвалення споживачем рішення 

про покупку, визначення реакції на покупку   [2, с. 733, 734]. Важливим є виокремлення 

чинників, що впливають на формування маркетингових комунікацій (МК). Серед виокремлених 

Т. Г. Дібровою чинників слід при розповсюдженні МК в інноваційному маркетингу брати до 
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уваги такі: особливості ринку, стратегії охоплення ринку, специфіка споживчого вибору, 

життєвий цикл товару, обізнаність споживачів про товари [3, с. 19]. 

Зростаюча кількість інновацій та зниження часу між впровадженнями новинок вимагає 

належного комунікаційного забезпечення інноваційного циклу. Важливим заходом із 

підвищення задоволеності споживачів на основі розширення комунікаційного забезпечення є 

пакетна пропозиція «Експрес діагностика» зі знижкою 40%, що надається автоцентром «Богдан 

Авто» для пошановувачів Hyundai. Також мережа «Богдан-Авто Холдинг» надає сервісне 

обслуговування за накопичувальною дисконтною програмою «Акумулятор». На сьогодні 

ринковою силою володіють Інтернет і продавець. Тому, на відміну від попередніх масових МК, 

зараз збільшення продажів забезпечується активним застосуванням мережевих технологій 

комунікацій. 

Автомобілі Skoda, що виготовлюються на ПрАТ «Єврокар» представляють собою 

високотехнологічний продукт, тому постійно проходять попередню оцінку споживачами в 

процесі комунікаційного забезпечення. Так, згідно видання AutoBild споживачі виказали своє 

відношення до двадцяти провідних марок автомобілів вітчизняного авторинку. Споживачі 

надали високу рейтингову оцінку автомобілям Skoda, що відбилося у значному рівні їх 

лояльності по відношенню до цієї марки: 95% власників Skoda виказали схильність до 

повторної покупки [4]. Тобто, комунікаційне забезпечення інноваційного процесу дозволяє 

отримати європейську якість товарів-новинок при вітчизняній платоспроможності. 

Інтерактивний діалог зі споживачами є важливим при оновленні товарних ліній, коли 

відбувається диференціація, кастомізація, індивідуалізація он-лайн замовлень. 

Висновки. Отже, необхідно в маркетинговому комунікаційному забезпеченні інноваційної 

діяльності підприємств досягати ефективного задоволення інноваційних потреб ринку, що варто 

здійснювати завдяки координації внутрішнього маркетингу та адаптації до впливу чинників 

ринкового оточення. Удосконалення маркетингових комунікацій в процесі управління 

інноваційною діяльністю промислових підприємств сприятиме формуванню комунікаційних 

складових цінності, іміджу інноваційної марки, підвищенню конкурентних переваг інноваційних 

товарів, покращенню прихильності споживачів до бренду. 
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Основні тези: 

На початку цього століття оформився новий термін – територіальний брендинг. Брендинг 

територій є новим методом ведення конкурентної боротьби між країнами та містами. Розглянуто 

можливості та ризики територіального брендінгу. Запропоновано напрямки розвитку та 

позиціонування Києва. 

Брендинг територій (також використовуються терміни територіальний маркетинг, брендинг 

місць, маркетинг місць) – відносно новий термін, що включає в себе поняття національного 

брендингу, регіонального маркетингу та міського маркетингу. Поняття територіального 

брендингу як такого оформилося у 21 столітті, проте ще у Середньовіччі з’являється різновид 

інтуїтивної діяльності, яка достатньо схожа на брендинг територій. У ті часи він мав релігіозний 

та світський характер.  

Тема є актуальною, оскільки нині територіальний брендинг, а саме брендинг міст, займає 

неостаннє місце у професійному позиціонуванні країни в цілому. У сучасному світі поняття 

бренду стає глобальним. Брендинг широко увійшов у більшість сфер людського життя, 

брендами можуть бути люди, компанії, міста, цілі державні інститути, міністерства та організації. 

Проте найголовніший бренд, на реконструкцію та просування якого не можна жаліти коштів – 

сама держава. 

Сучасний світ переживає «війну територій», коли суперництво міст, регіонів та країн за 

ресурси перетворило їх з простих географічних одиниць у товари, що мають свою вартість. 

Тому у багатьох країнах актуальним трендом став територіальний брендинг, що дозволяє 

залучати інвестиції у національну економіку, розвивати туризм, створювати позитивний образ 

держави в очах населення та світової спільноти. 

Отже, ця тема є актуальною, оскільки бренд для країни та окремого міста настільки ж 

важливий, як і бренд для компанії, тому що він створює відносини з цільовою аудиторією 

(жителі та туристи), формує емоційну прив’язаність та лояльність до географічної одиниці.  

Наразі, після закінчення Чемпіонату з футболу «Євро-2012», міста України, в яких 

проходили футбольні матчі, вже не позиціонуються як «футбольні столиці». Під час проведення 

«Євро-2012» при позиціонуванні міста втратили свою самобутність. Автори ідей спиралися лише 

на футбольну складову. Тому після завершення чемпіонату, бренду міст як таких не було 

(виключення складає лише Львів).  

Нині вже створена програма просування бренду України, проте просування цілого повинно 

складатися з частин, тобто просування бренду країни має здійснюватися паралельно із 

просуванням міст, а особливо столиці. Ще нещодавно Київ не мав свого логотипу. Логотип було 

обрано методом конкурсу на Інтернет-ресурсі наприкінці 2012 року, проте не розроблено ще 

жодної концепції або програми.  

Саймон Анхольт стверджував, що формування територіального бренду є однією із форм 

протидії викликам та кризовим явищам глобального світу. У довгостроковому періоді потужний 

територіальний бренд сприяє забезпеченню та підтримці конкурентоспроможності тій або іншій 

території за рахунок концентрації необхідної для її розвитку ресурсної бази: інвестицій, об’єктів 

інфраструктури, людського інтелектуального капіталу тощо. Він попереджав, що реклама 

території, що не підкріплена реальними діями для покращення інвестиційного клімату, 

туристичної інфраструктури, рівня життя, - це не брендинг. Це просто реклама території. 

Реклама може обіцяти, та не виконувати, а брендинг – виконує обіцяне[1]. 

Також, інший дослідник цієї теми, а саме Ван Гелдер Сікко, стверджує, що виходячи з 

принципу циклічності розвитку, найбільш вірогідними кандидатами на брендинг будуть 

території, що переживають будь-яку кризу, аніж географічні одиниці, що мають економічну, 
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культурну, соціальну стабільність[2]. Спираючись на це твердження, існує велика вірогідність 

того, що професійно розроблений брендинг України та українських міст, матиме позитивний 

ефект.  

Під час процесу брендингу необхідно чітко уявляти кожен сегмент цільової аудиторії, його 

об‘єм, інтереси та потреби. У територіальному брендингу виділяють чотири основні цільові 

аудиторії:   

- інвестори – шукачі можливостей; 

- підприємці – шукачі робочої сили; 

- місцеві жителі – шукачі кращого життя; 

- туристи – шукачі нових вражень. 

Точкою опори виступають туристи. Потік шукачів пригод  забезпечує бажаними благами 

місцевих жителів та підприємців. А активізація процесів у регіоні, у свою чергу, формує 

комерційний інтерес інвесторів.  

Завдяки проведенню чемпіонату було значно збільшено потік туристів не тільки під час 

футбольних матчів, а й після закінчення змагання. Тож Україна, як і Київ, має значні 

перспективи. Однак, необхідно прораховувати небажані наслідки та ризики. Надлишкова 

популярність місця може призвести до перенаселення, транспортних заторів, погіршення стану 

культурних та історичних пам’яток, подорожчання послуг, мультикультуризації та швидкого 

зношування об’єктів інфраструктури, погіршення стану екології.  

Проте, на мою думку брендинг необхідний для територій, головною метою яких стоїть 

покращення рівня життя. 

Київ має потужні культурні та історичні ресурси, що є привабливими для туристів та 

жителів міста. На мою думку, необхідно відродити старі київські легенди та створити нові, 

використати персонажів із легенд. З культурної точки зору Київ буде позиціонуватись як місто 

легенд та міфів, це буде доволі привабливим для туристів. Це матиме більший ефект при 

співпраці із туристичними агенціями. Територіальний брендинг передбачає покращення рівня 

життя, а отже і стабільність економічного стану, а це призводить до більшої привабливості для 

інвесторів. 

Висновки: 

Брендинг територій дає великі можливості, якщо знайти правильний підхід. Практично у 

кожного міста та країни є історичні посилання для акцентування територіальної ідентичності, 

необхідно знати історію, міфи та легенди, щоб їх виявити, та методологію процесу, щоб їх 

розвинути. 

Окрім цього, щоб успішно позиціонувати Україну як бренд, необхідно паралельно 

розвивати бренди міст країни, зокрема столиці.  

Київ та Україна загалом можуть конкурувати з країнами Заходу, оскільки вони мають 

величезний потенціал, який у майбутньому можливо реалізувати, необхідно лише розробити 

стратегічно правильну програму та втілити її в життя. Цей рік став визначним для країни в 

цілому, адже проведення чемпіонату відкрило Україну для туристів з нової, привабливої та 

позитивної сторони.  
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Сучасний етап розвитку економіки характеризується появою великої кількості товарів-

новинок. Це пояснюється низькою факторів. Перенасиченість ринку однотипними товарами, 

наслідки криз спонукають компанії пильно слідкувати за науковими досягненнями та вкладати 

кошти у розробку нових технологій та товарів. Наукові інновації дозволяють створити міцну 

конкурентну перевагу. Однак етап виведення на ринок будь-якої інновації вимагає від 

підприємств докладати великих комунікаційних зусиль, для того, щоб привернути увагу 

споживачів до нового товару та роз’яснити їм сутність інновації.  

Компанії-конкуренти знаходяться в однакових ринкових умовах. Тому  для конкретного 

промислового ринку зазвичай характерне використання однотипних інструментів 

маркетингових комунікацій усіма компаніями-конкурентами. Проте на промисловому ринку 

споживачами при прийнятті рішення використовуються раціональні мотиви. В такій ситуації 

увага промислового споживача повинна спрямовуватися маркетинговими комунікаціями на 

зосередження на перевагах самого товару. Тому компаніям необхідно обирати та 

впроваджувати такі інструменти маркетингових комунікацій, що дозволили, з одного боку, чітко 

роз’яснити споживачам переваги і способи використання товару-новинки а, з іншого, 

сформувати обізнаність про його марку. 

Протягом 2012 р нами було проведено дослідження застосування різних інструментів 

маркетингових комунікацій представниками різних промислових ринків при виведенні ними на 

ринок їх товарів-новинок. Усього було проведено спостереження за виводом на промислові 

ринки 32 товарів-новинок (деякі з них надано у переліку [1]-[3]). Дослідження показало, що 

найбільш часто підприємства промислових ринків застосовують семінари (22% компаній), 

тематичні статті (19,5%), участь у тематичних виставках (18,3%), директ-мейл (13,4%), 

стимулювання збуту (12%), обговорення на інтернет-форумах (8,5%), інші (6,3%).  

Як бачимо, у сьогоднішніх ринкових умовах найпоширенішим на промислових ринках та, 

як наслідок, найдієвішим інструментом маркетингових комунікацій є семінари, які 

організовуються під час тематичних виставок та безпосередньо на території компаній-

продавців. Це можна пояснити тим, що в ході семінарів увага цільової аудиторії, 

сконцентрованої в одному місці, зосереджується саме на товарі-новинці конкретного 

підприємства при мінімальному впливі конкуренції. У компанії є нагода представити споживачам 

всі переваги даного товару та навчити їх правильно ним користуватись.  

Проте не слід забувати, що використання одразу декількох інструментів маркетингових 

комунікацій підвищує значимість комплексу просування. Інструменти комунікацій повинні 

підсилювати один одного, що створюватиме ефект синергії. Для досягнення цього слід один 

інструмент маркетингових комунікацій застосовувати у якості основного і декількох допоміжних, 

з точки зору розміру розподілу бюджету серед різних інструментів маркетингових комунікацій. 

Визначення основного та допоміжних засобів залежить від цілей, які ставить підприємство 

перед товаром-новинкою на промисловому ринку. Проте впроваджуючи товар-новинку 

найдоцільнішим буде основним засобом маркетингових комунікацій обрати семінари, а 

допоміжними - участь у виставках, публікацію тематичних статей, директ-мейл. 
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Сучасна епоха характеризується великою кількістю джерел інформації, а також 

інструментів спілкування, що постійно удосконалюються. Цілком очевидно, що звичайна 

структура персональних інтернет-комунікацій переживає процес серйозної трансформації та 

модифікації. Постала необхідність перегляду звичних комунікативних теорій, оскільки вони все 

більше віддаляються від реального життя і вже не являють собою цілісної структури. 

В історії науки про комунікації вже давно були виконані перші спроби дослідження і 

створення загальної теорії. Як зазначає Ф.І. Шарков, перше узагальнення понять теорії 

комунікацій було зроблено Г.Спенсером, Т.Парсонсом, Р.Мертоном у класичній позитивістській 

теорії.  

У сучасній науці проблему підкреслює А. Тоффлер, Е. Шумахер, С. Мендловіц, Р. Фолк, Г. 

Гендерсон та ін. 

У даних умовах, на перший план виходить досвід digital-спілкування, який буде, 

безумовно, корисний як користувачам, так і творцям комунікативних інструментів. 

Простір інтернет-спілкування стає все більш особистим і багато в чому залежить від 

особистих переваг користувача, який сам приймає рішення, з ким, коли і за яких обставин буде 

відбуватися спілкування. На думку Йова Шохама, професора комп'ютерних технологій одного з 

найпрестижніших європейських університетів у Стенфорді, для зв'язку світу віртуальних 

комунікацій з реальними, необхідно звернутися до досвіду взаємодії в соціальних медіа. Його 

науковою розробкою є проект Katango, спрямований на створення алгоритму, призначеного для 

соціальних мереж, здатний виробляти автоматичне сортування друзів.[1] 

Віртуальні комунікації, до недавнього часу, мали чіткий поділ на активні і пасивні. Під 

першими мався на увазі обмін особистими повідомленнями й електронними листами, а також 

спілкування в традиційних чатах. До другого типу, тобто пасивними віртуальними 

комунікаціями, вважалисятвіти та пости, що розміщуються на різних форумах та у соціальних 

мережах. 

Обидва типи спілкування фактично не перетиналися і мали чіткі межі. Однак, ускладнення 

комунікацій викликало процес змішування даних типів, що істотно ускладнило їх класифікацію. 

Професор Шохам запропонував розділити віртуальне спілкування на три області. З такої точки 

зору, персональні комунікації стали найбільш заплутаними. Однак, його ідея при цьому вельми 

цікава і вимагає глибокого осмислення. 

Розглянемо, виділені професором області: 

1) Групи 

Для того, щоб зрозуміти теорію, яку запропонував професор Шохам, розглянемо 

наступний приклад. 

Проведемо порівняння листування між групою людей електронною поштою і 

публікуванням постів в соціальній мережі. За своєю суттю, останній тип спілкування, є 

ідентичним з масовою безособовою розсилкою. А тепер згадаємо соціальний сервіс Google+ і 

його нововведення «Кола», який викликав величезний інтерес у користувачів і практично 

вирівняв обидві дії. Дійсно, складно знайти істотну різницю між розміщенням повідомлення, 

фотографії або відео для окремого кола «друзі», «сім'я», і відправленням цього ж матеріалу на 

e-mail всіх цих людей. 

2) Інформаційний побічний ефект 

Інформаційний побічний ефект дуже важливо враховувати при роботі з корпоративною 

поштою та веденні ділового листування. 

Найбільш відомим і яскравим прикладом такого ефекту є, здавалося б, невелика, але 

суттєва відмінність рядка для введення адресатів від рядка сліпої копії. Уявіть, що Вам 

необхідно відправити повідомлення електронною поштою одночасно двом своїм колегам. Якщо 

Ви скористаєтеся звичайним рядком введення відразу двох адрес, то отримаєте загальний 
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інформаційний простір, завдяки якому всім учасникам листування буде доступна інформація 

про адресатів. У разі введення другої адреси в рядок сліпої копії, то розіб'єте спілкування два 

окремих потоку, в даному випадку один з колег не буде знати про те, що отримана ним 

інформація з листа може бути доступна ще комусь. 

3) Соціальні домовленості 

Спілкуючись електронною поштою, Ви абсолютно впевнені, що інформація, яка міститься в 

листі, буде доступна тільки Вам та, безпосередньо, одержувачу. Подібного ретельного контролю 

намагаються домогтися і розробники численних соціальних мереж, про що свідчить поява опцій, 

за допомогою яких сортуються соціальні зв'язки. Оскільки, розміщуючи пост в facebook або 

Vkontakte, користувачеві дуже важливо чітко розуміти, хто зможе переглядати його 

повідомлення. Підводячи підсумок, можна сказати, що настільки стрімкий розвиток соціальних 

мереж, безумовно, потребує змін тих комунікативних домовленостей, які існують на даний 

момент і згладжування меж між активними і пасивними типами віртуального спілкування. 

Шохам поставив перед розробниками соціальних мереж ряд важливих питань, відповіді на 

які дозволять вивести персональні інтернет-комунікації на новий рівень. 

Як буде здійснюватися відповідь на групові повідомлення? Чи передбачається можливість 

відповіді лише автору повідомлення або інформація буде відкрита для всіх учасників діалогу? 

Що зможуть дізнатися про учасника групи інші користувачі?[2] 

Отже,перед розробниками стоїть по-справжньому складне завдання, яке полягає в 

накладенні багатоадресної комунікації і соціальних граф, враховуючи інтереси і потреби 

кожного передбачуваного користувача. Успішність такого завдання залежатиме від дотримання 

соціальних домовленостей, а також обліку інформаційного побічного ефекту. 
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Особливості застосування стимулювання збуту  

Вайнтрауб О.А. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: vayntraub93@mail.ru 

Науковий керівник: доц. каф. промислового маркетингу Діброва Т.Г. 
 

В умовах підвищення рівня конкуренції, зростання вартості реклами, збільшення 

навантаження на носії та правові обмеження, її ефективність продовжує знижуватися. 

Споживачі часто не в змозі розрізнити марки, що рекламуються. Це сприяло масовому 

застосуванню різноманітних засобів стимулювання збуту. Сьогодні, витрати програми 

стимулювання компаній, що пропонували ринку фасовані товари масового попиту  вже 

становили близько 70% від загальних витрат на просування.  

Стимулювання збуту – це елемент маркетингових комунікацій, короткострокові заходи й 

спеціальні кошти, спрямовані на заохочення покупки або продажу товарів/послуг, що 

набирають форми додаткових пільг, зручностей, економії тощо [1]. Засоби стимулювання збуту 

використовують компанії, що працюють на споживчому та промисловому ринку, включаючи 

дистриб’юторів, роздрібну торгівлю, некомерційні, державні  організації. 

Вибір засобів стимулювання збуту залежить від цільових аудиторій, на які спрямована 

комунікація. Основними аудиторіями, на які може бути спрямоване стимулювання збуту, є 

кінцеві споживачі, корпоративні клієнти, торговельні посередники, торговельний персонал, 

власний  персонал компанії. Розробляючи програму стимулювання, варто враховувати, що 

більша частина коштів призначена роздрібній і оптовій торгівлі – до 63%, інша, приблизно 37% 

– кінцевим споживачам [2]. Усі інструменти стимулювання збуту за характером їх застосування 

можна розділити на цінове стимулювання, товарне стимулювання та активну пропозицію [3]. До 

останньої групи належать заходи, які передбачають організацію спеціальних  промо-акцій, на 

кшталт гри, лотереї, конкурсів (BTL) (табл 1.). Слід зазначити, що такий інструмент 

маркетингових комунікацій як стимулювання збуту має велику кількість засобів та заходів. 

Визначимо найбільш вживані з них великими, середніми та малими підприємствами на 

українському ринку за останні три роки. 

Проте в процесі розроблення програми зі стимулювання збуту завжди слід враховувати 

фактори, що її визначають.   

Засоби та прийоми стимулювання мають  бути спрямовані на конкретний сегмент, 

враховувати специфіку кожного з об’єктів стимулювання (психографічні, ситуаційні, поведінкові 

характеристики цільової аудиторії) та бути привабливими для клієнтів як на промисловому, так і 

на споживчому ринку. 

У процесі розроблення програм стимулювання необхідно враховувати етапи життєвого 

циклу товару.  

Прийняття управлінських рішень щодо використання інструментів стимулювання збуту 

потребує визначення марок, які необхідно підтримувати. Використання засобів стимулювання 

продажу залежить також від позиціювання марки. Плануючи програми стимулювання, 

необхідно враховувати також сезонність попиту на товар. Також необхідно враховувати дії 

конкурентів.Схожість запропонованих цільовій аудиторії стимуляційних програм завжди 

призводить до «гонки озброєнь» і «проїдання ресурсів» [4].  

Прийняття управлінських рішень щодо використання інструментів стимулювання збуту 

потребує визначення марок, які необхідно підтримувати. Використання засобів стимулювання 

продажу залежить також від позиціювання марки. Плануючи програми стимулювання, 

необхідно враховувати також сезонність попиту на товар. Також необхідно враховувати дії 

конкурентів.Схожість запропонованих цільовій аудиторії стимуляційних програм завжди 

призводить до «гонки озброєнь» і «проїдання ресурсів» [4].  
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Таблиця1. Відсотковий розподіл засобів стимулювання збуту , що застосовуються 

українськими  підприємствами 

 
Отже, можемо зробити висновоки, що стимулювання збуту передбачає можливість вибору 

різноманітних засобів, кожен з яких має свої особливості. Вони привертають увагу, інформують 

про марку або товар, спонукують до купівлі і дають можливість покупцеві заощадити кошти або 

відчути додаткову цінність товару. До того ж для кожної марки стратегія стимулювання збуту 

завжди індивідуальна, загальними є додаткові витрати за виведення нової марки на ринок та 

обов’язкова її підтримка  на різних етапах ЖЦТ. Український споживач ще не перевантажений 

заходами стимулювання збуту і лишається відкритим для подібних контактів.Тому,саме їх ми 

повинні використовувати для досягнення збільшення обсягів продажу або збільшення 

лояльності споживача. 
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Брендинг у формуванні конкурентної політики 

поліграфічних підприємств 
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НТУУ „Київський політехнічний інститут” 
E-mail: JuliyaV@meta.ua 

Науковий керівник: к.е.н., проф. Довгань Л.Є. 

