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ПЕРЕДМОВА 
 

Випускник-маркетолог у своїй практичній діяльності повинен 

уміти приймати ефективні рішення. Навчаючись у вищому 

навчальному закладі, майбутній маркетолог отримує знання, 

оволодіває певною методологією, і набагато рідше – отримує 

практичний досвід. Зрозуміло, що для ефективної роботи 

маркетологу недостатньо засвоїти суто теоретичні знання. Потрібно 

отримати також практичні навички. Усунути вищезгадані недоліки 

навчання значною мірою дозволяє кейс-метод, тобто аналіз та 

обговорення ситуаційних вправ (кейсів). Він націлений і на 

використання отриманих знань, і на оволодіння методологією, і 

особливо – на отримання практичного досвіду. 

Аналіз та обговорення кейсів (конкретних господарських 

ситуацій, що описують становище певного підприємства за якийсь 

проміжок часу) – один з найсучасніших інтерактивних методів 

навчання, який дає змогу наблизити теорію маркетингу до 

практики. 

За своєю природою діяльність менеджера-маркетолога 

пов’язана з управлінням в системах, що не підлягають 

формалізації. На відміну від фізики чи хімії, в бізнесі не існує чітко 

встановлених, універсальних правил та методів, які б могли бути 

застосовані в будь-який ситуації. Саме на подолання цих проблем і 

спрямована маркетингова теорія та кейс-метод як основне знаряддя 

оволодіння нею. Кейс-метод суттєво відрізняється від такої 

“активної” форми практичних занять як ділова гра, де ситуація 

штучно розробляється викладачами і орієнтована на певні задані 

результати. Зміст кейсу не включає в себе готових рішень чи 

висновків, а лише факти, події, які точно відображають ситуацію, 

що склалася на підприємстві. 

Обговорення кейсів сприяє ефективному аналізу ситуацій, 

учить студентів працювати в одній команді, захищати свою точку 

зору і враховувати думку й критику інших. Кейс-метод дає змогу 

студентам оволодіти навичками прийняття управлінських рішень 

на прикладі реальних господарських ситуацій. 
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Цілі та задачі кейс-методу 

Метою використання кейс-методу при вивченні маркетингу є 

формування у студентів проблемно-орієнтовного мислення та 

набуття навичок прийняття управлінських рішень на основі аналізу 

складних реальних ситуацій, виявлення проблем та можливостей, 

аналізу альтернативних варіантів та вибір найкращого з них, 

розробки детального обґрунтування та формуванні рекомендацій 

для виправлення становища та подальших дій підприємства на 

ринку. Набуття студентом проблемно-орієнтовного мислення, а 

також вміння розробляти та приймати рішення є тими чинниками, 

що забезпечують управлінський успіх у їхній подальшій роботі на 

реальних підприємствах. 

Робота з кейсами також має на меті засвоєння маркетингової 

теорії завдяки ілюструванню різноманітних можливостей її 

застосування для різних типів організацій та установ, 

маркетингових середовищ, ринкових ситуацій. 

Кейс-метод дозволяє вирішувати такі завдання: 

 формувати практичні навички роботи з інформацією, навички 

використання окремих маркетингових методів і прийомів; 

 формувати навички системного підходу до прийняття 

управлінських рішень; 

 формувати навички дослідження ринкової ситуації, прийняття 

управлінських рішень на основі аналізу наявної інформації; 

 розробляти алгоритм ухвалення рішення;  

 розробляти план дій, орієнтованих на намічений результат, 

вибирати оптимальну стратегію розвитку підприємства.  

 застосовувати отримані теоретичні знання, у тому числі при 

вивченні інших дисциплін (менеджмент, статистика, економіка 

тощо) для вирішення практичних задач; 

 розвивати аналітичні здібності студентів, вміння виявляти 

причинно-наслідкові зв'язки; 

 розвивати навички роботи в колективі за допомогою спільного 

обговорення й ухвалення рішення; 

 враховувати точки зору інших фахівців на розглянуту 

проблему при прийнятті остаточного рішення; 
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 вчить студентів уголос міркувати, доводити, переконувати 

навколишніх у правоті своєї думки. 

Отже, навчання за допомогою розв’язання кейсів допомагає 

сформувати справжнього фахівця, що правильно аналізує ситуацію, 

тобто симптоми проблеми, виявляє можливі причини їхньої появи, 

установлює дійсну причину (ставить діагноз), аналізує можливі 

варіанти рішення, вибирає найбільш оптимальне з них, впроваджує 

його і здійснює контроль. Інструментарій маркетингу дає змогу 

проаналізувати ринок і розробити оптимальну стратегію. Зробити 

це досить непросто, оскільки доводиться мати справу з 

різноманіттям ринкових факторів, неоднозначністю їхньої дії, 

мінливістю ринкового середовища. Проте, ситуації невизначеності, 

якими так багатий ринок, часто можна вирішити. Для цього 

потрібно, використовуючи в комплексі теоретичні знання й 

практичні навички, проаналізувати всі можливі альтернативні 

варіанти вирішення проблеми і розробити відповідну програму дій, 

яка повинна передбачати як основні, так і запасні варіанти. 

Дуже важливо навчити студента вмінню застосовувати теорію 

маркетингу до конкретних ринкових умов. Використання кейс-

методу в процесі навчання маркетингу стимулює студентів 

освоювати й активно використовувати методи, принципи, 

технології, інструменти маркетингу при аналізі, оцінці й вирішенні 

конкретних ринкових проблем і практичних ситуацій. 

Саме за цим методом готують фахівців з управління провідні 

університети світу. Викладачі кафедри промислового маркетингу 

НТУУ “КПІ” вперше в Україні розпочали активну роботу з 

вивчення господарських ситуацій, що склалися на відомих 

українських підприємствах, та написання кейсів, які висвітлюють 

специфіку діяльності саме українських підприємств, банків, 

організацій.  
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І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ З 

КЕЙСАМИ 
 

О.В. Зозульов, Т.В. Співаковська 

 

1.1. Види кейсів 
Кейси можуть ілюструвати теорію, описувати проблемну 

ситуацію або успішний досвід діяльності підприємства, або 

поєднувати те й інше. В одних кейсах дається характеристика 

підприємства, студенту пропонується проаналізувати ситуацію і 

дати відповіді на поставлені запитання. Тут може й не ставитися 

завдання прийняття якогось управлінського рішення. Студент 

аналізує наявну інформацію і підтверджує свої теоретичні знання.  

Набагато цікавішими є кейси, побудовані по-іншому: студента 

ставлять перед фактом – є ситуація та її симптоми – і все. Причина 

проблеми прямо не позначена, студент повинен виявити її сам. 

Тобто студент повинен проаналізувати проблемну ситуацію 

(симптоми), виявити можливі причини її виникнення, тобто 

поставити діагноз, знайти варіанти рішень, яких може бути 

декілька, і вибрати оптимальний із них. Причому вибір повинен 

бути обґрунтований. І чим напруженіша, навіть драматичніша 

ситуація, тим цікавіший кейс.  

Всі кейси можна класифікувати за різними критеріями: 

 за формою викладання матеріалу розрізняють кейси-

оповідання і кейси, складені у вигляді простого хронологічного 

викладення інформації; 

 за змістом кейси поділяють на ті, що орієнтовані на 

опрацювання окремих розділів курсу, всього курсу чи 

наскрізні, що охоплюють декілька курсів; 

 за характером підготовки й обговорення кейси поділяють на 

індивідуальні й групові; 

 за характером проблем, які підіймаються, розрізняють кейси, 

що висвітлюють проблеми фірми чи її можливості й 

позитивний досвід. 

Від виду кейсів залежить характер їх обговорення, мета, 

завдання і пропозиції. 
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За формою викладання матеріалу можна виділити кейси-

оповідання у вигляді досить емоційної розповіді про певний період 

розвитку підприємства чи організації. Центральною фігурою такого 

кейсу є конкретний керівник, особистість, що має певні риси 

характеру, освіту, досвід роботи, свої переживання за справу, якою 

він займається. Такі кейси крім інформації про ті чи інші аспекти 

діяльності підприємства, можуть містити й емоційні елементи, які 

дають змогу відчути середовище й час, що відображається в кейсі. 

Студенти повинні ніби увійти в роль керівника, і разом з ним 

пройти весь шлях прийняття управлінських рішень. Обговорення 

таких ситуаційних вправ дає високі показники ефективності. Але на 

практиці не завжди можлива підготовка подібних кейсів. Тому 

часто кейси пишуть більш скупою мовою неперсоналізованих 

фактів та інформації. 

За змістом кейси частіше орієнтовані на засвоєння окремих 

розділів курсів, що вивчаються. Такі кейси зазвичай 

використовують протягом семестру після теоретичного 

опрацювання тих чи інших тем курсу. До кожного курсу можуть 

складатися й узагальнені кейси, які мають на меті формування 

навичок прийняття управлінських рішень з основних тем курсу. Ці 

кейси можуть використовуватися як форма самостійної роботи 

студентів, як варіант курсової роботи, вони зазвичай передбачають 

підготовку індивідуального письмового звіту. Найбільш складним 

варіантом кейсу є наскрізні кейси, які передбачають опрацювання 

декількох курсів. Ці кейси ефективно використовувати для 

комплексної контрольної перевірки знань студентів. 

За характером підготовки й обговорення кейси можуть бути 

індивідуальними, що передбачають індивідуальну підготовку 

кожним студентом матеріалу кейсу і, відповідно, висвітлення своєї 

позиції у ході обговорення. Обговорення таких кейсів здійснюється 

на лекціях в потоках чи по групах на практичних заняттях. 

