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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
роботу виконано в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» відповідно до планів науково-дослідних
робіт кафедри маркетингу. Результати дипломної роботи є частиною
наукової

теми

«Маркетинг

науково-технічної

продукції

підприємств

машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та
підприємств поліграфії на промисловому ринку» (№ НДР 0113U006454).
Мета і завдання дослідження. Спираючись на базис актуальності цієї
роботи головним завданням дослідження є підбір, аналіз та розробка
теоретичних та методологічних засад для формування загальної стратегії
просування вітчизняного інтернет-магазину та планування ринкової стратегії
позиціювання ТОВ «FD United».
Для досягнення поставленої мети в магістерської роботи необхідно
вирішити такі завдання:
1. Систематизувати та виявити передумови застосування міжнародних
стратегій підприємства в умовах глобалізації;
2. Визначити особливості маркетингових стратегій на ринку електронної
комерції;
3. Розвинути наукові положення щодо

формування та реалізації

міжнародної маркетингової стратегії на ринку електронної комерції;
4. Визначити поточний стан та тенденції ринку handmade у світі;
5. Проаналізувати маркетингову діяльність підприємства ТОВ «FD
United» на ринку handmade;
6. Визначення ефективності міжнародної маркетингової стратегії для
ТОВ «FD United» з використанням мережі Інтернет на ринку США;
7. Удосконалити

заходи

з

підвищення

ефективності

міжнародної

маркетингової стратегії підприємства;
8. Розробка заходів з імплементації міжнародної маркетингової стратегії
ТОВ «FD United»;
9. Надання економічного обґрунтування запропонованих заходів.
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Об’єктом дослідження є міжнародний ринок handmade-товарів в
умовах глобалізації.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення
формування міжнародної маркетингової стратегії виходу на міжнародний
ринок з використанням мережі Інтернет.
Методологія дослідження. Для проведення дослідження теоретикометодологічної основи, що має стати базисом магістерської роботи
виступають системи статистичного та порівняльного аналізу, методи
систематизації та узагальнення, а також матричні системи оцінювання,
такі як матриця Кігана, моделі конкурентного ромбу М. Портера, матриця
Ансоффа. Детальний аналіз буде проведений завдяки програмному
забезпеченню «Microsoft Office Excel», «ETSY software» «Google
Analytics» та «Google Docs».
Дослідження також базується на інформаційній підтримці з боку
маркетингової теорії, теорії міжнародного маркетингу та методологічних
засадах електронної комерції, науковій праці вітчизняних та зарубіжних
вчених та провідних практиків світу, матеріальній базі періодичних
видань та інформаційних статей та звітів, що є у відкритому доступі.
Інформаційним

матеріалом

також

вважаться

отримані

в

ході

маркетингового дослідження знання про ринок та сучасний стан
глобального ринку handmade-товарів.
Наукова новизна отриманих даних. В даній магістерській роботі
буде представлена наступна наукова новизна:
Удосконалені:
Теоретико-методологічні положення теорії міжнародного маркетингу,
які на відміну від існуючих доповнено моделлю виходу компанії з
використанням інструментів електронної комерції.
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Набуло подальшого розвитку:
Теоретичні положення міжнародної маркетингової діяльності, які на
відміну від

існуючої

враховують

специфіку малих

виробничих

та

комерційних підприємств на ринку електронної комерції.
Практичне значення отриманих даних. На підставі отриманих
результатів ТОВ «FD United» веде свою бізнес діяльність та може вирішати
свої управлінські проблеми, будувати подальші концепції позиціювання на
ринку та розширяти можливості своєї бізнес-стратегії на ринку handmadeтоварів в рамках електронної комерції на глобальному ринку.
Особистий внесок здобувача. Магістерська дипломна робота є
самостійно виконаною науковою працею. Усі наукові результати, викладені в
роботі, отримані автором особисто.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота магістра складається із
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний
обсяг дипломної роботи становить 142 сторінок друкованого тексту. У роботі
розміщено 41 рисунків та 22 таблиці. Список використаних джерел містить
59 найменувань.
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ОСНОВНИЙ ЗМСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано
його мету і завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження,
висвітлено наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів.
В

I

розділі

«Теоретично-методологічні

засади

формування

міжнародних стратегій підприємства в умовах глобалізації» було
розглянуто питання сприйняття стратегії, її видів та форм, зазначений вплив
міжнародних ринків на формування стратегій компаній функціювання на
ньому, була дано визначення терміну та поняттям електронної комерції та
електронного бізнесу, а також вплив на ці фундаментальні зазначення
глобалізації та глобальних процесів.
Стратегія - образ організаційних дій і керуючих підходів, що
використовуються для досягнення організаційних завдань і цілей організації.
В даній роботі (табл. 1) було систематизовано та наведені всі найбільш
обширні на сьогоднішній день визначення поняття «послуга» та їх
угрупування за трьома основними підходами.

7
Табл. 1.1.
Основні підходи до визначення сутності стратегії
[Джерело: Власна розробка]

Автор

Визначення
Стратегія – це…
Підхід з позиції визначення стратегії як плану чи процесу

А.Б.Борисов

- довготривалі, найбільш принципові, важливі установки, плани, наміри уряду,
адміністрації регіонів, керівництва підприємств щодо виробництва, доходів і витрат,
бюджету, податків, капіталовкладень, цін, соціального захисту.[39]

І. Ансофф

- прийняття сукупності узгоджених рішень, що обумовлюють вплив на діяльність
підприємства.[41]

А.А.Томпсон
А.Дж. Стрікленд

-

- це комбінація методів конкуренції та організації бізнесу, що направлено на
задоволення цільової аудиторії[42]
Підхід з позиції визначення стратегії як моделі

Г. Мінцберг

- образ організаційних дій і керуючих підходів, що використовуються для досягнення
організаційних завдань і цілей організації.[23]

А.Чандлер

- визначення довгострокових цілей розвитку підприємства і засобів їх досягнення на
основі раціонального використання наявних ресурсів.[42]

Г. Почепцова

- це інтегрована модель дій в бізнесі , призначених для досягнення цілей підприємства .
Змістом стратегії служить набір правил прийняття рішень , використовуваний для
визначення основних напрямків діяльності”[21].

С. Гошала

- це заздалегідь продуманий або вибудовуваний по ходу розвитку подій образ дії або
манера поведінки [43]
Підхід з позиції визначення стратегії як спритний прийом

Г.Б. Клейнер

- це комбінація із запланованих дій і швидких рішень щодо адаптації фірми до нової
ситуації, до нових можливостей отримання конкурентних переваг і новим загрозам
ослаблення її конкурентних позицій[44]

Дж.Б.Куіін

- Використання різних хитрощів і вивертів, щоб ввести конкурентів в оману.[45]

Таким чином, необхідно підкреслити, що в трактуванні багатьох авторів
стратегія поділяється за підходами з точки зору особливостей, планування,
цілей і т.д., що в свою чергу є близьким трактуванням до п'яти елементів
стратегії (Г. Мінцберг)[23]:
1. стратегія як план;
2. стратегія як позиція;
3. стратегія як прийом;
4. стратегія як патерн дій;
5. стратегія як перспектива.
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Термін «міжнародна маркетингова стратегія» за Т.С. Броннікова та
А.Г. Чернявський це ”формування цілей, досягнення їх і розв'язання завдань
підприємства-виробника в кожному окремому товару, по кожному окремому
ринку на певний період. Стратегія формується з метою здійснення
виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності з ринковою
ситуацією і можливостями підприємства”.[2]
Цей термін вже є більш адаптованим до сучасного розуміння стратегії
маркетингу, що виникає на усіх рівнях підприємства та є більш адаптивним.
Щодо особливостей розвитку міжнародних маркетингових стратегій
багато інформації було описано Зозульовим О.В. в його повній роботіпідручнику з маркетингу.[40]
Так за Зозульовим О.В. «Міжнародний маркетинг» - це система
планування та здійснення маркетингової діяльності підприємства на
міжнародному ринку з метою створення найбільш сприятливих умов для
бізнесу.
Міжнародний маркетинг базується на маркетингової теорії, теорії
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародному праві, теорії міжнародних
фінансово-економічних відносин і т. п.
Мета виходу на світовий ринок: посилити конкурентні позиції компанії
за рахунок розширення збутової бази отримання доступу до більш вигідним
ресурсам (матеріальним, фінансовим, трудовим, інформаційнотехнологічним і т. П.), Продовження життєвого циклу товарів, зниження
комерційного ризику, використання переваг системи розподілу праці та
спеціалізації.
Якщо

брати

до

уваги

глобалізацію

економіки,

а

також

інтерактивність, що забезпечується сучасними технологічними засобами
та мережею Інтернет, то вдосконалюючи останню

цитату можна

стверджувати, що на сьогоднішній день міжнародна маркетингова
стратегія – це “стратегія, що виконує формування цілей, досягнення їх і
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розв'язання завдань підприємства-виробника в будь якій точці світу в
будь який час, окремому товару, по кожному окремому ринку на певний
період. Стратегія формується з метою здійснення виробничо-комерційної
діяльності у повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями
підприємства, вибираючи в залежності від розміру бізнесу необхідну
конструкцію діяльності – від економії на витратах завдяки великому
масштабу бізнеса до вузької високоякісної специфікації для малого
бізнесу”.
Саме таке твердження найбільш повно характеризує сформоване
міжнародної маркетингової стратегії автора на сьогоднішній день.
Одним з найважливіших особливостей сучасного світового ринку, що
впливають на діяльність малого бізнесу за кордоном є вищезазначений
фактор розширення глобальних комунікацій, що найбільш помітніше
виділяється у виді електронної комерції.
Процес виходу компанії на міжнародний ринок передбачає проходження
етапів, представлених на рис. 1.3. Необхідно розглянути ці етапи більш
докладніше.

Рис. 1.3. Основні етапи процесу виходу компанії на міжнародний ринок
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[Джерело: Маркетинг - Зозульов A.B.]

Опис основних етапів виходу на міжнародний ринок показую систему
функціювання

основної,

традиційної

концепції

виходу

компанії

на

міжнародний ринок. Ці етапи передбачають становлення компанії на її
основному ринку, формування факторної бази в основній країні, потім
відкриття відповідних дочірніх підприємств а рамках ринку інших країн та
перевезення до цих ринків певних факторів виробництва, що в подальшому
буде впливати на капітальне забезпечення компанії. Більш детально схема
функціювання традиційної систему виходу компанії на міжнародний ринок
зображена на рис. 1.4
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Рис. 1.4. Традиційна модель виходу компанії на міжнародний ринок
[Джерело: Авторська розробка]

Як видно з рис. 1.4 традиційна система виходу передбачає, що
материнська компанія «підприємство» залишається функціонувати на
початковому ринку початкової країни. На компанію впливає вартість
основних факторів виробництва - інформація та матеріальні ресурси, капітал
компанії, технології та трудові ресурси.
Коли компанія виходить на міжнародний ринок, згідно з основних
етапів процесу виходу компанії на міжнародний ринок (рис.1.4), компанія
починає аналізувати міжнародне маркетингове середовище та свою ресурсну
базу – чи має вона можливість функціонувати на міжнародному ринку. Якщо
так, то компанія починає відкривати нові ринки та дочірні компанії в різних
країнах. Для цього необхідно витратити ресурси компанії та вкласти певні
фактори виробництва. Крім вже існуючих факторів, на дочірню компанію
починають впливати такі суттєві фактори впливу, як законодавство країни, де
працює дочірня компанія, а також змінюються податкові витрати, котрі
можуть бути як вище, так і нижче від первинного ринку. В свою чергу,
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дочірні компанії передають материнський компанії прибуток і маркетингову
інформацію, що збирається с цільових ринків.
Також саме функцією дочірньої компанії є просування та комунікації зі
цільовим споживачем та ринком каналами збуту. Ці комунікації можуть бути
побудовані за принципами:
1.

Мультіканальності, що описує взаємодію з клієнтом, який

робить покупки за допомогою різних каналів збуту, реалізованих компанією.
Прикладами таких каналів можуть служити традиційні магазини, каталоги,
веб-сайти, мобільні додатки, телевізійна реклама і колл-центри;
2.

Кроссканальність позначає взаємодію з клієнтом, який здійснює

покупку, поєднуючи різні канали збуту. Наприклад, він може роздрукувати
конфігурацію продукту з сайту компанії, а потім відвідати магазин, щоб
придбати цей продукт. Крім того, клієнт може вибрати товар з друкованого
каталогу компанії, а потім купити його на сайті. Інший приклад: клієнт
робить покупку з телевізора, а потім забирає товар у найближчому магазині;
3.

Омніканальність має на увазі одночасне застосування двох

каналів збуту, наприклад клієнт може використовувати мобільний телефон
при відвідуванні магазину або працювати з планшетом при перегляді
телевізора. Крім того, він позначає узгодження різних каналів збуту, яке
сприяє спрощенню та оптимізації взаємодії з клієнтами.
Дочірня компанія має справу безпосередньо с цільовим ринком.
Компанія проводить дослідження щодо ринкової та продуктової стратегії і
починає постачати свої товари. Необхідно зазначити, що при традиційній
моделі спочатку фірма виробляє та постачає свої товари, щоб потенційний
клієнт зміг їх купити, тим самим повертаючи компанії прибуток. Товар є
первинним, прибуток від його реалізації вторинним.