 
В умовах конкуренції перед підприємствами виникає складне завдання: утримати свої 

позиції на ринку й зберегти ефективність діяльності. Для цього здійснюється ряд заходів щодо 

збільшення частки на ринку, по зниженню витрат з метою здійснення цінової конкуренції й ще 

безліч інших. Але найчастіше цього буває мало, щоб вижити. 

Багато фахівці притримуються думки, що основним фактором успіху більшості підприємств 

є вірність споживачів, іншими словами їхня лояльність. Дане поняття не дуже давно з'явилося в 

нас в країні, але вже завоювало інтерес багатьох. Вищий ступінь лояльності (відданості) 

споживачів - це майже фанатичне шанування бренда.  

Бренд це сутність, що розвивається в часі, - від торгової марки як концепції, що 

складається з відомих елементів (фірмової назви, фірмового знаку, стилю, слогана), до чітко 

сприйнятої споживачами сукупності функціональних і емоційних елементів, єдиних з самим 

товаром (послугою) і способом його представлення [1].  

Фахівці визначають три основні функції бренда щодо його ролі у бізнесі:  

- просувати на ринку товари та послуги підприємства-виробника та його посередників; 

- захищати їх від підробок та інших напрямів нелегального використання; 

- збільшувати обсяги продажу товарних марок — відомих брендів і сприяти зростанню 

прибутку від виробництва товару та його сервісного обслуговування у сфері товарного обігу 

[2].  

В свою чергу брендинг – (від англ. branding) – це позиціонування компанії, націлене на 

формування у споживачів асоціацій з цією компанією і її продуктами. Брендинг впливає на 

цільову аудиторію, виділяє товари компанії серед конкурентів і створює їх індивідуальний і 

привабливий образ. Якщо продукція компанії знаходиться в тіні продукції конкурентів, брендинг 

допоможе виправити ситуацію і зайняти лідируючі позиції у сегменті ринку [3].   

Значний внесок у дослідження брендингу зробили такі науковці: Д. Аакер, Д. Александро, 

С. Анхольт, Т. Амблер, Б. Барнс, Р. М. Багієв, Р. М. Б. Бернан, Ю. А. Веркнан, П. Дойль, С. М. 

Девіс, Е. Діхтіль, Н. Домніна, В. Зотов, Д. Келлер, Ж. Ламбен, Дж. Майерс, Т. Нільсон, Х. Прінгл, 

Л. Райс, І. Рожкова, Д.А. Черняєв, Д. Шульц, М. Яненко. 

Сьогодні брендинг дійсно надзвичайно важливий. Саме бренд створює вартість. Як 

зазначив Ф. Котлер «Найважливіше поняття в маркетингу – поняття бренду. Якщо ви не бренд 

– ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви – звичайний товар. А коли ми купуємо такі товари, єдино 

важлива річ для нас – 5 це ціна. Але якщо ви побудували бренд, ви можете установити ціну, 

більшу ніж ціна простого товару. Відомо також, що зробити бренд можна з будь-якого товару» 

[4].  

За умов ринку наявність бренду є важливим чинником конкурентоспроможності фірми, 

інструментом і об'єктом управління. 

Створення успішної товарної марки - ключове питання сучасної маркетингової стратегії і 

маркетинг менеджменту. Сильна торгова марка забезпечує компанії купівельну лояльність, 

перешкоджає реалізації агресивних задумів конкурентів.  

Залучаючи й утримуючи споживачів, успішні торгові марки забезпечують процвітання 

фірми. Завоювавши з їхньою допомогою лояльних покупців, компанія одержує можливість 

зміцнити ринкові позиції, підтримувати рівень прийнятних цін і стійкі потоки коштів, що, у свою 

чергу, підвищує ціну акцій компанії і забезпечує базу для її подальшого росту. Питання про 

торгову марку - це не тільки одна з характеристик споживчого ринку, відповідь на нього має 

величезне значення як для ділових ринків, так і для постачальників послуг, роздрібної торгівлі і 

рекрутингових організацій. 

Для поліграфічних підприємств значення бренду не менш важливе, аніж для продуктових 

та промислових компаній. Значних успіхів у просуванні бренду досягли такі поліграфічні 
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компанії як «Вольф», «Блиц Прінт», «ФастПрінт», «Новий Друк», «Типографія від А до Я», «Такі 

справи», «Паперовий змій». Ці компанії настільки просунули свій бренд, що їх впізнають багато 

людей, и довіряють їм. 

Але більшість поліграфічних підприємств не використовують політику просування бренду в 

цілому. Значна частка підприємств поліграфічної промисловості використовують лише фірмовий 

стиль, який формує частину загального бренду. Фірмовий стиль – це набір колірних, графічних, 

словесних констант, які забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів і послуг, усієї 

вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Власне кажучи, 

фірмовий стиль - основа комунікаційної політики фірми, один з найважливіших засобів боротьби 

за покупця.  

Врахування бренду при формуванні конкурентної політики є важливим аспектом, оскільки 

дозволяє компанії досягти швидше високого рівня конкурентоспроможності. Підтримка високої 

конкурентоспроможності, шляхом проведення ефективної конкурентної політики, означає, що 

всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно є більш 

прибутковим, чим його головні конкуренти.  

Конкурентна політика підприємства включає в себе 3 важливі складові, а саме: взаємодія 

з постачальниками, вплив конкурентів та задоволення потреб замовників (споживачів). 

Наявність політики просування бренду при формуванні конкурентної політики передбачає, що 

підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, і його продукція користується 

постійним попитом. Однак в житті цей стан не являється незмінним. Тому керівництво 

підприємства повинно відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і 

проводити відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. 

При цьому наявність брендингу у компанії, який дозволяє виділяти продукцію компанії 

серед конкурентів і створювати їх індивідуальний і привабливий образ, надає керівництву 

підприємства впевненість на збереження високої конкурентоспроможності. 

За допомогою брендинга можна досягти багато чого. Зокрема він дозволяє:  

• підтримувати запланований обсяг продажів на конкретному ринку і реалізовувати на 

ньому довгострокову програму зі створення і закріплення у свідомості споживачів образу товару 

або товарної групи;  

• забезпечити збільшення прибутковості в результаті розширення асортименту товарів і 

знань про їх загальні унікальні якості, впроваджуваних за допомогою колективного образу;  

• відобразити в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, міста, де 

виготовлено товар, врахувати запити споживачів, для яких він призначений, а також 

особливості території, де він продається;  

• використовувати три вельми важливих для звернення до рекламної аудиторії чинника - 

історичне коріння, реалії сьогоднішнього дня і прогнози на перспективу. 

Таким чином, у сучасних умовах господарювання обґрунтована конкурентна політика 

підприємства, побудована на застосуванні брендингу, виступає запорукою стійкості та 

ефективної діяльності підприємства. 
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Місце фірмового стилю в розробленні  

рекламного повідомлення 
Гараніна І.І., Діброва Т.Г. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: garanina@i.ua 

 
Створення рекламної концепції передбачає розроблення рекламного повідомлення. Однією 

з задач рекламного повідомлення є формування іміджу марки. Загальна тенденція в історичному 

розвитку ролі корпоративного іміджу знайшла відображення в ототожненні уявлень про 

корпоративний імідж і поняттям «фірмового стилю» компанії. 

У ході даного процесу були також сформульовані наступні тенденції: 1) фірмовий стиль, 

дизайн та естетичність стали частиною системи корпоративної реклами; 2) дизайнери та імідж-

консультанти стали займатися не тільки питаннями поліграфії та дизайну, але і розглядом 

поведінки, реакції споживачів; 3) фірмовий стиль будь-якої організації або її окремої марки став 

предметом стратегічного планування при визначенні напрямків подальшого розвитку [1]. 

Тобто, невід’ємною частиною стратегічного планування рекламної кампанії як для нової, 

так і для існуючої марки є розроблення фірмового стилю. У приверненні уваги споживачів 

головну роль відіграє використання в рекламі творчих підходів, вдала побудова тексту, вибір 

кольору та розташування візуальних елементів, що підвищують інтерес до марки. Це сприяє 

також створенню певного рівня поінформованості та запам'ятовування реклами.  
Образ ТМ має бути правдивим оскільки стратегія інформаційної відкритості є одним з 

ключових елементів розвитку іміджу ТМ, цільові аудиторії мають довіряти іміджу компанії. До 

того ж образ має бути яскравим, емоційно забарвленим та конкретним, створювати реальні 

ринкові переваги товару. Створення бажаного образу ТМ має бути чітко спланованим оскільки 

включає в себе використання узгоджених між собою візуальних стимулів.  

Рекламодавцю необхідно врахувати, що назва торгової марки (brand name) може 

породжувати безліч асоціацій. Деякі з них будуються на фізичних якостях, інші відображають 

той факт, що продукцією можуть користуватися для демонстрування стилю життя, становища в 

суспільстві, професійної ролі. Можуть бути асоціації, пов’язані з використанням продукту, з 

образами людей, що використовують продукт, або з магазинами, де він продається, чи з 

продавцями, які займаються збутом цього продукту. Усі ці асоціації створюють імідж, який 

віддзеркалює загальне враження про те, що людина або група людей знають чи думають про 

фірму, предмет продажу [2]. 

Девід Огілві, якого справедливо називають «батьком сучасної реклами», кажучи про 

фірмові комунікації, зазначав: кожен елемент корпоративного стилю слід розглядати як внесок 

в образ марки, як довгострокову інвестицію в її репутацію [3]. Тобто визначимо: фірмовий стиль 

- це сукупність постійних художніх, текстових та інших елементів (констант) у всіх рекламних 

розробках фірми та у засобах реклами. Всі елементи пропонуємо умовно поділити на основні та 

допоміжні (рис.1). Але в рекламному повідомленні найчастіше використовують тільки основні 

елементи, зокрема: товарний знак, фірмовий шрифтовий напис (логотип), фірмовий блок, 

фірмове гасло (слоган), фірмовий колір/кольори, фірмовий комплект шрифтів. В якості іміджевої 

(корпоративної) реклами використовують допоміжні елементи фірмового стилю. 

Фірмовий шрифтовий напис (логотип) — це оригінально сконструйований напис із повним 

або скороченим найменуванням фірми, товарної групи, що виробляється фірмою, або якогось 

конкретного продукту, що виготовляється нею. Створення фірмового стилю потребує 

використання також фірмового комплекту шрифтів, щоб підкреслити різні особливості образу 

ТМ. Типи шрифтів можуть відрізнятися написанням, довжиною та шириною, насиченістю тощо. 

Бажано щоб їх можна було розрізнити з першого погляду. Найчастіше у брендів існує кілька 

фірмових шрифтів, що відповідають своїм певним завданням: 1. Для поліграфії та інших носіїв, 

призначених для постійного контакту з цільовою аудиторією; 2. Для ділової документації; 3. 

Для електронних носіїв (корпоративний сайт, презентації, реклама в Інтернеті (банери, тощо) 

[4]. Фірмовий блок — це традиційне сполучення кількох елементів, що часто використовуються, 

найчастіше це художній товарний знак та логотип. Слоган - це фірмове гасло, оригінальний 

девіз, який має відповідати таким основним вимогам: ураховувати особливості цільової 
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аудиторії, бути зрозумілим для неї; він має бути коротким та легко запам’ятовуватися; він 

повинен бути оригінальним, відповідно емоційно забарвленим, виключати будь-яке подвійне 

тлумачення та відповідати менталітетові народу [1]. Фірмовий колір повинен мати емоційне 

забарвлення та асоціюватися зі сферою діяльності (наприклад, море й вода — блакитний колір, 

рослинництво — зелений і т.д.). Рекламодавцеві необхідно знати основи кольорових асоціацій 

людини.  

 
Рис.1. Елементи фірмового стилю компанії (джерело: авторська розробка) 

 

Всі елементи фірмового стилю мають свої функції та відіграють кожен свою роль. 

Використовувати їх необхідно в комплексі та в єдиній стилістиці, оскільки лише єдність 

фірмового стилю може сформувати позитивний імідж компанії через рекламне повідомлення. 

Таким чином, фірмовий стиль – є ключовим елементом при формуванні іміджу ТМ, 

компанії. Тому розробляючи фірмовий стиль, треба враховувати результати маркетингових 

досліджень, рекомендації спеціалістів з різних областей: філологів, психологів, спеціалістів із 

PR, режисерів, композиторів. Оскільки саме єдність елементів є запорукою успіху у формуванні 

позитивного іміджу ТМ.  
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Поведінка споживача як компонент технології 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Зозульов О.В. 
Управління поведінкою споживача як індивідуума припускає знання та використання 

психологічних механізмів щодо формування рішень про покупку. 

Сприйняття завжди виступає як суб'єктивно співвідносне з оформленою у вигляді 

предметів, існуючою поза індивідом дійсністю [1]. 

Сприйняття - це процес отримання інформації за допомогою п'яти відчуттів і подальшого 

усвідомлення і надання їй сенсу [2]. 

Сприйняття і процес покупки функціонально пов'язані між собою. Сприйняття виконує 

функцію пристосування покупця до реальної дії, а процес покупки виступає як засіб 

продовження цієї дії [3]. Тому для того, щоб впливати на поведінку покупців, необхідно знати 

властивості сприйняття і мати можливість оцінити в поведінкових термінах кожен з аспектів 

представлення товару.  

В основі мерчандайзингу лежать фізіологічні особливості сприйняття споживачем 

навколишнього середовища і психологія його поведінки на місці продажу. І всі заходи 

мерчандайзингу націлені на те, щоб здійснити певний вплив на споживача, який вже 

знаходиться в місці продажу, з метою збільшення обсягів продажів і як наслідок максимізації 

прибутку. 

Можна виділити два основних типи покупців: чутливих до ціни і чутливих до 

характеристик товару, якості надання послуг, іміджу виробника, статусу і т.п [5]. Співвіднесемо 

тип покупця з мотивом покупки, джерелом інформації про товар, способами стимулювання, 

значимістю для товаровиробника  (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика типів покупців [5, стр. 42] 

Тип 

покупця 
Мотив покупця 

Джерело інформації 

про товар 

Способи 

стимулювання 

покупців 

Значимість для 

товаровиробника 

Чутливі 

до ціни  

Раціоналізм, 

направлений на 

виключно на більш 

низьку ціну 

Каталоги, прас-

листи, мережа 

Інтернет, реклама 

про розпродаж 

Цінове 

стимулювання  

Непостійність та 

низький рівень 

прибутку; низька 

ступінь лояльності 

Чутливі 

до якості 

товарів та 

послуг 

Комфорт, 

наслідування, 

бажання виділитись 

(імідж марки), 

гарантія якості та 

захист від підробок. 

Реклама у ЗМІ, 

каталоги, мережа 

Інтернет, виставки, 

презентації, 

реклама в 

торговому залі. 

Мерчандайзингв

становлення 

партнерських 

зв’язків з 

торговим 

підприємством 

Висока ступінь 

лояльності, 

постійний клієнт 

Всі покупки, які здійснюються споживачами, можна розділити на три категорії:  

 чітко сплановані покупки;  

 нечітко сплановані покупки;  

 незаплановані покупки [5]. 

Процес прийняття рішення про покупку починається, коли споживач усвідомлює наявність 

незадоволеної потреби. У загальному вигляді процес прийняття споживачем рішення про 

покупки складається з наступних основних етапів: 

1. нестаток 

2. мотив  

3. потреба  

4. бажання  

5. покупка [4]. 
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Поведінка покупця в торговому залі магазину різниться і проходить різні стадії в 

залежності від виду покупки (табл. 2). 

Таблиця 2 

Етапи прийняття рішення та категорії покупок [5, стр. 37] 

Вид покупки 
Етап прийняття рішення про покупку 

Елемент мерчандайзингу 
Нестаток Мотив Потреба Бажання Покупка 

Чітко 

запланована 

покупка 

   + + 

Сталість 

місцерозташування  

Частково 

запланована 

покупка 

 + + + + 

Ефективне розміщення 

точок продажу в залі та 

викладка товару. 

Презентація 

Незаплано-

вана або 

імпульсна 

покупка 

+ + + + + 

Ефективне 

розташування 

точок продажу 

в залі і викладка 

товару. Презентація 

Всі покупки можна розділити на два види: первинні та вторинні. При первинній покупці 

процес ухвалення рішення вимагає досить багато часу і в залежності від виду товару та його 

значущості для покупця може проходити всі етапи прийняття рішення. В даному випадку 

фахівці з мерчандайзингу повинні створити ситуацію, яка спонукала б відвідувача внести 

магазин, у якому знаходиться товар виробника, у список можливих точок своїх відвідувань для 

прийняття остаточного рішення і здійснення покупки [5]. 

При вторинній покупці окремі етапи можуть бути пропущені, велику роль при цьому 

відіграє лояльність до торгової марки або інерція. 

При чітко запланованій покупці оцінка товару перед покупкою може не проводитися. 

Однак і в разі чітко запланованої покупки настрій покупця може змінитися. 

Джон Говард і Джагдіш Шет вказують, що етап повторного прийняття рішення, на якому 

індивід, спираючись на інформацію та досвід, знижує складність купівельної ситуації, 

називається психологією спрощення [5]. Прийняття рішень можна розділити на три стадії: 

розширене вирішення проблеми, обмежене вирішення проблеми і звичайна реактивна 

поведінка. Чим більше покупець спрощує вирішення, тим менше він схильний до активної 

дослідницької поведінки, а тому стимули із середовища торгового залу, що мають відношення 

до ситуації покупки, стають більш значимими і менш невизначеними. 

Тобто для такої поведінки технології мерчандайзингу, які використовуються в  торговому 

залі, стають більш вагомими. 

Отже, дії фахівця з мерчандайзингу повинні визначатися виходячи з того, на якому етапі 

прийняття рішення про покупку знаходиться більшість споживачів даного товару і відвідувачів 

того чи іншого роздрібного торговельного підприємства. 

Крім того, даний підхід дозволяє фахівцям з мерчандайзингу передбачити поведінку 

відвідувача в торговому залі і створити ситуацію, відповідну сходинки на шляху відвідувача до 

покупки. 

Таким чином, для втримання постійних та залучення нових споживачів, а отже, 

забезпечення високого і стабільного прибутку, товаровиробникам необхідно розробити такий 

комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, одне з ключових місць в якому повинен 

займати мерчандайзинг. 
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Вірусний маркетинг у соціальних мережах 
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Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. каф. промислового маркетингу 
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Інтернет-стратегією просування товарів та послуг, що заохочує користувачів пересилати 

ініційовані повідомлення іншим є вірусний маркетинг [1]. Оскільки це в основному новий вид 

маркетингу, то його досліджують багато науковців і маркетологів, зокрема І. Імaс та А. Імaс, Т. 

Панфілова, О.С. Тябіна, І. Барилка, С.В.Ковальчук, Д. Ковалевський, А. Крисов та інші. 

Однією із спеціалiзацій вірусного маркетингу в наш час стали соціальні мережі, що 

пояснюється як і дуже великою кількістю споживачів, так і є максимальною ефективністю. Ця 

тема є дуже актуальною в наш час, оскільки це є найлегшим і найдешевшим способом 

просування реклами. З’ясуємо, який вплив на користувача має вiрусний маркетинг, щоб він 

захопився ідеєю розповсюдження пропонованого товару чи послуги і сам став активним його 

носієм реклами. 

Одразу після запуску вірусного носія, яким може бути, відео, фото або інший додаток 

соціальної мережі, втрачається влада над ним, тобто неможливо контролювати дії 

розповсюджувачів [2]. Принцип вірусного маркетингу базується на добровільному 

розповсюдженні певної інформації серед своїх віртуальних друзів мережі [3].  

Основними “гарячими точками” вірусного маркетингу є:  

 новизна 

 скандал 

 секрети 

За допомогою дослідження можна виділити такі найбільш успішні соціальні мережі:  

1.  “Вконтакте” – найбільша мережа, яка забезпечує широкий вибір цільової аудиторії, 

оскільки користувачі, молоді люди, віком від 15 до 35 років, зазначають інтереси, адресу. Це 

найкраща соціальна мережа для просування реклами, оскільки має високу ефективність і 

низьку вартість рекламного повідомлення.  

2. “Facebook” – найбільша соціальна мережа в світ, яка не так популярна у нас. Цільовою 

аудиторією є ділові люди, які реєструються з метою налагодження ділових контактів. 

3. “Одноклассники” – соціальна мережа, користувачами якої є дорослі люди віком за 30, 

які використовують сервіс для розваг та спілкування. При цьому, має більш високі ціни на 

рекламу. 

4. “Twitter” – мережа, користувачами якої є творчі люди, які використовують сервер для 

обміну своїми думками, подіями тощо. 

Соціальні мережі дійсно ефективно поширюють вірус до кінцевого споживача. Запускаючи 

механізми вірусного маркетингу, користувачі збільшуватимуть не лише трафік, але й кількість 

посилань на ресурс, що забезпечує досить високий рейтинг у пошукових мережах. 

Так можна відзначити переваги вірусного маркетингу в соціальних мережах: 

 широкий вибір цільової аудиторії 

 економічність реклами –  одноразові витрати за створення вірусного повідомлення, 

оскільки подальше розповсюдження відбувається безкоштовно 

 відсутність обмежень – при вірусній рекламі можуть використовуватись методи, які 

заборонені в традиційній рекламі 

 довготривалий ефект 

 лояльність споживачів 

Недоліками вірусного маркетингу є: 

 “вірус” поширюється самостійно і можливості контролювати його наслідки немає 

 ефект не завжди є позитивним і може зіпсувати імідж 

 неправильне використання “гарячих точок” 

mailto:a.n.n.a08@mail.ru
https://twitter.com/
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Також можна вважати, що вiрусного маркетингу не існує, а якщо створюється будь-яка 

хороша реклама, то вона сама по собі стає вірусною, точніше тоді, коли вона вже не потребує 

ніяких коштів для своєї реалізації. 