Викладач задає запитання, а студенти повинні миттєво відреагувати 

підняттям руки і сказати свій варіант відповіді в такій редакції, щоб 

викладач записав цю думку на дошці. Подібна редакція відповідей 

досить складна, потребує попереднього обдумування і вимагає від 

студентів чіткого володіння категоріальним апаратом. Роль 



11 

викладача в цьому обговоренні досить активна, він постійно задає 

питання, коригує хід дискусії, підводить загальні підсумки, 

аналізуючи активність студентів, аргументованість та виваженість 

їх позиції. Зазвичай обговорення таких кейсів не передбачає 

оформлення письмового звіту, а лише складання індивідуальних 

нотаток для використання самим студентом. 

Більш складною формою підготовки і обговорення кейсів є 

групові кейси. Підготовка цих кейсів передбачає поділ аудиторії на 

рівні групи чисельністю 5–6 учасників, які працюють ізольовано 

одна від одної протягом певного часу. Кожна з груп має 

презентувати результати колективної думки, що склалася в ході 

підготовки кейсу. Для підготовки групового кейсу, члени групи 

повинні попередньо зустрічатися для розподілу завдань між 

членами групи, вибору керівника групи, колективного обговорення 

матеріалу кейсу, розроблення колективних рекомендацій, 

написання письмового звіту, підготовки презентації. Практика 

свідчить, що така форма підготовки та обговорення кейсів особливо 

актуальна при підготовці менеджерів в умовах України. Однією з 

основних вад українських фахівців є те, що вони не завжди вміють 

плідно працювати в команді. Постійне обговорення подібних кейсів 

протягом усього періоду навчання дає змогу студентам не тільки 

плідно засвоїти теоретичні знання, набути практичних навичок, а й 

отримати досвід роботи в колективі, орієнтованому на досягнення 

конкретних результатів. Досвід випускників українських вузів 

також свідчить про те, що і в своєму професійному 

післявузівському житті вони часто гуртуються своїми кейс-групами 

і досягають плідних результатів. 

За характером проблем, що піднімаються більшість кейсів має 

на меті обговорення проблемних ситуацій, які виникають на 

підприємствах або в організаціях. Але інколи кейси пишуть і для 

обговорення позитивного досвіду роботи компаній у ринкових 

умовах. 

 

1.2. Історія кейс-методу 
Кейс-метод – педагогічний. Його історія починається з        

XVII ст., коли теологи брали з життя реальні випадки й аналізували 
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їх. Кейси давно і з успіхом застосовують у таких галузях, як 

медицина, інжиніринг, юриспруденція, політологія і культурологія. 

Наприклад, медичний кейс може бути написаний від імені лікаря 

або медсестри.  

На початку XX ст. кейс-метод стали використовувати при 

підготовці управлінських кадрів. Пізніше кейс-метод знайшов 

широке застосування на Заході в галузі вивчення менеджменту й 

маркетингу. Новаторська роль в адаптації кейс-методу до 

особливостей навчання менеджменту належить Гарвардській школі 

бізнесу. У 1910 р. декан Гарвардської школи бізнесу порадив 

колегам використовувати в навчальному процесі крім традиційних 

форм навчання – лекцій і семінарів – нові технології навчання, що 

передбачають проведення обговорень із студентами реальних 

управлінських ситуацій. Результатом такої корисної для 

навчального процесу рекомендації стали систематичні запрошення 

в навчальні аудиторії керівників компаній, які ділилися зі 

студентами деякими із своїх внутрішньофірмових проблем, спільно 

аналізували їх і, до обопільного задоволення обох сторін, 

розробляли рекомендації щодо їх вирішення. У 1920 р. новий декан 

Гарвардської бізнеси-школи Уоллес Б. Донхем, став ініціатором 

узагальнення накопиченого досвіду і видання збірника кейсів з 

менеджменту.  Перший збірник гарвардських кейсів вийшов у світ 

у 1921 р. Декан Донхем, адвокат, що навчався за кейс-методом, 

відчув на собі його користь і усвідомив важливість використання 

останнього в процесі навчання майбутніх менеджерів. Він 

запропонував перевести всю систему навчання в Гарвардській 

школі бізнесу на кейс-метод.  

Кейс-метод з самого початку був визначений як антипод 

традиційного методу навчання. Збірники кейсів замінили 

підручники, а дискусії з проблем, поставлених у кейсах, – лекції.   

У Гарварді кейс-метод визначають як технологію навчання, що 

дозволяє залучити студентів до відкритого, зацікавленого 

обговорення управлінської проблеми. 

Обговорення кейсів сприяє розвитку вміння аналізувати 

ситуації, оцінювати альтернативи, обирати оптимальний варіант і 

складати план його здійснення. І якщо протягом навчального циклу 
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такий підхід застосовується багаторазово, то у студентів 

виробляються стійкі навички вирішення практичних задач. 

Ефективність навчання за допомогою кейс-методу переконливо 

доведена американськими та європейськими навчальними й 

науковими школами. В університетах США кожному студенту 

пропонується декілька сотень кейсів, які він вивчає в різних 

навчальних дисциплінах. Студенту дається можливість перевірити 

теорію на практиці, свої здібності до творчого мислення. З іншого 

боку, практична ситуація додатково викликає інтерес до процесу 

навчання, оскільки стає зрозуміло, яких саме теоретичних знань 

бракує для вирішення проблеми. 

 

1.3. Характеристики вдалого кейсу 
Вдалий кейс розповідає. Як усі оповідання, вдалий кейс має 

бути з цікавою фабулою.  

Вдалий кейс фокусується на темі, що викликає інтерес. Щоб 

кейс був справжнім, живим прикладом і щоб студент забув, що він 

придуманий, у ньому має бути драма, напруга, актуальна тема. 

Вдалий кейс не виходить за межі останніх п’яти років. 

Студенти краще сприймають кейси сучасні, ніж ті, що описують 

історичні події розвитку компаній.  

Добре підібраний кейс може викликати почуття 

співпереживання з його головними особами. Важливо, щоб у кейсі 

була описана особиста ситуація центральних персонажів; у 

багатьох випадках це важливий елемент ухвалення рішення. Кейси 

повинні викликати співпереживання в різноманітних ситуаціях 

реального життя.  

Вдалий кейс містить цитати з джерел самої компанії. Цитати 

з матеріалів компанії (вимовлені або написані, офіційні або 

неофіційні), додають реалізму й дозволяють студенту тлумачити 

такі цитати у світлі того, що він знає про людей, від яких ці 

висловлення виходять.  

Вдалий кейс містить проблеми, зрозумілі студенту.                

Це пробуджує схильність до емпатії (участі, співчуття, 

співпереживання). 
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Вдалий кейс описує раніше прийняті рішення. Оскільки в 

реальному житті приймають рішення, керуючись прецедентами, 

колишніми діями тощо, доцільно, щоб кейс представляв 

раціональні моменти колишніх рішень, за якими можна будувати 

нові рішення.  

Вдалий прищеплює навики прийняття управлінських рішень. 

Деякі кейси документують процес управління бізнесом, 

представляючи тим самим модель, яку студент може взяти за 

зразок. Але цікавіше обговорювати кейси, що вимагають прийняття 

рішень, а не кейси, де потрібна оцінка рішень, що вже приймалися 

іншими.   

Виділяють п’ять ключових критеріїв, за якими можна 

відрізнити кейс від іншого навчального матеріалу:  

1. Джерело: джерелом створення будь-якого кейсу є люди, які 

залучені в певну ситуацію, що потребує рішення. 

2. Добір інформації: при доборі інформації для кейсу 

орієнтуються на навчальні цілі. Немає єдиних підходів до 

змісту даних, але вони мають бути реальними для сфери, що 

описує кейс, інакше він буде нецікавим.  

3. Зміст: кейс може бути коротким або довгим, може викладатися 

конкретно або узагальнено. Що стосується цифрового 

матеріалу, його повинно бути досить для виконання необхідних 

розрахунків. Варто уникати надмірно насиченої інформації або 

інформації, що прямо не стосується теми. Загалом кейс має 

містити дозовану інформацію, яка б дозволила студенту 

швидко ввійти в проблему і мати всі необхідні дані для її 

вирішення.  

4. Перевірка в класі: перевірка в класі – це апробація нового кейсу 

безпосередньо в навчальному процесі або оцінювання реакції 

нової аудиторії на кейс, який раніше розглядався, але для інших 

груп студентів (іншого фаху, іншого курсу або вузу, іншої 

програми навчання).  

5. Процес застарівання: більшість кейсів з часом застарівають. 

Тому в процесі їх використання важливо звернути увагу на 

сучасність, актуальність і значимість ситуації, описаної в кейсі. 

Кейси, засновані на історії, добре слухаються, але робота з 
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ними відбувається неактивно, оскільки "це було вже давно". 

Проблеми, розглянуті в кейсі, повинні бути актуальними на 

сьогодні. Управлінська проблема, описана в кейсі, може 

залишатися актуальною порівняно довго, але її оболонка – 

конкретна управлінська ситуація – швидко застаріває, що тягне 

за собою втрату інтересу студентів до досліджуваної ситуації і 

як наслідок – зниження ефективності використання кейсу в 

навчальному процесі.  

 

1.4. Рекомендації щодо порядку роботи з кейсом 
Роботу студентів з кейсами доцільно організовувати у такій 

послідовності: 

1. Презентація кейсу викладачем. 

2. Індивідуальне ознайомлення студентів з текстом кейсу. 