На цільовий ринок

також впливають ринкові фактори та тенденції на ньому.
На цільовому ринку споживач має змогу купити готовий товар, що може
задовольняти усі його потреби. На вибір споживача впливає його економічні
можливості (чи може споживач купити товар та як часто він може це робити)
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та соціальний вплив (реакція на товар та виробника серед цільової аудиторії,
специфіка сприйняття товару – молоко має позитивне сприйняття, сигарети –
негативне, проте бувають виключення). Також, як остання та найважніша
ланка системи, саме задоволення цільового споживача від фактора ціни,
якості, просування, доступності і т.д. залежить загальна ефективність
використовуємої міжнародної маркетингової стратегії.
Особливість побудування нетрадиційної, електронної моделі виходу
компанії на міжнародний ринок представлена на рис. 1.5

Капітал

Інформація

Податки

Соціальний
вплив

Світові
тенденції
Товари
(вторинні)

Інформація;
Просування

Інформація;
Пропозиція

Цільовий
споживач

Цільовий ринок
(Інтернет)

Підприємство

Прибуток
(первинний);
Попит

Прибуток
(первинний);
Інформація

Технології

Праця

Правове
регулювання

Ринкові
фактори

Канали
комунікації:
- мультіканальні
- кросканальні
- омніканакльні

Економічні
можливості

Рис. 1.5. Модель виходу компанії на міжнародний ринок за допомогою електронної комерції
[Джерело: Авторська розробка]

При використанні не класичної моделі виходу на міжнародний ринок за
допомогою електронної комерції на компанію будуть впливати наступні
головні відмінності:
1.

Для функціювання компанії на міжнародному ринку немає

необхідності в відкриті дочірньої компанії. Це дозволяє економити суттєві
ресурси та зменшує матеріальні витрати.
2.

Головним фактором є інформація. Саме інформація щодо

компанії, продукції, сервісу і т.д. є головним ресурсом, що функціонує за
такої системи. Інформація дозволяє компанії донести на цільовий ринок
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свідчення про себе та свою продукцію, дати повну інформацію для прийняття
кінцевого рішення споживачеві, отримати необхідні дані про стан та
тенденції своєї діяльності на ринку.
3.

Прибуток первинний, товаропотік вторинний. Дана модель

функціонує на базисі того, що по певних каналах збуту компанія розміщає
інформацію щодо своєї продукції. Якщо споживач вирішив купити її – він
оплачує рахунок, який передається компанії і вона починає процес
вироблення товару. Даний метод дозволяє компанії суттєво економити на
внутрішній логістиці – немає необхідності в утриманні за свій рахунок
складів, де знаходиться готова продукція. Продукція йде до свого споживача
одразу, як вона була вироблена. Також великою перевагою є отримання
коштів до початку процесу виробництва, що дозволяє компанії більш
доцільно розпоряджатися своїм капіталом та іншими факторами виробництва.
4.

Цільовий споживач має набагато більше можливостей до

комунікації с компанією-виробником та покупкою товарів. Завдяки
використанню мережі Інтернет користувач отримав змогу мати доступ до
усієї необхідної інформації 24 години на добу, застосовуючи для цього
мінімум зусиль. Усі необхідні контакти, пошук інформації щодо товару,
відгуки та рекомендації, інструменти для покупки необхідної кількості
певного товару в будь який час користувач може знайти в мережі Інтернет.
5.

Використовуються інші засоби для просування компанії та

продукції та вступу в економічні відносини на ринку. В даному випадку
цільовий ринок є цільовим ринком – це один з великих каналів просування,
що підрозділяється на багато менших підканалів. До таких підканалів можна
віднести наступні(рис. 1.6). Також на прикладі рис. 1.6 можливо зазначити,
що найкращим типом просування та комунікацій на міжнародному ринку
електронної комерції є омніканальність, тому що кожен елемент каналу є
інтерактивним та дублюючим певні функції іншого, проте на кожен канал є
своя специфіка, котру можна поєднувати та використовувати одночасно
(наприклад консультуватися в соціальній мережі с представником фірми
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щодо їх продукції, тому що соціальна мережа найбільш зручна для цього і
водночас робити замовлення на інтернет-сайті, тому що на сайті буде
представлена найбільший асортимент зазначеної фірмою продукції).
Цільовий
ринок

Тематичні
платформи

Інтернет
сайти

Соціальні
мережі

Рис. 1.6. Канали вступу у економічні відносини на ринку електронної комерції
[Джерело: Авторська розробка]

Загальний висновок щодо використання не традиційної моделі полягає в
використанні переваг економії на факторах виробництва та мобільності, що
надає електрона комерція, дозволяючи будь якій компанії, незалежно від
своїх потужностей та географічного перебування, 24 години на добу
надавати свої послуги цільовому ринку та споживачеві, при цьому бути
максимально близько до усіх ринкових процесів.
Для використання переваг стратегії, що використовує низькі показники
вартості факторів виробництва для виходу на міжнародний ринок необхідно
проаналізувати усі головні критерії, що впливають на діяльність фірми при
здійснені нею своєї бізнес-діяльності.
Загальний вид сукупної системи формування міжнародної
маркетингової стратегії має наступний вигляд (рис.1.12):

Фактори впливу

Міжнародна
маркетингова
стратегія

Етапи розробки
стратегії

Рис. 1.12. Система формування міжнародної маркетингової стратегії
[Джерело: Авторська розробка]
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В даній роботі буде розглядуватись п’ять основних факторів впливу на
міжнародні маркетингові стратегії на ринку електронної комерції:
1. Комунікаційний
2. Правовий
3. Логістичний
4. Технологічний
5. Фінансовий
Комунікаційний фактор. З розвитком сучасних технологій для
отримання виходу та контакту з перспективним світовим ринком необхідно
використовувати мережу Інтернет, а також аспект бізнес-діяльності в мережі
Інтернет – електронну комерцію.
Сучасне трактування електронної комерції має дуже багато проявів. ЗА
словами Мельника О. В., електронна комерція (від англ. e-commerce) — це
сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції,
які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси,
пов'язані з проведенням цих транзакцій.[12]
Тобто поверхнево електрону комерцію зв’язують з бізнес операціями та
передачами в мережі, які не завжди мають характер економічних операцій
між суб’єктами бізнес діяльності, скоріше мається на увазі технічні операції,
а не ринкова бізнес-діяльність. Так електрона комерція виглядала ближче до
2000х років, коли ще не існували загальні умови для ведення широкої
активності в мережі Інтернет.
На сьогодні у світі активними користувачами мережі Інтернет є 3,01
млрд людей [13], серед них 9,4 млн – українці [14]. Це спонукає все більше
людей до користування мережею Інтернет не тільки як платформи для
спілкування та обміну інформації, а також для ведення бізнесу, особливо
малого.
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Стрімкий розвиток електронного обміну даними та глобальної мережі
Інтернет радикально змінюють способи здійснення зовнішніх торгових
операцій. Компаніям електронний простір пропонує новий інструмент
маркетингу та середовище для ведення бізнесу, засіб зниження витрат на
комунікації з клієнтами. Останні, в свою чергу, отримали нове інформаційне
джерело про товари та послуги, нові шляхи задоволення своїх потреб,
а також новий ефективний засіб комунікації, як з виробниками, так і між
собою.
Як результат нині ми говоримо про виникнення нового економічного та
правового явища як електронний бізнес (E-business),електронна комерція (Ecommerce) та електронний маркетинг (E-marketing). Ще зовсім недавно
інформаційні технології не грали такої важливої ролі для успіху бізнесу.
Натепер, після вступу в нове тисячоліття та епоху розвитку Інтернету,
відділити сам бізнес від інформаційних технологій практично неможливо. [16]
Багато науковців, такі як М. Лебеденко, А. Алексунин та інші сходяться
до тезису, що основною складовою електронного бізнесу є електронна
комерція, хоча ці поняття часто ототожнюють (деталі на рис 1.13.).
Проте, електронна комерція – це комерційна взаємодія суб'єктів
бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг (матеріальних та
інформаційних) з використанням інформаційних мереж (Internet, мережа
стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі фірм). [17]
Правовий фактор.
Електронна комерція - це укладення в електронній формі низки
підприємницьких

угод

щодо

купівлі-продажу,

постачання,

розподілу

продукції, страхування, перевезення вантажів або пасажирів, банківських
угод тощо. Тому передовсім потрібна особлива законодавча регламентація
електронної комерції, яка поєднувала б застосування традиційних базових
юридичних норм і правил та створення нових правових інститутів та
процедур.
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Першим

кроком

у

галузі

розвитку

міжнародного

права

щодо

регулювання електронної комерції став прийнятий Резолюцією Генеральної
Асамблеї ООН у 1997 р. Типовий закон "Про електронну торгівлю" (так
званий

Типовий

закон

ЮНСІТРАЛ).

Даний

документ

призначений

першочергово для використання державами як основи для розробки
національного законодавства. Даний міжнародний документ заклав правові
основи діяльності в сфері електронної торгівлі, дав визначення основним
поняттям, визнав юридичну і доказову силу за документами в електронній
формі, визначив вимоги, що пред'являються до електронного підпису.
Для розвитку Типового закону "Про електронну торгівлю" державиучасниці ООН розробили проект міжнародної Конвенції "Про електронні
угоди", основним завданням якої є вироблення єдиних і обов'язкових правил
встановлення порядку укладення електронних угод та їх виконання.
Європейським Союзом була прийнята Директива "Про деякі аспекти
електронної торгівлі на внутрішньому ринку". Основним завданням її є
забезпечення умов належного функціонування міжнародної електронної
комерції між державами-членами ЄС.
Іншим важливим документом є Директива ЄС "Про правові основи
Співдружності для використання електронних підписів". Даний документ
найбільш повно врегулював відносини у сфері використання електронних
підписів. Мета прийняття цього законодавчого акту - забезпечити ведення
бізнесу через Інтернет.
В нашій державі початок правового регулювання діяльності у сфері
високих технологій було закладено прийняттям Закону України "Про
Національну програму інформатизації". Тоді ж була схвалена Концепція
Національної програми інформатизації та прийнято Закон України "Про
затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000
роки". Наступним кроком став Указ Президента України від 2000 р. "Про

19

заходи по розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі
Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні".
Постановою НБУ у 1999 р. затверджено Правила організації захисту
електронних банківських документів. У 2003 р. прийнято Закон України
"Про електронні документи та електронний документообіг", який визначає
поняття електронного документа та електронного документообігу, закріплює
світові тенденції щодо визнання юридичної сили електронного документа,
вказує на права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу, їх
відповідальність. У 2006 р. було розроблено проект Закону України "Про
електронну торгівлю". Цей закон має встановити засади використання
новітніх технологій у різних галузях суспільного життя України. Насамперед,
це стосується фінансових та юридичних взаємовідносин юридичних і
фізичних осіб з банківськими установами, технологій електронної торгівлі
товарами та послугами тощо. [15]
Регламентація поштових відправлень регулюється згідно «Правил
надання поштових послуг України»[46]
Логістичний фактор. Одним з найважливіших факторів діяльності
компаній на міжнародному ринку є логістичні операції та перевезення.
Основним видом логістичних перевезень, що користується при електронній
комерції є поштова логістика. У своїй діяльності вона використовує прямі
логістичні канали.
Використовувати прямі логістичні канали і ланцюги доцільно, коли:
- Формується матеріальний потік великої потужності (при великих
обсягах вантажних партій);
- В логістичну систему надійшли конкретні індивідуальні замовлення,
які відповідають всім її транспортно-перемещающим вимогам (нормам);
-

Параметри

(потужність,

напруженість)

виправдовують витрати на його просування;

матеріального

потоку
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- Число пунктів призначення (замовників) велика і вони поглинають усі
матеріальні потоки, генеровані виробником;
- Товарний потік є вузькоспеціалізованим (складне устаткування;
продукція, виготовлена за індивідуальними замовленнями; продукція, що
вимагає від виробника монтажних, налагоджувальних робіт і т. д.);
- Матеріальний потік не вимагає складської переробки;
- Продуцент розпорядженні достатньо фінансовими можливостями для
створення експлуатації логістичної системи з прямими зв'язками.
Між цільовими ринками США та України працюють декілька поштових
служб, що виконують доставку згідно норм обох країн та займаються
доставками матеріальних товарів, серед них:
Табл. 1.3.
Опис найбільших поштових фірм, що функціонують міжнародному ринку з Україною
[Джерело: Авторська розробка]
Швидкість доставки

Служба-виконавець

Стандартна (від 10 до 20 діб)

UkrPoshta

Швидка (від 3 до 9 діб)

Нова Пошта; EMS

Експрес (від 1 до 3 діб)

FedEx; UPS; DHL

При всіх перевагах і недоліках логістичних систем з прямими зв'язками і
ешелонованих логістичних систем на практиці, як уже зазначалося, все
більшого поширення набувають гнучкі логістичні системи. У гнучких
логістичних

системах,

які

генерують

безліч

товарних

потік,

використовуються як прямі, так і ешелоновані канали і ланцюги. Їх
співвідношення залежить від цільових ринків, стратегії підприємства та
власних потенційних можливостей логістичної системи.
Технологічний

фактор.