Висновок: за допомогою вірусного маркетингу в соціальних мережах можна досягнути як і 

великого успіху, так і на довго заплямувати свій імідж. Було з’ясовано, що вірусна реклама є 

найбільш ефективною в соціальних мережах, до того ж, можна  чітко визначати цільову 

аудиторію – якщо продукт чи послуга компанії є більш молодіжним, то доцільніше обрати 

мережу для просування “Вконтакте”, якщо ж орієнтовані більш на ділових людей, то це 

“Facebook”, якщо на більш зрілих споживачів – “Одноклассники”. Кщо ж цільова аудиторія – 

творчі люди, то вірусну рекламу слід спрямовувати на користувачів соціальної мережі “Twitter”. 
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В умовах зростаючої інтернаціоналізації світової економіки, її глобалізації та посилення 

конкуренції виробників товарів та послуг актуалізується проблема їх просування на світові 

ринки, а разом з цим - використання міжнародної реклами для конкурентного позиціонування 

міжнародних компаній. 

Комунікаційна політика в цілому, а також проблеми розроблення рекламних стратегій 

транснаціональних марок на національних ринках посідають одне з центральних місць в 

міжнародному маркетингу. 

Реклама в системі маркетингової політики підприємства виступає найважливішим 

інструментом просування товару на зовнішні ринки. Вона здійснює безпосередній вплив на 

формування структури та динаміки попиту, зокрема на іноземних ринках. У зв’язку з цим 

важливого практичного значення набуває вибір підприємством найбільш ефективної рекламної 

стратегії для зарубіжних ринків, тобто вибір між стратегіями стандартизації або адаптації 

реклами [2].  

Сутність стратегії стандартизації полягає в демонстрації реклами без адаптації до 

національних ринків. Така стратегія базується на ідентичному позиціонуванні для будь-якого 

ринку оскільки потреби для таких товарів універсальні та утилітарні, наприклад, підгузки 

«Hugges», чай «Lipton», жувальны гумки, кава тощо. Слід  зазначити, що національні цінності 

та традиції також мінімальні для високотехнологічних товарів масового попиту. Стратегія 

стандартизації дає можливість компанії скоротити витрати на її розроблення та виробництво, 

прискорює синхронний вихід на ринки різних країн, дозволяє створити міжнародний імідж 

торгової марки.  

 Стратегія адаптації полягає в необхідності розроблення принципово нової реклами, яка б 

повністю відповідала мотиваціям та особливостям поведінки споживачів при виборі товарів та 

послуг на локальному ринку. Сутність даної стратегії полягає в тому, що основний аспект 

планування передбачає прийняття рішення на двох рівнях: стратегічному та тактичному. На 

стратегічному рівні – конкретизацію цільових сегментів та репозиціонування торгової марки з 

урахуванням  споживчих мотивацій та особливостей місцевих ринків, на тактичному рівні – 

можливу зміну складових рекламного повідомлення (джерела повідомлення, стилю, тону, 

слогану та інших аудіо-візуальних елементів рекламного рекламного повідомлення) [1]. 

Міжнародна реклама і реклама на внутрішньому ринку мають деякі загальні риси: 

принципи дослідження рекламного ринку, планування, проведення рекламної кампанії. Проте 

специфіка роботи на зовнішніх ринках вносить  особливості до розробки рекламної стратегії 

компанії. Тобто слід мати на увазі, що для виявлення особливостей міжнародної реклами 

потрібне глибоке розуміння соціально-економічних і національно-культурних умов, що склалися 

в конкретній країні, з якою буде пов'язана рекламна діяльність міжнародної компанії. У кожній 

країні існують національні особливості в області сприйняття реклами, а також відмінності в 

моделях споживчої поведінки. 

 Таким чином, основні особливості міжнародної реклами пов'язані з необхідністю 

всебічного вивчення «культурного чинника» в порівняльному контексті, аналізом і оцінкою 

ринкових можливостей і обмежень, які несе в собі феномен культури практично в будь-якій 

сфері діяльності компанії за кордоном. Крім того, законодавчі відмінності і специфічне державне 

регулювання в різних країнах ведуть до того, що інформаційні можливості на окремих ринках 

часто істотно відрізняються. Наприклад, у Великобританії, Німеччині, Франції, Швеції, Італії 

забороняється порівняльна реклама. У багатьох держав передбачаються різноманітні 

обмеження в рекламуванні товарів для дітей. Наприклад, Італії заборонено показ дітей за їжею, 

у Швеції не дозволяється показувати дітей у небезпечних ситуаціях, а у Франції на таку 

рекламу потрібно дозвіл влади. У багатьох країнах обмежується рекламування спиртних напоїв. 

Так, не дозволяється ТВ-реклама цих товарів у Голландії, Італії, Фінляндії, Німеччині. У 
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Великобританії їм відведено певний час, у Швеції встановлено суворий контролю над змістом 

таких роликів. У Швейцарії не дозволяється реклама спиртних напоїв переважають у всіх ЗМІ 

[3]. 

Отже, найбільш вживаною стратегією  міжнародної реклами є стратегія стандартизації з 

елементами модифікацій і результати досліджень це підтверджують. Більшість рекламодавців 

глобальних торгових марок використовують стратегію стандартизації з елементами модифікацій 

(54 %), 37 % стратегію адаптації і тільки 9 % опитаних, застосовують стратегію повної 

стандартизації [1]. 

Тобто компаніям, які виходять на міжнародний ринок і мають намір виділити достатньо 

коштів для просування своєї продукції, варто застосовувати адаптовану стратегію просування. 

Це забезпечить конкурентоспроможність марки на обраному ринку. Культурні  умови, як 

показує досвід багатьох підприємств, не тільки відіграють важливу роль в їх діяльності на 

міжнародних ринках, але її визначають.  

Прикладом адаптованої стратегії просування іноземної марки на українському ринку може 

бути просування моторних мастил марки «ZIC». Мастила «ZIC» виробляються 

південнокорейською компанією «SK Energy», а на ринку України реалізуються через 

ексклюзивного дистриб’ютора ТОВ «Промислові мастила». Особливостями рекламування товарів 

на ринку Південної Кореї є те, що у рекламі можуть зніматися лише люди їх національності, 

тобто корейці. Тобто для того, щоб вивести мастило на український ринок, необхідно було 

адаптувати рекламу.  Спеціально для українського ринку моторне мастило було 

персоніфіковано. Був створений корпоративний герой – Джин-механік, який у рекламному 

зверненні, звертаючись, безпосередньо, до кінцевого споживача, розповідав про переваги 

використання цього мастила.  

Отже, розроблення ефективних маркетингових стратегій просування на просторах різних 

культурних особливостях вимагає, перш за все, знання моделей культур різних країн, 

розпізнання культурних відмінностей, особливостей сприйняття реклами та відмінностей у 

моделях споживчої поведінки, а також врахування і законодавчих обмежень. Врахування 

зазначених аспектів є істотним визначником успіху та конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародних ринках. 
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Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Бажеріна К.В. 
 

Просування – це будь-яка форма маркетингових комунікацій, яка використовується 

компанією для інформування, формування позитивного ставлення або іміджу марки, фірми, 

нагадування про свої товари/послуги для стимулювання попиту на них. 

Просування є шляхом донесення цінності товару до споживачів. Споживча цінність або 

корисність продукту є суб'єктивним, оціночним показником, залежить від порівняльної 

важливості потреби, задоволенню якої служить продукт, і від ступеня задоволення потреби 

продуктом. Споживча цінність як і будь-яка суб'єктивна характеристика товару не є однаковою 

для всіх покупців, вона суто індивідуальна. 

Так, для споживачів послуги експрес-перевезення можна виділити наступні цінності: 

термін доставки вантажів, своєчасність, схоронність, відсутність втрат, можливість відстеження 

місця знаходження вантажу, ціна (цінність за гроші). Також, до ключових параметрів якості 

транспортних послуг відносяться ступінь доступності та гнучкості обслуговування; сервіс при 

оформленні, прийомі до перевезення та здаванні вантажу; інформаційна підтримка споживачів. 

Проблема просування послуг неодноразово досліджувалась, в результаті чого було 

виділено основні характеристики послуг: невідчутність, неподільність, непостійність, 

незбережність тощо. У таблиці 1 розглянуто характеристики послуги експрес-перевезення та їх 

вплив на просування. 

Таблиця 1 

Властивості послуг та їх вплив на просування 

Властивість 
Характеристика 

властивості 
Особливість в просуванні 

Невідчутність 

послуг 

Послуга не може бути 

сприйнята нашими 

органами чуття - зором, 

слухом, нюхом і 

дотиком.  

В просуванні варто використовувати свідчення 

тих, хто вже користувався послугою та інших 

можливих методів, що демонструють переваги 

експрес-перевезення. Варто пам’ятати, що думка, 

яку хоче донести компанія до споживачів 

повинна бути якомога зрозумілішою і 

конкретизованою. Рекомендується використання 

матеріальних по природі символів, що дозволяє 

зробити обіцянку нематеріальної вигоди більш 

зрозумілою і конкретною.  

Нерозривність 

виробництва і 

споживання 

послуги 

Більшість послуг не 

можуть створюватись за 

відсутності споживача.  

Маркетингові комунікації повинні переконувати 

споживача в тому, що результат, який надасть 

йому пропонована послуга, варта того, щоб її 

купити та виділити на неї час.  

Мінливість 

послуг, 

непостійність 

якості 

В послугах експрес-

перевезення важко 

стандартизувати їх 

кінцевий результат та 

продемонструвати їх 

якість. Результат для 

кожного клієнта різний, 

тому що кожний 

споживач робить 

замовлення на 

перевезення вантажу, 

різного за видом, 

габаритами, а також на 

В даному випадку важливу роль відіграє 

персонал і його професіоналізм, а також стан 

транспортних засобів, погодні умови. 

Маркетингові комунікації повинні бути сплановані 

в двох напрямках. Перший спрямований на 

демонстрацію переваг персоналу, його  

професіоналізму та досвіду, другий несе на меті 

створення згуртованості персоналу, який прагне 

досягнути спільної мети, що підвищить якість 

надання послуги.  
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різні відстані.  

Недовговічність, 

нездатність 

послуг до 

зберігання 

Послуга перевезення 

замовляється 

одноразово для 

конкретного вантажу, на 

певну відстань, а не на 

постійній основі 

протягом значного 

періоду часу, тому 

попит на них важко 

піддається точному 

прогнозу.  

За таких обставин рекомендується 

використовувати маркетингові комунікації з 

метою стимулювання замовлення послуги в 

найбільш передбачуваний час.  

Відсутність 

володіння 

Споживач користується 

послугою протягом 

обмеженої кількості 

часу.  

Дії маркетингових комунікацій спрямованні на 

споживача з метою здійснення повторної 

покупки. Окрім того значну увагу варто 

приділити постійній підтримці позитивного іміджу 

компанії.  

Взаємозамінність 

послуг товарами 

Часто послуги можна 

замінити матеріальними 

товарами, у випадку 

перевезень, може бути 

наявність власного 

транспортного засобу у 

споживачів.  

При просуванні варто робити акцент на 

унікальності послуги, її створенні відповідно до 

індивідуальних потреб споживача.  

Просувати послуги можна за допомогою телекомунікаційних мереж, до яких відносяться: 

телефонні мережі; радіомережа; телевізійні мережі; комп’ютерні мережі (Інтернет). 

Найсучаснішим і найшвидшим способом просування усіх видів інформації про товар є Інтернет. 

Особливість реклами в Інтернеті полягає в її дворівневому підході: першою ланкою є зовнішня 

реклама (банерна реклама; реєстрація сайту в web-каталогах і індексація сайту пошуковими 

системами; реклама з використанням електронної пошти та ін.); другим — web-сайт компанії. 

Комунікації в мережі Інтернет характеризуються інтерактивністю, що може скоротити час, 

необхідний для одержання потрібної інформації для здійснення покупки. Також, це надає 

можливості пристосування зв'язку точно до особливостей індивідуального клієнта, а фірмі — 

одержувати інформацію від споживачів з метою більш ефективного їхнього обслуговування. 

Виходячи із цінностей споживачів, при просуванні через Інтернет покупці можуть з економити 

час на оформлення покупки, завдяки можливості замовлення в on-line режимі, до них буде 

застосовуватись індивідуальний підхід в обслуговуванні та вирішенні будь-яких питань. Також, 

перевагою Інтернету є можливість відновлення інформації в реальному часі. 
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После того, как готово название бренда, разработан логотип, выбран корпоративный 

стиль, прописан брендбук и слоган, необходимо задуматься о фирменном стиле, одним из 

объектов которого является упаковка. В наше время, в условиях жестокой конкуренции, 

упаковка окончательно признана одним из главных средств в борьбе за лидерство на рынке. В 

связи с этим, тема изучения роли упаковки при формировании бренда, есть очень актуальной 

сегодня. 

Основная цель моей работы – это предоставление доказательства того, что упаковка 

является важной частью брендинга, именно она играет главную роль при создании 

узнаваемости продукта и составляет нужное мнение о нем. В данной статье рассматриваются 

главные аспекты того, как с помощью упаковки достичь определенных целей в продвижении и 

формировании позитивного имиджа бренда.   

 Сегодня упаковка – это не просто способ транспортировки товара. Важность упаковки в 

создaнии цельного имиджа и образа бренда несомненна, ведь именно она придает товару 

форму, цвет, название – все то, чего сам товар сделать не может [1]. 

Упаковка товара несет в себе две стратегические функции. Во-первых, с точки зрения 

потребителя упаковка является средством хранения, удобного употребления продуктов. Во-

вторых, с точки зрения компании упаковка товара - это последняя возможность коммуникации 
компании с потребителем. Благодаря упаковке, потребитель узнаёт всю информацию об имидже 

бренда, которую производитель хочет до него донести, за счет сочетания названия, формы, 

шрифтов и цвета упаковки. Упаковка позволяет бренду отличиться от конкурентов, 

способствует поддержанию новизны, является средством продвижения бренда, а также, именно 

упаковка помогает предохранить товар от подделки (особенно это касается уникальных 

вариантов упаковок, и тех, на которых введены специальные элементы) [2]. В то же время, в 

рекламных сообщениях чаще всего изображается именно упаковка, как лицо, ведь зачастую 

просто невозможно показать сам товар так, чтобы его можно было распознать.  

Научность моей работы состоит в изучении влияния различного рода предметов 

(упаковок), отличающихся по форме, цвету и запаху, на подсознательную часть головного 

мозга с целью их дальнейшего приобретения.  

Многие социологические исследования показали, что в первую очередь на покупателя 

воздействует цвет упаковки. О том, что любой человек воспринимает все окружающие 

предметы с помощью пяти чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания и эмоций) известно 

давно, но первым делом человек запоминает именно цвет, и это в дальнейшем приводит к 

покупке. В связи с этим, очень важно выбрать нужную цветовую гамму для упаковки товара, 

чтобы привлечь покупателя. Правильная разработка дизайна упаковки с применением 

необходимого цвета, позволяет решить множество маркетинговых задач и повлиять на нужный 

выбор покупателя.     

Нельзя забывать, что в большинстве случаев, продукт и упаковка воспринимаются как 

единое целое. Поэтому, если залить дорогой коньяк в дешевую бутылку, покупатель будет 

уверен, что этот продукт не высокого качества. 

Кроме цвета и оформления, очень важной особенностью является форма упаковки. Она в 

первую очередь должна быть удобной, соответствовать имиджу и сохранять качество продукта. 

Но, не стоит забывать, что форма упаковки может придать дополнительную стоимость товару 

или стать его уникальным торговым предложением (УТП). Важным есть факт удобства открытия 

упаковки, ведь когда обращение с упаковкой доставляет немало хлопот, скорее всего 

покупатель больше не приобретет товар [3].  

Важным атрибутом является то, что упаковку можно использовать в целях sales promotion 

(стимулирования продаж), а именно:  

- скидка на упаковке (reduce price pack); 
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- бонусная упаковка (bonus pack);  

- предложение на упаковке (on-pack offer);  

- предложение внутри упаковки (in-pack offer); 

- предложение с упаковкой (with pack offer); 

- призовое предложение (premium offer) [3]. 

Не менее важным аспектом являются критерии качества упаковки, которые делятся на три 

большие группы: 

- функциональные – отражают способность упаковки соответствовать своему назначению 

(прочность, пыленепроницаемость, теплопроводность, водонепроницаемость, стойкость к 

ударам, вибростойкость, сопротивление продавливанию, стойкость к перекидыванию, 

гигиеничность, рациональность и другие); 

- ресурсосберегающие - это показатели технологичности упаковки при изготовлении 

(материальность, энергоемкость, трудоемкость) и показатели ресурсоемкости, которые 

отражают совершенство упаковки по степени потребления ею материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов в процессе выполнения упаковкой своих функций; 

- природоохранные. Показатели экологичности, которые отражают уровень вредного 

воздействия на окружающую среду при использовании и переработке упаковки, а также 

показатели безопасности, характеризующие степень воздействия упаковки (материалов для 

упаковки) на людей (работников) в процессе изготовления, транспортирования, хранения 

изделий в упаковке.  

Важными документами, усиливающими требования к качеству упаковки с точки зрения 

обеспечения природоохранных показателей, стали принятые еще в начале 1990-х гг. в ряде 

стран ЕС (Германии, Дании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции и др.) национальные 

законодательные акты и экологические нормы. В частности была предложена количественная 

оценка экологической чистоты упаковочных материалов. За единицу загрязненности при-

нималась величина UBP (Umwelt belastungpunkte) — коэффициент загрязнения среды 

упаковкой. UBP во всех случаях оценивался по комплексу показателей, учитывающих состав 

упаковки, массу, возможность ее утилизации и т.д. Термин "зеленая упаковка", т.е. 

экологически чистая, легко утилизируемая или многооборотная, не засоряющая окружающую 

среду, присваивается упаковке, если ее UBP не превышает 20—30. Если же значение UBP 

больше 100—110, то упаковка признается экологически неприемлемой. Показатель UBP 

отражает лишь экологическую характеристику упаковки, но не устанавливает требований для 

ее окончательного выбора. Для различных категорий упаковки величина UBP колеблется в 

широких диапазонах. Основными перспективными мероприятиями, направленными на 

уменьшение загрязнения окружающей среды использованной упаковкой, являются вторичная 

переработка, утилизация сжиганием, поскольку полимерные комбинированные упаковочные 

материалы, как правило, хорошо горят. Опыт ряда стран показывает, что 2 т отходов упаковки 

при сжигании заменяют 1 т нефтяного сырья. 

Исходя из вышеизложенного, лучше всего разработку упаковки товара доверить 

компаниям, которые специализируются на этом виде услуг. Тогда действительно есть гарантия 

того, что упаковка будет отвечать специфике бренда, отражать его характер и быть его 

уникальной отличительной чертой.  

Со всего вышеперечисленного, следует вывод, что упаковка является очень важной 

частью брендинга, так как с помощью различных факторов (цвет, форма, запах, креативное 

оформление, шрифты, интерактивность) осуществляется влияние на выбор человека, его 

покупательные способности. Также, можно с полной уверенностью утверждать тот факт, что 

внешний вид товара, все же влияет на подсознательную часть головного мозга, иначе мы бы не 

совершали столько необдуманных покупок и не обращали бы внимание на необычные упаковки 

ярких цветов.   
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            В умовах розвитку ринкової економіки ефективне функціонування підприємства  

упродовж довгострокового періоду видається нелегким завданням.  Однією із перешкод є 

наявність конкурентів. Така ситуація стосується і ринку кондитерських виробів України. Далеко 

не останнє місце у вирішенні даного питання займає маркетингова діяльність, зокрема комплекс 

маркетингових комунікацій, що створюється для інформування, переконання, нагадування та 

формування позитивного іміджу фірми та її товарів на ринку [1].. 

 Однією із найбільш розвинених галузей харчової промисловості України є кондитерська. 

За даними Держкомстату загальний обсяг виробництва всіх кондитерських виробів становить 

2,3 млн. т. у 2011р. При цьому одну четверту всіх кондитерських продуктів за даними 2011 р. 

складають хлібобулочні вироби (75,5%), шоколадні вироби - 14,7%, цукрові вироби - 9,9%. 

Такий обсяг дозволяє повністю задовольнити потреби внутрішніх та зовнішніх споживачів 

ринку.  

На одну особу в рік в загальному виробляється 51,3 кг кондитерських виробів, зокрема 

хлібобулочних виробів -38,7 кг, шоколадних виробів- 7,5 кг, цукровихвиробів-5,1 кг[2]. 

Частково заслуга таких розмірів виробництва полягає у комплексі маркетингових комунікацій. 

Дамо визначення цьому поняттю. Комплекс маркетингових комунікацій—це заходи, якими 

користується підприємство дляінформування, переконання чи нагадування споживачам про свої 

товари чи послуги» [4]. 

Успішними прикладами застосування комплексу маркетингових комунікацій варто вважати 

компанії-лідери на ринку, тому будемо здійснювати дослідження компаній-лідерів ринку. 

Заданими статистики (2010р.) в трійку входять: «Roshen», обсяг виробництва становить – 279,9 

тис. т.; «Конті»-169,4 тис. т.; «АВК» -128.9 тис. т.[4]. 

Компанія «ROSHEN» застосовує рекламу за допомогою телеканалів, радіо, відомих видань, 

бігбордів, інтернету. Проводить стимулювання збуту завдяки постійному проведення 

різноманітних акцій, розіграшів та роздачі буклетів, наприклад проведення акції «Відкривай 

Європу разом з «Київ Вечірній» (жовтень- листопад 2011 р.). Для фірм-замовників, при умові 

закупівлі великими партіями розглядаються система знижок.Персональний продаж відбувається 

через постійне встановлення нових контактів та підтримання зв'язків зі споживачами чи 

посередниками. Зв’язки із громадськістю    здійснюються шляхом проведення прес-конференцій 

для постійного зв’язку та звітування про проведену роботу. Крім того,компанія була учасником 

Міжнародної виставки солодощів та шоколаду ISM, яка щороку проводиться у Німеччині у 

м.Кьольн (2011-2012рр.), відкрила у Вінниці єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий 

фонтан(2011р.), а також Дитячий розважальний центр (Вінниця, 2010р.). 