3. Аналіз фактів та розроблення варіантів індивідуальних рішень. 

4. Командне обговорення кейсу. 

5. Розподілення функцій між членами команди й оформлення 

письмового звіту.  

6. Презентація результатів аналізу та рекомендацій. 

7. Колективне обговорення, дискусія, в якій беруть участь усі 

студенти групи. 

8. Підсумки й остаточна оцінка роботи команди та персонального 

внеску кожного учасника. 

 

1.4.1. Презентація кейсу викладачем 

Розпочинаючи роботу з кейсом, викладач повинен ознайомити 

студентів з його темою та метою. Викладач має також повідомити 

студентам, який теоретичний матеріал відповідає темі кейсу та 

порекомендувати відповідні навчальні посібники, підручники або 

теми з конспекту лекцій. Якщо кейс невеликий, можна роздати його 

на початку заняття і надати студентам 10–15 хвилин для уважного 

ознайомлення з умовою. Умова кейсу повинна бути в кожного 

студента.  

Якщо кейс є досить складним і має великий обсяг, його 

доцільно роздати заздалегідь, наприклад за тиждень або за декілька 
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днів, щоб студенти встигли з ним ознайомитися. Цей варіант є 

більш оптимальним.  

 

1.4.2. Індивідуальне ознайомлення студентів з текстом 

кейсу 

Виконання завдань, передбачених ситуаційною вправою, 

повинне базуватися на детальному ознайомленні та розумінні 

фактів, наведених в умові кейсу. Тому головним завданням 

першого етапу розгляду ситуаційної вправи є уважне читання її 

умов. При першому ознайомленні з текстом кейсу студент повинен 

відчути ситуацію, що склалася на фірмі, запам’ятати основні факти, 

але не робити висновків та не приймати якісь рішення. Головне, 

щоб склалося цілісне враження про зміст кейсу.  

 

1.4.3. Аналіз проблем та розроблення варіантів 

індивідуальних рішень 

Після того, як студент перечитав умову кейс один або кілька 

разів, він має перейти до аналізу фактів з метою виявлення 

найважливіших параметрів, що стосуються середовища та фірми, 

проблем та причин, які до них призвели.  

Послідовність дій під час аналізу кейсу: 

1. Класифікація інформації для подальшого аналізу. 

2. Відбір та оцінювання факторів, що впливають на проблему. 

3. Розроблення альтернативних варіантів вирішення виявлених 

проблем. 

4. Відбір альтернатив та аргументація вибраної відібраної 

альтернативи. 

5. Розроблення конкретних рекомендацій щодо реалізації 

вибраної альтернативи. 

Під час читання тексту кейсу та засвоєння інформації з нього, 

студент має постійно ставити перед собою такі питання: 

 У чому полягає проблема? 

 У чому полягають причини, що призвели до такої ситуації? 

 Які дії потрібно здійснити в цій ситуації? 

Труднощі, пов’язані з виявленням проблем та причин, що їх 

зумовили, залежать від описаної в кейсі ситуації. У багатьох 
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випадках проблема не лежить на поверхні. Те, що на перший 

погляд, сприймалось як проблема, при повторному ознайомлені з 

текстом може виявитись лише симптомом більш глибокої та 

фундаментальної проблеми. Так, істотні обсяги падіння збуту в 

більшості випадків є симптомом зміни споживчого попиту, 

недосконалого комплексу маркетингу, необґрунтованого рівня 

товарно-матеріальних запасів або усього перерахованого вище. 

Тобто справжні проблеми та причини, що призвели до їх 

виникнення, виявляються в процесі уважного вивчення та аналізу 

основних фактів кейсу. 

Можна провести певну аналогію між кейс-методом навчання і 

медициною. Що можна вважати ситуацією в медицині? Симптоми 

захворювання. Але, як відомо, ті самі симптоми властиві різним 

захворюванням. Тому лікар повинен проаналізувати симптоми 

(ситуацію), виявити можливі причини їхньої появи й установити 

конкретну. Після цього він з урахуванням стану здоров’я хворого 

аналізує різні варіанти вирішення проблеми, тобто різні варіанти 

лікування, вибирає оптимальний, призначає лікування і під час 

лікування контролює стан здоров’я хворого.  

Стадія визначення проблеми при аналізі кейсу є вирішальною 

для всіх наступних стадій аналізу. Додатково витрачений на неї час 

буде компенсовано в подальшому. 

Після аналізу фактів та чіткого усвідомлення проблеми, 

студент намагається розробити альтернативні варіанти вирішення 

цих проблем. Практика показує, що більшість людей обмежується 

лише часткою наданої інформації та починає діяти тільки в одному 

напрямку руху. Справжнього фахівця, досвідченого менеджера 

відрізняє те, що він аналізує всю наявну інформацію та бачить 

різноманітні шляхи подолання проблеми чи реалізації можливості 

для досягнення поставлених цілей. 

Наступним етапом після виявлення проблем є генерування 

якомога більшої кількості альтернативних шляхів подальших дій. 

Деякі з них можуть бути недосконалими та швидко відкинутими 

при подальшому розгляді, але як найменше три головні 

альтернативи (стратегічні напрями) повинні бути знайдені та 

глибоко проаналізовані. 
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Результати цього аналізу можна оформити, наприклад, у 

вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1.4.1 

Підсумки аналізу проблем кейсу та розроблення варіантів 

їх вирішення 

 

Проблеми Симптоми Причини 
Варіанти вирішення 

проблеми 

    

 

1.4.4. Командне обговорення кейсу 

У подальшій роботі над кейсом студенти розподіляються на 

групи (команди або бригади). Рекомендована кількість студентів у 

групі – 4–5 осіб. В кожній групі обов’язково треба обрати керівника 

(модератора), на якого покладаються обов’язки щодо організації 

роботи групи, забезпеченні активної участі кожного її члена у 

спільному обговоренні ситуаційної вправи. Під час групового 

обговорення команда має обговорити та узгодити основні питання 

щодо стратегічного розвитку компанії.  

Стратегічні напрями мають бути глибоко проаналізовані. 

Потрібно згенерувати та уважно вивчити список сильних та 

слабких сторін кожної альтернативи. Корисно, наприклад, 

проаналізувати прибутковість, цілі компанії, попит на ринку, 

ставлення покупців, їх мотивації, поведінку конкурентів, 

маркетингове середовище взагалі, основні економічні показники 

підприємства. Тобто потрібно проаналізувати всі фактори як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища, що впливають або 

можуть вплинути на розв’язання проблеми або на досягнення 

ринкової можливості з урахування цілей підприємства або 

організації. 

Під час командного обговорення можна використовувати такі 

методи: 

 мозкова атака; 

 морфологічний аналіз; 

 синектичний аналіз.  
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Правила мозкової атаки: 

1. Треба вислухати будь-яку ідею, що виникла, незалежно від 

того, наскільки вона є реалістичною.  

2. Будь-хто може висловити одну або декілька ідей одночасно, 

щоб не заблокувати свою фантазію.  

3. Інші члени групи повинні утримуватися від критики на адресу 

того, хто виступає з ідеєю.  

4. Після того, як ідеї висловили всі члени групи, відбувається їхнє 

послідовне обговорення і розроблення спільного рішення.  

5. Той, хто не погоджується зі спільним рішенням, має право 

виступити з особливою думкою на етапі захисту теми.  

 

Правила морфологічного аналізу:  

1. Проблему, що обговорюється, потрібно розділити на низку 

складових елементів.   

2. Елементи, виділені для аналізу, розподілити між учасниками 

обговорення.  

3. Запропоновані поелементні рішення поєднуються в єдиний 

логічний ланцюжок або подаються у вигляді матриці рішень.  

 

Правила синектичного аналізу: 

1. Проблему аналізують із використанням або мозкової атаки, або 

морфологічного методу. 

2. Робиться спроба згадати й залучити до розгляду теми відомі 

аналоги й шляхи вирішення схожих проблем.  

3. Спроектувати відомі наявні рішення на вирішення поставленої 

проблеми. 

4. Остаточно сформулювати думку підгрупи для доповіді 

результатів за підсумками роботи над кейсом. 

 

1.4.5. Розподілення функцій між членами команди й 

оформлення письмового звіту 

Інформація, що міститься в кейсі, звичайно, є неповною та 

більш зфокусованою, ніж у реальних умовах. Для компенсації 

відсутності деяких фактів студентам потрібно зробити 
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аргументовані припущення, виходячи з умов запропонованої 

ситуаційної вправи, а не власних оцінок. Але при аналізі кейсів 

передбачений також самостійний пошук студентами додаткової 

інформації щодо політико-правових факторів ринкового 

середовища в Україні, діяльності конкурентів (асортимент, ціни, 

стратегії збуту та просування) тощо.  

Тому кожен член команди виступає спеціалістом з певних 

питань функціонування компанії, він здійснює пошук додаткової 

інформації з цих питань, розробляє рекомендації щодо стратегічних 

і тактичних заходів в межах своєї компетенції. Цим забезпечується 

активна участь кожного студента у спільній роботі. 

Всі члени команди викладають свої рекомендації у письмовому 

звіті та додають його до загального звіту після узгодження з 

іншими членами команди, що представляють інші функціональні 

підрозділи. Звіт може бути виконано у вигляді тез, до яких 

додаються таблиці, графіки та матеріали для презентації (слайди, 

плакати, роздатковий матеріал), якщо потрібно. 