Всебічний

аналіз

факторів

впливу

на

міжнародні маркетингові стратегія також зазначають вивчення особливостей
технологічного характеру функціювання ринку електронної комерції.
Основним

технологічним

фактором

такого

впливу

є

функціювання

платіжних систем, що є базисом для існування електронної комерції.[48]
Платіжна система – це сукупність правил, процедур і технічної
інфраструктури, що забезпечують переклад вартості від одного суб'єкта
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економіки іншому. Платіжні системи є однією з ключових частин сучасних
монетарних систем. Ярким прикладом такої платіжної системи може
служити WebMoney.[49]
WebMoney або WebMoney Transfer (вимовляється «Вебмані») електронна система розрахунків, заснована в 1998 році. Юридично в системі
відбувається передача (трансфер) майнових прав, облік яких здійснюється за
допомогою спеціальних розрахункових одиниць - «титульних знаків»,
номінованих в прив'язці до різних валют і золота.
Зазвичай мається на увазі, що через платіжні системи здійснюється
переказ грошей. З юридичної точки зору в більшості випадків відбувається
переведення боргу: кошти, які платіжна система повинна одному з клієнтів,
вона стає повинна іншому клієнту. Коли перший клієнт передає платіжній
системі свої гроші, то фіксується сума такої передачі, тобто сума боргу перед
першим клієнтом. Своїм розпорядженням клієнт може вказати, що платіжна
система тепер повинна не йому, а другого клієнта. При зверненні другого
клієнта до платіжній системі у нього є можливість отримати грошовий
еквівалент такого боргу. Платіжні системи є замінником розрахунків
готівкою при здійсненні внутрішніх і міжнародних платежів і є одним з
базових

сервісів,

що

надаються

банками

та

іншими

профільними

фінансовими інститутами. У ряді випадків платіжними засобами виступають
не гроші або борги, номіновані в грошах, а умовні платіжні одиниці або
спеціалізовані цінні папери (прикладом можуть служити WMR, біткойн).[48]
«Біткоіни» (англ. Bitcoin, від bit - «біт» і coin - «монета») - пірінгова
платіжна система, яка використовує однойменну розрахункову одиницю біткойн.
Метою розробників було створення системи повністю незворотних угод,
коли електронний платіж між двома сторонами відбувається без третьої
сторони-гаранта і жодна зі сторін, в тому числі будь-якої зовнішній
адміністратор (банк, податкові, судові та інші державні органи), не могла б
скасувати, заблокувати, оскаржити або примусово здійснити транзакцію. Для
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забезпечення

функціонування

і

захисту

системи

використовуються

криптографічні методи, але вся інформація про транзакції не шифрується і
завжди доступна у відкритому вигляді.
Біткойни можуть використовуватися для обміну на товари або послуги у
продавців, які згодні їх приймати. Через онлайн-сервіс обміну цифрових
валют, інші платіжні системи або обмінні пункти відбувається обмін на
звичайні валюти.
Розширеними формами платіжних систем (включаючи фізичну або
електронну інфраструктуру і пов'язані з ними процедури і протоколи) є
проведення фінансових транзакцій за допомогою банкоматів, платіжних
кіосків, POS-терміналів, карт з збереженої грошовою вартістю; електронних
гаманців; проведення транзакцій на валютних ринках, ринках ф'ючерсів,
деривативів і опціонів. Деякі платіжні системи включають в себе кредитні
механізми, проте їх слід розглядати поза аспекту платіжних систем.
Електронні платіжні системи є підвидом платіжних систем, які
забезпечують здійснення транзакцій електронних платежів через мережі
(наприклад, Інтернет) або платіжні чіпи.[48]
Фінансовий фактор. У сфері користування електронної комерції та
можливості використання не традиційних методів просування в мережі
Інтернет необхідно зазначити вплив різноманітних джерел фінансування
каналів просування. Базис функціювання усіх каналів вступу у економічні
відносини на ринку електронної комерції зображено на рис. 1.15
Цільовий
ринок

Тематичні
платформи

Інтернет
сайти

Соціальні
мережі

Рис. 1.15 Канали вступу у економічні відносини на ринку електронної комерції
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[Джерело: Авторська розробка]

Тематичні платформи (ETSY, eBay, StorEnvy, Big Cartel та інші)
являються тематичними популярними сервісами з певною тематикою.
Базуються на принципі роботи торгового майданчику (великій сайт, на
котрому збираються маленькі інтернет-магазини). Однією з головних переваг
для виробника є наявність великої кількісті відвідувачів та генерація великої
кількісті

контенту.

До

негативних

сторін

відноситься

локальність

функціювання магазину та залежність від функціональних особливостей
сайту-платформи. Найбільшою сильною стороною для користувача є
можливість знайти великий асортимент певної продукції. До негативних
сторін відноситься складність пошуку ексклюзивної, рідкісної продукції
серед великої кількості маленьких магазинів.
Інтернет-сайти (FD United, Killstar, Dolls kill та інші) це особлива
форма інтерактивного веб-сайту, яка призначена для рекламування товару,
прийому замовлення на покупку, доставки та оплати. На відміну від
тематичних платформ має набагато більше можливостей для управління
діяльністю магазину в мережі Інтернет. Розвиток інтернет-магазину надає
можливості просування по всій мережі Інтернет.
До сильних сторін відноситься можливість створити сайт під особисті
побажання, з необхідним саме для цього сайту функціоналом та можливість
поєднання

різноманітних товарних пропозицій на сайті. До негативних

сторін належить висока ціна створення сайту та довгий процес внесення
коригувань до нього, необхідність вкладень в просування та постійне
оновлення інформації на сайті.
Соціальні мережі (Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr, Google+ та інші)
можуть бути платформою, онлайн-сервісом або веб-сайтом, що призначені
для побудови, відображення та організації соціальних взаємин в Інтернеті.
На такому ресурсі у кожної людини є можливість розмістити про себе
будь-яку інформацію (дата народження, місце навчання та роботи, хобі та ін.),
Соціальні мережі можуть бути відкриті для доступу будь інтернет-
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користувачеві, а можуть являти собою закриту структуру, надаючи доступ
визначеному колу осіб. Незважаючи на це розходження, спільною рисою для
всіх соціальних мереж є наявність систем «груп» і «друзів». Найбільш
сильною стороною є зручність планування маркетингова стратегії, що
дозволяє охопити велику цільову аудиторію і ефективно просунути бізнес.
Для клієнта найбільш сильною стороною є зручність в комунікації з
компанією та близькість знаходження інформації про неї, так як більшість
сучасних споживачів мають акаунти в багатьох соціальних мережах,
постійно користуються ними.
Загальні

висновки

щодо

впливу

усіх

факторів

на

міжнародні

маркетингові стратегії на ринку електронної комерції дозволяють уточнити
діяльність компанії на міжнародному ринку, а також сприяють більш
прозорому та об’єктивному дослідженню формуванні та реалізації усіх
міжнародної маркетингової стратегії.
Міжнародний маркетинг передбачає постійний аналіз діяльності на
внутрішньому ринку (контроль за часткою на ринку, товаропотоком ,
товаром і т.д.), аналіз зовнішнього ринку (аналіз попиту на справжній і
перспективний товар), аналіз конкуренції на зовнішніх ринках, аналіз
маркетингових можливостей (зростання прибутку, динаміку попиту), вибір
найбільш перспективних зовнішніх ринків, розробка і вибір стратегії
маркетингу, аналіз результатів і коригування маркетингу.
Найчастіше для формування стратегії компанії використовують неповну
інформацію, на відміну від процесу вибору управлінських рішень. При
виробленні стратегічних рішень регулярно з'являється нова інформація. Отже,
можлива зміна намічених цілей стратегічного розвитку. Тому повинна бути
циклічна розробка маркетингової стратегії і регулярне внесення корективів в
початкові плани, способи досягнення цілей тощо.
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З’ясування впливу факторів впливу на міжнародні маркетингові
стратегії на ринку електронної комерції дозволяє більш чітко сформувати
основні етапи та підпункти розробки стратегії для компанії.
1. Визначення цілей і можливих завдань.
Ідентичний до традиційного методу виходу на міжнародний ринок
( компанії необхідно, виходячи з сформульованої місії, стратегічних цілей,
визначити для себе можливі цілі і завдання (фінансові, маркетингові,
виробничі, організаційні і т. д.)
2. Аналіз міжнародного маркетингового середовища.
Аналізуються фактори міжнародного маркетингового середовища:
-

Макросередовище

(політико-правові,

економічні,

демографічні,

науково-технічні, соціокультурні і т. д.);
- Мезосреди (основної мезосредою функціювання компаній є інтернет,
що призводить до зменшення фактору впливу мезосреди, так як стає
неважливим критерій величини чи транснаціональності бізнесу);
-

Мікросередовище

(споживачі,

конкуренти,

постачальники,

посередники, міжнародні контактні аудиторії).
В силу глобалізаційних процесів аналіз передбачає складання оцінок і
прогнозів як по глобальному ринку, так і по кожному регіональному
національному ринку.
3. Аналіз ресурсної бази. Виходячи з результатів аналізу міжнародного
маркетингового середовища, компанія виробляє оцінку власних ресурсів на
предмет відповідності виявленим можливостям і загрозам, визначає
необхідний обсяг запозичення ресурсів. Модель виходу на міжнародний
ринок за допомогою електронної комерції передбачає використання доволі
малої частини ресурсів компанії в зрівнянні с традиційної моделлю завдяки
економії на факторі розміщення дочірньої компанії, отримання первинного
прибутку, розширена комунікація за допомогою інтернет і т.д.
4. Рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок.
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Проводиться зіставлення ресурсної бази підприємства (наявність
вільних виробничих потужностей, капіталу досвіду і т. д.) та міжнародного
маркетингового

середовища,

формулюються

можливі

фактори

конкурентоспроможності підприємства. Проводиться міжнародний SWOTаналіз. За результатами приймається рішення про доцільність для компанії
виходу на зовнішній ринок.
На відміну від традиційної моделі, компанія, що використовує електрону
комерцію для виходу на міжнародні ринки завжди використовує первину
інтернаціональну діяльність, тому що сама компанія залишається в первинній
країні, тоді як увесь канал передачі інформації, комунікації з цільовим
споживачем та ринком та усі необхідні маркетингові рішення відбуваються в
мережі інтернет.
5. Рішення про те на які ринки виходити.
Проводиться оцінка привабливості ринків. Виробляється комплексний
аналіз економічної привабливості зарубіжних ринків з урахуванням:
- Цільового аналізу;
- Аналізу попиту (його структури, кількісних показників);
- Аналізу доступності ринків (політико-правові чинники, логістика і т.
д.);
- Конкурентного аналізу;
- Аналізу ризиків;
- Ресурсного аналізу;
- Аналізу прибутковості.
У результаті аналізу виділяються ринки, що дозволяють підприємству
максимізувати дохід на вкладений капітал
6. Рішення про методи виходу на зовнішні ринки.
Даний етап є одним з найбільш що відрізняються від традиційної моделі
виходу на міжнародний ринок. Зображена ілюстрація існуючих методів
виходу на міжнародний ринок (рис. 1.9) має на увазі необхідність:
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I.

Мати експорт на міжнародний ринок, що потребує від компанії
створення свого представництво або не мати прямого контакту з
зарубіжним ринком

II.

Вступати в співпрацю з іншими суб’єктами ринку, розподіляючи
свої обов’язки, переваги та кінцевий прибуток з партнерами;

III.

Інвестувати значну кількість ресурсів в створення дочірньої
компанії на зарубіжному ринку.