Компанія «Конті» рекламує свою продукцію також через телеканали, радіо, видання, 

бігборди, інтернет та брандмауери. Стимулювання збуту відбувається через постійне 

проведення акції та знижок під час свят, особливо на Новий рік, Різдво та 8 Березня, зокрема 

серед останніх проведення акцій «Шоколадна весна»та «Шоколадна весна-2» (2012р.) та акції 

«Солодка подорож з Bonjour» (2012 р.). Персональний продаж здійснювався через 

представлення на  Міжнародній  виставці «Продекспо» (2012р.). Такий інструмент 

маркетингових комунікацій як зв’язки із громадськістю  передбачає наступні заходи: надання 

обдарованим дітям Костянтинівського району іменних стипендій;новорічні подарунки для дітей 

Костянтинівського району; компанія виступила спонсором XVIII Міжнародного фестивалю 

«Зірки Світового балету», «Контингент талантів», соціального проекту вигляді спектаклю 

«Ангели серед нас» для дітей з неблагополучних або не повних сімей; стала ініціатором 

проведення VII Міжнародного турніру з футболу; компанія виступила генеральним партнером 

фестивалю «Міс AMOUR»; являється організатором дитячих свят;брала участь у виставці 

«Науково-технічне співробітництво регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація». 
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Компанія  «АВК» також проводить рекламні заходи за допомогою телеканалів, радіо, 

видань, бігбордів, інтернету. Стимулювання збуту впроваджується шляхом організації в 2012 

році таких конкурсів: «Ти – Єдина!», «Шоколад Гайтани», «Новорічний сюрприз»,  акцій «Детки 

- Конфетки», акції від «АВК» та гіпермаркету «Караван», «Шоколадний місяць разом з ТМ 

«Королівський Шедевр».Персональний продаж відбувається через рекламу на місцях продажу 

завдяки роботі мерчендайзерів та промоутерів, що ознайомлюють споживачів з продукцією 

«АВК» та надають детальну інформацією про якість і додаткову цінність продуктів. Заходи 

такого інструменту як зв’язки із громадськістю відбуваються через проведення освітніх 

семінарів-тренінгів для журналістів регіональних ЗМІ, щоденних екскурсій для всіх бажаючих, 

функціонування музею шоколаду, встановлення шоколадного рекорду під час святкування Дня 

міста Ялти (2012р.); проведення святкування Міжнародного Дня шоколаду у м. Львів (2012), а 

також спонсорство Міжнародного джазового фестивалю (2012 р.). 

Здійснивши всі необхідні дослідження, можна зробити висновок, що ринок кондитерських 

виробів є досить таки потужним сегментом в Україні. Для підтримки власної іміджевої політики 

та для продовження зростаючих тенденцій в майбутньому застосовування комплексу 

маркетингових комунікацій грає неабияку роль. Так, найбільш поширеними є такі його 

інструменти, як впровадження рекламної компанії, стимулювання збуту, персональний продаж 

та зв’язки із громадськістю.   
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На сьогоднішній день формування успішного бренду є важливою складовою успішного 

бізнесу. Вміле формування брендів підвищує рентабельність за рахунок доданих цінностей і 

допомагає трансформувати організацію, перетворивши її з безособової бюрократичної структури 

в престижну фірму. 

Бренд є невідчутна сума властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, 

репутації і способу рекламування. Ефективність бренду залежить від поєднання враження, яке 

він спричиняє на споживачів і результату їх досвіду використання. 

Технологія створення бренду складається з таких етапів: визначення цільової аудиторії і 

поведінки споживачів; побудови карт сприйняття конкурентних брендів; розробки 

позиціонування; розробки назви; тестування варіантів назв; дизайну фірмового стилю, 

упаковки тощо; тестування варіантів дизайну. 

Деякі аналітики вважають марку найціннішим активом компанії, спроможним пережити і 

конкретні товари компанії і саму компанію. 

Прийняттю рішення щодо назви торговельної марки передує ретельний аналіз товару та 

його переваг, цільових ринків і запропонованих маркетингових стратегій. 

Деякі компанії застосовують підхід спільного використання марок, при якому дві торгові 

марки різних компаній, які добре зарекомендували себе, використовують для одного товару. 

Зазвичай за спільного використання торгової марки одна компанія купує марку іншої компанії, 

що добре зарекомендувала себе, щоб використовувати її у сполученні зі своєю. Перевага 

полягає в тому, що кожна марка домінує у своїй окремій категорії, тобто об’єднані торгові марки 

розширюють привабливість товару для покупців і створюють більший капітал марки, яку 

використовують спільно. Спільне використання марки дає змогу компаніям просуватися на нові 

ринки з мінімумом ризику або інвестицій.  

Існує ще один, поки що новий для вітчизняного ринку напрям у маркетингу, який 

передбачає роботу з компанією, як роботодавцем, і називається HR-брендинг. Явище 

стратегічне, це не лише новий напрям у маркетингу, а й, насамперед, робота з репутацією 

компанії, як працедавця. Він виконує подвійну функцію з добору персоналу: ознайомлює 

якнайбільшу кількість потенційних претендентів із ідеологією компанії та об’єднує вже 

працюючих фахівців у команду ефективних співробітників. Ефективність HR-брендингу багато в 

чому залежить від широти охоплення аудиторії, з цінностями компанії мають бути ознайомлені 

не лише претенденти, а й потенційні партнери,клієнти, які також розділяють ідеологію компанії. 

Зараз тема HR–брендингу набуває дедалі більшої актуальності. Кожен роботодавець рано 

чи пізно починає шукати сучасніші інструменти для підвищення прибутковості свого бізнесу. Всі 

вони відомі й вельми традиційні: зменшення витрат, модна сьогодні тема «бережливого 

виробництва» тощо. Проте зменшити витрати можна і за рахунок персоналу, до того ж, не 

знижуючи працівникам зарплату, а навпаки, вкладаючи гроші в «людські ресурси» . 

Нині даний напрямок, що перебуває, по суті, на стику маркетингу й управління 

персоналом, є одним з перспективних і таких, що стрімко розвиваються. Раніше компанії 

займалися насамперед розробленням нових продуктів та послуг і вбачали ключову роль 

маркетингу в підвищенні обсягу продажів та розвитку бізнесу.  

Кадровий маркетинг (HR-marketing) нині перебуває на стадії формування. HR- менеджери 

в усьому світі експериментують і діляться результатами своїх експериментів. Сформувалися 

чотири «P» кадрового маркетингу: people (люди), pay (оплата), position (позиціонування) і 

prospects (перспективи). 

Багато років бренди сприймали як логотип або рекламу. У майбутньому брендинг – це не 

тільки захист іміджу, а діяльність, орієнтована на розвиток компанії в цілому. 

 

 



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

138 

 

Список літератури: 

1. Головкіна Н.В. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНУТД, 2010. – 112 с. 

2. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 14–15/ За заг. ред. 
М. В. Лазаровича. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – 340 с.  

3. Чернатони Л., МакДональд М. Брендинг. Как создать мощный бренд. – М.: Юнити-Дана, 

2006. – 559 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

139 

 

Брендинг в спорте 
Лукьяненко В.В. 

 ВУЗУ «Национальный горный университет» 
E-mail: Vasya_wtp@yahoo.com 

Науковый руководитель: к.т.н., професор каф. маркетингу  
Довгань С.М. 

 

Какие инструменты маркетинговых коммуникаций выбирают спортивные брэнды? Что 

лучше всего воспринимается потребителем? И какие носители этих коммуникаций мы можем 

выделить?  

Сегодня мы не можем представить ни один спортивный ивент, ни одной команды, ни 

одного спортсмена без упоминаний каких либо брэндов. Профессиональный спорт сам по себе 

очень затратный вид деятельности, чего стоят только спортивный инвентарь и перелеты между 

соревнованиями. По этому компании предлагают покрыть часть расходов спортсменов и команд 

в замен на их логотип на форме или инвентаре. И это стало одним из наиболее эффективных 

инструментов продвижения и позиционирования брэнда.  

Дословный перевод с английского, "brand" - это "клеймо". То есть это в том числе и 

торговая марка. Но не только. Понятие бренда шире. Оно включает в себя не только то, что 

можно официально зарегистрировать, но и то, что зарегистрировать нельзя.  Некий антураж, 

атмосферу, ассоциирующуюся у потребителя с той или иной торговой маркой.  

В настоящее время брэнд - это отражение того, как Ваш бизнес воспринимается 

обществом и является самым важным активом компании. Чтобы создать ценность, брэнд 

должен быть построен на основе существующих активов корпорации, а впоследствие должен 

ассоциироваться с сильной индивидуальностью, которая отражает отличительные 

преимущества для покупателя. 

В иследовании принимал участие cоветник президента РФС по маркетингу и новым 

технологиям, глава компании "2К" Евгения Калакуцкого. Он поделил спортивный брендинг на 

три категории:  

 Спортивный брендинг действует в трех плоскостях:  

- продвижение крупного спортивного мероприятия (спортивный имидж 

территории);  

- продвижения спортивных брендов, посредством крупного спортивного 

мероприятия/спортсменов/спортивных;- 

- вовлечение населения в занятия спортом, через краудфандинговые акции; 

спортивные социальные и благотворительные проекты; системные тренировки.  

Касательно спортивных брендов, то вот Лига чемпионов - это бренд - событие. Со своей, 

присущей только ей атмосферой. А, Дэвид Бэкхем - это бренд - персона. Первыми 

спортсменами- брендами были Майкл Джордан и знаменитый гольфист Тайгер Вудс, оба они 

являются "лицом" Nike. Фирма  Adidas  является партнером многочисленных успешных команд, 

сопртсменов и ивентов. Среди этих партнеров есть королевский клуб «Реал» Мадрид 

Пример строения клуба как бренда на футбольном клубе “Реал” Мадрид: 

2000 г. Президентом королевского клуба стал Флорентино Перес.  

Он решил собрать в «Реале» всех лучших футболистов планеты – брендов. 

Свою деятельность Перес начал с покупки португальца Луиша Фигу у «Барселоны» за 

рекордные 71 миллион евро. 

Спустя год в ряды «Реала» влился Зинедин Зидан, за которого заплатили «Ювентусу» ещё 

больше — 75 миллионов. 

Ещё через год из «Интера» прибыл Роналдо. 

Летом 2003 года — Бекхэм. 

В 2004 — Оуэн.  

Таким образом, в сезоне 2004/05 вместе играли четыре футболиста, удостаивавшиеся 

«Золотого мяча»: Роналдо (лучший футболист мира 1997 и 2002 годов), Зидан (1998), Фигу 

(2000), Оуэн (2001). Это собрание звёзд стали называть «ГАЛАКТИКОС».  

Доходы выросли более чем 500 млн. евро в год.  
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Успех клуба не только в чемпионстве в Кубках или Чемпионатах, а еще в лояльности 

болельщиков (города, страны и мира), инвесторов, партнеров и властей города и страны.  

 

Первостепенной целью, может и не быть чемпионство, но было повышение материального 

благополучия клуба. Клуб получил признание населения, властей, инвесторов, партнеров и т.д.  

Эти успехи клуба отлично использует компания Adidas в своих коммерческих целях. 

Теперь они могут рассчитывать на хорошие ассоциации с брендом, так как все видят что 

чемпионы играют в бутсах/форме от Adidas. 

В заключении можно утверждать, что для брэндов которые хотят завоевывать 

потенциальных клиентов в будущем или уже пытаются это делать на рынке спортивных 

товаров и услуг, брендинг или спонсорство - если не лучший инструмент маркетологов в сфере 

спорта, то точно один из. 

 

Список литературы:  

1. «Брендинг и спонсорство в спорте» 

http://subscribe.ru/archive/ad.image/200708/23210705.html 

2. ”Спортивный брендинг” http://www.euro-football.ru 

3. «Понятие брендинг» http://www.4p.ru 
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«НОЧІ РЕКЛАМОЖЕРІВ» - НАЙКРАЩЕ ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ 

У РЕКЛАМІ 
Люльчак З.С., к.е.н., доц. каф. маркетингу і логістики 

НУ  «Львівська політехніка» 
E-mail: liulchak_zoriana@mail.ru 

 
Щодня ми намагаємося уникати рекламу, хоча це і не вдається. Рекламу ненавидять за її 

надокучливість. Проте, хто не наважився обміняти сон на «ніч її перегляду», той не знає, що 

таке справжня реклама. «Ніч рекламожерів» стала сьогодні світовим рекламним шоу, яке 

увійшло до Книги рекордів Гінеса. Його ідея полягає у показі рекламних роликів, знятих в 

різний час та у різних країнах, у якості витворів мистецтва. Ролики демонструють на екранах 

великих кінотеатрів протягом ночі. Власником найбільшої в світі колекції рекламних роликів і 

автором ідеї створення «Ночі рекламожерів» (La Nuit des Publivores), а також власником бренду 

«Ніч рекламожерів» є француз Жан Марі Бурсіко (Jean Marie Boursicot). Наприкінці 1970-х Жан 

Марі Бурсіко – молодий підприємець, придумав грандіозну ідею, а саме вирішив показувати 

рекламу на великому екрані протягом цілої ночі.  

Вперше «Ніч рекламожерів» (НР) відбулася у 1981 році в паризькому кінотеатрі 

«Кінопанорама». Глядачі, що прийшли на прем'єрний нічний показ «La Nuit des Publivores» 

(дослівно з фанцузского – «Ніч Рекламоїдних»), побачили добірку рекламних роликів, знятих в 

різних країнах з 1935 по 1981 рік, що складалася з 5 блоків. Прем'єра виявилася успішною. І 

вже у 1982 році в Парижі відбулося два нічні покази. Після цього Жан Марі Бурсіко вирішив, що 

«La Nuit des Publivores» може стати міжнародним проектом. Сьогодні формат НР містить три 

блоки рекламних роликів, які показують вночі в кінотеатрах багатьох країн. Півторагодинні 

блоки змінюються  сорокахвилинними перервами, під час яких глядачі можуть скористатися 

іншими розвагами: відвідати бари і кафе, отримати сувеніри та взяти участь у різноманітних 

конкурсах від спонсорів НР, подивитися шоу-програми в рамках НР (найчастіше, виступи 

артистів і музикантів, дефіле, лазерне шоу і т.п.). Після перерв глядачі повертаються в зал для 

перегляду чергового рекламного блоку. Щороку Жан Марі Бурсіко пропонує глядачеві нову 

програму, блоки якої об'єднані однією темою[1,2].  

Фестиваль реклами, яким є «Ніч рекламожерів», за своєю суттю, просто зобов’язаний бути 

пізнавальним. Показ найкращих рекламних роликів, створених за останній рік, – це і є 

демонстрація світових тенденцій, чим спокушають і на які слабкі місця споживачів тиснуть 

рекламотворці, і на що ці споживачі ведуться. До того ж у рамках Ночі показують не лише 

найновіші ролики, а й ті, що були створені 10, 20, 40, 50 і навіть 112 років тому. Наприклад, у 

часи зародження реклами побутову хімію рекламували, акцентуючи на результаті, тепер 

реклама засобів для чищення унітазів чи прального порошку без секс мотиву чи гендерної 

дискримінації – виняток, а не правило. Ще один плюс на користь «Ночі рекламожерів»: у наш 

час, коли найбільші грошові вливання йдуть саме у цю сферу, реклама, хоч якась, просто 

зобов’язана виправдовувати вкладені в неї зусилля і бути дотепною, цікавою та естетичною. 

Станом на 2012 рік колекція «Сінематека» Жана Марі Бурсіко нараховує понад один 

мільйон рекламних роликів. У колекції, за рідкісним винятком, є всі ролики, відізняті з кінця XIX 

століття до 2011 року включно, також входять рекламні ролики, які з тієї чи іншої причини були 

заборонені для публічного показу. Колекція щорічно збільшується на 25000-30000 роликів, 

оскільки більшість світових рекламних агентств та приватних підприємців безкоштовно 

надсилають Бурсіко свої нові ролики. Саме з «Сінематеки» складаються програми для «Ночі 

рекламожерів»[3,4]. Це все є свідченням того, що заробляти можна не лише на розробці чи 

розміщенні реклами у рекламоносіях, але на «рекламуванні, просуванні» реклами як товару, 

мистецького твору. 

Минулого 2012 року року українські рекламожери зустрілися 14-й раз, при чому не лише у 

Києві, але й у Львові, Житомирі, Чернівцях, Севастополі та інших обласних центрах 

(відбулося15 показів). Колекціонер рекламних роликів Жан-Марі Бурсіко приготував яскраву 

підбірку, у яку увійшли японські, американські, британські та румунські ролики. На 

прихильників даного виду мистецтва чекало 540 шедеврів рекламної індустрії, які 

демонструвалися протягом шести годин. І всі вони були дуже різні – сучасні і «піонери» на ТБ, 

http://www.adshow.ru/node/81
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екзотичні і шокуючі, смішні й драматичні, а головне – позбавлені якої б то не було цензури. В 

перервах між сеансами організатори забезпечили сюрпризи, гарну музику, фотосесії, а також 

пригощання від партнерів і спонсорів «Ночі пожирачів реклами». У категорії найкреативніших 

реклам, за суб’єктивним рейтингом Буркісо, опинилися – найбільша кількість реклам машин, 

презервативів, пива та охорони природи. Найпопулярніші герої роликів, окрім людей, – кролики 

і коні, і нема різниці, що саме рекламують: кролики були навіть на сукні трансвестита (на 

щастя, іграшкові, а не живі) у рекламі засобу для чищення. Справжній хіт фестивалю – добірка 

естонської реклами 1980-х років, об’єктами якої були: акордеон, «курячі шніцелі за 49 

копійок», естонські корпоративи («яйця й мед за хорошу ціну»), «кавоварка з підігрівом для 

підтримки темпераменту». Таким чином реклама на «Ночі рекламожерів» була на різний смак. 

Передбачити, яка програма буде представлена глядачеві у 2013 році, неможливо. 

Водночас можна стверджувати, що цей захід стане культовим, очікуваним для відвідувачів та 

ефективним інструментом піару, спонсорства для підприємств-організаторів, допоможе 

встановити, що саме хочуть побачити та почути адресати реклами, щоб стати по-справжньому 

лояльними до бренду, товарної марки, підприємства чи його продукції. 

 

 

Список літератури: 

1. Електронний ресурс: http://www.adshow.ru/;  

2. Електронний ресурс: http://platfor.ma/movie/4ec97e71a38b8/;  

3. Електронний ресурс: http://телеикс.рф; Електронний ресурс: news.bigmir.net/. 
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Систематизація показників, що впливають на комплекс 

маркетингових комунікацій  
Маринчук Т.М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
Е-mail: marunchuktania@mail.ru 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. каф. промислового маркетингу 
Стадніченко В.В. 

 
Просування є одним із основних елементів комплексу маркетингу, який потребує розробки 

стратегії для ефективного його використання. Питаннями пов’язаними з просуванням займалися 

як зарубіжні так і вітчизняні спеціалісти, серед яких можна відзначити роботи Росситер Дж., 

Перси Л. [1], Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. [2], Дейян А., Троадек И.Л. [3], Ромата Є.В. [4], 

Лук'янець Т.І. [5], Дібрової Т.Г. [6].  

В науковій літературі з питань просування пропонується ціла низка факторів, що мають 

вплив на структуру та особливості комплексу маркетингових комунікацій. Всі вони можуть бути 

оцінені за допомогою двох груп показників: 

– ті, що характеризують умови ринку на якому працює підприємство; 

– ті, що характеризують ресурси самого підприємства. 

Зазначені показниками мають різну природу, ґрунтуються як на якісній так і на кількісній 

інформації, як на внутрішній так і на зовнішній. При цьому, вони впливають як на структуру 

комплексу маркетингових комунікацій, так і на його особливості, спрямованість і вартість. 

Визначені показники групуються в залежності від їх спорідненості та однорівневості. Для 

показників, що характеризують ринкові умови виділяються такі підгрупи (табл. 1.): 

– фінансово-економічні показники галузі; 

– структура попиту; 

– особливості товару;  

– особливості поведінки споживачів; 

– конкуренція на ринку. 

Таблиця 1 

Показники що характеризують умови ринку [розроблено автором] 

№ Характеристики ринкових умов Шкала 

1.1. Оцінювання фінансово-економічних показників галузі 

1.1.1. Ємність ринку Абсолютна шкала 

1.1.2. Темпи росту ринку Відносна шкала 

1.1.3. Галузевий рівень рентабельності Відносна шкала 

1.2. Оцінювання структури попиту 

1.2.1. Кількість цільових споживачів Абсолютна шкала 

1.2.2. Географічна розосередженість споживачів Відносна шкала 

1.2.3. Інтенсивність споживання Відносна шкала 

1.3. Оцінювання особливостей товару 

1.3.1. Технічна складність продукції Номінальна 

1.3.2. Диференціація продукції Номінальна 

1.3.2. Етап життєвого циклу товару Номінальна 

1.4. Оцінювання особливостей поведінки споживачів 

1.4.1. Усвідомлення потреби споживачем Номінальна 

1.4.2. Мотиви використання товару Номінальна 

1.4.3. Тип особистості споживача Номінальна 

1.4.4. Еластичність попиту Відносна шкала 

1.5. Оцінювання конкуренції на ринку 

1.5.1. Конкуренція (Індекс Герфіндаля) Відносна шкала 

1.5.2. Бар'єри входу і виходу з ринку Номінальна шкала 
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№ Характеристики ринкових умов Шкала 

1.5.3. Чутливість до товарів-замінників Номінальна шкала 

В свою чергу показники що характеризують ресурси підприємства пропонується 

розподілити на (табл. 2.): 

– фінансово-економічний стан 

– конкурентні переваги товару 

– конкурентні переваги торгової марки. 