 

1.4.6. Презентація результатів аналізу та рекомендацій 

Презентація групового кейсу – винятково важливий етап його 

підготовки. Захист кейсу проходить публічно, в ньому беруть 

участь всі члени команди, доповідаючи свою частину загальної 

роботи. Виступ повинен бути лаконічним (у межах 15–20 хвилин). 

Інші команди виступають слухачами й опонентами команди, що 

доповідає. Викладач повинен стежити за часом, з тим, щоб встигли 

виступити всі команди. 

Така форма захисту має на меті, крім оволодіння 

маркетинговою теорією, набуття навичок публічних виступів. 

Презентація результатів передбачає навіть певні вимоги до 

зовнішнього вигляду учасників – це загальноприйнятий діловий 

одяг, що відповідає установленим етичним нормам. 

 

1.4.7. Колективне обговорення, в якому беруть участь всі 

студенти групи 

Після завершення доповіді команди проходить обговорення.    

В обговоренні беруть участь всі студенти групи. Вони можуть 
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задавати питання по суті доповіді, висловлюючи свої зауваження та 

вказуючи на найбільш вдалі знахідки в аналізі ситуації. Відповіді 

команди на питання також враховуються при підведенні підсумків. 

 

1.4.8. Підсумки й остаточна оцінка роботи команди та 

персонального внеску кожного учасника 

Після закінчення обговорення всіх команд у студентській групі 

складається рейтинг за результатами виступів, викладач робить 

загальні зауваження та рекомендації. У підведенні підсумків 

можуть брати участь всі модератори, які виставляють бальну 

оцінку (від 1 до 10 балів) усім командам, крім своєї, за критеріями, 

наведеними в табл. 2: 

Таблиця 1.4.2 

Підсумкові оцінки роботи команд з кейсом 

 

Критерії 

оцінювання 

Команда 

№1 

Команда 

№2 

Команда 

№3 

Команда 

№4 

Команда 

№5 

Відповідність темі й 

завданню 
     

Аргументація 

висновків 
     

Оригінальність 

підходу 
     

Кількість висунутих 

альтернатив 
     

Володіння 

науковою 

термінологією 

     

Форма презентації      

Відповіді на 

запитання 
     

Участь у дискусії      

 

Після цього викладач підводить загальні підсумки обговорення 

кейсу усіма командами. При оцінюванні роботи над кейсом може 

використовуватись два підходи:  



22 

 оцінюється загальний виступ команди, при цьому всі її члени 

отримують однакову оцінку; 

 оцінюється активність роботи та персональний внесок кожного 

члена команди, при цьому оцінки можуть бути різними. 

Ми пропонуємо використовувати комплексний підхід, коли 

робиться загальна оцінка виступу команди, але якщо внесок когось 

з її учасників суттєво відрізняється від інших, йому можна 

виставити індивідуальну оцінку. Якщо він підготувався значно 

краще – це треба відзначити вищою, ніж у інших, оцінкою, а якщо 

значно гірше – треба стимулювати його до кращої роботи в 

подальшому більш низькою оцінкою. 

Запропоновані рекомендації не є єдиним варіантом роботи з 

кейсами. Кожна бізнесова проблема якоюсь мірою є унікальною, 

тому порядок роботи можна змінювати. 

 

1.5. Організація обговорення кейсів 
Оптимальним варіантом є організація обговорення кейсу в два 

етапи. Для цього потрібно виділити чотири години, тобто два 

практичних заняття. На одному з них студенти будуть аналізувати 

ситуацію, виявляти проблеми, шукати альтернативні варіанти їх 

вирішення. А на другому – презентувати результати своєї роботи, 

задавати питання та вести дискусію. 

Один з варіантів сценарію організації обговорення кейсу 

наведений в табл. 3. 

Таблиця 1.5.1 

Типовий сценарій організації обговорення кейсу 

 

Етап роботи Дії викладача Дії студента 

До заняття  

 Підбирає кейс. 

 Визначає основні й 

допоміжні матеріали для 

підготовки студентів. 

 Розробляє сценарії занять. 

 Одержує кейс і список 

рекомендованої літератури. 

 Уважно читає умову кейса. 

 Опрацьовує або повторює 

теоретичний матеріал. 
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Продовження табл. 1.5.1 

Етап роботи Дії викладача Дії студента 

Під час 

першого 

практичного 

заняття  

 Уточнює питання для 

обговорення. 

 Організовує попереднє 

обговорення кейса. 

 Ділить групу на команди. 

 Спостерігає за 

обговоренням кейсу в 

командах, забезпечуючи 

їх у разі потреби 

додатковою інформацією. 

 Задає питання, що поглиблюють 

розуміння кейсу й проблеми. 

 Бере активну участь у 

висловленні ідей під час 

обговорення. 

 Слухає, що говорять інші, з 

повагою ставиться до їх думок. 

 Бере участь у прийнятті рішень. 

 Відстоює свою думку, але не 

нав’язує її іншим і не маніпулює 

неточними даними для того, щоб 

прийняли його думку. 

Після 

першого 

практичного 

заняття  

 Повідомляє вимоги до 

оформлення письмового 

звіту. 

 Збирає додаткову інформацію, 

якщо потрібно. 

 Складає письмовий звіт про 

заняття з цієї теми. 

Під час 

другого 

практичного 

заняття 

 Організовує публічне 

обговорення кейсу. 

 Визначає порядок 

презентації кейсу 

командами. 

 Стежить за часом виступу 

кожної команди. 

 Контролює ведення 

студентами дискусії. 

 Оцінює роботу студентів. 

 У складі своєї команди 

доповідає свою частину 

загальної роботи. 

 Уважно слухає презентації 

інших команд. 

 Задає питання учасникам інших 

команд після їх виступу. 

 Висловлює свої зауваження або 

вказує на найбільш вдалі 

знахідки в кінці обговорення. 

 

Але можливі й інші варіанти проведення обговорення кейсу, 

наприклад, за дві години (під час одного практичного заняття). Тоді 

написання письмового звіту буде домашнім завданням на наступне 

заняття. 
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1.6. Рекомендації для викладача 

1.6.1. Роль викладача при проведенні заняття за кейс-

методом 

Роль викладача у процесі використанні кейс-методів істотно 

відрізняється від традиційної. Викладач ніби передає свої 

повноваження студентам, його керівна роль зводиться до мінімуму. 

Викладач має утримуватися від спокуси пропонувати свої варіанти 

рішення й оцінювати правильність дій студентів під час роботи над 

кейсом. Втручання викладача в роботу студентів має бути 

обмеженим, воно зводиться лише до регулюючої функції.  

Розбіжності в командах неминучі, і в цьому випадку студенти 

звертаються до викладача, вони вимагають додаткової інформації, 

вимагають розв’язати протиріччя, що неминуче виникають під час 

обговорення, оскільки їхні думки часто розходяться. І тут виникає 

пряма небезпека піти студентам назустріч. Але кейс-метод вимагає, 

щоб втручання викладача було мінімальним. Викладач переважно 

виконує роль спостерігача. Це бентежить студентів, вони 

вимагають традиційних методів роботи, але робити цього не 

можна. Якщо викладач не допомагає, студенти починають 

активніше працювати самостійно. Суперечки, які виникають у 

команді, студенти повинні вирішувати самостійно. Викладач може 

втрутитися лише в крайньому випадку.  

З огляду на те, що студенти найчастіше намагаються давати 

рішення відразу, не вдаючись до аналізу, викладач на самому 

початку заняття повинен налаштувати студентів на те, що ситуація, 

викладена в кейсі, непроста й потребує аналітичного підходу. 

Думка студентів може бути суб’єктивною, а рішення, що дається 

бездоказово, може призвести до непотрібних суперечок і 

конфліктних ситуацій. Бездоказовий підхід неприйнятний. Якщо ж 

подібне трапилося, то викладач повинен втрутитися.  

Викладач має знати, як працюють команди, і з цією метою 

варто до них підходити, інколи навіть надихати їх, слухати хід 

обговорення, але ні в якому разі не робити ніяких коментарів щодо 

правильності рішення. Викладач повинен зайняти нейтральну 

позицію. Це дуже непросто, оскільки не відповідає сформованому 

стереотипу поведінки, але це необхідно. 
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У відведений період часу кожна команда має підготуватися до 

загального обговорення, тобто до концептуальної презентації свого 

варіанта вирішення завдання. Далі вибирається команда, що 

першою повідомляє результати своєї роботи. Краще, якщо рішення 

буде подано на дошці. Після цього інші команди висловлюють 

свою, обов’язково аргументовану, точку зору щодо 

запропонованого рішення і вносять відповідні пропозиції. У ході 

обговорення можуть виникнути розбіжності, дискусії, але на цьому 

етапі викладач не повинен втручатися. Під час загального 

обговорення роль викладача повинна залишатися прихованою, 

непомітною. Викладач виконує лише дві функції: регулювати і 

коригувати ситуацію, тобто якщо обговорення проходить нецікаво, 

потрібно вміти направити його в потрібне русло, у разі потреби – 

уміти зняти напругу в групі тощо. В процесі захисту кейсу 

викладач ні в якому разі не повинен виказувати свою особисту 

позицію. Лише після загального обговорення викладач 

повертається до традиційної ролі й підводить підсумки заняття. Для 

цього спочатку варто повернутися до теоретичного матеріалу й 

нагадати його студентам, тобто потрібно зазначити назву теми або 

розділу, які були закріплені за допомогою кейсу. Далі, якщо кейс 

побудований на реальних фактах, варто сказати, що було зроблено 

в реальній ситуації, вказавши при цьому, що рішення, прийняті в 

практичній ситуації, не завжди бувають найбільш оптимальними.  