Використання переваг електронної комерції змінює головний фактор
прив'язки до територіальної присутності компанії на ринку, замість цього
компанії йде у віртуальний простір, що дає змогу компанії мати повний
контроль над своєю діяльністю на глобальному ринку, затрачати на це
мінімум зусиль та ресурсів, починаючи отримувати переваги присутності на
глобальному ринку набагато швидше та за допомогою різних підканалів і т.д.
(рис. 1.5 та 1.6)
7. Розробка ринкової стратегії.
Традиційна

розробка

міжнародної

ринкової

стратегії

компанії

розробляється на наступних рівнях: корпоративному (місія, корпоративні цілі,
ринки, сфери бізнесу), дивізіоном (по підрозділах, в т. ч. географічним),
бізнесовому (за рахунок чого буде конкурувати), функціональному (за
функціональним елементам) .
Проте завдяки скороченню ланцюгу необхідних факторів завдяки
використанню елементів електронної комерції можливо говорити про зсув в
рівнях розробки ринкової стратегії, так як тепер головним фактором
наявності компанії є віртуальний простір, а не територіальний (табл. 1.4)
Табл. 1.3.
Рівні розробки міжнародної ринкової стратегії при традиційному методі та з використанням
елементів електронної комерції
[Джерело: Авторська розробка]
Традиційні рівні розробки ринкової стратегії

Рівні розробка ринкової стратегії за допомогою
електронної комерції

Функціональний

Функціональний
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Бізнесовий

Бізнесовий

Дивізійний

Віртуальний

Корпаративний
Ринкова стратегія компанії на міжнародному ринку передбачає
врахування як чисто міжнародних аспектів, так і традиційних елементів, що
визначають

ринкову

стратегію

підприємства,

які

переносяться

на

міжнародний ринок.
Виходячи з того, яку позицію займе компанія па міжнародному ринку,
виділяють:
- Стратегію глобального пайової лідерства - компанія - лідер за
ринковою часткою па міжнародному (глобальному) ринку;
- Стратегію локального пайової лідерства - компанія ставить своєю
метою домогтися лідерства за ринковою часткою па окремих національних
(регіональних) ринках;
- Стратегію глобальної ніші - підприємство ставить метою стати
фахівцем на міжнародному ринку;
- Стратегію локальної пиши - компанія, не маючи необхідних ресурсів,
використовує переваги локалізації (облік специфічних потреб клієнтів,
логістика і т. д.).
Вибір

типу

ринкового

позиціонування.

Залежно

від

ступеня

відмінностей у соціально-культурній сфері, різниці в мотиваціях споживачів
країн виділяють три основних типи міжнародного позиціонування;
- Міжкультурне позиціонування;
- Репозиціювання;
- Унікальне позиціонування на кожному ринку.
Міжкультурне позиціонування може бути використане в разі відсутності
суттєвих розбіжностей у поведінці споживачів і специфіці функціонування
ринку. У цьому випадку стратегія і тактика позиціонування на міжнародному
ринку повністю збігаються з відповідними діями на ринку національному.
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Ідея стратегії репозиціонування (часткової адаптації торгової марки) полягає
в тому, що в цілому маркетингова середу країн є схожою, але існують
незначні відмінності з точки зору сприйняття споживачів. При цьому
стратегія залишається незмінною, можуть зміняться лише творча концепція
реалізації стратегії або, при дублюванні рекламного продукту, сама назва
товару. Переважна більшість компаній, що виходять на міжнародний ринок,
використовують саме цю стратегію. Спочатку треба побачити сегменти і
лише потім - країну. Використання цієї стратегії дозволяє компанії уникати
істотних додаткових витрат на просування.
Якщо концепція позиціонування, реалізована на національному ринку,
не може бути сприйнята в іншій країні, використовується стратегія
унікального позиціонування (повна адаптація марки), що передбачає
проходження всіх етапів позиціонування товару - від докладного аналізу
ринку, його сегментів до вибору стратегії і тактики позиціонування, які
можуть повністю відрізнятися від національних.
8. Рішення про структуру комплексу маркетингу.
Ідентичний до традиційного методу виходу на міжнародний ринок.
Працюючи на міжнародному ринку, компанія змушена приймати
рішення щодо того, буде використовуватися один комплекс маркетингу або
ж потрібні різні його варіації. Виходячи з цього, компанія може
використовувати одну з наступних стратегій:
- Стандартизовану - єдину маркетингову стратегію на всіх зарубіжних
ринках;
- Адаптовану - унікальну маркетингову стратегію на кожному
закордонному ринку;
- Інтегровану - стратегію, що сполучає елементи стандартизації та
адаптації.
Найбільш часто в між народною, практиці застосовується третій
стратегія.
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Товарна стратегія і стратегія просування ідентична до традиційного
методу виходу на міжнародний ринок, на відміну від традиційного методу до
уваги беруться канали просування онлайн, а не оффлайн. Залежно від
обумовленого

маркетинговим

середовищем

зарубіжного

ринку

рівня

стандартизації / адаптації товару і методів його просування існує п'ять
стратегій міжнародного маркетингу по Кігану (рис. 1.11).
Товарна стратегія компанії залежить від обраної інноваційної політики
останньої.

Підприємство

може

використовувати

стратегію

або

технологічного лідера, чи послідовника. У разі вибору стратегії імітації
компанії, що діють на міжнародному ринку, залежно від правового
середовища, ресурсної бази та ряду інших факторів вибирають одну з
наступних стратегій:
- Фальсифікація - точне копіювання з використанням оригінального, як
правило, престижного бренду (наприклад, виробництво одягу, сумок під
відомими брендами);
- Клонування - точне копіювання, але з використанням власного бренду
(наприклад, китайський автопром);
- Творча адаптація - використання чужої ідеї, її доробка за рахунок
власних розробок і адаптація під місцеві умови (наприклад, вітчизняні
ресторани швидкого харчування);
- Міжгалузева адаптація - перенесення інновації з іншої галузі
(наприклад, космічні та військові технології в цивільному виробництві);
- Технологічний стрибок - використання чужих недооцінених або
недоопрацьованих інноваційних розробок, їх доработка і виведення на новий
технологічний рівень (наприклад, становлення японської радіотехнічної
промисловості).
Цінова стратегія на міжнародному ринку. Цінова стратегія компанії на
зарубіжному ринку обумовлена як традиційними факторами, так і
виникаючими в процесі міжнародної торгівлі. Зокрема це: валютні курси,
державне регулювання експортно-імпортних операцій і цін внутрішнього
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ринку, політика бюджетних субсидій для національних виробників, митні та
адміністративні бар'єри і платежі, національні соціокультурні особливості.
У практиці міжнародного ціноутворення виділяють такі види цін:
- Вихідна (базова) - ціна підприємства-виробника (ексклюзивного
дистриб'ютора);
- Регіональна - встановлюється для кожного регіону з урахуванням рівня
платоспроможності споживачів, специфіки їх моделей споживання;
- Кінцева ціна окремо взятого ринку.
Особливий випадок - трансфертні ціни, за основною функцією вони
дозволяють мінімізувати вплив тарифів та податків, проте з відсутністю
відкриття дочірньої компанії на певному рівні – необхідність в трансфертних
цінах та ціноутворенні також відсутня.
Залежно від стратегічних установок компанії, розміщення її підрозділів,
специфіки товару і характеристик цільового ринку па міжнародному ринку
вона може вибрати одну з наступних стратегій:
o стратегію єдиних цін: ціпи однакові на всіх ринках у валютному
еквіваленті;
o стратегію адаптованих цін: єдина схема ціноутворення з поправкою па
рівень цін місцевих компонентів (інгредієнтів) товару, прив'язкою до
співвідношенню вартостей валют;
o стратегію спеціальних цінових пропозицій: ціна для кожного
зарубіжного ринку або групи споживачів встановлюється індивідуально.
Наприклад, на фармацевтичному ринку ціни для розвинених країн і країн за
рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я різняться.
9. Розробка механізмів імплементації міжнародної маркетингової
стратегії.
Реалізація стратегії виходу компанії па зарубіжні ринки вимагає
задіяння таких механізмів та їх основних елементів:
o інформаційного: створення системи міжнародної маркетингової
інформації на підприємстві;
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o правового: формування необхідної правової бази діяльності компанії
на зарубіжних ринках;
o економічного:
- Розробка маркетингових програм і планів;
- Бюджетування - розподіл наявних коштів за цілями, часу і підрозділам
підприємства;
- Створення економічних стимулів для експортної діяльності підрозділів,
окремих співробітників.
o організаційного:
-

Створення

організаційних

структур

служби

маркетингу

на

міжнародному ринку;
- Підбір персоналу;
o технологічного: навчання персоналу необхідних знань і технологій
маркетингової діяльності компанії на зарубіжному ринку.
Зазначені етапи мають вплив на формування міжнародної маркетингової
стратегії компанії в усіх сфера конкурентоспроможності товару в умовах
глобального ринку та електронної комерції. Було схематизований рис. 1.17,
на котрому зазначена піраміда специфіки впливу електронної комерції на
конкурентоспроможність товару:
Просування

Сприйняття
Товар
Рис. 1.17 Піраміда специфіки впливу електронної комерції на конкурентоспроможність компанії
[Джерело: Авторська розробка.]

Загальний

опис

специфіки

впливу

електронної

комерції

на

конкурентоспроможність компанії на міжнародному ринку виражається в три
шари впливу.
Основний шар – товар. Сукупність кваліметричних параметрів, які
найбільш важливі в товарі, що формує його споживчу вартість. Товар
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розглядається як засіб, за допомогою якого можна задовольнити певну
потребу, тобто з точки зору маркетингу, товар - це складне багатоаспектне
поняття, яке включає сукупність багатьох властивостей, головними серед
яких є споживчі (здатність товару задовольняти потреби того, хто нею
володіє).
Другий шар – сприйняття. Особливість електронної комерції полягає
використанні мережі Інтернет. Потенційний споживач не може оцінити усі
властивості продукту через його невідчутність. Споживач може лише знайти
інформацію щодо продукту в мережі Інтернет, завдяки представленості
інформації на сайтах, платформах. Тому з’явилась нагальна потреба в
використанні каналів сприйняття, де споживач зможе отримати якісну
інформацію щодо кваліметрики товару, відгуки інших користувачів про цей
товар, а також дізнатися про усі нюанси від лідерів думок стосовно нього.
Зазвичай таким каналами є соціальні мережі.
Третім шаром впливу є просування. Просування компанії та її товарів
на ринку електронної комерції відбувається за допомогою двох підканалів –
факторів «landing page» та на сайтах-агрегаторах та за допомогою вірусного
маркетингу. Просування є найбільш важливою частиною сукупного впливу
на діяльність компанії на міжнародному ринку, так як саме цей фактор
впливу приносить компанії найбільшу кількість лояльності та клієнтів.
Проте представлена піраміда узагальнює бачення специфіки впливу
електронної комерції на конкурентоспроможність компанії с точки зору
ефективності. Якщо розглянути цю парадигму с точки зору усіх точек впливу,
то тоді ця модель буде мати більш розвинутий та детальний вид (рис. 1.18)
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Конкурентоспроможність компанії в мережі
Інтернет
Товар
Об’єктивні
характеристики
Характеристики
продукції:
- вага
- колір
- якість
- модель
- матеріли
- інше

Просування (Landing page)

Суб’єктивні
характеристики
Характеристики
сприйняття:
- Youtube
- Vimeo
- візуалізація товару

Точки входу

СЕО
Шляхи просування:
- Yandex
- Google
- Yahoo
- Bing
- інше

Environment (навколишнє
середовище)

Тематичні
платформи
Шляхи
просування:
- Ebay
- ETSY
- StorEnvy
- Big Cartel
- інше

Соціальні
мережі
Шляхи
обговорення:
- Facebook
- Twitter
- Tumblr
- Imstagram
- блоги
- коменти
- інше

Рис. 1.18 Модель специфіки впливу електронної комерції на конкурентоспроможність компанії
[Джерело: Авторська розробка.]

Теоретично-методологічні стратегії маркетингу на глобальному ринку
надають сучасне обґрунтування необхідності виходу на цей ринок. Виникає
необхідність у поясненні теоретичних засад процесу виходу на глобальний
ринок за допомогою електронної комерції як одного з найбільш дієвих
факторів комунікацій для малого бізнесу у XXI столітті.
Теоретично-методологічні стратегії маркетингу на глобальному ринку
надають сучасне обґрунтування необхідності виходу на цей ринок. Виникає
необхідність у поясненні теоретичних засад процесу виходу на глобальний
ринок за допомогою електронної комерції як одного з найбільш дієвих
факторів комунікацій для малого бізнесу у XXI столітті.
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В ІІ розділі «оцінка маркетингової ефективності та привабливості
ринку handmade-продукції та маркетингової ситуації на ньому» був
проведений аналіз існуючої ситуації на ринку та в самій компанії «FD
United», проведений динамічний, статистичний та структурний аналіз, що в
подальшому дозволить провести аналіз ефективності стратегії, що компанія
використовує зараз та стратегії, що вирішує управлінську проблему.
Слово «handmade» або «hand made» з англійської означає рукоділля,
подарунки ручної роботи, те, що зроблено руками.
На сьогоднішній день ТОВ «FD United» займається виробленням на
замовлення унікальних виробів зі шкіри та ювелірної смоли. Більш зрозуміле
пояснення слову handmade є «виробленням вручну декоративних унікальних
виробів зі шкіри, що комбінуються з елементами одягу або є одягом, а
також ручних виробів з ювелірної смоли як окремих прикрас та елементів
вищезазначених шкіряних виробів».
ТОВ «FD United» має у своїй власності три бренди, що також
характеризують напрями роботи фірми, а також її товарний асортимент.
Основна цільова аудиторія ТОВ «FD United» користуються наступними
інформаційними каналами в мережі Інтернет:
1.

Тематичні платформи;

2.

Спеціалізовані інтернет-магазини;

3.