Таблиця 2 

Показники що характеризують ресурси підприємства [розроблено автором] 

№ Характеристика ресурсів підприємства Шкала 

2.1. Оцінювання фінансово-економічних показників 

2.1.1. Відносна частка ринку Відносна шкала 

2.1.2. Ріст частки ринку Відносна шкала 

2.1.3. Рентабельність Відносна шкала 

2.1.4. Дохід Абсолютна 

2.1.5. Частка витрат на маркетинг Відносна шкала 

2.2. Оцінювання конкурентних переваг товару 

2.2.1. Унікальність; Номінальна 

2.2.2. Якість продукції;  Номінальна 

2.2.3. Конкурентоспроможність продукції Відносна шкала 

2.3. Оцінювання конкурентних переваг торгової марки 

2.3.1. Популярність Порядкова шкала 

2.3.2. Лояльність споживачів Відносна шкала 

2.3.3. Доступність товарної марки Відносна шкала 

2.4. Цілі просування 

2.4.1. Збільшення обсягів продажу Відносна шкала 

2.4.2. Підвищення рівня поінформованості 

споживачів 

Відносна шкала 

2.4.3. Підвищення рівня лояльності споживачів Відносна шкала 

2.4.4. Формування позитивного образу фірми Номінальна 

Подальшим напрямом досліджень є апробація розробленої систематизації для прийняття 

управлінських рішень щодо комплексу маркетингових комунікацій на споживчому та 

промисловому ринках. 
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Роль необрендингу в потоці маркетингових комунікацій 
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E-mail:123910@mail.ru 

Науковий керівник: д.е.н. Касян С.Я.  

 
Як показує світова рекламна практика, лише одиниці з брендів зуміли завоювати почуття, 

глибші, ніж проста симпатія. Споживачі взаємодіють з брендом тільки за допомогою BTL-акцій, 

рекламних звернень ЗМІ, та інших комерційних заходів. 

В умовах сучасного життя, споживача вже не здивувати високою якістю продукту і навіть 

бездоганним сервісом. Потрібно щось більше: щирі позитивні емоції, почуття. При виведенні 

нового продукту, маркетологи приділяють велику увагу не тільки функціональному 

(класичному) позиціонуванню, але і емоційному забарвленню товару. 

У багатьох роботах психологи підкреслюють той факт, що емоції носять поверховий 

характер. Почуття - більш довгострокова і глибинна субстанція. Це вже сформоване ставлення 

до того чи іншого продукту. А значить, щоб перемогти в конкурентній боротьбі, бренд повинен 

завоювати почуття. 

Зі збільшенням конкуренції, все більшої актуальності набуває проблема пошуку 

принципово нової унікальності. З кожним роком унікальна торгова пропозиція (УТП) втрачає 

свою значущість. Майбутнє для брендингу - це формування фундаментальних і унікальних 

почуттів споживача по відношенню до бренду. Тільки почуття можуть перетворити байдужі і 

автоматизовані корпорації в порадників, добрих знайомих або навіть друзів. 

Вже на сьогоднішній день, з’явилася потреба у брендах нового формату, які будуть 

створені по абсолютно новим законам, що не мають нічого спільного з колишнім маркетингом. 

Ці бренди будуть взаємодіяти зі споживачем на більш глибокому рівні персоніфікації та 

особистого контакту. 

Як слушно зазначає Стив Ястроу, лояльним можна назвати споживача який довіряє не 

знижкам і акціям,  а особистим відносинам між ним та фірмою [1]. 

Щоб забезпечити досвід взаємодії споживача та бренду на глибокому рівні треба мати 

велику кількість висококваліфікованих спеціалістів – контактуючого персоналу. Кожен з яких 

спілкувався б з відносно невеликою кількістю закріплених за ним клієнтів. 

При такій схемі, менеджер має можливість запам’ятати індивідуальні особливості своїх 

клієнтів, їх звички та вподобання. Люди цінують індивідуальне ставлення до себе та вірять в 

те, що якщо продавець знає їх в обличчя – це слугує своєрідною гарантією якості придбаного 

товару. Спілкуючись з одним і тим же співробітником протягом тривалого часу, споживач 

починає довіряти компанії, так як відчуває, що персональний менеджер бере на себе 

індивідуальну відповідальність, а не ховається за колективною відповідальністю всієї 

організації. 

 Можна виділити декілька основних принципів необрендингу, з яких головними 

виступають наступні: 

- Основною метою є побудова дружніх довгострокових відносин з клієнтом, а не 

отримання миттєвого прибутку; 

- Не намагається впливати на споживача, не нав’язує непотрібні товари або послуги, для 

збільшення обсягів продажу; 

- сучасний бренд не ошукує споживача, не намагається завищити сприйняття цінності 

товару чи послуги, не обіцяє того, що не виконує; 

- прагне виявити глибинні потреби і з’ясувати мотиви людини, щоб налаштувати з нею 

двосторонній контакт; 

- яскраво виражена індивідуальність, характерна для неординарної особистості; 

- побудова своєї унікальності не за допомогою зовнішніх переваг та атрибутів товару або 

послуги, а на цінностях і почуттях; 

- фокусування на вірних йому особистостях, чиї цінності відповідають філософії 

необренду; 
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- процвітання за рахунок процвітання своїх клієнтів і суспільства в цілому, з урахуванням 

стратегічних інтересів. Усвідомлення своєї соціальної відповідальності і досягнення балансу між 

інтересами споживача, суспільства і власною економічною вигодою; 

-  підтримка людини в її прагненні до самовдосконалення, що допомагає знайти шляхи 

самореалізації; 

- об'єднанню споживачів. 

В останні роки відомі маркетологи відзначають принципові зміни, що відбуваються з сучасним 

брендингом. Маркетингові «гуру» створюють близькі концепції, виступаючи за потребу в будуванні близьких і 

чесних відносин між компанією і споживачем. Але соціально-економічний розвиток продовжується, і 

сьогодні ми вступаємо в епоху інформаційного суспільства, для якого характерне поєднання 

широкої доступності найрізноманітніших даних і, що створює, інформаційну перенасиченість і 

неймовірну «забрудненість» медіапростору. 

Отже, необрендинг поєднує підходи, що засновані на взаємній зацікавленості, тісному 

психологічному зв’язку з клієнтом, турботі, довірі і любові. У сучасних умовах, тільки 

перейшовши від логіки до емоцій, а від емоцій до почуттів можливо завоювати справжню, 

довгострокову прихильність споживача[2]. 

Перехід до інформаційного суспільства докорінно змінив комунікаційне оточення 

споживача, а також засоби отримання ним інформації, в тому числі і комерційної. У колишні 

часи класична схема спілкування бренду з людиною мала лише один вимір або компанія 

розповідала щось про себе клієнту (ATL, BTL, PR), або клієнт розповідав щось про себе компанії 

(споживчі дослідження), в той час,коли горизонтальна комунікація між самими споживачами 

йшла не дуже вправно.  
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Глобализация экономики расширила границы взаимодействия её субъектов в научно-

технической, материальной и социо-культурной сферах. Необходимо отметить, что данная 

тенденция коснулась и маркетинговой сферы. Многие компании, расширяя производство, 

выходят на международные рынки, создавая глобальный бренд. 

Под глобальным брендом следует понимать бренд, рекламная стратегия, 

позиционирование и имидж которого абсолютно идентичны на международном рынке [1]. 

На протяжении многих лет лидирующие позиции среди глобальных брендов занимает 

компания The Coca-Cola Company. Однако, работая на перспективу, лидеру приходится 

уступать место в рейтинге. Потеря позиции объясняется выходом The Coca-Cola Company на 

рынок здорового питания, осваивая выпуск безвредных напитков и снеков [2]. 

Развитие бренда в глобальном масштабе - достаточно трудоемкий процесс, требующий 

глубинного понимания степени влияния основных факторов (как внешних, так и внутренних). 

Глобальные бренды находятся под влиянием различий в структурных, культурных и 

мотивационных составляющих рынков, на которых ведет свою деятельность компания.  

Стратегия организации может варьироваться в зависимости от страны. К примеру, 

компания Toyota при продвижении автомобиля с гибридным двигателем ориентировалась на 

сегмент рынка в развитых странах, который желает и имеет возможность приобрести так 

называемое «зеленое авто». Данная стратегия неприменима к быстрорастущим рынкам Индии и 

Китая, поскольку здесь руководство компании стремится к большей доле рынка и повышению 

спроса на «обычные» машины.  

Некоторые методы ведения бизнеса не всегда могут быть одинаково эффективными во 

всех странах в связи с различиями в технологических стандартах, в законодательстве, а также 

в экономической среде. Стратегии могут также различаться ввиду факторов, действующих на 

локальный рынок, особо значимыми являются: 

 факторы ведения конкурентной борьбы 

 культурные факторы 

 мотивация потребителей 

Многие бренды сегодня включают в себя моральные и культурные ценности страны своего 

происхождения и пропагандируют их на международном рынке как неотъемлемую часть своей 

индивидуальности, несмотря на то, что такие ценности абсолютно неприемлемы в других 

странах. Например, идея равности американского общества абсолютно не соответствует 

идеологии стран с иерархическим обществом (Индонезия) [3]. 

Один и тот же бренд может иметь неидентичный имидж в разных регионах мира. Для 

потребителей в США автомобили Honda являются гарантией качества и надежности, в Японии, 

где качество характерно для большинства марок автомобилей, Honda ассоциируется со 

скоростью [1].  

Принимая во внимание перечисленные выше факты, можно сделать вывод о том, что 

компания может развить бренд до масштабов глобального путем создания сильного бренда во 

всех регионах, применяя отличные, в зависимости от конкретного рынка, стратегии 

продвижения. 

В развитии глобального бренда очень важно придерживаться следующих аспектов: 

- развитие интеркомуникации, благодаря которой будет передаваться информация 

касательно маркетинговой стратегии компании на рынках разных стран. Таким образом, 

менеджеры смогут передавать важные данные о продажах, сбыте, реакции потребителей  из 

страны в страну; 

- централизация и синергизм организационной структуры, создание организационной 

единицы для ведения контроля над развитием бренда в международном масштабе; 

mailto:ladydi92@mail.ru
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- проведение исследований для определения средств продвижения бренда в зависимости 

от факторов, действующих на каждый отдельный рынок. 

Однако, в период постоянно совершенствующихся технологий и модернизации 

оборудования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также 

быстрых изменений вкусов и потребностей потребителей просто создание глобального бренда 

не является залогом успеха и достижения стратегической цели бренда.  

 

Список литературы: 
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Інтернет-реклама 
Рогожа І. М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: inna_roghozha@ukr.net 

Науковий керівник: доц. каф. промислового маркетингу Діброва Т.Г. 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства Інтернет відіграє вагому роль для кожного із нас. 

Частка інтернет-користувачів серед всього населення України за останні пять років збільшилась 

майже в шість разів (2006 р – 4,49 %, 2011 р. – 30,25 %) [1]. Тому можна сміливо сказати про 

те, що Інтернет є невід’ємною складовою життя людини, і з кожним роком він стає більш 

необхідним, з чим пов’язана велика кількість часу перебування в мережі. 

Інтернет-маркетинг є одним із засобів директ-маркетингу (прямий маркетинг), що входить 

до комплексу маркетингових комунікацій. Він … в трьох формах, а саме: Інтернет-магазин, сайт 

компанії та Інтернет-реклама. Тому розглянемо детально, що являє собою один із інструментів 

Інтернет-маркетингу. 

Інтернет-реклама – є невід’ємною складовою рекламної кампанії провідних компаній. 

Включає в себе такі основні інструменти: SEO-просування, контекстна реклама, банерна 

реклама (медійна), просування в соціальних мережах, e-mail маркетинг, аффіліативний 

маркетинг (партнерський маркетинг), вірусний маркетинг, прихований маркетинг. Розглянемо 

детально перераховані вище інструменти. 

Seo-просування (search engine optimization) – це комплекс заходів, які діють задля 

підвищення позицій сайту в пошуковій системі по певному списку запитів (чим вище 

знаходиться інтернет-ресурс, тим більша ймовірність його відвідування). Автором цього терміну 

слід вважати Денні Салівана [2]. 

Контекстна реклама – це… Основною перевагою контекстної реклами є активне 

використання таргетингових технологій. Особливостями цього інструменту інтернет-реклами є 

те, що оплата йде за кліки (переходи), а не за покази. В результаті рекламу, яку розміщуєте, 

знаходять тільки потенційні клієнти [3].   

Банерна реклама – рекламний носій у вигляді графічного файлу (графічного елементу 

певного (часто 40 х 400 пікселів) розміру), що розміщують на веб-сторінці з гіперпосиланням на 

іншу веб-сторінку, яка рекламується, тобто містить посилання на рекламодавця та його 

продукцію або послуги. Реалізується за допомогою таких методів: участь у банерообмінних 

системах (мережах), купівля показів банерів на інших сайтах або в банерообмінних системах 

близької тематики, купівля банерних показів. [3] 

E-mail маркетинг – дає можливість користувачам відправляти повідомлення або файли 

безпосередньо з одного комп’ютера на інший, в результаті чого повідомлення досягають 

адресата миттєво, і зберігаються доти, доки адресат не запросить їх [4]. 

Аффіліативний маркетинг (партнерський маркетинг) – це особливий вид Інтернет-

реклами, використовуючи який рекламодавець платить не за факт розміщення реклами, а за 

дію, яку було зроблено користувачем у результаті контакту з рекламним оголошенням. Є одним 

із найпотужніших інструментів Інтернет-маркетингу і є одним з найдиєвших по кількості 

залучених користувачів і одночасно більш дешевим у порівнянні з використанням банерних 

мереж [5]. 

Просування в соціальних мережах. Основними перевагами реклами в соціальних мережах 

є мульти-таргетинг, який включає в себе: геотаргетинг (класифікація за країнами, регіонами, 

містами, районами, і навіть окремими вулицями), демографічний таргетинг (сегментація за 

віком, статтю, уподобаннями, сімейним станом, мовою тощо), за інтересами і захопленнями 

(подорожі, спорт, навчання, бізнес, тощо), за освітою (школи, інститути, університети), за 

місцем роботи (офісні працівники, обслуговуючий персонал, домогосподарки) та інші види 

таргетингу [3].  

Технологія вірусного маркетингу та її своєрідного різновиду – прихованого маркетингу – 

передбачає використання самих користувачів Інтернету для поширення ними інформації про 

торговельну марку, товар / послугу, акції, спрямовані на стимулювання збуту, в своєму колі 

друзів і знайомих, з якими вони щодня або періодично спілкуються. Таким чином, користувач 
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Інтернету "заражує" тих, з ким вступає в контакт і просуває товар / послугу торговельного 

підприємства [5]. 

Таким чином, інтернет-реклама надає можливість споживачу отримати необхідну 

інформацію в будь-який зручний для нього час. Використовуючи методи інтернет-маркетингу, 

можна швидко отримати статистичні дані щодо ефективності рекламної кампанії, що не можна 

сказати про інші елементи маркетингових комунікацій. 

 

Список літератури: 
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Застосування нейролінгвістичного програмування в 

системі маркетингових комунікацій 
Сапега Л.І. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: lidka93@meta.ua  

Науковий керівник: ст. викл. каф. промислового маркетингу Бажеріна К.В. 
 

Поняття нейролінгвістичного програмування (НЛП) включає три складові. Частина 

«нейро» відображує ідею, що поведінка людини бере початок в неврологічних процесах зору, 

слуху, запаху, смаку, дотику та інтуїції. «Лінгвістична» частина назви показує, що ми 

використовуємо мову для того, щоб впорядковувати наші думки і поведінку та вступати у 

комунікацію з іншими людьми. «Програмування» вказує на способи, якими ми організуємо свої 

ідеї та дії, щоб отримати бажаний результат. Нейролінгвістичне програмування являє собою 

інформаційно-психологічний вплив, який спрямований на маніпуляцію свідомістю споживача 

через його підсвідомість. Однією із задач нейролінгвістичного програмування є моделювання 

нейростратегій. Застосування НЛП в бізнесі пов’язане з великою кількістю технік, як 

дозволяють ефективно керувати комунікацією з іншими, створювати необхідні емоційні стани. 

Найважливішим є створення та побудова шаблонів мислення, реагування та поведінки людини 

Об’єктивна інформація не спонукає здійснити покупку, саме тому реклама повинна мати 

дві складові: інформаційну та стимулюючу. Необхідно максимально враховувати цінності 

цільового сегменту та доносити необхідну інформацію. 

Основним завданням використання НЛП в рекламі є визначення профілю цільової аудиторії 

(фільтри уваги, стратегії мислення), що дозволяє рекламній ідеї точно впливати на свідомість. 

Використовуючи НЛП, реклама повинна змоделювати стратегію покупки і впровадити її в 

мислення покупця. Це можливо зробити не лише завдяки слогану, але і музичного супроводу, 

чергування образів на екрані. Найвикористовуванішими прийомами НЛП є: підтекст (другий 

сенс), синестезія (змішення або перемикання каналів інформації) і використання гумору. Всі три 

надзвичайно ефективні на підсвідомому рівні.  

При створенні реклами також враховують звязок напряму погляду з типом мислення в 

даний момент. Важливим елементом НЛП є кінетичні відчуття, які виникають в результаті руху 

та під впливом побаченої інформації. Наприклад, коли споживач дивиться вверх, то звертається 

до зорового досвіду, коли по горизонталі або вліво вниз − до слухового досвіду. Якщо погляд 

спроектований вправо вниз, тоді відбувається зверення до певного власного досвіду. Знання 

таких шаблонів має значення при створенні реклами. Наприклад, зображення упаковки або 

логотипу краще розміщувати в правій верхній частині, а товар (особливо якщо він їстивний) − в 

правій нижній частині. 

Суть методики застосування НЛП в рекламі полягає у формуванні мотивації споживача до 

придбання товару, що рекламується, шляхом впливу на підсвідомість. Вплив здійснюється 

завдяки лінгвістичних рядів та образів. При побудові такого ряду необхідно враховувати такі 

показники як: 

 складність сприйняття тексту; 

 кількість цифрової інформації; 

 рівень структурованості інформації; 

 позитивне/негативне відчуття підтексту; 

 наявність фільтрів концентрації уваги; 

 рівень прихованого мотиваційного складу тексту. 

Основними техніками НЛП, що використовуються є: 

 маркування тексту (виділення з основного тексту ключового слова); 

 субмодальності (використання зображення та звуку для створення конкретного 

емоційного стану); 

 створення «вірусів» (ідеї, найчастіше рекламні гасла, що передаються від одних 

клієнтів до інших; швидкість передачі інформації залежить від тої вигоди, яку отримав 

споживач); 

http://ua-referat.com/Неврологія
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Відчуття
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 підлаштування під цінності (поєднання базових цінностей цільової аудиторії з 

товаром, що рекламується). 

Складність застосування нейролінгвістичного програмування полягає в тому, що основні 

техніки спрямовані на роботу з однією людиною, а реклама націлена на споживачів з різним 

способом сприйняття інформації. Відхилення від фундаментальних основ НЛП проявляється у 

відсутності зворотнього зв’язку з клієнтом на втратою контролю. Тобто спеціалісти не можуть 

спрогнозувати реакцію на рекламний імпульс у споживачів. 

Рекламні акції з використанням НЛП показують споживачам те, у що вони вірять і дають 

те, чого хочуть. Застосування методів нейролінгвістичного програмування в рекламі дозволяє 

уникнути таких проблем, як негативне ставлення споживачів через надокучливість рекламного 

звернення, неправильного складеного візуально-лінгвістичного ряду та відсутності впливу 

реклами на цільову аудиторію.  

 

Список літератури: 
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Формування системи просування товару на ринку В2В 
Стадченко Л.М. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail:goluboglazka2007@ukr.net 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. каф. промислового маркетингу 
Солнцев С.О. 

 
В сучасних економічних умовах окремі компанії є ланками ланцюгів створення вартості, ці 

зв'язки будуються на ринку В2В. Сутність ринку В2В полягає в тому, що він працює не на 

кінцевого споживача, а на компанії різних сфер і галузей діяльності, а також на осіб, що 

приймають рішення про закупку. Виділимо основні фактори, що лежать в основі особливостей 

формування системи просування товару на промисловому ринку: 

 труднодоступність цільової аудиторії, точніше осіб, відповідальних за прийняття 

рішення (керівників, топ-менеджерів, директорів підрозділів і т. д.). Як правило, менеджеру з 

продажу, просувати послуги, доводиться спочатку пройти через секретаріат, керівників нижчої 

ланки, які не мають необхідних повноважень; 

 довгий ланцюжок ланки, відповідального за прийняття рішення, що відрізняється 

складною структурою; 

 низька ефективність традиційних рекламних засобів; 

 величезний вплив іміджу та репутації компанії; 

 вплив особистих зв'язків, раніше налагоджених партнерських  відносин [1]. 

Важливу роль при просуванні товару на промисловому ринку, в першу чергу, є розробка 

концепції унікальної торгової пропозиції [2]. Прийняття рішення корпоративним клієнтом 

характеризується підвищеними вимогами до наявності технічного обґрунтування. Особливо 

переконливим є технічне обґрунтування, підкріплене розрахунками, вимірами, автоматично 

зафіксованими протоколами тестування та іншими об'єктивними даними. Так, наприклад, ДП 

«Тетра Пак Україна» - лідер українського ринку асептичної картонної упаковки для харчових 

продуктів – розробило інноваційну упаковку «Tetra Recart», призначену для плодово-овочевої 

консервації. З метою полегшення та прискорення прийняття рішення про закупку промисловим 

споживачем було проведене маркетингове дослідження, на основі якого було розроблено 

комплексну аргументовану пропозицію нової упаковки «Tetra Recart» з урахуванням темпів 

окупності впровадження такої упаковки промисловим споживачем, рівня економії у порівнянні з 

використанням товарів-субститутів (жерсті та скла), а також можливих варіантів рекламного 

звернення, що можуть стати основою стратегії просування. Саме така підтримка пропозиції 

нового товару дає  підприємству перевагу та зменшує ризик відмови споживачем. 

З метою підвищення ефективності системи просування і впливу на потенційних клієнтів 

сучасна концепція маркетингу рекомендує використовувати інтегровані маркетингові 

комунікації. Рекомендується розглядати такі канали комунікації як: цільові маркетингові заходи 

(конференції, форуми, саміти, круглі столи, бізнес - сніданки, вебінари і т.п.), direсt-

маркетингові заходи (поштова та електронна розсилки, телемаркетинг), медіа-маркетинг 

(реклама та прес-релізи в цільових друкованих виданнях, інтернет-порталах), реклама в мережі 

Internet та особисті контакти. На рис.1 наведено частку каналів просування у формуванні 

стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку В2В, в основі яких лежать дані по 

сприйняттю інформації з пропонованих джерел комунікацій, засновані на аналізі каналів 

просування і конвертованості потенційних клієнтів, що приходять з даних джерел, в прибуток 

компанії [3]. 