Студентів обов’язково потрібно надихнути, навіть якщо вони 

запропонували менш раціональні шляхи рішення. В жодному разі 

не можна перекреслювати роботу студентів, говорити, що вони 

нічого не зрозуміли, що працювали погано. Це може взагалі 

відбити у них бажання працювати з кейсами. У рішеннях, поданих 

студентами, потрібно відзначити сильні й слабкі сторони. На 

відміну від інших видів семінарських і практичних занять при 

використанні кейс-методу не варто виставляти оцінки за бальною 

системою. Можна оцінити роботу груп з погляду ступеня участі в 

ній їхніх учасників. Можна провести якісну оцінку, наприклад, 

оцінити здатність студента приймати рішення. Можна оцінити 

злагодженість роботи учасників, робочі відносини всередині 

підгрупи, вміння працювати в колективі. 
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Кейс-метод іноді можна використовувати й для індивідуальної 

роботи, але вже як підсумковий, після вивчення курсу. У цьому 

випадку студент одержує завдання додому і працює над ним 

індивідуально протягом певного періоду часу. Результати роботи в 

даному випадку оцінюють за бальною системою.  

 

1.6.2. Особливості роботи з різними аудиторіями при 

використанні кейс-методу 

При розв'язанні кейсу студент не тільки використовує отримані 

знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема, вміння 

працювати в групі, а також демонструє рівень розуміння ситуації. 

Причому нерідко ситуація, викладена в кейсі, на перший погляд, 

здається дуже далекою від того, що студент вивчав у теоретичному 

курсі. Кейс-метод допомагає набути досвіду вирішення практичних 

ситуацій. Але різні аудиторії підходять до розв'язання кейсів по-

різному. З огляду на різні цілі кейсів, при їх виборі потрібно 

враховувати склад аудиторії: чи це студенти, що не мають 

практичного досвіду, але володіють теорією, чи це практики, що 

гірше володіють теорією або часто взагалі нею не володіють, проте 

мають практичний досвід. Різниця між ними полягає в сприйнятті 

ситуації, якості концептуалізації ситуацій, а також у рівні й якості 

ухвалення рішення.  

Наприклад, дається ситуація: на підприємстві падає обсяг 

продажу. Студент-дебютант сприймає ситуацію так, як вона 

виглядає зовні (падіння обсягу продажу), у той час як практик 

відразу пов'язує її з можливими причинами того, що відбувається 

(збільшення ціни, поява нових конкурентів, зміна керівництва на 

підприємстві, недостатня реклама або її відсутність тощо). 

Студент гірше концептуалізує ситуацію, він не завжди 

спроможний вирішити проблему ієрархії інформації, тобто 

відокремити головне від другорядного (не основного). Крім того, 

студент має тенденцію спрощувати ситуацію, що цілком 

невиправдано, і ставлення його до ситуації зазвичай більш 

емоційне, тоді як у практика воно більш прагматичне. Практик 

здебільшого виділяє головний елемент (основне) та підпорядковує 

йому інше (не основне). Він прагне не спростити ситуацію, а 
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пояснити її. Рішення, прийняті дебютантом, базуються на теорії, на 

якихось готових рецептах.  При цьому він часто забуває про 

можливі наслідки, не враховує, як прийняте рішення може 

позначитися на фінансовому становищі підприємства, на людях 

тощо.  Але він більш підкований теоретично. Рішення, прийняті 

практиком, зазвичай, прагматичні й відповідальні. Однак практик 

гірше володіє теорією.  

Завдання кейс-методу полягає в тому, щоб навчити студентів 

не спрощував ситуацію, а намагатися її пояснити, щоб вони вміли 

виділити головні фактори, приймати правильне рішення, і щоб ці 

рішення були відповідальними, з урахуванням можливих наслідків 

і перешкод, тобто в студента повинен бути вироблений певний 

стереотип поведінки.  

 

1.6.3. Труднощі, які виникають під час навчання за кейс-

методом 

Застосування кейс-методу потребує своєрідної адаптації 

викладача. Спочатку неминуче будуть виникати труднощі 

психологічного плану, оскільки його роль під час роботи з кейсами 

істотно відрізняється від традиційної. Крім того, викладачу 

потрібно бути готовим до того, що з боку студентів завжди 

присутній елемент недовіри. Тому до вибору кейсів потрібно 

підходити дуже ретельно. Навчання за кейс-методом варто 

починати з кейсів, метою яких є розвиток навичок роботи в 

колективі. Кейси не повинні бути занадто великими, оскільки 

працювати з об’ємним кейсом дуже утомливо. Великі кейси більше 

підходять для підсумкових занять, а для поточних краще 

використовувати невеликі. Практика показує, що максимальний 

обсяг кейсу не повинен перевищувати 20 сторінок. 

Бувають випадки, коли група не хоче працювати з кейсом. 

Причини можуть бути різні: неоднорідний складі групи, різний 

рівень підготовки, працездатності, відповідальності, бажання 

навчатися, психологічна несумісність учасників. Нормальній роботі 

групи можуть заважати також тісна аудиторія, незручне 

розташування столів, шум, духота та ін.  
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Причини можуть бути пов'язані також із самим кейсом – 

наприклад, якщо він незрозумілий, занадто довгий, занадто важкий, 

із нецікавим сюжетом, просто нудний тощо. 

Іноді група висловлює своє заперечення проти кейсу досить 

емоційно. А це вже не що інше, як прихована форма виступу проти 

самого викладача. Це зайвий раз свідчить про те, що вибір кейсу – 

справа серйозна.  

Бувають труднощі, пов’язані з особистістю викладача – 

наприклад, якщо він не дуже добре знає кейс, погано орієнтується у 

варіантах рішення, погано контактує з групою.  

Іноді буває так, що студенти пропонують такі варіанти рішення 

і висновки, яких викладач не передбачав. І якщо ці варіанти й 

висновки кращі, ніж зроблені викладачем, то з ними варто 

погодитися.  

 

1.6.4. Рекомендації щодо формування команд (груп) 

Використання кейс-методу має на меті максимально 

активізувати кожного студента й залучити його до процесу аналізу 

ситуації і прийняття рішень. Активність роботи кожного студента 

залежить від багатьох чинників, основними з яких є: кількісний і 

якісний склад учасників, організаційна структура групи, її 

розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація 

обговорення результатів, підведення підсумків. Склад групи має 

бути однорідним, тобто в студентів має бути приблизно однаковий 

рівень знань.  

Формування команд студенти можуть здійснювати самостійно, 

за їхнім бажанням. До складу команди має входити 3–6 учасників 

(оптимальна кількість – 4–5). Чим менше учасників, тим варто 

очікувати більшого залучення кожного студента в роботу над 

кейсом. Підвищується персональна відповідальність за результат. 

Дуже важливо, щоб робота кожної команди була правильно 

організована, для цього потрібно вибрати у кожній групі свого 

відповідального (модератора), який відповідатиме за організацію 

роботи з кейсом, розподілятиме питання між учасниками і 

відповідатиме за прийняття рішення. Також кожна команда може 

обрати секретаря, який фіксуватиме результати роботи.  
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Функції модератора. Модератор має демонструвати здібності 

до організаційної роботи, керування процесом обговорення в межах 

своєї команди. Важливим елементом його роботи є оцінювання 

внеску кожного учасника групи в загальний отриманий результат. 

У процесі обговорення проблеми модератор повинен визначити 

техніку роботи своєї підгрупи. Наприклад, чи буде фіксувати ідеї, 

думки, міркування кожен учасник, чи це буде записувати один із 

членів підгрупи? Модератор може запропонувати фіксувати ідеї на 

окремих листках, а потім їх згрупувати за ступенем схожості, щоб 

систематизувати обговорення і полегшити ухвалення рішення. 

Також слід продумати техніку ухвалення рішення, якщо є декілька 

варіантів. Наприклад, методом прямого простого голосування, 

методом парних порівнянь тощо. У деяких випадках модератор 

може взяти на себе відповідальність за прийняті рішення. 

При постійній роботі з кейсами варто змінювати склад команд. 

Це допомагає активізувати творчу ініціативу й краще 

використовувати рольовий чинник. Тривала робота групи в одному 

й тому самому складі закріплює поведінкові ролі її представників. 

При цьому з боку лідера виникає ризик нав'язування групі своєї 

думки, а активність роботи окремих учасників знижується, оскільки 

вони звикають до ролі аутсайдерів. Зміна складу груп сприяє зміні 

поведінкових ролей.  

Викладачу потрібно звертати увагу на склад підгруп, з тим, 

щоб коригувати поведінку окремих учасників, допомагати їм у 

подоланні труднощів психологічного характеру, що виникають, і 

набувати навичок роботи в колективі. Є люди, які не терплять стану 

невпевненості, невизначеності, тому намагаються швидше 

прийняти рішення. Це люди дії, однак, прийняті ними поспішні 

рішення далеко не завжди найкращі. Викладачу потрібно 

допомогти їм навчитися приймати не поспішні, часто бездоказові 

рішення, а продумані, зважені. Є люди, що не люблять ризикувати, 

не люблять брати на себе відповідальність. Такі люди зазвичай 

займають погоджувальні позиції, і викладачу потрібно 

підштовхнути їх до прийняття рішення. Є люди авторитарні за 

своїм характером, схильні до впливу на інших учасників групи 

тощо.  Викладач повинен скорегувати поведінку учасників.  
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Поведінковий фактор – важлива складова роботи в групі, і 

викладач обов'язково повинен його враховувати. Трапляється, що 

ефективність роботи групи залежить не від рівня знань окремих 

учасників, а від їхньої рольової поведінки.  