Соціальні мережі;

Динамічний аналіз ринку handmade-товарів
Починаючи з 2004 року ринок handmade-товарів постійно зростає. Обсяг
продажів на кінець 2005 року зображено на рис. 2.1., у тому числі показники
ТОВ «FD United», що входять до позиції «Accessories and gifts» свідчить про
вагому частку у загальній структурі продажів, а отже и про стабільність
даного сектору.
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Статистичні показники в цілому вказують на позитивні тенденції за
2009-2013 рр. Експерти прогнозують стабільне зростання ринку на 4%
щорічно, разом з розвитком та зростанням споживанням цільових товарів на
загальних ринках одягу та взуття. [26]
На разі ринок переживає стабільне зростання.
Статистичний аналіз ринку handmade-товарів
Об’єктивну інформацію про вплив на ринок різноманітних факторів
ринкового середовища можливо отримати завдяки проведеному факторному
аналізу.
Фактори загроз. До факторів, що негативно впливають на ринкове
середовище та впливають на ринок необхідно віднести наступні:
- Політика геотаргетингу.
- Різноманітність платіжних систем
Фактори можливостей. Наступні фактори позитивно впливають на
ринкове середовище та суб’єктів ринкової діяльності:
- Позитивне сприйняття українських товарів та брендів у світі.
- Зріст попиту на одяг та аксесуари для одягу у світі та на
цільових ринках.
- Загальне збільшення об’ємів ринку електронної комерції одягу у
світі та на цільових ринках.
Структурній аналіз споживачів.

Згідно зі статистичними даними

досліджень та ТОВ «FD United» (рис. 2.3.) цільовим споживачем на ринку
handmade-товарів є:
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Рис. 2.3.. Статистичні показники портрету цільового споживача ринку handmade-товарів
[Джерела: Дослідження ринку handmade-товарів mbaonline.com; Digital Market Outlook
Methodology & Overview,Hamburg, December 2015; Статистичні дані ТОВ «FD United» за 2015 рік.]

За результатами сегментації та приведених даних на рис. 2.12 можна
відокремити цільового споживача «FD United» - за статевою ознакою
цільовий споживач є більш жінкою (67%) аніж чоловіком (33%). Середній вік
варіюється від 18 до 55+, проте найбільшою та найактивнішою групою є
споживачі від 25 до 34 років. Цільовий споживач характеризується широким
ступенем річного доходу, має рівень заробітку від 15 до 130 тисяч доларів на
рік, проте найбільшими користувачами є саме ніша середнього достатку, від
15 до 60 тисяч доларів і займає 50% усього ринку.
Структурній аналіз пропозиції. На сьогоднішній день ринок handmadeтоварів є інтернаціональним. Загальна маса постачальників , що пропонують
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свою продукцію працюють в Сполучених Штатах. Загальне відношення
постачальників з інших країн (Великобританія, Німеччина, Франція, Канада
та інші)до постачальників на ринку США співвідноситься як 30% на 70%.[31]
Структурній

аналіз

конкуренції

на

ринку.

Даний

ринок

характеризується як ринок з великою кількістю гравців і конкурентів. На
2014 рік ринок мав близько 3000 продавців та інтернет магазинів, більш ніж
72 мільйона товарних позицій та загальний обіг коштів на суму понад 1,93
мільярда доларів.[34]
Конкурентоспроможність на ринку handmade-товарів визначається
низкою факторів, які подані у табл. 2.1
Табл. 2.1.
Фактори конкурентоспроможності на ринку handmade-товарів
[Джерело: Авторська розробка]

Фактор

Пояснення

конкурентоспроможності
Ціна

Головним чинником боротьби на ринку стала
різниця між дешевими цінами на товари з боку
виробників з інших країн та величезний попит
майстрів з США.

Якісні показники товару

Фактор базується на якості матеріалів, що
використовуються в процесі створення одягу зі
шкіри та шкіряних аксесуарів, а також на терміні
служби

і

тривалості

використання

готових

виробів.
Асортимент товарів

Визначається
асортименту

широтою

лінії

виробника,

товарного
наявністю

нестандартних чи унікальних позицій. Дуже
важливим фактором є можливість виконання
персональних індивідуальних замовлень.
Сервісне обслуговування

Під

сервісним

обслуговуванням

на

ринку
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handmade-товар розуміють надання повної та
корисної

інформації

щодо

отримання

та

виконання замовлення, консультація з правил
експлуатації

виробів,

інформування

клієнта

щодо стану почтового відправлення та обробки,
а також вирішення усіх питань, зв’язаних з не
виконанням або зміною своїх зобов’язань з боку
клієнта чи виробника.
Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «FD United».
ТОВ «FD United» було засновано в 2014 році в м. Києві за адресою:
вул.Краснова 19. На початку своєї роботи ТОВ «FD United» функціювали як
окремі бренди, що працювали на ринку України, проте не демонстрували
помітних результатів. Завдяки тісному співробітництву, організацією під
єдиним початком та відкриттям нових ринків ТОВ «FD United» стала
одержувати результати ефективності, що перевищували попередні в декілька
разів [32].
Основний вид діяльності ТОВ «FD United»: виробництво, реалізація та
просування товарів з натуральної шкіри, а також ювелірних прикрас зі смоли
та кристалів в галузі одягу, аксесуарів та прикрас на ринку Сполучених
Штатів та світу за допомогою електронної комерції в мережі Інтернет.
Головне завдання ТОВ «FD United»: прагнути якісно і вчасно
виконувати усі побажання клієнтів, приділяти кожному з них максимум
уваги, завжди прагнути дати клієнту більше, ніж на що він розраховує та
постійно самовдосконалюватись.
Місія ТОВ «FD United»: займання підприємницькою справою на ринку
Сполучених Штатів Америки та світу з метою розробки, продажу та
просуванню своїх товарів, котрі будуть забезпечувати своїх клієнтів
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засобами самовираження, комфортом, практичності в побуті та якісними
речами одягу, аксесуарів та прикрас.
Стратегічна ціль «FD United»: розробка та впровадження системи
маркетингу, що дозволить своєчасно пропонувати продукти та послуги, що
володіють високою якістю і низькою ціною на міжнародному ринку.
ТОВ «FD United» має у своїй власності три бренди, що також
характеризують напрями роботи фірми, а також її товарний асортимент:
Бренд «Oblepikha»; Бренд «Tirith Leather Craft»; Бренд «Foxy Studio»
Компанія займається виробництвом та реалізацією наступної продукції
(табл. 2.2):
Табл. 2.2.
Асортимент ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка, статистичні дані ТОВ «FD United»]
Бренд «Oblepikha»

Бренд «Tirith Leather Craft»



шкіряні підтяжки для тіла;



ремені зі шкіри;



шкіряні підтяжки для ніг;



шкіряні корсети;



шкіряні портупеї;



шкіряні сумки;



шкіряні маски;



шкіряні



шкіряні наручі;;



шкіряні юбки;



шкіряні
«чокери»




обкладинки

та

вузькі

декоративні нашийники;



шкіряні гаманці;



аксесуари

зі

с

кристалами

в

намиста з ювелірної смоли в
асортименті;

на


сережки

з

кристалів

в

асортименті;
шкіри 

сережки з ювелірної смоли в
асортименті;

(колчани для стріл і сідла
для коней).

намиста

асортименті;

книги, паспорти та папки;

нашийники
-

Бренд «Foxy Studio»



кулони з скла та кристалів
аметисту, лісового мху і
лишая в різних комбінаціях;
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Продовження табл. 2.1.
Бренд «Oblepikha»


шкіряні

краватки

Бренд «Tirith Leather Craft»
та

Бренд «Foxy Studio»


чокери

з

елементами

метелики;

кристалів чи вивіскою в



шкіряні куртки;

асортименті;



головні убори зі шкіри.



перстні в асортименті;



ювелірні

аксесуари

(натуральні камінь, тощо);



флораріуми

Також необхідно зазначити, що ТОВ «FD United» отримує певну
частину прибутку від виконання індивідуальних замовлень клієнтів, як не
можна віднести до якоїсь певної категорії, проте це необхідно враховувати
теж.
Сукупний прибуток ТОВ «FD United» за 2015 рік складає 8080 доларів,
або 187617 гривень.
Місткість потенційного ринку – це можливі обсяги продажу товарів
покупцям, які мають потребу в них і виявляють інтерес до продукції
фірми.[35]
Розрахунки загальної ємкості ринку handmade-продукції:
𝑄𝑝 = 1479360 ∗ 1 ∗ 149 = 220424640$ США
Існуюча ринкова стратегія ТОВ «FD United».
Стратегія охоплення ринку: Базовим ринком для ТОВ «FD United» є
ринок електронної комерції у галузі handmade-товарів Сполучених Штатів
Америки.
Маючи інформацію щодо цього ринку, а також інформацію щодо
цільового споживача товарів ТОВ «FD United» можна сегментувати ринок за
наступними критеріями:
- Стать (переважно жіноча);
- Рівень заробітку (найліпший сегмент з рівнем прибутку від 40 до 80 тис.
доларів на рік);
- Середній вік (зазвичай від 25 до 34 років).
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Основною проблемою для компанії є вибір оптимальної маркетингової
стратегії поводження на ринку. Компанія використовую змішані елементи
усіх трьох стратегій за М.Портером, що не завжди дає чітку картину куди
розвивається компанія та який її шлях на ринку.
Стратегія конкуренції: Цільовий ринок ТОВ «FD United» має дуже
багато гравців, спроектувати поведінку та проаналізувати котрі не має
можливості. Задля детального аналізу буде розглянуто дві компанії, що є
подібними до компанії ТОВ «FD United», мають приблизно однакові ресурси,
працюють на одному ринку та використовують подібні один одному
стратегічні рішення у своїй бізнес діяльності. Це компанії «Killstar» та «Dolls
kill».
Фактори конкурентноспроможності:
1.

Цінова політика.

2.

Широта асортименту.

3.

Якісні показники продукції.

4.

Сервісне обслуговування. .

5.

Імідж та позиціювання на ринку.

Оцінку сильних та слабких сторін ТОВ «FD United» та його конкурентів,
подано у таблиці 2.6.
Табл. 2.6.
Оцінка сильних та слабких сторін конкурентів
[Джерело: Авторська розробка]

№
з\п

Фактори
конкурентоспроможності

1.

Цінова політика

2.

Широта асортименту

3.

Якісні показники продукції

4.

Сервісне обслуговування

5.

Імідж та позиціювання на
ринку

Рейтинг товарів-конкурентів
-3

-2

-1

D

0

1

K

U
U

DU
KD
U

2

3

DK

K
U
D

K
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Позначення: D - компанія «Dolls kill», K - компанія «Killstar», U – ТОВ
«FD United».
Таким чином, дослідження таблиці надають наступні результати:
- компанія «Dolls kill»: Сильна сторона: широта асортименту та імідж на
цільовому ринку. Слабкі сторони: високі ціни при існуванні більш дешевих
варіантів на ринку, слабке сервісне обслуговування.
- компанія «Killstar»: Сильна сторона: широта асортименту, Одна із
найбільш популярних альтернативних марок одягу в Сполучених Штатах.
Слабка сторона: слабке сервісне обслуговування.
- ТОВ «FD United»: Сильна сторона: низька цінова політика, зручна
система комунікації та сервісного обслуговування. Слабка сторона: в
зрівнянні з конкурентами ТОВ «FD United» має набагато меншу відомість на
цільовому ринку.
SWOT-аналіз компанії ТОВ «FD United».
З метою виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть
вплинути на формування і розвиток елементів потенціалу ТОВ «FD United» у
зовнішньому середовищі, було використано методи SWOT –аналізу.
Згідно результатів аналізу сильними сторонами підприємства є широкий
спектр обслуговування (крім звичних товарів, виповнення індивідуальних
замовлень, підбір декоративних аксесуарів), наявність унікальних моделей,
неповторний дизайн продукції, та приділення уваги комунікаціям зі
споживачем.
Слабкими сторонами ТОВ «FD United» є мала відомість компанії на
ринку

Сполучених

штатів,

недосконале

позиціювання

компанії

та

неефективна маркетингова політика, неврахування компанією особливостей
споживчих мотивацій при розробці маркетингової стратегії.
Таким чином, неефективна маркетингова політика та

неврахування

компанією особливостей споживчих мотивацій при розробці маркетингової
обумовило загрозу можливого спаду інтересу споживачів в угоду більш
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популярним компаніям ринку..Перед ТОВ «FD United» постала управлінська
проблема, яка полягає у розробці та впровадженні ефективної міжнародної
маркетингової

стратегії,

що

дозволить

компанії

мати

високу

конкурентоспроможність на глобальному ринку, при цьому використовувати
для цього мінімальні ресурси.
Табл. 2.9.
Результати SWOT-аналізу для ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка]

Сильні сторони
-

Слабкі сторони

Широкий діапазон до та післяпродажного

обслуговування;
-

Мала

відомість

компанії

на

ринку

handmade Сполучених Штатів;

Унікальні характеристик товару (якісні

матеріали та дизайн)

-

-

Надання особливої уваги комунікаціям зі

-

Неефективна маркетингова політика

-

Неврахування

компанією

особливостей

споживчих мотивацій при розробці маркетингової
стратегії

споживачем

-

Обмеженість

маркетингової

інформації

щодо конкурентів;
-

Повільне оновлення інформації;

-

Недосконале позиціонування компанії;