З рисунку видно, що основним каналом комунікації для ринку В2В є особисті продажі. Це 

пояснюється тим, що угоди будуються на довірі і конструктивній взаємодії між партнерами. 

Перш, ніж прийняти рішення про закупку, група експертів ретельно вивчає доступну 

інформацію про потенційного постачальника. Основними джерелами цієї інформації є Internet-

ресурси, друковані видання, профільні спільноти, таким чином, компаніям-постачальникам 

необхідно приділяти увагу зв'язкам з громадськістю та безперервно вести актуалізацію 

інформації про компанію в ЗМІ, Internet-ресурсах, на власному сайті. 
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Рис.1. Частка каналів просування у формуванні стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій на ринку В2В 

На мою думку, ще одним важливим елементів маркетингових комунікацій є участь у 

галузевих виставках. На ринку в2в виставки - ефективний спосіб просування продукту, що 

дозволяє зібрати разом покупців, продавців і конкурентів. Стенд повинен залишити яскраве 

враження і запам'ятатися відвідувачам. З метою зміцнення статусу, лояльності, мотивації до 

подальшого контакту із потенційними споживачами краще в період роботи виставки провести 

семінар і прес-конференцію з місцевими, регіональними ЗМІ (фотозвіти, репортажі, інтерв'ю), а 

після проведення виставки розмістити прес-релізи в ЗМІ та на власному сайті. Це покращує 

імідж і збільшує ефективність участі в заході. 

Таким чином, можна зробити висновок, що просування товарів на ринку В2В полягає в 

комплексі заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу компанії, який при 

прийнятті рішення про вибір постачальника відіграє ключову роль. Особисті продажі в 

ланцюжку каналів просування є найбільш ефективними і замикають коло маркетингових 

заходів, так як носять характер заключних дій по роботі з потенційним клієнтом. При виборі 

якої-небудь маркетингової активності слід керуватися стратегічним напрямом розвитку компанії. 

Всі канали просування повинні бути узгодженими і бути ланками ланцюжка єдиної стратегії 

формування інтегрованих маркетингових комунікацій. 
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У час розвитку інформаційних технологій у світі з’являються нові технології для бізнесу, 

серед яких – введення систем електронних торгів (ЕТ). Все більше компаній віддають перевагу 

системам електронних закупівель перед традиційною. Аналітики відзначають швидкий зріст 

ринку послуг ЕТ, у середньому кількість торгівельних операцій, що здійснюються за допомогою 

електронних торгів щороку збільшується втричі [1]. 

На рисунку 1 зображене відсоткове співвідношення галузей, у рамках яких здійснюються 

більшість операцій з купівлі/продажу у центрі ЕТ.  

 

 
 

Рис 1. Доля основних галузей центру ЕТ. 

Джерело [2] 

 

В Україні перші системи для ведення ЕТ з’явились  нещодавно і ще не набули широкого 

розповсюдження. На сьогоднішній день у найбільшому центрі ЕТ «В2В Center», що 

представлений в Україні, зареєстровано близько 2145 організацій, у той час як у Росії кількість 

наближена до ста тисяч. Питання розвитку систем та культури ведення електронних торгів є 

актуальною для українського В2В ринку. Також актуальною є важливість створення єдиної 

системи державних закупівель в Україні, що має значно спростити процес торгів на ринку В2G. 

Проаналізувавши роботу ЕТ, можна виділити такі переваги системи електронних торгів: 

1. Повний доступ до інформації щодо закупівель та прозорість операцій купівлі/продажу 

дає можливість максимально повного збору інформації про партнерів чи конкурентів. За 

допомогою інструментів системи можна провести аналіз попиту та пропозиції певних груп 

товарів.  

2.  Доступ до бази даних компаній дає можливість збільшити кількість ділових контактів та 

спрощує пошук партнерів.  

3. Системи дозволяють чи спростити чи повністю автоматизувати процес просування за 

допомогою автоматичної розсилки інформації про нову продукцію чи акційні пропозиції 

компанії. 

4.  Компанії мають можливість швидко реагувати на пропозиції купівлі/продажу, що 

економить робочий час. 
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5.  Поділ системи торгів на галузеві майданчики спрощують аналіз окремих ринків та 

дозволяють обрати необхідний сегмент ведення операцій. 

6. Присутність у системах ЕТ іноземних компаній розширює можливості збуту та придбання 

товарів. Системи ЕТ значно спрощують комунікацію між компаніями з різних країн.  

7. Ведення торгівельної діяльності онлайн дозволяє зменшити витрати на купівлю 

продукції. За статистичними даними компанії В2В Center, витрати підприємств на закупівлі в 

середньому зменшуються на 15-20% [2]. 

8. Принципи роботи системи дозволяють створити конкурентні умови для отримання 

оптимального співвідношення ціни та якості товару. 

Не дивлячись на велику кількість переваг, у системи є суттєвий недолік. Хоча компанія 

гарантує прозорість та можливість загального доступу до документації торгів, це не виключає 

можливості змови постачальника та замовника чи отримання «відкату» поза системою. Центр ЕТ 

намагається перешкоджати таким операціям шляхом моніторингу та попередження подібних 

випадків, але це не дає стовідсоткову гарантію чесних торгів. Окрім цього, система не 

контролює якість пропонованої продукції і саме низька ціна не завжди має бути основним 

фактором вибору постачальника.  

Отже, система електронних торгів є достатньо ефективним інструментом здійснення 

операцій купівлі/продажу. Український ринок  електронних торгів знаходиться на етапі 

зародження, оскільки законодавством України ще не розроблені норми регулювання цієї сфери 

діяльності. Щороку кількість учасників першої системи торгів на ринку В2В збільшується, що 

вказує на довіру компаній до  та збереженням тенденції зростання у майбутньому. 
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Україна характеризується високим ресурсним, інтелектуальним та інноваційним 

потенціалом. Проте, на заваді реалізації цього потенціалу стає брак фінансових ресурсів та 

недосконалість управління ризиками виведення на ринок інноваційних товарів. 

У цьому сенсі, іноземні компанії на українському ринку почуваються краще за вітчизняні, 

оскільки їх товари уже пройшли випробування на власних національних ринках, але все ж 

залишаються невідомими для України. Ці компанії-інноватори зустрічаються з проблемою 

відсутності первинного попиту на українському ринку. Так продажі компанії «Zorg-Україна» 

протягом шести років залишаються незмінними. 

Компанія «Zorg-Україна» - це Товариством з Обмеженою Відповідальністю, що є 

інжиніринговою компанією зі спеціалізацією на будівництві біогазових станцій та являється 

дочірнім підприємством швейцарської компанії ZorgBiogas. 

Біогазова станція - це новий крок в розвитку енергетичної галузі, що дозволяє добувати 

газ не з надр землі, а з відпрацьованих ресурсів, які у великих кількостях викидаються 

багатьма підприємствами і завжди потребують грамотної утилізації (використовується для 

отримання електроенергії, палива, тепла). На сьогоднішній день, німецький ринок, де 

функціонує компанія, досягнув перенасичення, через що представники данного ринку змушені 

виходити на інші національні ринки. 

В своїй діяльності на укр. ринку «Zorg-Україна» використала стратегію просування 

ідентичну своєму національному ринку (зовсім не скориговану під український), що не сприяло 

активному виходу компанії на український ринок і зростанню продаж.  

В такій ситуації важливо зрозуміти, як саме підприємство може простимулювати первинний 

попит на інноваційний товар і, таким чином, прискорити проходження ним процесу ринкової 

дифузії. В першу чергу це стосується формування ефективної стратегії просування. 

Спершу зазначимо ключові моменти, що визначають специфіку промислового ринку 

інноваційних товарів. Специфіка промислового ринку полягає у: 

- зваженості та раціональності прийняття управлінських рішень. Метою представників 

цього ринку є досягнення економічної ефективності при мінімізації ризиків.  

- залежності збуту від рівня інноваційного потенціалу споживача. Багато піонерних 

інновацій важко продаються через загальну технологічну відсталість ряду ринків збуту. Велику 

роль відіграє структура представників ринку, на яких направлена інновація (інноватори, ранні 

послідовники, рання більшість, пізня більшість, відстаючі) [2].  

- різноманітністю територіального розташування цільової аудиторії та їх економічного 

стану. Потребують індивідуального підходу до кожного представника ринку. 

Специфіку інноваційного ринку визначає наступне: 

- це «ринок продавця», де пропозиція значно перевищує попит. У результаті, продавець 

повинен переконати покупця в доцільності (вигідності) придбання інноваційного продукту.  

- високі бар'єри сприйняття новинок потенційними споживачами (це психологічні бар'єри, 

об'єктивно притаманні людині приймаючій рішення).  

- операційні бар'єри: невдале позиціонування, ціновий бар'єр, адміністративні бар'єри, 

здоровий консерватизм споживачів, опір персоналу компанії, де впроваджується новинка 

(синдром «технологічного страху») і ін. 

- бренд є одним із ключових інструментів формування попиту на нововведення.  

Продаж інноваційних товарів базується на довгостроковій послідовній рекламній компанії, 

основною метою якої є усвідомлення потенційними споживачами суті інновації. Тому основними 

задачами просування є поінформування цільової аудиторії стосовно інновації: сфери її 

застосування, вигод від її впровадження.  
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З огляду на вищезазначене, основними етапами просування інноваційної продукції на 

промисловому ринку будуть наступні: 

1. Аналіз ринку і діяльності компанії. На цьому етапі необхідно провести аналіз 

маркетингового середовища компанії і отримати найбільш повну інформацію про становище 

підприємства на ринку та про стан підприємства. Так товар компанії «Zorg-Україна» вже довгий 

час знаходиться на етапі впровадження. Даний ринок отримує підтримку зі сторони держави, у 

вигляді пільг (зняття мита на ввезення енерговідновлюючих товарів тощо), та фінансує 

розвиток підприємств, що являються потенційними споживачами біогазової станції 

(тваринницький сектор). 

2. Постановка цілей і завдань просування. На основі інформації, зібраної на попередньому 

етапі, визначаються цілі та завдання маркетингових комунікацій. Як уже зазначалось, основною 

метою є поінформування цільової аудиторії. 

3. Знаходження цільової аудиторії і позиціювання. Неможливо ефективно впливати відразу 

на всіх потенційних клієнтів, тому необхідно чітко визначити цільову аудиторію і позиціонувати 

себе. На сьогоднішній день, компанією «Zorg-Україна», було продано декілька біогазових 

станцій тваринницькому сектору, і за аналізом маркетингового середовища, цей сектор 

найбільше спонсорується зі сторони держави. Тому доцільно буде обрати саме цю аудиторію 

для проникнення на ринок. Необхідно виділити вигоди використання станції з усіма 

економічними показниками, розрахувати термін окупності інвестицій та закласти цю інформацію 

в основу позиціонування. 

4. Визначення змісту та форми повідомлення. Створення інформативного послання, 

найбільш точно передає всі вигоди пропонованого товару для кожної цільової групи. Зміст 

повідомлення від «Zorg-Україна» буде базуватись на економічних показниках роботи станції 

(інформацію про сферу застосування станції, термін окупності, ек. вигоди тощо). 

5. Вибір засобів просування і оптимальних каналів комунікації. Найважливішими 

інструментами просування на ринку b-2-b є особисті продажі, прямий маркетинг. Тому, для 

компанії, що розглядається доцільно використовувати: 

- Public relations, що дозволить більше поінформувати цільову аудиторію компанії та 

підвищити лояльність до біогазової станції. Даний ефект буде досягнутий за допомогою BTL-

акції. Суть її буде полягати у наданні компанії, що вже придбала біогазовую станцію 5% від 

вартості станції, яку придбала інша компанія за її рекомендаціями. Це дозволить створити 

довгострокові та тісні зв’язки з кожним покупцем, також допоможе у просуванні товару та 

формуванні рівня довіри до компанії та товару. Оскільки, вірогідність придбання товару 

компанією значно збільшується, якщо вона отримала рекомендації від іншої, що вже 

користується даною інновацією. 

- донесення основної інформації до цільової аудиторії завдяки direct-мейлу.  

- участь у спеціалізованих виставках, де буде сконцентрована цільова аудиторія. 

- на території України була побудована пілотна станція, результати її діяльності 

висвітлюються в Інтернеті.  

7. Розробка розгорнутого графіка заходів. Так для компанії «Zorg-Україна» необхідно 

проводити BTL-акцію до підписання договору з 30 компаніями. Усі інші заходи доцільно 

використовувати до моменту розробки нової рекламної кампанії, а точніше до моменту переходу 

товару - біогазової станції на новий етап ЖЦТ. 

8. Визначення бюджету. Рекомендується складати бюджет, виходячи з конкретних цілей і 

завдань, якщо передбачувані витрати на просування набагато перевищують фінансові 

можливості компанії, краще відмовитися від окремих заходів, ніж скорочувати кожну статтю 

загального бюджету; якщо ж необхідно серйозно скоротити бюджет, то варто переглянути всю 

програму просування. 

9. Реалізація програми просування. 

10. Контроль реалізації та оцінка ефективності. Оцінка ефективності - це завершальна і 

дуже важлива стадія всього процесу просування. Вона необхідна, так як, не знаючи результат, 

не можна виправити помилки. Разом з цим, відстежити повний результат дуже складно, а іноді 

й неможливо. Тим не менш, ефективність необхідно відстежувати, хоча б найбільш простими і 

доступними методами. 

11. Коригування просування. Відбувається перехід до першого етапу, при цьому 

усуваються допущені помилки, коригуються цілі, засоби та ін.. 
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Таким чином, основними акцентами в просуванні інноваційних товарів на промисловому 

ринку є: визначення вигід, що можуть отримати споживачі та донесення цієї інформації до 

цільової аудиторії, у т.ч. навчання цільового сегменту користуванню інноваційним товаром. На 

прикладі компанії «Zorg-Україна» показано, що діючи відповідно плану, вона зможе створити 

дійсно ефективну систему маркетингових комунікацій, в якій кожна наступна маркетингова 

кампанія буде більш ефективною і прогнозованою. 

 

 

Список літератури: 

1. Лапко О. Инновационная деятельность в системе государственного регулирования: 

Монография. - К.: Ин-т економ. прогнозирование НАН Украины, 1999. - С. 28. 

2. Выведение инновационного продукта на рынок. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://old.ied.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/367/file/Выведение%20инновацинного%20продукта%20на

%20рынок.pdf – Назва з екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.ied.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/367/file/Выведение%20инновацинного%20продукта%20на%20рынок.pdf
http://old.ied.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/367/file/Выведение%20инновацинного%20продукта%20на%20рынок.pdf


VIІ Всеукраїнська конференція «В2В МАРКЕТИНГ» 

21-23 лютого 2013 

 

160 
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E-mail: palevomr@gmail.com 

Научный руководитель: д.э.н. Петруня Ю.Е. 
 

Большую часть времени человек проводит напротив дисплея своего компьютера, 

смартфона, телевизора, планшета. Наличие нескольких экранов создает условие присутствия 

нескольких информационных каналов и, как следствие, возможность получения информации 

одновременно из разных источников.  

Таким образом, современная тенденция почти одновременного использования 

смартфонов, ноутбуков, ТВ, планшетов и т.п. основана на использовании экранов как 

медианосителей. Данные исследования показывают, что основным сегментом пользователей 

(90%) таких инновационных каналов коммуникации являются мужчины и женщины среднего и 

высокого уровня достатка в возрасте от 18 до 40 лет.  

Современные молодые горожане при наличии такого количества гаджетов, да еще и 

удобной компактной формы,  чаще всего спонтанно используют эти медианосители. Ощутив 

потребность в том или другом товаре потребитель имеет возможность обратиться к наиболее 

доступному устройству, чтобы получить необходимую информацию. Результаты исследования 

показали, что  80% поиска на смартфоне является спонтанным, из них только 44% 

респондентов используют полученную информацию для решения конкретной задачи [2].  

Выбор устройства для получения требуемой информации происходит в зависимости от 

«типичного» поведения потребителей данного сегмента. Как правило, человек пользуется 

разными устройствами, выполняя какую-то определенную задачу. При этом, в большинстве 

случаев, поиск информации начинается со смартфона. Например, начав читать свою почту на 

смартфоне по пути домой человек продолжаете чтение уже на ноутбуке, вернувшись домой. 

В данном случае, маркетологам следует следует учитывать последовательность поведения 

таких потребителей. Предполагается наличие двух моделей: 

- последовательного использования разных каналов коммуникаций;  

- одновременного использования разных коммуникаций. 

При последовательном использовании разных медиа-каналов, потребители начинают 

взаимодействовать с медиа на одном устройстве и продолжают уже на другом. Существует 

необходимость сделать этот переход между каналами максимально удобным для потребителя. 

При одновременном использовании разных медиа-каналов, потребители  постоянно 

отвлекаются от источников информации, что значительно снижает их эффективность их 

коммуникационного влияния. Например, читая информацию на смартфоне во время просмотра 

рекламы на ТВ или кинотеатре фильме, во время его просмотра. Было обнаружено, что 77% 

зрителей обращаются к другим устройствам во время просмотра телевизора. Причем, в 

большинстве случаев одновременного контакта с несколькими экранами потребитель 

выполняет разные, несвязанные задачи, переключая внимание с одного устройства на другое 

[2]. 
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В процессе разработки стратегии продвижения, компаниям необходимо пользоваться 

специально разработаными сервисами - Soundhound, Zeebox, Viggle, GetGlue и др., 

позволяющими потреблять информацию с одного экрана, одновременно взаимодействуя с 

другим. Цель этих сервисов усилить связь с пользователем, чтобы она не пропадала после 

завершения контакта с экранами. 

При использовании современных устройств для получения комерческой информации 

потребители, как правило, продолжают поиск скорее последовательно. Поэтому важно, чтобы 

потребитель имел возможность не только сохранять полученную информацию на разных 

гаджетах, но и использовать другие технологии. Например, использование ключевых слов, 

гарантирующих нахождение сайта по одному запросу с разных устройств. То есть, в данном 

ключе речь заходит также о мультиэкранном SEO [3]. 

Такое поведение потребителя означает условия для роста возможности импульсивных 

покупок, поэтому компаниям необходимо позаботиться о рекламном и ином присутствии на 

различных экранах и оптимизации своих веб-ресурсов с учетом различных устройств. 

 

 
 

Таким образом, бренды, медиа, компании и маркетологи должны учитывать процессы 

мультиэкранности и разработать новые алгоритмы взаимодействия с пользователями 

мобильных устройств. По сути, мультиэкранность – это новый виток в маркетинговой 

коммуникации, который запустит процесс разработки новой методологии и установки связей с 

потребителями. Если раньше предполагалось, что потребитель полностью погружен в решении 

определенной задачи на определенном устройстве, то теперь все наоборот. Поэтому, учитывая 

новые тенденции стоит учитывать важность мобильных версий веб-страниц и онлайн- сервисов, 

внедрения мультиплатформенных приложений для компатных устройств и использование QR-

кодов.  
Ярким примером использования данной политики стала компания Rozetka.ua запустившая 

электронные ценники в своих магазинах с возможностью считывая QR-кодов для получения 

подробной информации о продукции на сайте компании [6]. 

Для маркетологов явление мультиэкранности позволяет значительно расширить систему 

коммуникаций с потребителем, определить его сценарии поведения и предпочтения 

посредством сбора информации о поисковых запросах и данных гео-локации. 
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    Важливу роль у брендингу відіграє НЕЙМІНГ - процес створення імені бренду для 

компанії, товару чи послуги, тому що саме назва будучи одним із найважливіших вербальних 

атрибутів, стимулює прямі первинні реакції. Менеджери деяких компаній схильні допускати 

«вбивчі» помилки при розробці імені, що в свою чергу викликає не тільки негативну реакцію 

споживачів а й може послугувати приводом для жартів. Для того, щоб цього уникнути не 

обов’язково витрачати чималі кошти та звертатися до професіоналів, потрібно лише освоїти 

кілька прийомів та пам’ятати основні правила неймінгу. 

 При створенні імені потрібно: 

1. Чітко розуміти, яку потребу задовільнятиме продукт; 

2. Визначитися із цільовою аудиторією; 

3. Провести кілька не масштабних досліджень з метою зрозуміння мотивів та асоціацій; 

4. Придумати декілька назв майбутнього бренду; 

5. Перевірити їх на неповторність; 

6. Обрати найбільш вдалу для даного товару чи послуги. 

Основні помилки в неймінгу: 

 Використання власного імені, прізвища або абривіатури. (в історії маркетингу не багато 

компаній названих на честь власника здобули визнання, на приклад Adidas – складено з 

перших букв імені та прізвища засновника  - Адольфа Даслєра) 

 Використання складних слів, словосполучень, що є не читабельними або важко 

запам'ятовуються. 

 Використання назв, які не стосуються жодної з характеристик товару.  

 Використання не існуючих слів, люди можуть не звикнути до них, також можливі 

труднощі у вимові. 

 Використання категоріальних стереотипів, які не дають змоги відокремити товар від 

конкурентів. 

 Прив'язування назви інноваційного товару до застарілих об'єктів. 

Також слід зазначити, що існує ціла низка стратегій неймінгу: 

1. Стратегія «Фантазійні назви» - використовується в разі наявного бажання відрізнитися та 

задіяти емоції споживача, не мати проблем із правовим захистом ТМ. Прикладом можуть 

послугувати такі бренди як: Nestle, Kleenex, «Яндекс», які є ритмічними та звучними, також 

легко запам’ятовуються. 

2. Стратегія «Назва-символ» - підходить для підприємств орієнтованих більше на молоду 

аудиторію. Дану стратегію використовують майже всі виробники слабоалкогольних напоїв. 

Наприклад «Лонгер», «Revo»… «Росинка», яка в свою чергу не використала дану стратегію не 

здобула популярності серед молоді із напоями «Лимон-горілка», «Ром-кола» і т.д. 