Важливе значення має правильне розміщення студентів у 

команді. Воно повинно бути таким, щоб у кожного студента був 

потенційний співрозмовник. Тому студентів найкраще саджати 

попарно один проти одного (в ідеалі – за круглим столом). Команди 

не повинні заважати одна одній, тому повинні розташовуватися по 

можливості на якійсь відстані.  

 

1.6.5. Рекомендації щодо проведення командного обговорення 

кейсу та ведення дискусії 

Працювати з кейсом в умовах суворої дисципліни не можна, 

оскільки багато в чому це процес творчий. Викладач має дати 

студентам певну свободу дій, за дисципліною вони мають стежити 

самі. Студенти мають право на те, щоб посміятися, навіть 

поговорити на інші теми, але це не повинно заважати роботі в 

цілому. Час на такий відпочинок не повинен перевищувати 30% від 

часу, відведеного на всю роботу групи. Викладач має лише 

координувати роботу студентів. У кожній групі потрібно 

створювати умови самодисципліни й самоорганізації. Одне із 

завдань викладача полягає у навчанні студентів культурі 

спілкування й ведення дискусії.  

Студенти мають навчитися працювати колегіально. Робота з 

кейсом учить їх працювати в колективі, приймати колективні 

рішення. Залучаючись до такої роботи, люди часто змінюють 

характер. Хтось стає більш довірливим, хтось більш упевненим у 

собі, хтось, навпаки, стає менш категоричним і починає 

прислухатися до думки інших тощо. Все це допомагає їм у 

подальшій роботі.  

Безпосередню роботу з кейсом можна організувати двома 

способами:  

1. Кожна команда виконує тільки своє завдання. 
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2. Усі команди працюють одночасно над одним і тим самим 

завданням кейсу, конкуруючи між собою в пошуку найбільш 

оптимального рішення.  

У першому випадку навчальна група являє собою, по суті, одну 

команду, розбиту на підгрупи. Необхідно, щоб кожна підгрупа 

чітко уявляла, за які рішення вона відповідає перед іншими 

підгрупами. Наприклад, підгрупа, що розробляє цінову політику 

підприємства, повинна надавати інформацію про ціни на продукцію 

(товар) підгрупі, відповідальній за збутову політику підприємства 

при розрахунку обсягів збуту. Відбувається обмін інформацією як у 

процесі занять, так і під час обговорення результатів.  

У другому випадку потрібен досить великий обсяг аудиторних 

практичних занять, щоб кожна підгрупа послідовно пройшла всі 

теми навчального курсу. На розробку однієї теми потрібно, як 

правило, 2–4 години практичних занять. Підгрупи змагаються між 

собою, представляючи різні варіанти вирішення однієї проблеми. 

 

1.6.6. Найбільш поширені помилки студентів 

Студенти часто мають тенденцію до невиправданого повтору 

частин тексту з умов кейсу. Задля запобігання цьому, викладач має 

постійно пам’ятати суть проблеми та задавати питання: “Як цей 

матеріал, що доповідаєте, впливає на проблему, що вирішується?”. 

Студенти часто мають схильність до констатування своїх 

висновків без відповідного обґрунтування. Всі відповіді мають 

бути обґрунтовані й аргументовані. Це потрібно також для того, 

щоб показати, як аргументи пов’язані з висновками. Для цього слід 

використовувати такі обороти, як, наприклад, “тому, що...”,           

“у зв’язку з тим, що...”, “наслідком цього є те, що...”. 

У деяких студентів наведені докази під час захисту кейсу не 

співпадають з висновками, що вони зробили. В такому випадку 

викладач має коректно вказати на це та дати студентам можливість 

допрацювати свій звіт. 

Поширеною помилкою студентів про розгляді кейсу та 

розробленні шляхів подолання проблем є відсутність послідовності 

в аналізі, відсутність системності, комплексності при розгляді всієї 

сукупності проблем та фактів, а також відсутність вміння чітко 
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відокремлювати найголовніше та концентрувати увагу на ньому.  

Це вміння є вирішальним для менеджера будь-якої управлінської 

ланки.  

При розробленні власних пропозицій у студентів інколи 

спостерігається розрив між попереднім аналізом та тими шляхами 

подолання проблеми або реалізації можливості, що вони 

пропонують. Окрім того, в деяких випадках такі пропозиції 

базуються на загальнологічних міркуваннях, без урахування 

теоретичного маркетингового матеріалу, застосування формальних 

методів, проведення необхідних обчислень. 

 

Джерела інформації: Ситуаційна методика навчання: Теорія та практика / 

Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, Консорціум 

із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2001. –  256 с. – ISBN 966-

7345-42-4; Ситуаційна методика навчання: Український досвід. Збірник 

статей / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2001. – 192 с. – 

ISBN 966-7345-41-6; портал Окно в ситуационную методику обучения 

[Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: www.casestudy.idc.org.ua. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; Багиев Г.Л., Наумов В.Н. 

Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием 

кейс-метода [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: 

http://www.marketing.spb.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету; 

Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода / Под ред. д-ра 

социологических наук, профессора Сурмина Ю.П.  – Киев: Центр инноваций 

и развития, 2002. – 286 с.  
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ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРИКЛАД 

АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙНОЇ ВПРАВИ 

«Свій серед чужих? Чужий серед своїх?» 
 

Т.В. Співаковська 

 

Запропонована ситуаційна вправа (умову див. на стор. 284 

цього посібника) пов’язана з аналізом проблеми, що виникла на 

підприємстві з іноземними інвестиціями, яке працює на 

українському ринку, внаслідок обумовлених культурними 

факторами розбіжностей у поведінці та методах управління 

американського менеджера, який приїхав працювати в Україну, та 

місцевих менеджерів.  

Ситуаційна вправа призначена для обговорення студентами 

при вивченні курсів: “Міжкультурна поведінка у бізнесі”, 

“Міжнародний маркетинг”.  

Основною загальною проблемою вправи є аналіз культурних 

факторів, що можуть стати причиною виникнення конфліктних 

ситуацій в компанії та пошук шляхів підвищення ефективності 

роботи в компаніях, де працюють представники різних культур. 

Цілями вправи є: 

 навчити студентів на основі комплексного аналізу методів 

управління, характерних для менеджерів з різних країн, типу 

їхньої національної бізнес-культури та їхньої поведінки у 

бізнесі, виявляти культурні протиріччя, які можуть призвести 

до виникнення конфліктних ситуацій; 

 сформувати навички вирішення конфліктних ситуацій, 

обумовлених культурними факторами, та запобігання таким 

конфліктам; 

 навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання з 

міжнародного бізнесу, психології для вирішення конкретних 

практичних задач. 

Практичні завдання, що потребують вирішення: аналіз 

відмінностей у методах управління, характерних для України та 

США, аналіз відмінностей у типах національних бізнес-культур, 

виявлення причин виникнення конфліктних ситуацій при взаємній 
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співпраці менеджерів з цих країн, розробка рекомендацій, 

спрямованих на підвищення ефективності співпраці українських та 

американських менеджерів. 

Ситуаційна вправа представляє управлінський персонал 

підприємства з американськими інвестиціями, що працює на 

українському ринку. В тексті немає посилання на назву 

підприємства, оскільки описана ситуація характерна для багатьох 

підприємств, а представлені персонажі є узагальненими, збірними 

образами американських та українських менеджерів, описані на 

основі досвіду роботи автора в Україні та США, розповідей 

американців, що працювали в умовах українського ринку, та 

розповідей представників українських компаній від співпраці з 

американськими менеджерами. На думку автора, посилання в кейсі 

на якусь конкретну компанію буде лише відволікати студента від 

основних питань, запропонованих для обговорення. 

Потенційною аудиторією для обговорення ситуаційної вправи 

можуть бути студенти 4–5 курсів, студенти, що отримують другу 

вищу освіту, учасники тренінгів, що поглиблюють свої знання з 

управління людськими ресурсами. 

Структура ситуаційної вправи. Запропонований кейс 

складається з двох частин. Перша частина являє собою лист 

американського менеджера, що приїхав працювати в Україну, до 

свого колеги-американця, який поїхав працювати в іншу країну.     

В листі американець ділиться своїми враженнями від роботи в 

Україні, розповідає про проблемні ситуації, що виникають між ним 

та українськими працівниками. Друга частина – лист українського 

менеджера, що працює в тій самій компанії, і висловлює своє 

бачення тих же проблемних ситуацій, які описував американець. 

План роботи над ситуаційною вправою 

Для обговорення цієї ситуаційної вправи потрібно виділити 4 

години (2 пари) практичних занять. Нижче наведено рекомендації 

щодо порядку роботи із ситуаційною вправою: 
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Перше заняття: 

 

5 

хвилин 

Викладач ділить групу на дві частини. Одній частині групи він 

роздає тільки лист американського менеджера Дж. Сміта, іншій 

частині – тільки лист українського менеджера М. Петренка. 

15 

хвилин 

Студенти уважно читають умову ситуаційної вправи і формують 

команди, які складатимуться з тих, хто читав такий самий лист. 

Таким чином, наприклад, може бути дві команди, що читали лист 

американця, і дві команди, що читали лист українця. 

25 

хвилин 

Кожна команда виконує завдання, що відповідають їхній частині 

ситуаційної вправи. 

20 

хвилин 

Обговорення першого питання першої частини: “Позитивні та 

негативні риси українських методів управління”:  

 виступ першої команди, що читала лист американського 

менеджера; 

 доповнення від другої команди, яка читала цей же лист; 

 реакція команд, що читали інший лист.  