Можливості
-

Збільшення

споживачів

Загрози

кількості

внаслідок

потенційних

наявності

ексклюзивних

моделей
-

Позитивне сприйняття українських товарів
Зріст попиту на одяг та аксесуари для
Загальне

потенційних

споживачів

Законодавчі проблеми пов’язані з дією

платіжних систем, а від так технічна втрата їх

збільшення

-

Підвищення

ціни

на

виробництво

продукції внаслідок валютних коливань
ринку

-

Зменшення попиту на шкіряні вироби

електронної комерції одягу у світі та на цільових

-

Складнощі

об’ємів

ринках
-

просування

товарів

через

недоліки каналів збуту та комунікації
Використання усіх великих інформаційних

каналів комунікації збільшує увагу клієнтів до
фірми

через

платоспроможності

одягу у світі та на цільових ринках
-

Втрата

викриття більш нових ринків
-

та брендів у світі
-

-

-

Зниження

інтересу/зміна

українських товарів у світі

сприйняття
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Маркетинговий аналіз вибору стратегії ТОВ «FD United» на ринку
handmade-товарів.
Для вивчення поточного стану стратегії ТОВ «FD United» маркетингове
дослідження необхідно розібрати на дві частини:
1. Дослідження стану поточної стратегії з урахування думки
експертів;
2. Дослідження зворотного зв’язку з клієнтами цільового ринку,
для виявлення більш чіткого орієнтиру в розробці стратегії
функціювання компанії на ньому.
Дослідження стану поточної стратегії з урахування думки експертів.
Головна мета з’ясування поточного стану існуючої стратегії компанії – це
опрацювання та доповнення головних параметрів функціювання ТОВ «FD
United», порівняння даної стратегії з найбільш можливими та надання оцінки
у вигляді розрахунку приблизної вартості функціювання теоретичної та
оригінальної стратегії.
Задля визначення цінності стратегії як системи необхідно скористатися
методом експертних оцінок. Посилаючись на інформацію щодо дослідження
діяльності ТОВ «FD United» у пункті 2.2. можливо скласти таку таблицю
(табл. 2.10):
Табл. 2.9.
Ранжирування параметрів стратегій ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка]
Параметр стратегії

Коефіцієнт важливості

Цінова політика

25

Широта асортименту

15

Якісні показники продукції

20

Сервісне обслуговування

25

Імідж та позиціювання на ринку

15

Загалом коефіцієнт важливості параметру дорівнює 100.
Згідно з цією таблицею необхідно привести розрахунок та ранжирування
наведених параметрів за 10-бальною шкалою:
Табл. 2.10.
Експертне ранжирування параметрів існуючої стратегії ТОВ «FD United»
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[Джерело: Авторська розробка]
Параметр

Коефіцієнт

стратегії

стратегії

Цінова

Експерти

Середнє

Середнє

значення

значення *

№1

№2

№3

№4

0,25

6

7

7

8

7.0

1.75

0,15

8

6

7

7

7.0

1.05

0,20

7

8

8

7

7.5

1.5

0,25

7

7

8

8

7.5

1.88

0,15

8

6

7

6

6.75

1.01

Коефіцієнт

політика
Широта
асортименту
Якісні
показники
продукції
Сервісне
обслуговування
Імідж та
позиціювання
на ринку

Загальне значення ефективності існуючої стратегії дорівнює 7,19/10 за
експертною оцінкою.
Це означає, що за результатом проведення експертної оцінки існуючої
стратегії функціювання ТОВ «FD United», що приділяє у своїй стратегії за
оглядом експертів різну увагу усім параметрам.
Треба зазначити, що в якості експертів виступають оглядачі ринку
handmade України та Росії.
Для того, щоб дізнатися і впровадити необхідні зміни в існуючу
стратегію потрібні дізнатися споживчі переваги при взаємодії з нашою
компанією. Споживач допоможе фірмі дізнатися більше про параметри, які
оцінюються їм найбільше й скоректувати існуючу стратегію відповідно з
цими побажаннями.
Загалом було опитано 10 інтерв’юерів-споживачів продукції ТОВ «FD
United».
Дослідження проводилося у вигляді відкритого опитування на сайті
ТОВ «FD United», де після здійснення покупки було встановлено вікно з
проханням до клієнта оцінити, що в діяльності ТОВ «FD United» йому
подобається або ні.
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Усі питанні були оціночними, вимірювані за 10-бальною шкалою.
Загалом, після систематизації та обробки надісланих відповідей були
отримані наступні показники:
Табл. 2.12.
Споживацьке ранжирування параметрів існуючої стратегії ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка]
Параметр

Коефіцієнт

стратегії

стратегії

Цінова

Респонденти

Середнє

Середнє

значення

значення *

№

№

№

№ №

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,25

6

9

5

7

7

9

8

7

6

8

6.4

1.6

0,15

7

8

9

7

9

7

9

8

6

9

7.9

1.19

0,20

8

8

5

7

6

9

7

8

8

7

7.3

1.46

0,25

8

7

9

9

7

7

8

7

8

10

8.0

2.0

0,15

7

6

8

9

7

6

6

8

6

7

7.0

1.05

Коефіцієнт

політика
Широта
асортименту
Якісні
показники
продукції
Сервісне
обслуговуванн
я
Імідж та
позиціювання
на ринку

Загальне значення ефективності існуючої стратегії дорівнює 7,19/10 за
оцінкою споживачів.
Таким чином, можна відмітити декілька особливостей сприйняття
існуючої стратегії ТОВ «FD United» між споживачем, компанією та
експертами:
По перше, усі типи опитування вказали на велику увагу з боку суб’єктів
опитування на сервісне обслуговування та комунікації з споживачем.
По друге, було відмічена схожість отриманого результату від експертів
та споживачів, що зменшує результат статистичної похибки.
По третє, отримані дані дозволяють сфокусуватися на посиленні
найбільш сильних сторін.
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У розділі ІІІ (Розроблення та впровадження рекомендацій щодо
вдосконалення маркетингової стратегії виходу та позиціювання на
ринку handmade-товарів компанії FD United з використанням мережі
Інтернет) було розроблені рекомендації щодо розробки кінцевої стратегії
розвитку компанії на міжнародному ринку, показані кінцеві розрахунки
впровадження доповнень до стратегій та приведена загальне економічне
обґрунтування ефективності кінцевої стратегії виходу на міжнародний ринок
вітчизняного інтернет-магазину.
Даний підрозділ базується на аналітичному підґрунті попередніх
розділів, у ньому дається визначення необхідності внесення змін в існуючу
стратегію ТОВ «FD United», розрахунок отриманої від цих змін користі та
аргументація щодо впровадження цих змін у життя.
Як було заначено вище, для

ТОВ «FD United» найбільш дієвою

стратегію позиціювання та виходу на міжнародний ринок симбіоз стратегій
«диверсифікації» та «розвитку ринку».
Ця стратегія буде мати назву «розповсюдження без змін», але з
урахуванням принципів функціювання ринку електронної комерції». Саме
вона є найбільш дієвою та найбільш безпечною для компанії, з огляду на
управлінську проблему.
Вона забезпечує:
- Розробляти більш якісну стратегію позиціювання, яка спирається на
якість виробленого товару при низьких цінах;
- Дослідити існуючу пропозицію на глобальному ринку в мережі
Інтернет, знайти слабкі та незадоволені частки ринку та задовільнити
їх;
- Започаткувати свої тенденції серед потенційних клієнтів, зробити їх
лояльними саме до бренду «FD United» за допомогою синергії вигоди
для покупця у нашій компанії (якісне обслуговування, швидкість
виконання заказів, додатковий сервіс, зручність знаходження,
унікальні пропозиції та інше);
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- Запобігання укріплення позицій конкурентів завдяки використанню
декількох каналів просування та позиціювання водночас;
- Потужна маркетингова активність в мережі Інтернет, створення
лояльності клієнтів завдяки персональній увазі кожному клієнту
(алгоритм роботи ТОВ «FD United» з клієнтами було розроблено з
увагою до кожного клієнта, котрий може зробити замовлення не
тільки наявної handmade-продукції, а також зробити індивідуальне
замовлення)
- Зручність платіжної системи (Цільова аудиторія, що користуються
платіжною системою Paypal може розраховуватися з ТОВ «FD
United» саме тим способом, який є для клієнта найзручнішим).
Для аргументації шляху розвитку існуючої стратегії необхідно привести
список необхідних нововведень, що дозволить змінити та вдосконалити
існуючу стратегію, а також спрогнозувати потенційні витрати та прибуток
від них(табл. 3.1).
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Табл. 3.1.
Розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової стратегії ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка]
Параметр стратегії

Існуючі функції

Вдосконалення

Цінова політика

На ціну впливають такі фактори:

Задля забезпечення нововведень

1.

необхідно вивільнити витрати,

Вартість

матеріалів

для

виробництва;

що йдуть на їх забезпечення.

2.

Поштові витрати;

Це вплине на:

3.

Комісійні

4.

витрати

на 1.

Поштові

витрати

можна

утримання інтернет-магазинів

зменшити, якщо розробити

та сайту;

спеціальну

Комісійні

витрати

із

за

посилки;

різниці

курсу

валют 2.

Комісійні

сітку

економії

витрати

(конвертація);

конвертацію

5.

Рекламні витрати;

скоротити

6.

Заробітна плата персоналу;

відкриття

7.

Інше

рахунку за кордоном;
3.

за

можливо
за

допомогою
спеціального

Збільшити рекламні витрати
задля збільшення іміджу та
популярності

компанії

на

цільовому ринку.
Широта асортименту

Широта

асортименту

Впровадження і вдосконалення

визначається активним попитом

існуючої стратегії не передбачає

на певні категорії виробів, а

суттєвих

також розвитком номенклатури

асортименту.

за

допомогою

змін

параметру

виконання

індивідуальних

замовлень

покупців.
Якісні показники продукції

Якість

кінцевого

продукту

Впровадження і вдосконалення

формується завдяки впливу таких

існуючої стратегії не передбачає

параметрів:

суттєвих змін параметру якості.

1.

Матеріали для виробництва;

2.

Кваліфікація персоналу;

3.

Інструментарій

для

виробництва.
Сервісне обслуговування

Сервісне

обслуговування

ТОВ 1.

Розробка

та

впровадження

«FD United» на даний час має під

додаткових каналів збуту та

собою:

комунікацій

1.

Підтримування
комунікацій

з

каналів
ринком

цільовою аудиторією;

розширити

та

дозволить
комунікацію

з

клієнтами;
2.

Розробка блогу для сайту
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2.

Надання повної та корисної

буде стимулювати клієнтів до

інформації щодо отримання

відвідування сайту не лише

та виконання замовлення;

заради покупок, а також для
отримання

3.
4.

5.

Консультація

з

правил

корисної

цікавої

та

інформації,

що

експлуатації виробів;

пов’язана з ринком handmade,

Інформування клієнта щодо

останніми подіями на ньому,

стану почтового відправлення

а також модними трендами та

та обробки

фактами.

Вирішення

усіх

питань, 3.

Також

планується

набір

зв’язаних з не виконанням

додаткового персоналу для

або зміною своїх зобов’язань

модерації

з боку клієнта чи виробника

покращення

сайту

задля
процесу

комунікації з клієнтом за
системою 24 години на добу.
Імідж та позиціювання на ринку

Загальне

положення

існуючої

На

розвиток

та

збільшення

стратегії щодо позиціювання та

впливу компанії на цільовому

поширення

на

ринку

цільовому ринку здійснюється

увага.

завдяки:

Для

1.

свого

іміджу

Підтримування
комунікацій

з

каналів
ринком

та

цільовою аудиторією;

відводиться
покращення

впізнання

найбільша
показників

компанії

реалізовуються наступні кроки:
1.

Відкриття додаткових ринків,

2.

Окремому рекламному фонду

поглиблення

3.

Діяльності сторінок компанії

каналів комунікацій.

у соціальних мережах

будуть

2.

Збільшення

існуючих
витрат

на

рекламу сайту (контекстну та
органічну).

Після отриманих та прорахованих результатів, що були отримані в
попередніх підрозділах необхідно математично та аналітично обґрунтувати
необхідність всіх цих змін до існуючої стратегії, згідно з теоретичними
положеннями підрозділу 1.3 та практичними положеннями 2.2; 2.3; 3,1.
Після приведення аргументації та розроблення рекомендацій щодо
вдосконалення існуючої системи маркетингу необхідно, опираючись на дані
з таблиці 3.1.