3. Стратегію «Описові назви» доцільно використати маючи бажання зберегти прив'язку до 

сильного парасолькового бренду. Наприклад соки марки «BotaniQ” 

4. Стратегію «Назва-метафора» радять не використовувати із за рівня ризикованості, 

оскільки її суть полягає в створенні образу, що виходить за рамки пропонованого товару. Але 

все ж таки є певні компанії, що здобули успіх використовуючи дану стратегію: «Apple», 

«Yahoo!»… 

5. Стратегія «Складені назви» полягає в поєднанні двох, або більше слів, чітко 

відображатиме характеристики товару та сприятиме лояльності. Світові бренди часто мають 

назву створену за допомогою цієї стратегії: «Starbucks», «Palmolive», «Nissan», тощо. 

6. Стратегія «Назва-Ім’я» також часто зустрічається на ринку, але не завжди як гарний 

приклад назви бренду. Як показує життєвий досвід, що якщо горілка або чіпси несуть на собі 

ім’я відомої особистості то істинний власник «Бренд-нейму» виграє з цього набагато більше ніж 

компанія. Не поганий результат можуть принести видозмінені імена. 
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Отже, дотримуючись етапів створення імені, використовуючи неймінгові стратегії та 

пам'ятаючи найбільш часто вживані помилки можливо  створити відмінну назву підприємства, 

товару чи послуги, яка чітко відповідатиме його характеру діяльності, легко піддаватиметься 

запам'ятовуванню, буде нетривіальною та зможе викликати лише позитивні емоції, як у 

споживачів так і у власників. 

Маркетинговий досвід показує, що не даремно існує такий крилатий вислів: «Як корабель 

назвеш, так він і попливе». 
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Инструменты малобюджетных маркетинговых 

коммуникаций на промышленном рынке для предприятий 

малого бизнеса  
Ханафёрова И.Г.  

ДВНЗ «Национальный Горный Университет» 
E-mail: strike.lady@yandex.ru; pall@hotmail.ru 

Научный руководитель: к.э.н., доц. кафе. маркетинга Палехова Л.Л. 
 

Сегодня все больше малых промышленных предприятий осознают необходимость 

использования в своей деятельности маркетингових инструментов, в частности маркетингових 

коммуникаций, которые являються залогом их успеха в условиях жесткой конкуренции. 

Коммуникации в промышленном маркетинге представляют собой комплекс личных и безличных 

коммуникаций, направленных на промышленного покупателя. Они включают личные продажи, 

каталоги и литературу о продукции компании, промо-акции, директ-мейл, торговые выставки, 

рекламу и PR, рекламные сувениры и подарки, т.д.  Проблема обостряется тем, что в 

условиях глобализации  для украинской экономики особенно важно не потерять сектор малого 

предпринимательства, который является наиболее уязвимым к влияниям конкурентной среды. 

Вопросы использования комплекса маркетинга малыми предприятиями с целью увеличения их 

конкурентной устойчивости в условиях глобализации вызывают острые дискуссии, получили 

самостоятельное научное значение [1]. Вместе с тем, опрос руководителей предприятий малого 

бизнеса в г. Днепропетровске показал, что они не уделяют должного внимания 

коммуникационной политике, часто такая политика вообще отсутствует.  Большая часть 

опрошенных руководителей (75%) считают маркетинговые коммуникации недоступными для 

малых предприятий, так как они требуют значительных денежных вложений, а в малом бизнесе 

финансовые средства, как правило, очень ограничены. 

В западной практике малые предприятия, которые функционируют на промышленном 

рынке, усиленно используют инструменты так называемого «малобюджетного маркетинга» [2].  

Эти инструменты показали высокую эффективность в условиях малой численности персонала и 

ограниченного маркетингового бюджета.  Малобюджетные маркетинговые коммуникации 

позволяют малым предприятиям достичь более высокой конверсии рекламных сообщений и 

более успешного управления своим продвижением на локальных рынках. Данные инструменты 

в последнее время популяризируются и в Украине, например, мастер-классов Украинского 

маркетинг-клуба «MarketingJazzz», т.д.. 

Анализ литературы позволил систематизировать инструменты малобюджетных 

маркетинговых коммуникаций (табл.1). Возможность практического применения таких 

инструментов была исследована на примере малого предприятия ТМ “Linco”.  

Предприятие ТМ “Linco” представляет собой транспортную компанию, которая выполняет  

услуги по грузовым перевозкам на промышленном рынке и работает на следующих рынках:  

 внутренние перевозки по Украине;       

 внешние перевозки в страны Европейского Союза; 

 внешние перевозки в Российскую Федерацию, Белоруссию, страны Средней Азии; 

 внешние перевозки в Турцию, Азербайджан, Грузию, Армению.  

Грузоподъёмность автотранспортных средств предприятия ТМ “Linco” составляет  от 1 до 

22 тонн, полезный объем - от 8 до 120 м3. Транспортировка грузов осуществляется по 

стандартам TIR Carnet, CMR, либо по T1 по перевозкам в страны ЕС.   

Анализ возможностей и преимуществ использования инструментов «малобюджетного 

маркетинга» предприятием TM “Linco” показал, что с их помощью можно существенно повысить 

качество  коммуникационной политики и добиться следующих маркетинговых эффектов:  

-улучшить послепродажные контакты с потребителями, которые направлены на 
улучшение обслуживания и удержание постоянных клиентов (поздравления с праздниками и 

важными событиями в жизни клиентов, оповещения о изменениях в ассортименте и различных 

программах лояльности компании TM “Linco”); 
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 сформировать партнерские отношения с покупателями услуг, которая базируются на 

глубоком и всестороннем понимании потребностей клиентов в ассортименте и качестве услуг 

перевозчика, их удовлетворенности работой конкретной компании;   

 повысить целенаправленность и эффективность  маркетинговых мероприятий TM “Linco”, 

которые помогут оптимизировать бюджет маркетинга и увеличить среднюю стоимость покупки 

услуг перевозки. 

Таблица 1. 

Инструменты малобюджетных маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговые 

коммуникации для малого 

бизнеса 

Инструменты 

 

Вирусный маркетинг 

(маркетинг слухов) 

Видеоролики 

Флеш-игры, многопользовательские игры 

Мультемедийные открытки 

Провокационные статьи и изображения 

Блоги, развлекательные сайты 

Онлайн-сервисы 

Печатная реклама, 

интернет – издания 

Размещение рекламы в газетах бесплатных 

объявлений 

Размещение информации  на форумах и 

бесплатных досках объявлений в сети Интернет 

Размещение визиток на платежных терминалах и 

др. 

Совместный маркетинг Партнерское продвижение 

 

Свзязи с 

общественностью 

Выступлении в прессе в качестве эксперта 

Выступление на конференциях и общественных  

и профессиональных организаций 

Формирование групп, страниц в соц. сетях 

Флэшмобы 

Малобюджетное 

продвижение 

Life Placement 

 

Граффити 

SBS-маркетинг, теле-

маркетинг. 

Массовый дозвон 

Экспресс - опрос 

              

Анализ доказал, что малобюджетные инструменты маркетинговых коммуникаций являются 

особенно перспективными для  субъектов малого предпринимательства, могут быть 

использованы в интегральном единстве с традиционными технологиями маркетинговых 

коммуникаций. 
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Значення бренду для франчазингу 
Цеслів А.С. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: tsesliv@rambler.ru 

Науковий керівник: д.е.н, проф. Яловий Г.К. 
 

Франчайзинг можна визначити як спосіб ведення бізнесу, при якому власник розкрученого 

бренду (франчайзер) надає за певну плату право використання свого бренду і технологій 

бізнесу іншому бізнесмену (франчайзі) [1]. 

Бренд є складовою частиною інтелектуальної власності організації і її нематеріальним 

маркетинговим активом [2]. 

Для кращого розуміння принципу дії бренду в франчайзингу на споживачів, спочатку 

розглянемо його вплив на ринку товарів масового споживання.  

Опишемо такий ринок за допомогою трьох елементів: власник бренду, торговий партнер і 

кінцевий споживач. В такій схемі взаємовідносин власник бренду безпосередньо впливає на 

кінцевого покупця, стимулюючи його на придбання товару. Партнер може стимулювати попит 

беручи участь в спільних акціях з власником бренду, проте у випадку сильного бренду ланка, 

що здійснює дистрибуцію товару не чинить значного впливу на сам бренд і успіх його 

існування. 

 Проте, розглядаючи бренд у системі відносин франчайзингу ситуація змінюється. Основну 

функцію по просуванню товару бере на себе франчайзі, а власник бренду відсувається на 

задній план. Звичайно, франчазер розробляє концепцію розвитку мережі і здійснення рекламної 

компанії. Проте великого значення набуває відповідність виконання вимог франчайзі щодо 

рівня і якості обслуговування, що безпосередньо впливає на імідж всієї системи.  Тому 

створення елементів бренду і детальний його опис у керівництві з роботи (brand book)  набуває 

особливої актуальності для франчайзингу (рис.1.) [3]. 

 
Рис.1. Схема відносин бренду і кінцевого споживача у випадку використання 

франчайзингу 

 

Просування на ринку під відомим брендом має значні переваги, що подані у табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Порівняння звичайної і брендингової інновації з позиції доцільності франчазингу [4] 

Звичайна інновація Брендова інновація 

Витрати на виведення на ринок (реклама) 

Високі (істотні), оскільки 

товаровиробник та його продукція 

маловідомі 

 

Менші, оскільки товаровиробник та 

його продукція широковідомі та існує довіра 

до марки й репутація 

Обсяги збуту (прибутки) 

бренд 

франчайзер 

Кінцевий 
споживач 

франчайзі
нг 
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Повільніше «набирають обертів» 

(оскільки товар на ринку новий і 

маловідомий, необхідний час для 

завоювання прихильності) 

Високі (за рахунок широкомасштабних 

продажів, швидкого сприйняття ринком, 

наявності феномену бренда та впливу 

репутації товаровиробника) 

Доцільність використання франчайзингової системи розвитку бізнесу 

Низька (майже відсутня), оскільки 

відсутній феномен бренда 

Висока, оскільки товаровиробник 

відомий під широкознаним брендом 

 

Отже, можна виділити такі головні складові успішного бренду: 

 Ім’я 

 Цінність пропозиції 

 Відмінність від конкурентів 

 Чітка модель ведення бізнесу 

 Чітка схема комунікації 

 Постійна підтримка і модернізація елементів. 

Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що значення бренду є надзвичайно 

важливою складовою успішного існування і функціонування франчайзингової системи, тому що 

сьогодні конкуренція товарів на ринках перетворюється на конкуренцію брендів. Саме від 

правильної стратегії розробки цього компоненту залежить майбутнє існування системи і рівень 

успішності її реалізації. На території України діють франчайзингові пропозиції різноманітних 

сфер використання, проте проблема захисту інтелектуальної власності все-таки потребує 

подальшого розгляду і є надзвичайно актуальною. 
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Формування програми лояльності як складової 

маркетингу 
Чевжик М. О. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: marrynka_c@bigmir.net 

Науковий керівник: к.е.н., доц. каф. промислового маркетингу Діброва Т. Г. 
 
Сучасний етап розвитку ринкових відносин характеризується жорсткістю конкурентної 

боротьби, мінливістю макроекономічних показників, наростанням диференціації потреб і зміною 

позиції споживачів, а також низкою інших факторів, що призвело до суттєвого підвищення 

значення маркетингу відносин. 

Значення маркетингу відносин як методології формування лояльного ставлення 

споживачів не можна переоцінити. Адже як показали дослідження, задоволений покупець 

поширить свій позитивний досвід серед 5-8 потенційних споживачів, тоді як незадоволений 

покупець розкаже про свій негативний досвід 9-10 особам; при цьому 13% незадоволених 

споживачів розповідатимуть про це понад 20 свої знайомим, отже, втрати в цьому разі будуть 

набагато більшими, ніж від однієї нездійсненої трансакції.[1] 

Але у більшості робіт з маркетингу відносин його елементи розглядаються ізольовано, 

безсистемно. При цьому, практично не відображено управління маркетингом відносин на основі 

стратегічного підходу, маркетинг відносин як елемент, що інтегрується в систему управління 

підприємством системно, комплексно не досліджувався.  

Термін "маркетинг взаємовідносин" ввів у 1983 р. Леопард Беррі в контексті маркетингу 

послуг для опису нового підходу в маркетингу, орієнтованого на більш довгострокові відносини 

зі споживачами.[2] 

Cильна торгова марка є необхідною складовою маркетингу відносин, оскільки саме вона 

дозволяє створити лояльного споживача, з яким можна співпрацювати протягом тривалого часу. 

У. Уеллс вважає, що лояльність по відношенню до торгової марки - це «коли товар 

привабливий споживачам мірою, достатньою для здійснення повторної покупки». 

Аналіз наукових джерел показує, що до самого поняття «лояльність» існує декілька 

підходів. Термін «лояльність» походить від англійського слова «loyal» - вірний, відданий. У 

деяких книгах автори використовують замість терміна «лояльність» слово «відданість», що в 

принципі є синонімом цього поняття. 

Стосовно природи існування лояльності споживачів існує її класифікація на: трансакційну 

лояльність, персепційну та змішану. 

Так, поняття транcакційна лояльність (transactional loyalty) базується на аналізі кількісних 

ринкових показників, зокрема кількості покупок. Такий підхід передбачає дослідження суті 

поведінки споживачів та факторів, які на неї впливають.  

Персепційна лояльність (perceptual loyalty) визначається за сукупністю факторів, які 

формують світогляд споживачів. Ці показники містять у собі діагностичну і прогнозну 

інформацію.  

Найбільш доцільним у практичній діяльності з розробки програми лояльності керуватися 

поняттям комплексної (змішаної) лояльності(complex loyalty), яка розглядається як комбінація 

двох вище вказаних підходів до визначення лояльності споживачів (споживачу зручно купувати 

бренд і він має емоційно відчувати уподобання та задоволеність).[3] 

Останнім часом багато компаній в Україні і за кордоном в якості елемента своєї стратегії 

стали обирати підвищення задоволеності і лояльності клієнтів. У рамках реалізації такої стратегії 

вони взялися займатися впровадженням програм лояльності споживачів, впроваджувати 

системи CRM (управління відносинами з клієнтами), проводити опитування споживачів. 

Програми лояльності покликані встановити емоційний зв'язок між клієнтом та компанією у 

довгострокової перспективі для забезпечення позитивного фінансового потоку, який буду 

формувати основу прибутку компанії[4]. 

На сучасному етапі розвитку, особливо на ринку послуг, програми лояльності вже набули 

різних трансформацій та знаходяться на перехідному етапі, наближаючись до стадії зрілості. 
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Програма лояльності, розроблена на високому рівні, може значною мірою впливати на 

прихильність клієнта. 

Програми лояльності, які діють на підприємстві, повинні підпорядковуватись 

загальнофірмовим цілям, стратегії підприємства у напрямку співпраці з клієнтами, мають бути 

повноправним елементом маркетингової стратегії підприємства. Програми такого плану можуть 

слугувати виключно для втримання поточних клієнтів, підсилюючи тривалі стосунки з ними або 

для залучення нових клієнтів. Деякі з программ комбінують у собі вищеперелічені цілі.  

Доцільно усвідомити актуальність застосування програм лояльності та передбачити 

можливі позитивні наслідки: 

- підтримка мінімального рівня закупівель; 

- збільшення закупівельного рівня; 

- збільшення вартості споживчого кошика; 

- залучення нових клієнтів завдяки наданню консультацій. 

Отже, програма лояльності – це стратегія взаємовідносин між підприємством та 

споживачами, яка здійснюється з метою узгодження їх інтересів у процесі її розробки та 

реалізації. Таким чином, програма лояльності розглядаються як інструмент формування 

довгострокових відносин підприємства та споживача. Програма лояльності уособлює в собі 

безупинний процес взаємодії між виробником та споживачами. 

В залежності від використовуваного інструментарію всі програми лояльності бренду 

діляться на дві групи: цінові і, відповідно, нецінові.  

До цінових програм, як правило, відносять дисконтні та бонусні картки, спрямовані на 

здійснення покупцем повторних покупок, а отже, і на підвищення обсягу продажів за рахунок 

вигідної пропозиції. Безсумнівною перевагою цінових методів є те, що їх можна легко і швидко 

організувати у простій та доступній формі. До слабких сторін програм лояльності, побудованих 

виключно на ціновому інструментарії, слід віднести короткочасний характер цього ефекту. 

Лояльність бренду з боку покупців може зберігатися тільки на період «акції». Крім того, 

знижки, які часто проводяться, асоціюються у споживачів з погіршенням якості марочного 

товару та перебільшеною ціною.  

Метою нецінових програм формування лояльності бренду виступає встановлення міцних 

дружніх відносин зі споживачем у довгостроковому плані шляхом пропозиції йому переважно 

унікальних емоційних і соціальних вигод від спілкування з брендом.[5] 
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Актуальність теми. В сучасних швидкоплинних соціально-економічних умовах перед будь-

якою компанією завжди постає завдання забезпечення не лише успішного функціонування, але 

й  подальшого безперервного розвитку та нарощування власного бізнесового потенціалу. Це 

залежить як від внутрішніх ресурсів самої компанії, так і зовнішніх по відношенню до неї сил 

навколишнього середовища. 

Бренд є стратегічним активом компанії, сучасним високоефективним елементом усієї 

діяльності підприємства. Створення і успішне функціонування бренда як маркетингової категорії 

можливе лише з точки зору стратегічного орієнтиру. Товар створити доволі просто, бренд 

потребує набагато більших зусиль і уваги, так як створюється у свідомості і сприйнятті 

споживачів, а це, в свою чергу, залежить від множини умов суб’єктивного та об’єктивного 

характеру. 

Стратегічне управління є  вирішальним видом діяльності підприємства, метою  якого є 

вироблення ефективної стратегії за рахунок оптимального поєднання внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Маркетингова і бренд-стратегія підприємства у цьому процесі займають провідне 

місце. Панування і реалізація вказаних стратегій є запорукою досягнення стабільних і 

довгострокових  позицій підприємства на ринку. Бренд при цьому є засобом, що поєднує усі 

існуючі процеси  і задає їм єдиний напрям реалізації [4, 5]. 

Постановка проблеми. Питанням маркетингового стратегічного управління, формуванню і 

реалізації маркетингових стратегій присвячені багато робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, 

зокрема Ф. Котлера, Г. Амстронга, М. Мак-Дональда, М. Портера, Г. Асселя, Дж. Траута,  Г. 

Багієва, Є. Уткіна, С. Гаркавенко, Н. Куденко та ін. В той же час стратегічні аспекти у напрямку  

розробки бренд-стратегій представлені не надто широко. Дана проблематика відображена у 

працях К. Келера, Ж. - Н.  Капферера, Д. Аакера, О. Кендюхова,  Л. Радкевич та ін. Вимагають 

уточнення і подальшого теоретичного обґрунтування такі поняття як бренд, бренд-стратегія, 

портфель брендів, а  також  напрями класифікації брендів в залежності від стратегічних завдань 

компанії, вибір і реалізація можливих бренд-стратегій, оцінка їхньої ефективності. Представлене 

дослідження спрямоване на з’ясування  деяких основоположних питань розробки бренд-

стратегії компанії заради зміцнення її ринкових позицій і посилення впливу на споживачів. 

  Виклад основного матеріалу. Бренд-стратегія − це спрямування дій підприємства 

стосовно формування і реалізації довгострокових цілей, які визначені брендом. Розробка бренд-

стратегії полягає у формуванні довготривалого підходу до створення і розвитку бренда, що 

дозволяє сформувати цільові ринкові позиції. Це вимагає і ґрунтовного маркетингового аналізу, 

і стратегічної уяви,  і узгодження стратегічних і тактичних кроків. Для найкращих бренд-

стратегій характерним є поєднання раціонального мислення і творчої інтуїції.  

В найбільш узагальненому вигляді бренд-стратегія − це те, що  бренд обіцяє і робить для 

споживача, а точніше  допомагає транслювати стратегію бізнесу  в те, що хоче почути споживач 

і за що він готовий буде заплатити свої кошти. Одна з найголовніших аксіом упізнавання бренда 

є правильно розроблена стратегія.  Саме вона покликана зберігати цілісне сприйняття  бренда у 

свідомості споживача, створювати враження, емоції, мотивації і дії.  

Бренд-стратегією можна назвати далеко не кожний процес. А лише той, який спроможний  

створити щось  важливе і цінне для споживачів,  змінити їх уявлення про продукт, виразити це  

у відповідних ідентифікаторах і комунікаціях бренда. 

Ефективне управління брендом неможливо здійснювати без реалізації довгострокових 

маркетингових стратегій. Споживче сприйняття марки  формується за допомогою  послідовних 

маркетингових заходів, які розкривають внутрішню сутність і значення марки. До споживача 

постійно потрібно доводити інформацію про унікальні товарні характеристики, переваги та 

цінності бренда, а також підтримувати сильні позитивні асоціації за рахунок   комунікаційної 

підтримки на базі основних активів бренду [1].  

Брендинг як діяльність по створенню і просуванню брендів   закріплює у свідомості 

споживачів той зміст, який вкладають у нього розробники бренду. Цей зміст має міцно 
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асоціюватися  у споживачів з унікальним набором атрибутів, які споживачі сприймають через 

маркетингові комунікації у процесі вибору, купівлі, використання і обслуговування товару.  

Виходячи з цього доцільно розкрити основні стратегічні завдання бренда, які зводяться до 

наступних блоків [2, 3]: 

 Формування іміджу бренда. Сприйняття бренду споживачами може сильно відрізнятися 

від бачення бренда його розробниками. Споживче сприйняття бренду, а саме асоціації, 

відчуття, особливості, переваги і т. д., складають сутність такого поняття як «імідж бренду».  

Головне завдання управління брендом при цьому є вміле управління маркетинговими 

комунікаціями  заради досягнення ефекту максимального збігууявного і реального образів 

бренду.  