Обговорення першого питання другої частини: “Позитивні та 

негативні риси американських методів управління”:  

 виступ першої команди, що читала лист українського 

менеджера; 

 доповнення від другої команди, яка читала цей же лист; 

 реакція команд, що читали інший лист.  

20 

хвилин 

Обговорення другого питання першої частини: “Рекомендації 

менеджерові Джону Сміту, які могли б підвищити 

ефективність співпраці з українськими менеджерами”: 

 виступ другої команди, що читала лист американського 

менеджера; 

 доповнення від першої команди, що читала цей же лист; 

 реакція команд, що читали інший лист.  

Обговорення другого питання другої частини: ”Рекомендації 

українським менеджерам, які могли б підвищити 

ефективність їхньої співпраці з американським менеджером”: 

 виступ другої команди, що читала лист українського 

менеджера; 

 доповнення від першої команди, що читала цей же лист; 

 реакція команд, що читали інший лист.  

5 

хвилин 

Підведення підсумків.  
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Друге заняття: 

 

3 

хвилини 

Викладач роздає кожній команді частину кейсу, якої в них не 

вистачає, і дає завдання ознайомитись з повною умовою кейсу. 

15 

хвилин 

Студенти уважно читають іншу частину умови ситуаційної 

вправи. 

10-12 

хвилин 

Висловлювання студентів щодо того, як змінився їх погляд на 

ситуацію після ознайомлення з іншою частиною кейсу. 

20 

хвилин 

Кожна команда виконує завдання до обох частин кейсу: 

 Аналіз культурних відмінностей, особливостей менталітету 

тощо, які лежать в основі конфліктних ситуацій, описаних у 

кейсі. 

 Обговорення шляхів подолання культурних протиріч, 

спрямованих на запобігання конфліктним ситуаціям в 

колективах, де працюють американські та українські 

менеджери. 

30 

хвилин 

Обговорення питання №5: 

 виступи двох команд (по п’ять хвилин); 

 доповнення та питання від інших команд. 

Обговорення питання №6:  

 виступи двох команд (по п’ять хвилин); 

 доповнення та питання від інших команд. 

10 

хвилин 

Підведення підсумків.  

 

Для обговорення ситуаційної вправи студентам 

пропонуються такі завдання та запитання: 

Завдання до першої частини кейсу 

1. Проаналізуйте позитивні та негативні риси українських 

методів ведення бізнесу. 

2. Дайте рекомендації американському менеджерові Джону 

Сміту, які могли б підвищити ефективність його співпраці з 

українськими менеджерами. 

Завдання до другої частини кейсу 

3. Проаналізуйте позитивні та негативні риси американських 

методів ведення бізнесу. 
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4. Дайте рекомендації українським менеджерам, які могли б 

підвищити ефективність їхньої співпраці з американським 

менеджером. 

Завдання до обох частин кейсу 

5. З урахуванням класифікації національних бізнес-культур за 

Г.Хофстедом, Р.Гестеландом проаналізуйте культурні відмінності, 

які лежать в основі конфліктних ситуацій, описаних у кейсі. 

6. Запропонуйте шляхи подолання культурних протиріч, 

спрямовані на запобігання конфліктним ситуаціям в колективах, де 

працюють американські та українські менеджери. 

 

Рекомендації щодо обговорення запропонованих питань 

Результати обговорення питань №№ 1, 3 доцільно представити 

у вигляді таблиць №1,2:  

Таблиця 2.1 

Американські методи 

 

Позитивні риси Негативні риси 

1.  

2.  

3. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Таблиця 2.2 

Українські методи 

 

Позитивні риси Негативні риси 

1.  

2.  

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Викладач малює обидві таблиці (табл. 2.1., 2.2.) на дошці.     

Під час виступів та доповнень команди заповнюють таблиці.  

При цьому часто трапляються ситуації, коли одну й ту саму 

рису одна команда віднесла до позитивних, а інша – до негативних. 

Наприклад, “неформальність у спілкуванні”, “гнучкість” або 
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“суворий контроль за дотриманням дисципліни”. В цьому випадку 

слід усебічно обговорити позитивний та негативний вплив цієї 

риси, після чого або записати її в обидві колонки, або більш точно 

сформулювати (наприклад, замість “неформальність у спілкуванні” 

написати “надмірна неформальність у спілкуванні зі старшим 

поколінням” або замість “гнучкість” – “гнучке ставлення до 

часу”). 

Після обговорення питань №№ 1, 3 таблиці на дошці можуть 

мати, наприклад, такий вигляд (табл. 2.3, 2.4). 

 

Таблиця 2.3 

Американські методи 

 

Позитивні риси Негативні риси 

1. Ефективний тайм-менеджмент: 

чітке планування та дотримання 

терміну виконання роботи. 

2. Суворий контроль за дотриманням 

дисципліни. 

3. Заохочення підлеглих до 

виявлення ініціативи. 

4. Чіткий розподіл між роботою та 

особистим життям, відсутність 

впливу особистих зв’язків при 

виборі партнерів, персоналу фірми 

тощо. 

5. Принцип “відкритих дверей”. 

6. Цілеспрямованість, зосередження 

на результатах виконання завдання. 

6. Швидке прийняття рішень і 

розвинене почуття відповідальності 

за них. 

7. Делегування повноважень. 

8. ... 

1. Відсутність гнучкості, 

нав’язування своїх методів іншим 

без урахування місцевих 

особливостей. 

2. Нетерпимість до чужих помилок, 

надмірна критичність. 

3. Неуважність до життя підлеглих 

поза межами роботи. 

4. Надмірна “неформальність” у 

спілкуванні зі старшим поколінням. 

5. Небажання вчити іноземні мови, 

знайомитися з традиціями та 

звичаями інших культур. 

6. ... 
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Таблиця 2.4 

Українські методи 

 

Позитивні риси Негативні риси 

1. Вміння мобілізуватися і 

продуктивно працювати в умовах 

жорсткого ліміту часу. 

2. Вміння генерувати нестандартні 

ідеї. 

3. Гнучкість у спілкуванні. 

4. Вміння працювати в колективі. 

5. Позитивне ставлення до інших 

культур, бажання перейняти 

зарубіжний досвід. 

6. ... 

 

1. Гнучке ставлення до часу 

(запізнення, не пунктуальність, 

недотримання кінцевих термінів 

виконання робіт або відкладання 

виконання важливої роботи “на 

останній момент”). 

2. Спрямування зусиль на процес, а 

не на результат. 

3. “Комплекс виконавця”: небажання 

брати на себе відповідальність, 

самостійно приймати важливі 

рішення, інертність, низька 

ініціативність. 

4. Поєднання бізнесу та особистих 

стосунків, вплив особистих 

знайомств при виборі партнерів, 

персоналу фірми, вирішенні різних 

питань тощо. 

5. “Розрив” між теоретичним 

викладенням пропозиції та її 

впровадженням на практиці. 

6. Сприйняття критики на особистий 

рахунок, навіть якщо критикують за 

справу. 

7. Схильність “скаржитись на 

життя”, часто безпідставно. 

8. ... 

 

Під час обговорення питань №№ 2.2, 2.4 студенти наводять усі 

можливі рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності 

співпраці американського та українських менеджерів. 
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Наприклад, можна запропонувати американському 

менеджеру: 

 заохочувати виявлення ініціативи та самостійне прийняття 

рішень українськими менеджерами, по-перше, не вдаючись до 

критики (тим більше, публічної), навіть у випадку, якщо справу 

зроблено не кращим чином; по-друге за допомогою 

матеріального заохочення (якщо справу було зроблено добре); 

 не нав’язувати агресивно свої методи роботи, а впроваджувати 

їх після всебічного обговорення з українськими колегами і 

пояснення їхніх переваг; 

 організувати тренінги (курси підвищення кваліфікації) з тайм-

менеджменту, ризик-менеджменту тощо. 

 боротися з тим, що українські менеджери відкладають 

виконання важливих справ на останній момент, за допомогою 

збільшення частоти “кінцевих термінів” (проміжних deadlines) 

та поточного контролю; 

 підвищити ефективність комунікацій, спробувати більше 

дізнатися про українську культуру, історію, традиції, 

спілкуючись зі своїми колегами в неробочий час (наприклад, 

попросивши показати місто тощо). 

Українським менеджерам можна порекомендувати: 

 переймати кращі ділові риси у більш досвідченого 

американського менеджера (самостійність, оперативність у 

прийнятті рішень, планування роботи тощо); 

 відкрито висловлювати свою думку в разі незгоди в чомусь з 

американцем, пояснити американцю основні відмінності між 

методами ведення бізнесу в США та Україні для знаходження 

компромісу; 

 аналізувати власні помилки і професійно ставитися до критики, 

не приймати її на особистий рахунок; 

 намагатися не використовувати особисті зв’язки в роботі; 

 спробувати допомогти американцю адаптуватися до 

українських умов ведення бізнесу, познайомити його з 

українськими традиціями (наприклад, запросивши його з 

дружиною до себе додому або організувавши корпоративне 

свято). 
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При обговоренні питання №2.5 (культурні відмінності, 

особливості менталітету тощо, які лежать в основі конфліктних 

ситуацій, описаних у кейсі) слід звернути увагу на такі культурні 

особливості США та України (табл. 2.5): 

Таблиця 2.5 

США Україна 

Індивідуалізм 

Американці в ранньому віці стають 

самостійними; вступивши до 

університету, вони зазвичай вже не 

живуть з батьками і не отримують від 

них фінансової допомоги; вони 

звикли покладатися лише на власні 

сили. Кожен орієнтується на 

особистий успіх. 