поетапно математично підтвердити або спростувати

положення нової стратегії.
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Поточний стан. Станом на кінець 2015 року загальні витрати на
поштові витрати становили 40400 грн. Ранжування, відповідно до табл. 3.2 в
загальному обороті коштів займало (рис. 3.6):
45% відправок, на суму 18180 грн було здійснено за допомогою
стандартної поштової відправки, ціни на котру коливаються від 80 до 1700
грн за одну відправку;
38% відправок було здійснено швидкою доставкою за допомогою
відповідних фірм, послуги котрих коштували 15352 грн, з приблизною
оцінкою за одне відправлення в діапазоні від 1200 грн до 2500 грн;
17% відправок відправлено найшвидшою експрес доставкою, за ціною
6868 грн, при середній вартості послуги доставки в діапазоні від2500 до 5000
грн.
Межа

статистичної

похибки

при

розмежуванні

груп

поштових

відправлень становить приблизно 3%.
Витрати на пошту 2015 рік

Витрати на пошту 2016 рік

Експрес
17%

Експрес
17%

Стандарт
45%

Швидка
13%

Стандарт
70%

Швидка
38%

Стандарт

Швидка

Стандарт

Експрес

Швидка

Експрес

Рис. 3.6. Діафрагми витрат на поштові послуги за 2015 рік та модифікована система витрат на
2016 рік
[Джерело: Авторська розробка]

Важливість дослідження. В процесі виконання своєї бізнес-діяльності
був помічений та занотований цікавий факт, що потребує детального
вивчення. Сучасний формат праці з ресурсам ТОВ «FD United» для клієнта
така, що дуже складно надати повністю об’єктивну інформацію щодо
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конкретної суми за доставку виробу споживачеві, адже цим процесом
займається стороння фірма, на яку ТОВ «FD United» не може ніяк вплинути.
Був помічений той факт, що є певний шанс, що не усі 100% коштів, що
направлені на оплату почтової служби

будуть використані. Стаються і

негативні негаразди у розрахунках, при котрих компанії доводиться
доплачувати з власної кишені за доставку замовлення до покупця. Складність
полягає у неможливості та крайній трудомісткості повернення не усієї суми
покупцю (наприклад коли клієнт надіслав гроші, ще не замовив товарну
позицію та передумав), не значної частини основної суми (при виплаті якоїсь
шкоди або матеріального винагородження), а дріб’язка з маленької суми, що
передається сторонній фірмі.
Загалом було помічено, що приблизно 20% в усіх категоріях доставки
має таку позитивну чи негативну різницю від середньозваженої.
Також, спираючись на внутрішню інформацію щодо відправлень було
відмічена кількість перепадів в позитивну чи негативну сторону кожною
поштової групи:
1.

Для стандартної групи доставки позитивне сальдо відправки має

місця у 20% випадків та в 5% сальдо негативне.
2.

Для швидкої групи позитивне сальдо буває у 8% випадків та 13%

в негативному сальдо.
3.

Для експрес пошти ці показники рівняються 5% та 8% відповідно.

Розрахунок. Для спрощення математичного розрахунку був взятий
математичний коефіцієнт 10.
Загальна формула для розрахунку має такий вигляд:
𝑄𝑥 ∗ 𝑀𝑥 = 𝑋 𝑞𝑚 ∗ (𝐾 ∗ 𝑋̅)
Де;
𝑄𝑥 – загальна середня кількість посилок, помножена на коефіцієнт (при коеф.=10);
𝑀𝑥 – вірогідність позитивного або негативного випадка при константі (при К=20%);
𝑋 𝑞𝑚 – похідна від перемноження загальної кількості посилок на вірогідність випадку;
𝐾 – константа нестандартного випадку 20%
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𝑋̅ – середня вартість відправлення однієї транзакції

Також необхідно зазначити формулу знаходження середньої вартості
однієї посилки в заданій поштовій групі (𝑋̅):
𝑋̅ =

𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑎𝑥
2

Де;
𝑃𝑚𝑖𝑛 – мінімальний діапазон вартості посилки;
𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальний діапазон вартості посилки.

Якщо розрахувати середню вартість однієї посилки в заданій групі, що
за формулою становить 810 грн та застосувати цю формулу до загальних
витрат на поштові розрахунки, то отримаємо в середньому 22 відправлення
за 2015 рік. Для стандартної групи поштової доставки загальна формула
розрахунку має такий вигляд:
220 ∗ 0,2 = 44 ∗ (0,2 ∗ 810) = 7128 грн – позитивне сальдо
220 ∗ 0,05 = 11 ∗ (0,2 ∗ 810) = 1782 грн – негативне сальдо
7128 − 1782 = 5346 грн – загальний висновок
В даному випадку ми маємо, що ТОВ «FD United» має тенденцію до
заробляння 534,6 грн на 22 відправки шляхом відкладення коштів, що
залишаються від сплат за посилку.
Розрахунок для швидкої групи доставки. Середня вартість за формулою
має значення 1850 грн за посилання, середня кількість відправлень складає 8
разів.
80 ∗ 0,08 = 6,4 ∗ (0,2 ∗ 1850) = 2368 грн – позитивне сальдо
80 ∗ 0,13 = 10,7 ∗ (0,2 ∗ 1850) = 3959 грн – негативне сальдо
2368 − 3959 = −1591 грн – загальний висновок
Ця товарна група має в перспективі негативне сальдо, а це означає, що
ТОВ «FD United» в перспективі буде частіше доплачувати (159,1 грн за 8
відправлень), ніж залишатися у плюсі.
Розрахунок для експрес групи доставки. Середня вартість дорівнює 3750
грн за відправлення, загальна кількість відправлень складає 2 рази.
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20 ∗ 0,05 = 1 ∗ (0,2 ∗ 3750) = 750 грн – позитивне сальдо
20 ∗ 0,08 = 1,6 ∗ (0,2 ∗ 3750) = 1200 грн – негативне сальдо
750 − 1200 = −450 грн – загальний висновок
В цілому дані розрахунки вказують, що компанія також буде у
приблизному мінусі на 45 грн за кожні 2 відправки.
Для оцінки загальної картини усього бюджету ТОВ «FD United» за 2015
рік необхідно скласти усі загальні показники по групам.
534,6 + (−159,1) + (−45,0) = 330,5 грн
Як висновок за 2015 рік можна зазначити, що компаніє була у плюсі та
не отримувала збитку із за неточного розрахунку вартості на 330,5 грн.
Модифікація. Для того, щоб внести відповідні правильні поправки до
даної групи витрат була проаналізована внутрішня маркетингова інформація.
Так, було досліджено, на найоптимальніший та найбільш популярний термін
доставки є 14 діб.
Під впливом цього фактора була сформована ідея модернізацію
поштових витрат, яка припускає зменшення кількості замовлення швидкої
доставки та схилення вибору клієнтів до вибору стандартної доставки. Буде
залишений мінімальний діапазон, що вказує, що компанія також може
працювати з декотрими споживачами, які вже зробили вибір в сторону
швидкої доставки і не мають наміру його змінювати.
Модернізована система витрат зазначена на другій половині рис. 3.6.
Вона припускає збільшення частки стандартної доставки до 70%, в той час як
частка швидкої доставки скоротиться до 13%. Частка експрес доставки змін
не зазнала.
Розрахунок.
Розрахунок для стандартної групи доставки. Середня вартість за
формулою має значення 810 грн за посилання, середня кількість відправлень
тепер складає 35 разів.
350 ∗ 0,2 = 70 ∗ (0,2 ∗ 810) = 11340 грн – позитивне сальдо
350 ∗ 0,05 = 17,5 ∗ (0,2 ∗ 810) = 2835 грн – негативне сальдо
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11340 − 2835 = 8505 грн – загальний висновок
В даному випадку ми маємо, що ТОВ «FD United» має тенденцію до
заробляння 850,5 грн на 35 відправки шляхом відкладення коштів, що
залишаються від сплат за посилку.
Розрахунок для швидкої групи доставки. Середня вартість за формулою
має значення 1850 грн за посилання, середня кількість відправлень знизилась
до 3 разів.
30 ∗ 0,08 = 2,4 ∗ (0,2 ∗ 1850) = 888 грн – позитивне сальдо
30 ∗ 0,13 = 3,9 ∗ (0,2 ∗ 1850) = 1443 грн – негативне сальдо
888 − 1443 = −555 грн – загальний висновок
Ця товарна група має в перспективі негативне сальдо, а це означає, що
ТОВ «FD United» в перспективі буде частіше доплачувати (приблизно 55,5
грн за кожні 3 відправлення), ніж залишатися у плюсі.
Розрахунок для експрес групи доставки. Середня вартість дорівнює 3750
грн за відправлення, загальна кількість відправлень складає 2 рази.
20 ∗ 0,05 = 1 ∗ (0,2 ∗ 3750) = 750 грн – позитивне сальдо
20 ∗ 0,08 = 1,6 ∗ (0,2 ∗ 3750) = 1200 грн – негативне сальдо
750 − 1200 = −450 грн – загальний висновок
В цілому дані розрахунки вказують, що компанія також буде у
приблизному мінусі на 45 грн за кожні 2 відправки.
Для оцінки загальної картини усього бюджету ТОВ «FD United» за 2015
рік необхідно скласти усі загальні показники по групам.
850,5 + (−55,5) + (−45,0) = 750,0 грн
Як висновок, після впровадження та реалізації цього елементу
управління системою при контролі та оптимізації поштових витрат компанія
буде заробляти приблизно 750 грн з 40 відправлень. Ефективність
перевищую попередній результат у 2,27 разів.
Комісійні витрати за конвертацію. Для реалізації наведених раніше
змін необхідно зробити розрахунок витрат на існуючу систему функціювання
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фінансового процесу та зробити розрахунок ефективності функціювання

ВИТРАТИ НА
ФІНАНСОВІ ПРОЦЕСИ
ТА КОНВЕРТАЦІЮ
ВАЛЮТИ 2016 РІК

ВИТРАТИ НА
ФІНАНСОВІ ПРОЦЕСИ
ТА КОНВЕРТАЦІЮ
Укр.
ВАЛЮТИ 2015 РІК
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нового. Отримана різниця візуально оформлена на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Діафрагми витрат на фінансові процеси та конвертацію валюти за 2015 рік та
модифікована система витрат на 2016 рік
[Джерело: Авторська розробка]

На сьогоднішній день ТОВ «FD United» має сукупний прибуток в
розмірі 187617 грн. Необхідно встановити кількість витрачених грошових
засобів на обслуговування фінансової системи, за формулою:
𝑃заг. = 𝑃приб. +𝐾𝑝𝑝 + 𝐾𝑏𝑝 + 𝐾𝑏𝑒 + 𝐾𝑢𝑘𝑟
𝑃𝑓. = 𝑃заг. −𝑃приб.
Для отримання результатів проведено аналіз згідно формули:
𝑃заг. = 187617 + 8442,8 + 13133,2 + 5628,5 + 9380,9 = 224202,4 грн
𝑃𝑓. = 224202,4 − 187617 = 36585,4 грн
Загальні

фінансові

витрати

на

конвертацію

та

оплату

послуг

посередника складають 36585,4 грн за 2015 рік.
Модифікація. Для відкриття спеціального рахунку необхідно надати
пакет документів до фінансової установи, де ви хочете відкрити рахунок,
перегляд пропозиції займає 14 календарних днів. Потім відбувається
відкриття персонального рахунку. Проте платіжна система «PayPal» має таку
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особливість, що система прив’язуються лише до банківської картки, а не
рахунку. Тому треба надіслати заказ на банківську картку. Вона
виготовляється 10 календарних діб і коштує 80 євро. Потім спеціальним
письмом ця картка йде до України впродовж 5-7 днів.
Після отримання картки необхідно зробити технічне синхронизування з
система «PayPal», що активує платіжну картку, на це потрібна доба.
Після цього необхідно виконати ратифікацію «PayPal» рахунку до сайту
та усіх систем, де йде розрахунок за вироби та послуги компанії «FD United»
споживачем.
Загальні витрати на впровадження модернізованої системи складають
110 євро (3300 грн) та приблизно місяць оперативного використання часу на
підключення системи до усіх ресурсів компанії.
Необхідно виявити об’єм вигоди від модернізації існуючої системи
фінансів.
𝑃заг. = 187617. +8442,8 + 5628,5 = 201688,3 грн
𝑃𝑓. = 201688,3 − 187617. = 14071.3 грн
36585,4 − 14071,3 = 22514,1 грн
Як висновок, впровадження даної системи не тільки допоможе
затвердити лояльність цільової аудиторії через можливість використання
сервісу, але також може зекономити компанії 22514,1 грн щорічно,
починаючи з 2016 року.
Збільшення рекламних видатків. Для утримання та посилення своєї
позиції в мережі Інтернет, компанія планує збільшити свої видатки на
розвиток та рекламу.
Загальна діаграма видатків на рекламу зображена на рис. 3.4.
Маючи щомісячні витрати, можливо спрогнозувати річні витрати на усю
рекламну діяльність компанії «FD United»
((7000 + 1250 + 3750 + 500) ∗ 12) + 3750 ∗ 4 = 165000 грн
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Для повноцінного функціювання усіх типів реклами за умови, що
рекламні бюджети не будуть зменшуватись або збільшуватись компанії
необхідно 165 тисяч гривень на рік. На поточний час це саме стільки, скільки
і відділяє ТОВ «FD United» на повноцінне функціювання рекламних
компаній. Проте, якщо впровадити попередні модифікації з почтовим
відправленням та фінансовою оптимізацією компанія зможе вивільнити собі
22514,1+750 = 23264,1 грн.
Ці гроші можливо направити на збільшення бюджету реклами. За
управлінською проблемою нам відомо, що необхідно не тільки збільшувати
кількість відвідувачів сайту, а\але також працювати над збільшенням іміджу
та впізнаності компанії на цільовому ринку Сполучених Штатів Америки.
Для цього ефективним буде збільшити видатки на соціальні мережі, а
також витратити ці гроші на оплату та наймання додаткових акаунтменеджерів або модераторів основного сайту на нічні часи роботи як один зі
шляхів використання вільним грошових засобів компанії. Розглянемо обидва
варіанти.
Збільшення рекламного бюджету, зокрема виплат на соціальні мережі.
Актуальний бюджет -23264,1 грн.
В цьому варіанті самим оптимальним буде збільшити витрати на
просування в мережі Facebook, тому що вона має ряд переваг точки зору
просування та популяризації, а саме:
- Саме велике групування цільової аудиторії в межах однієї
соціальної мережі;
- Найбільший рівень віддачи від вкладених коштів;
- Можливість корегування усіх параметрів таргетингу.
Необхідно іизначитись з бюджетом на впровадження та сбільшення
рекламного бюджету. Маючі вільні кошти, необхідно розподілити їх
ровномірно по місіцям, а потім по дням:
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23264,1
12
= 64,6 грн/доба
30
В добу на просування буде необхідно 64,6 грн. це буде давати від 18 до
34 позначок «подобається» під тематичні пости на офіційній сторінці
компанії.
Необхідно прорахувати ефективність та економічну віддачу від
просування в мережі Facebook (табл.3.4)
Табл. 3.4.
Економічна ефективність просування ТОВ «FD United» в мережі Facebook
[Джерело: Авторська розробка]
Показники компанії
Існуючи