 Аналіз іміджу бренда. Яким чином краще вивчати сприйняття марки? На які особливості 

доцільно звернути особливу увагу? Такі питання регулярно виникають у процесі управління 

брендом.  Імідж бренда переважно стосується набору суб’єктивних ознак (відчуттів, асоціацій) , 

які виникають у споживача при різних контактах з маркою.  Аналіз образу марки передбачає 

дослідження виникнення, дії, результативності впливу таких асоціацій на кінцеве споживацьке 

сприйняття і подальше відношення до марки. 

 Створення і дотримання марочного контракту. Марочний контракт − це негласна 

двостороння угода між споживачем і власником марки, яка відображає сукупність пропозицій і 

обіцянок, що надходять від марки. Практичний досвід споживання бренду і маркетингові 

комунікації, що виходять від марки, додають до цього контракту певні споживчі очікування від 

конкретної марки товару.  Марочний контракт відображає те, що реально мають отримати 

споживачі при виборі і використанні даного бренду.  Іншими словами, марочний контракт являє  

собою запоруку відповідності між обіцянками марки, споживчими очікуваннями і тим, що 

насправді отримує споживач. 

 Аудит бренда.  Спеціальним чином організовані заходи дозволяють провести так званий 

аудит бренда, тобто об’єктивно і точно визначити позиції марки у конкретному ринковому 

середовищі, а також оцінити чинники і їхній вплив на ситуацію, яка склалася.  Об’єктом 

дослідження стають обізнаність стосовно бренда, відношення до марки, рівень споживчої 

активності та лояльності. Вивчаються також сила позиції бренда у порівнянні з конкурентними 

марками, сприйняття якості і лідерства марки і т. д.  Регулярний моніторинг позицій бренда у 

свідомості різнорідних споживчих сегментів дозволяє своєчасно виявити негативні тенденції і 

скоригувати маркетингові заходи стосовно покращення ситуації.  Зазвичай положення бренда 

на ринку відслідковують за переліком параметрів, зміст і методи яких залежать від  компанії-

власника бренда.  

Принципи правильної, зваженої і логічної побудови бренд-стратегії у сучасних тенденціях 

економічних систем дозволяють маркетологам вивести на ринок привабливу ринкову 

пропозицію, що привабить увагу споживача.  

Висновки. Причини та стимули, за якими споживачі обирають товари та бренди різняться 

за багатьма ознаками. Найбільш цікавими і впливовими серед них на разі стають психологічні 

чи, точніше, психографічні чинники поведінки споживача. Людську психологію неможливо 

вивчити досконально.  Проблема полягає в тому, що особистість індивіда майже механічно 

налаштовується  на умови, що діють в навколишньому середовищі.  Саме тому, намагаючись 

описати логіку процесів споживчого вибору і купівлі, потрібно розуміти, як споживач сприймає, 

розуміє і обробляє інформацію, що обумовлює його подальший вибір. Ці принципи разом із 

стратегічними завданнями маркетингу обумовлюють орієнтири, що закладатимуться у майбутню 

бренд-стратегію. Потрібно пам’ятати, що на відміну від товару бренд є сумарним ментальним 

образом  у свідомості споживача стосовно всього, що має відношення до товару з визначеною 

торговельною маркою і діяльності компанії. Це вимагає коригування традиційних підходів 

побудови і реалізації маркетингових стратегій у бік посилення впливу на споживче сприйняття. 

Найбільш поширеними різновидами бренд-стратегій є: стратегії стоврення нових брендів, 

зростання брендів, злиття та поглинання, глобального брендингу. Вибір на користь тієї чи іншої 

стратегії або одночасне застосування усіх можливих залежить від багатьох умов, зокрема 

специфіки діяльності підприємства, ринкової кон’юнктури, товарної категорії, особливостей 

товару та цільових споживчих груп. 
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Ефективність та тенденції розвитку телевізійної реклами 

в Україні 
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Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. каф. промислового маркетингу 

Лебеденко М.С. 
 

В сучасних умовах, одним з найосновніших інструментів просування товару чи послуги 

являється реклама. Вона не лише впливає на свідомість певних індивідуумів, а й формує 

культуру споживання загалом. Особливо такий вплив яскраво виражений у телевізійній 

рекламі, тому часто задля збільшення продажів продукту рекламодавці бажають 

використовувати саме такий вид реклами. Особливо, враховуючи аспекти ефективності 

телевізійної реклами загалом. Але останнім часом постає одна важлива проблема ТВ реклами – 

перевантаженість на телебаченні, що значно знижує результативність даного виду комунікацій. 

До того ж наявність значної кількості інших видів і форматів реклами дає можливість більш чітко 

спрямувати звернення на різні цільові аудиторії чи ринки. Виходячи з поставленої проблеми 

можна сказати наступне, що обрана мною тема є досить актуальною на сьогоднішній момент, 

оскільки розглядатиметься в рамках сучасних рекламних комунікацій та їх формування, що 

мають неабиякий вплив на прийняття рішення щодо покупки споживача. 

Звісно ж такий вагомий маркетинговий інструмент, як реклама не міг залишитись без 

уваги вчених. Основні з них: всім відомий Ф.Котлер, який неодноразово згадував рекламу в 

своїй роботі «Маркетинговий менеджмент»[1], С. Моріаті, Дж. Бернетт та інші. Необхідно 

відмітити й наших вітчизняних науковців, що також зробили особистий вклад в розвиток 

рекламного ринку України. Це: Є.В. Ромат, Т.І. Лук’янець, О.С. Братко та інші.  

Професор Північно-Західного університету США, відомий спеціаліст ізмаркетингу Ф. 

Котлер, дає таке визначення реклами:Реклама — це неособиста форма комунікації, що 

здійснюється за допомогоюплатних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом 

фінансування.[1] 

Неодноразово було доведено, що телевізійна реклама є однією з найефективніших видів 

реклами. Адже, вона має вплив одразу на три канали сприйняття споживача: візуальний 

(образи, картинки, сюжет), слуховий (музика, звуки) і підсвідомий (вплив на прийняття 

рішення покупки). Крім того, саме телереклама охоплює найбільш широку аудиторію, на яку 

орієнтоване посилання, порівняно з Інтернетом чи зовнішньою рекламою, запам’ятовується 

швидше за допомогою систематичного її повторення, розвиток  спеціалізованих каналів дає 

змогу виокремити необхідну цільову аудиторію рекламодавцю. Звісно ж вона має й безліч 

недоліків, а саме телереклама – дорогий  канал розповсюдження інформації, неефективно її 

використовувати рекламодавцями, що мають вузьку чи специфічну цільову аудиторію, досить 

швидка подача інформації, що в результаті може бути не сприйнята глядачем. 

Незважаючи на всі недоліки телевізійної реклами та навіть тим, згідно досліджень 

середньостатистичний житель нашої планети витрачає близько трьох годин свого життя на 

перегляд телевізійних роликів кожного дня. В Україні після 2002 р. ринок реклами показав 

найвищий показник у Європі:  лише протягом 2004-2010 рр.  ми могли спостерігати ріст більш 

ніж на 500 %.  До того ж сегмент ТВ реклами збільшився майже в 10 разів за поточний період. 

Одна з основних причин такого бурхливого росту – це наявність ресурсів, що можуть бути 

використані для розвитку даної галузі в подальшому. Тому, скільки б гіпотез не виникало щодо 

відходу ТВ реклами на другорядний план, найближчим часом телереклама не втратить своїх 

позицій.[3] 

Дослідження показали наступні результати, що в Україні популярні такі телеканали: 

«1+1», «Новий канал», «ICTV», «Інтер», «СТБ» та інші. Реклама – основний прибуток всіх 

телеканалів. Ціна, як виявилось, встановлюється в залежності від популярності каналу, від 

часу, в який буде показана реклама та від її періодичності. Існує рейтинг найпопулярніших 

телепередач, що встановлюється шляхом соціального опитування. Тому, наприклад, розмістити 
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рекламу перед новинами на телеканалі «Інтер» понесе досить високі затрати для 

рекламодавця, враховуючи рейтинг новин на цьому телеканалі. До того ж необхідно зазначити, 

що оплата має посекундний тариф, що змушує рекламодавця ретельно обдумати все звернення, 

що буде донесене у його рекламному повідомленні.[4] 

Опрацювавши та проаналізувавши всю інформацію, я вважаю, що з плином, з появою 

нових спеціалізованих каналів телевізійна реклама зазнає неабиякого росту. Це буде пов’язано 

з тим, що рекламодавці будуть чітко визначати свою цільову аудиторію та використовувати 

лише ті канали розповсюдження інформації, що будуть ефективними для їх розвитку. 

Наприклад, якщо цільовою аудиторією певного продукту будуть являтися студенти, то 

розповсюджувати посилання на телебаченні буде недоцільно, оскільки більшість з них не 

дивляться телевізор або не мають можливості (студенти, які проживають у гуртожитку). 

Особисто я, розділяю свою думку з керуючим директором групи AegisMedia Андрієм 

Брайовичем, який сказав: «Телебачення залишається стабільним медіа з найвищим показником 

охоплення за низької вартості контакту, а Інтернет продовжує активно розвиватися». Тобто, це 

– ще один доказ, що розвіює міф щодо другорядності телевізійної реклами в житті українців 

перед Інтернетом. Але для більшої її ефективності  необхідно застосовувати креативні підходи 

та неординарні рішення для створення роликів для того, щоб привернути увагу та зацікавити 

споживача продуктом чи послугою, яку ми надаємо. Не можу не згадати тут слова медіа 

директора Карасьова, який відзначив : «У непростих ринкових умовах важливий відповідальний 

підхід до вкладень у рекламу. Тому яскравий креатив зараз не просто красивий хід, але й 

розумне інвестиційне рішення».[2] 

Висновок. Як ми бачимо з вищеописаного, телевізійна реклама залишалась і залишається 

найефективнішим методом комунікацій зі споживачем і має тенденції стрімкого розвитку в 

Україні. Статистика показує приголомшливі результати і висновки щодо сприйняття реклами 

українським споживачем. Розміщення реклами на телеканалах досить дорогий вид з усіх ЗМІ, 

але й охоплює найширшу цільову аудиторію.  

Особисто мені було цікаво дізнаватись і працювати з обраною мною темою. Аналізувати, 

дізнаватись багато нової та необхідної для мене в подальшому інформації та опрацьовувати 

статистику задля ефективності розкриття теми. 
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Концепция коммуникаций с потребителями 

"Золотое кольцо" 
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E-mail: shpinia93@gmail.com 

Научный руководитель: доц. каф. маркетинга Пылова Е.П. 

 
Как объяснить тот факт, что одни компании достигают немыслимого успеха, а другие нет? 

Почему одни компании имеют армии своих лояльных, верных потребителей, а другие могут 

только мечтать о таковых? Оказывается, есть условная модель, которой следуют все 

выдающиеся компании и лидеры. Автор этой концепции дал ей название «Золотое кольцо» 

«Золотое кольцо» – это модель, основанная на принципах принятия решения 

потребителем, которая помогает организациям вдохновлять людей покупать или поддерживать 

продукт,  компанию или идею и помогает лидерам вдохновлять своих рабочих. 

Автором данной модели является Саймон Сайнек – выдающийся маркетинговый 

консультант, работавший в таких компаниях как Euro RSCG Worldwide, Ogilvy & Mather и 

помогает неприбыльным организациям, например Count Me In. 

Свою идею он описал в своей книге под названием «Start with Why» В данной книге он 

детально описывает концепцию «золотого кольца». 

Данная модель состоит из 3 кругов: 
 

                                  
 

Первый круг – «Что». «Что» - это продукт, который производит предприятие. Этот круг 

уже не столь важен, в связи с изобилием предложения – буквально у каждого товара есть 

товар конкурент. 

Второй – «Как». Это «Как» товар был произведен, какие особенности производитель 

придал ему. В зависимости от того как предприятие произведет товар, у него появятся какие-то 

особенности – отличительные характеристики  

Третий круг - «Зачем». Это не прибыль (прибыль является результатом Ваших действий).  

«Зачем» – это цель, во что верит компания, причина производить именно этот продукт, а не 

другой. Совсем не многие компании действительно знаю «зачем» они существуют.  

Ранее потребители покупали продукт исключительно как средство для удовлетворения 

своих потребностей, но сейчас, продукт приобрел большее значение – обладание 

определенным товаром стало средством самовыражения. Поэтому, когда компания имеет 

определенную цель, идею и знает «зачем» она существует, потребители, которые согласны с 

этой идеей, будут поддерживать компанию.  
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Основная идея Сайнека заключается в том, что обычные компании сначала решают «что» 

они будут производить, потом «как» они будут это делать и потом уже «зачем». Стоит отметить, 

что многие производители не определились зачем они производят свой продукт. 

Но есть и другие компании, у которых сначала появляется идея, т.е. «зачем», а потом они 

уже решают каков будет продукт и как его производить. Их целью является не продажа 

продукта который у них есть, а продажа того во что они верят, тем у кого подобные идеалы. 

Автор считает что именно эти компании добьются большего успеха.  

Примерами таких компаний могут служить очень успешные на данный момент компании 

«Аpple», «Asus» и многие другие. 

Так, в «Аpple» хотят производить инновационную технику для людей, которые хотят быть 

первыми и хотят отличаться от остальных, хотят думать иначе. 

«Asus» во всех своих рекламных роликах демонстрирует, что их продукция для людей 

ведущих активный и разнообразный образ жизни. 

Все о чем говорит Сайнек – это не его домыслы. Идея «золотого круга» держится на 

принципах биологии.  Человеческий мозг состоит из множества компонентов. Два из них 

способны объяснить модель Сайнека. 

1. Неокортекс (новая кора больших полушарий) - отвечает за владение языком, 

абстрактное (логическое) и образное мышление. Неокортекс соответствует уровням «Что» и от 

части «Как». Таким образом, когда мы коммуницируем с нашими потребителями снаружи 

внутрь кольца,  данной частью мозга потребитель может трезво оценить конкурентные 

преимущества товара и возможно выбрать его, но не полюбить товар и компанию в целом.   

2. Лимбическая мозг – участвует в регуляции функций внутренних органов, 

обоняния, инстинктивного поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования.  Лимбический мозг 

соответствует уровню «Почему» и в некотором роде «Как». Коммуницируя изнутри вовне круга, 

делясь, в первую очередь своей идеей, компания апеллирует непосредственно к части мозга, 

которая контролирует поведение. А потом уже описывает материальные характеристики, 

взывая к рациональному мышлению.  

Таким образом, именно те, кто начинают с вопроса «Зачем» воздействия на лимбический 

мозг потребителя вдохновляют их покупать именно свой продукт, любить именно их бренд и 

следовать ему. 

Выводы:  

Использование данной концепции на практике поможет компаниям достичь целого ряда 

положительных результатов: 

1. Создание более эффективных рекламных обращений. 

2. Построение более длительных отношений с потребителями, т.к.  Вы взываете к 

чувствам, эмоциям потребителей. 

3. Поможет вдохновлять потребителей сделать покупку и поделиться с 

окружающими о Вашем продукте. 
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Науковий керівник: к.е.н. Головкіна Н.В. 

 
Головним PR-документом в будь-якій компанії є її прес-реліз (з англ. press release – 

повідомлення для преси). Він дає можливість інформувати засоби масової інформації про 

головні події компанії, що мають бути цікавими та необхідними для висвітлення їх в 

інформаційному просторі та широкій аудиторії. Прес-релізи також можуть слугувати для 

інформування цільової аудиторії.  

Для інжинірингових компаній має сенс звертання саме до цільової аудиторії, враховуючи 

масштаби компаній. Відповідальним за підготовку та оформлення прес-релізу є відділ 

маркетингу, або відповідальні за маркетинг на підприємстві. Наповнення (повідомлення релізу) 

відбувається відповідно до стану компанії та наявності нової інформації до цільової аудиторії. В 

іноземних підприємствах великого масштабу за прес-релізи відповідають PR- відділи, але в 

українських компаніях відділ маркетингу вже є великим досягненням і свідченням про велич 

компанії. Як правило, за маркетинг підприємства відповідає заступник директора з маркетингу 

та збутової діяльності. 

Прес-реліз має сенс випускати якщо в компанії з’явилась справді варта уваги новина, 

подія чи дослідження. Адресатами прес-релізу мають стати: існуючі клієнти, потенційні клієнти, 

професійні спілки, фахові видання, партнери по бізнесу. Мета прес-релізу – це інформування 

цільової аудиторії про цікаві події, дослідження, новини задля покращення комунікацій, 

формування позитивного іміджу компанії та підтвердження її професійності. 

Структура прес-релізу має бути чіткою та містити в собі головні елементи. На сьогоднішній 

день двома найкращими формами прес-релізу для підприємств будівельної сфери є електронне 

повідомлення або лист. Варто зазначити, що якість поліграфічних послуг, дизайнерське 

оформлення, стилістика мають бути бездоганними. Цінуючи час своєї цільової аудиторії обсяг 

повідомлення прес-релізу не має перевищувати 1 аркушу. 

Заголовок прес-релізу є основним в документі, тому що саме по ньому цільова аудиторія 

дізнається про головний зміст в релізі. Структура повідомлення передбачає зацікавлення 

аудиторії вже з першого абзацу, в якому необхідно коротко викласти основний зміст. Реліз не 

несе в собі елементи рекламного повідомлення; це – описання конкретної події (дослідження, 

новини, тощо). Для побудови робочого прес-релізу необхідно визначитися зі списком розсилки 

та головною темою. 

На практиці прес-релізи не мають широко застосування серед підприємств будівельної 

галузі. Основним видавцями є девелоперські компанії, потужні заводи з виробництва матеріалів 

та конструкцій, забудовники. Але їх переважна кількість працює на ринку споживачів В2С, і за 

головну мету мають продаж споживачу продукції. 

На ринку В2В прес-реліз несе більш широкий зміст, тим паче якщо він випускається 

інжиніринговою компанією. Інжинірингові компанії в будівництві, як правило, спеціалізуються 

на комплексних послугах з управління будівництвом, технічним наглядом, обрання кращої 

концепції інженерного обладнання та систем, тощо. На ринку України також представлені деякі 

компанії, які мають вузьку спеціалізацію, але також називають себе інжиніринговими, що теж 

має певний сенс. Прикладом може слугувати підприємство з проектування, поставки та монтажу 

кліматичних систем для комерційної нерухомості. Саме слово «інжиніринг» в даному випадку 

свідчить про здатність компанії знайти найкраще рішення з понад багатьох їй відомих 

технологій.  

Ці тези підготовлені на основі практичної роботи товариства з обмеженою відповідальністю 

«Таргет Інжиніринг», м. Київ. Дане товариство спеціалізується на проектуванні, управлінні 

будівництвом та загальному управлінні будівельним проектом комерційної нерухомості, з 

багаторічним успішним досвідом реалізації об’єктів нерухомості різних видів складності. 
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Інжинірингові компанії мають певну перевагу над іншими учасниками ринку будівельних 

послуг – аналітичні, інженерні та економічні дослідження. Наприклад завод з виробництва 

залізобетонних елементів промислових споруд (колони, балки, ферми, плити) має вузьку 

спеціалізацію та не містить в асортименті альтернативних продуктів. Інжинірингові компанії 

володіють повним спектром інформації про асортимент, та іншу важливу для будівельного 

проекту інформацію: вартість, умови виробництва, умови оплати, умови монтажу, гарантія, 

вартість доставки, межі вогнестійкості, економічність, тощо. Але окрім знання з/б заводів, 

компанія володіє інформацією про розташування на карті України всіх інших заводів з 

виробництва металевих каркасів, що стають конкурентами в даній категорії. 

Для чого це потрібно? Уявімо компанію, служба замовника, яка спеціалізується на 

будівництві ферм з вирощування курятини. Як правило, такі компанії мають стрімкий розвиток 

будівництва в Україні в різних регіонах задля покращення присутності на ринку своєї продукції. 

Але служба замовника знаходиться в головну офісі і не має всебічної інформації про 

місцезнаходження всіх постачальників матеріалів та конструкцій для будівництва  регіонах. 

Більш того, регіони України мають різні снігові та вітрові навантаження, що впливає на вибір 

каркасу будівлі ферми. Служба замовника потенційного клієнта систематично отримуватиме від 

інжинірингової компанії прес-реліз, або ознайомиться з ним у фаховому виданні. В даному 

випадку в прес-релізі буде відображено результати дослідження економічної ефективності 

застосування металевих каркасів для ферм з виробництва курятини в певних регіонах. 

Дані спостереження базуватимуться на аналізі вже існуючих проектів ферм, та ретельного 

вивчення та покращення їх за допомогою інженерів-конструкторів компанії. В результаті клієнт 

побачить обізнаність інжинірингової компанії в питаннях побудови саме його бізнесу та сформує 

певне позитивне враження щодо інжинірингової компанії. Практика роботи ТОВ «Таргет 

Інжиніринг» показує, що тільки застосовуючи більш раціональні та економічно-ефективні 

рішення в області проектування каркасів ферм можливо зекономити до 5 мільйонів гривень на 

фермі площею 24 000 м.кв. Даний факт не може не зацікавити потенційних клієнтів. 

За своїм визначенням, прес-реліз є повідомленням для преси, але в В2В відносинах 

будівельного сектору більш ефективно надсилати прес-релізи цільовій аудиторії з одночасним 

позначенням фахового видання, де він надрукований. Тим самим ми проявляємо увагу до 

потенційного клієнта, одночасно вказуючи на освітлення прес-релізу широкому загалу. 

Необхідно акцентувати увагу на тому факті, що прес-реліз не є короткостроковим явищем 

в компанії і має носити певний «сезонний» характер. Систематизувавши період видання 

(наприклад – квартал, півріччя) компанія вибудовує регулярну систему інформування своєї 

цільової аудиторії. Прес-реліз стає одним із елементів формування чіткого позиціонування та 

отримання корисної інформації одночасно. 

Висновки. Прес-реліз є одним із основних елементів PR комунікацій сучасної компанії, що 

працює в будівельному секторі. Для формування системи маркетингових комунікацій найбільш 

ефективно систематично інформувати цільову аудиторію якісно оформленим релізом з 

висвітленням техніко-економічних досліджень. Прес-реліз в ЗМІ буде опублікований, якщо він 

справді несе цікаве та корисне дослідження. Інформація в ньому не має нести рекламного 

характеру, а лише підкреслювати професійність та клієнт - орієнтованість інжинірингової 

компанії. 
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