Перспективні

250-300

750-1200

30-40

90-120

0,005

0,014-0,02

6-7

18-34

Покупка раз на 1-1,5

Покупка раз в 2-3 тижні,

місяці, середня сума

середня сума замовлення

замовлення 149$,

149$,еекономічна

економічна привабливість

привабливість - висока

Кількість показів на добу
Кількість

переходів

на

добу
Показник конвертації
Кількість відміток «Мені
подобається» на добу
Економічна перспектива

- низька

При прийнятті даного бюджету та початку роботи просування в мережі
Facebook перегляди офіційно сторінки підуть в гору, з 250-300 переглядів на
добу до 750-1200. Це збільшує поінформованість про компанії серед
цільового споживача у 3-4 рази.
Аналогічно буде відбуватися зріст конвертації в соціальній мережі.
Показник конверсії дозволяє розрахувати приблизну кількість клієнтів з
генеральної сукупності, хто статистично захоче не лише дізнатися
інформацію про фірму, але і зробити замовлення. Рахується цей показник
наступним чином:
750 ∗ 0,014 = 10,5~11 ∗ 149 = 1639 ∗ 25 = 40975 грн

61

Таки чином, використання бюджету в 23264,1 грн на просування в
мережі Facebook принесе компанії 40975 грн, що означає показник окупності
в межах одного року, с чистим прибутком в 17710,9 грн.
Збільшення рекламного бюджету та прийняття на роботу молодих
спеціалістів.
Актуальний бюджет -23264,1 грн.
Його можна спрямувати на заробітну платню модераторам, що
працюють с цільовим споживачем у нічний час.
Показники

ефективності використання бюджету для прийняття на

роботу нових спеціалістів описані нижче:
23264,1
12

= 1939

грн
місяць

− заробітна платня одного модератера
Табл. 3.5

Економічна ефективність використання додаткових модераторів для сайту ТОВ «FD United»
[Джерело: Авторська розробка]
Показники компанії
Існуючи

Перспективні

Кількість показів на добу

550-700

1000-1400

Кількість

150-180

300-450

0,01

0,02-0,025

Покупка раз на тиждень,

Покупка 1-2 рази на

середня сума замовлення

тиждень, середня сума

149$, економічна

замовлення

привабливість - середня

149$ ,еекономічна

переходів

на

добу
Показник конвертації
Економічна перспектива

привабливість - висока

1000 ∗ 0,02 = 20 ∗ 149 = 2980 ∗ 25 = 74500 грн
Загалом компанія отримує приблизно 74500 грн на вложені 23264,1 грн.
Це пояснюється як стимулювання збутової функції на основному сайту,
тобто постійна інформаційна підтримка саме аудиторії, що є вже більш
посвідченою та яка зацікавлена у здійснені покупку в першу чергу.
Ефективність цього кроку більше, проте він не допомагає вирішити
управлінську проблему, то сенс прийняття та реалізації цього варіанту
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залежить від обговорення усіх особливостей, сильних та слабких сторін
можливих дій між керівниками та знаходження щодо цього остаточного
рішення.
Після приведення аргументації та розроблення рекомендацій щодо
вдосконалення існуючої системи маркетингу було, опираючись на дані з
таблиці 3.1. поетапно математично підтверджено положення нової стратегії.
Останній підрозділ розповідає про загальну ефективність усіх елементів
стратегії
ТОВ «FD United», надає дані щодо окупності нововведень та величину
корисного ефекту на кожну одиницю змінених параметрів у загальній
стратегії ТОВ «FD United».
ВИСНОВКИ
У даній праці було виконанні наступні певні завдання, що були
сформовані на початку роботи.
Спочатку була проведена робота з оптимізації та збору інформації щодо
теоретичних положень стратегії як поняття, сформований перелік підходів до
даного поняття, а також виконана порівняльна база існуючих стратегій,
наведені іх характерні особливості.
Щодо особливостей розвитку міжнародних маркетингових стратегій
багато інформації було описано Зозульовим О.В. в його повній роботіпідручнику з маркетингу у розділі «Міжнародні комерційні умови».[40]
Так за Зозульовим О.В. «Міжнародний маркетинг» - це система
планування та здійснення маркетингової діяльності підприємства на
міжнародному ринку з метою створення найбільш сприятливих умов для
бізнесу.
Міжнародний маркетинг базується на маркетингової теорії, теорії
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародному праві, теорії міжнародних
фінансово-економічних відносин і т. п.
Також велику увагу було приділено розвитку сучасного Інтернетпростору.
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Діяльність багатьох компаній змінилась завдяки впровадженню інтернет
технологій в повсякденне життя людей. Сучасні можливості для ведення
бізнес діяльності в мережі Інтернет дозволяю будь-кому займатися своєю
справою 24 години на добу, бути всюди та завжди бути в курсі останніх
подій в світі. Малий та середній бізнес використовує цю можливість для
уніфікації своєї діяльності та відкриває для малого бізнесу шлях до
глобальних та міжнародних ринків. Саме цей аспект і був розглянутий в
даній дипломній роботі.
Усе це формує основу для діяльності компаній та бізнесу в умовах
глобалізації, вдосконалення діяльності фірми в її умовах.
Саме тут формується елемент наукової новизни, що підіймається в даній
роботі - розвиток існуючих міжнародних маркетингових стратегій виходу з
урахуванням масштабів видів виробництва.
У другому розділу були наведені більш чіткіші параметри поточного
стану ринку, описані канали комунікаций для данного ринку
Тематичні платформи
Спеціалізовані інтернет-магазини
Соціальні мережі
Після був проведений динамічний аналіз ринку, що надав інформацію
щодо положення на ринку Сполучених Штатів.
Статистичний аналіз виявив фактори загроз (політика геотаргетингу,
різноманітність платіжних систем) та фактори можливостей (сприйняття
українських товарів за кордоном, зріст попиту на одяг та аксесуари на
цільовому ринку, збільшення ринку електронної комерції).
Структурний аналіз дослідив особливості попиту на цільових ринках.
Була досліджена та сформована інформація щодо цільового споживача
товарів, на якого орієнтується ТОВ «FD United» - за статевою ознакою
цільовий споживач є більш жінкою (67%) аніж чоловіком (33%). Середній вік
варіюється від 18 до 55+, проте найбільшою та найактивнішою групою є
споживачі від 25 до 34 років. Цільовий споживач характеризується широким
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ступенем річного доходу, має рівень заробітку від 15 до 130 тисяч доларів на
рік, проте найбільшими користувачами є саме ніша середнього достатку, від
15 до 60 тисяч доларів і займає 50% усього ринку.
Після цього було надано визначення структурі пропозиції та конкуренції
на цільовому ринку.
ТОВ «FD United» було засновано в 2014 році в м. Києві за адресою:
вул.Краснова 19. На початку своєї роботи ТОВ «FD United» функціонували
як окремі бренди.
З часом компанія стала все більше виходити на головний цільовий ринок
– ринок Сполучених Штатів, залучатися допомогою подібних гравців та
збільшувати своє знання про специфіку праці на ньому.
У вересні 2015 року ТОВ «FD United» відкрила свою власну майстерню
за адресою м. Київ, вул. Драгомирова 3. В результаті був збільшений штат
майстрів, була реалізована ідея творчого кутку для більшого поглиблення у
творчій процес та було вирішено питання щодо комфортних умов праці.
Був встановлений загальний потенційний об’єм ринку, що дорівнює
220424 тисяч доларів, або 5069766 тисяч гривень.
Також було дослідження впливу на компанію конкурентів, найближчі з
котрих це «Dolls Kills» та «KillStar», були досліджені їх сильні та слабкі
сторони в зрівняні з ТОВ «FD United». На підставі цього потім був
проведений SWOT-аналіз компанії, що виявив сильну сторону у вигляді
комфортного сервісу та комунікацій з клієнтами, а також підкреслив високу
якість в сприйнятті клієнтів якості продукції, що виробляє ТОВ «FD United».
Щоб пересвідчитись в необхідності оптимізації існуючої стратегії було
проведено маркетингове дослідження у вигляді опитування експертів ринку
та цільових споживачів, які підкреслили необхідність переходу від
відокремленої стратегії до більш сфокусованої, що буде підкреслювати
головні сильні сторони компанії – якість, комунікації та сервіс.
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Розід розробки та впровадження рекомендацій щодо зміни існуючої
стратегії базується на аналітичному підґрунті попередніх розділів, у ньому
дається визначення необхідності внесення змін в існуючу стратегію ТОВ «FD
United», розрахунок отриманої від цих змін користі та аргументація щодо
впровадження цих змін у життя.
Як було заначено вище, для

ТОВ «FD United» найбільш дієвою

стратегію позиціювання та виходу на міжнародний ринок симбіоз стратегій
«диверсифікації» та «розвитку ринку».
Ця стратегія буде мати назву «Розвиток існуючого ринку з елементами
диверсифікації». Саме вона є найбільш дієвою та найбільш безпечною для
компанії, з огляду на управлінську проблему.
Також було опрацьовано та математично доведена ефективність
внутрішніх змін щодо функціювання ТОВ «FD United» та вибраної стратегії,
був наданий опис проведеного аналізу дій.
Після отриманих та прорахованих результатів, що були отримані в
попередніх підрозділах необхідно математично та аналітично обґрунтувати
необхідність всіх цих змін до існуючої стратегії, згідно з теоретичними
положеннями підрозділу 1.3 та практичними положеннями 2.2; 2.3; 3,1.
Після приведення аргументації та розроблення рекомендацій щодо
вдосконалення існуючої системи маркетингу було, опираючись на дані з
таблиці 3.1. поетапно математично підтверджено положення нової стратегії.
Останній підрозділ розповідає про загальну ефективність усіх елементів
стратегії
ТОВ «FD United», надає дані щодо окупності нововведень та величину
корисного ефекту на кожну одиницю змінених параметрів у загальній
стратегії ТОВ «FD United».
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У дипломній роботі поставлено та вирішено задачу формування
міжнародної стратегії для виходу компанії ТОВ «FD United», на ринок
електронної комерції Сполучених Штатів Америки. Досліджено сутність
понять «стратегія», «міжнародна маркетингова стратегія» та «електрона
комерція», «глобалізація» та їх вплив на сучасне ведення бізнесу в мережі
Інтернет на глобальних ринках. В основі них визначено сутність
маркетингового підходу до формування стратегії компанії ТОВ «FD United».
Запропоновано нову стратегію для компанії ТОВ «FD United» з
урахуванням

маркетингової

ефективності

функціювання

фірми

та

маркетингової ситуації на ринку handmade-товарів Сполучених Штатів
Америки.
Ключові слова: стратегія, міжнародна маркетингова стратегія, електрона
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SUMMARY

Fedko S.A. Formation of strategy for domestic shop in upcoming to
international market
Attestation master's degree work in specialization 8.03050701 – Marketing. –
National technic University of Ukraine “Kiyv Polytechnic Institute” – Kiyv, 2016.
This work presents overview on strategy of upcoming domestic company “FD
United” in going to the electronic commercial market of United States. In this
work it was researched the meaning of notions as “strategy”, ‘international
marketing strategy”, “electronic commerce”, “globalization” and their influence
for modern business processes in Internet on global markets. In their foundation,
sense of marketing treatment has been determined especially for “FD United”.
In this work new strategy has been proposed for company “FD United” with
considering of marketing efficiency of firm functioning and marketing situation on
the handmade products in USA.
Key words: strategy, international marketing strategy, electronic commerce,
globalization.