Колективізм 

В українському суспільстві люди 

менш схильні до індивідуалізму, 

оскільки з дитинства звикли бути 

частиною колективу, робити так, як 

усі. В культурах колективного типу 

індивід значно комфортніше 

почувається як член колективу 

Мала дистанція влади 

В американських компаніях 

заохочують кожного співробітника 

висловлювати свої пропозиції, ідеї, 

критику, влаштовуючи години 

“відкритих дверей”, коли кожен 

працівник, незалежно від посади, 

може висловити вищому керівництву 

свою точку зору. 

Велика дистанція влади 

Авторитет керівника високий. 

Часто підлеглі бояться прямо 

висловлювати керівникам свою 

позицію, якщо вона не співпадає з 

думкою самих керівників. 

Високий ступінь запобігання 

невизначеності 

Американці віддають перевагу 

структурованим ситуаціям з чіткими 

формальними процедурами, які 

визначаються наперед відомими 

правилами, кодексами, законами та 

традиціями. Довгострокова 

орієнтація, плани на майбутнє, довгий 

“горизонт планування”. 

Низький ступінь запобігання 

невизначеності 

Більше довіряють інтуїції у 

прийнятті рішень, короткострокова 

орієнтація українців 

характеризується поглядом у 

минуле та проявляється у повазі до 

традицій. Короткий “горизонт 

планування”. 
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Продовження табл. 2.5 
США Україна 

Культура “чоловічого типу” 

Жорсткий соціальний розподіл ролей, 

домінують традиційні чоловічі 

цінності: конкуренція, 

результативність, прагнення успіху, 

успішна кар’єра тощо. Найвищим 

пріоритетом в усіх аспектах життя 

для американця є робота, а друзями є 

партнери по бізнесу. 

Культура “жіночого типу” 

Переважають цінності, які 

традиційно асоціюються з 

жіночими: родинні цінності, 

міжособистісні стосунки, вміння 

досягати компромісу. Для українців 

дуже важливою є гармонія в колі 

близьких, особливо в сім’ї.  

Орієнтація на результат 

Більшість американців готові 

працювати де завгодно і з ким 

завгодно, якщо це їм вигідно, 

оскільки вони виховувалися в дуже 

мобільному суспільстві, що 

складається з емігрантів. 

Орієнтація на взаємовідносини 

Українці більше уваги приділяють 

родинним стосункам, схильні мати 

справу з тими, кого добре знають: 

родичами, друзями, яким вони 

можуть довіряти. 

Неформальна культура 

США відноситься до неформальних 

культур, де більше ціниться 

егалітарна організація з незначною 

різницею в статусі та владі. 

Формальна культура 

Україна належить до формальних 

культур, при спілкуванні чітко 

відображається різниця в статусі. 

Формальність виражає ієрархію, 

владу, статус, повагу. 

Культура з жорсткими часовими 

межами (монохронна) 

Пунктуальність відіграє дуже 

важливу роль, складають дуже 

детальні графіки роботи, повістки дня 

засідань змінюються дуже рідко. 

Багато хто вважає, що якщо людина 

на 10 хвилин запізнилася на роботу, 

значить вона на 10 днів може 

затримати виконання завдання. 

Ставлення до часу, як до відчутного 

активу, який можна втратити, 

заощадити та інвестувати. 

Культура з більш гнучкими 

часовими межами (помірно 

монохронна) 

Час – відносно “розтяжне” поняття. 

Більше цінять гнучкі графіки 

роботи, розклади, зібрання. 

Deadline часто сприймають не як 

граничний, а як орієнтовний термін 

виконання роботи. 

 



43 

Питання № 6 (шляхи подолання культурних протиріч, 

спрямовані на запобігання конфліктним ситуаціям в колективах, 

де працюють американські та українські менеджери) є 

узагальнюючим. В кінці пари викладач може доповнити виступи 

команд наведеними нижче висновками, якщо команди їх не 

зробили самі. 

 

Американцям, працюючи з українцями, треба звернути 

увагу, що вони: 

1. Більш орієнтовані на стосунки, ніж на справу порівняно з 

американцями. Тому слід стежити за тим, щоб особисті стосунки не 

шкодили інтересам справи. 

2. Більш формальні у спілкуванні, манері одягатися, ритуалах 

зустрічі, вітання, більш стримані у поведінці, що обумовлено 

більшим значенням статусу та ієрархії, надають значення не тільки 

тому, що було сказано, але й тому, як це говориться. Критикувати 

українців треба обережно, ні в якому разі не критикувати 

начальника в присутності підлеглих, щоб не постраждав його 

авторитет. 

3. Менш самостійні у прийнятті важливих рішень, менш 

схильні брати на себе відповідальність. Всі важливі рішення 

приймаються, як правило, наверху організації. 

4. Висловлюються не так прямо, як американці (наприклад, 

вони можуть не дати пряму негативну відповідь на пропозицію, 

віддаючи перевагу нечітко сформульованій відповіді). В деяких 

випадках слово “так” може означати: “так, я почув” або “так, я 

зрозумів, що Ви хочете сказати”, але не “так, погоджуюсь”.         

Для уникнення непорозумінь, варто задавати додаткові питання. 

5. Ставляться до часу, як до розтяжного поняття. Варто 

збільшити частоту “кінцевих термінів” та поточного контролю. 

Якщо треба прийняти важливе рішення або виконати роботу, 

наприклад, до 1 червня, краще встановити кінцевий термін 

виконання – 15–20 травня, а щоб розпочати вчасно засідання, 

краще призначати його на 10–15 хвилин раніше. 

6. Можуть виникнути ситуації, коли для вирішення питання 

треба дати хабара, наприклад, державному чиновнику. Не варто 
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цього допускати, натомість можна подумати, як легально та етично 

вирішити таку проблему (наприклад, запропонувати державному 

службовцю відвідати семінар або конференцію в іншій країні за 

рахунок фірми або зробити благодійний внесок на закупку 

сучасного обладнання для відомчої лікарні тощо).  

7. Не можуть методи управління, прийнятті в одній країні, на 

сто відсотків ефективно працювати в іншій. Потрібно 

проаналізувати культурні особливості і дещо адаптувати, 

скорегувати ці методи для підвищення їхньої результативності. 

 

Українцям, працюючи з американцями, треба знати, що 

вони: 

1. Спрямовані на результат, відразу переходять до справи. 

Більш важливим є те, що було зроблено (сказано) або не зроблено, 

а не як це було зроблено (сказано) або чому не зроблено). Не варто 

давати детальні пояснення причин поганого виконання справи, 

краще сказати, що Ви зрозуміли, що було зроблено неправильно, і в 

майбутньому зробите набагато краще. 

2. Неформальні у спілкуванні. Треба розуміти, що 

американська фамільярність – це не прояв неповаги, а прагнення 

показати дружелюбність, відкритість та доступність. Інколи 

американці багато й голосно говорять, але не через невихованість, а 

через те, що почуваються дуже некомфортно, коли в ромові 

виникає пауза, і тиша триває більше кількох секунд. 

3. Американські менеджери дуже цінують виявлення ініціативи 

та самостійності у вирішенні питань і не люблять, коли підлеглі 

намагаються перекласти прийняття важливих рішень на них. 

4. Ставляться до часу як до майна (час – це гроші), яке можна 

економити, марнувати, втрачати, знаходити, інвестувати тощо.        

З американцем завжди краще наперед домовлятися про зустріч, 

навіть знаючи про принцип “відкритих дверей”, якого вони 

дотримуються, і навіть якщо американський колега працює в 

сусідньому кабінеті. Американці справді є доступними для 

спілкування, але не люблять, коли змінюється їх наперед складений 

розклад роботи. Дуже важливим є дотримання пунктуальності, 

приходячи на зустріч з американцем. 
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Конфліктні ситуації в між культурних колективах виникають 

унаслідок відмінностей в традиціях, цінностях, особливостях 

менталітету тощо. Чи можуть українці змінити свій менталітет і 

підлатуватись під американців і навпаки? Навряд чи. Але можна 

спробувати дізнатися більше про традиції і культуру один одного, 

бути готовим до компромісів та намагатися зрозуміти один одного. 

Необов’язково копіювати представників іншої країни. Навіть 

знання та розуміння культурних особливостей країни, з 

представниками якої виникли ділові стосунки, – це вже половина 

шляху до успішної співпраці. А якщо кожен з партнерів пройде цю 

“половину шляху”, виникає повне взаєморозуміння. 
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ІІІ. СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ 

3.1. Комплексні (наскрізні) ситуаційні вправи 

 

«Авіація України»: зона високої турбулентності 

 

Т.В. Співаковська, І.В. Парсенюк 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Міжнародний 

маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг» (для 

технічних спеціальностей). 

 

«Український літак Ан-148, оснащений французьким устаткуванням, 

– це вітрина наших спільних інтересів. Цей літак має обнадійливе 

майбутнє на міжнародному ринку. Сподіваюсь, що співпраця між  

«Антонов» і «Талес» буде розвиватися. «Антонов» – це відоме ім’я в 

світовій авіації», – з такою промовою на 47-му Міжнародному 

авіасалоні Ле Бурже 2007 виступив Перший віце-президент компанії 

Thales Avionics Electrical Systems, яка займається виробництвом 

авіаційної радіоелектроніки, пан Бенуа Тельє. 

 

Україна – одна з провідних світових 

авіаційно-космічних держав, що входить 

до сімки країн світу, які мають замкнений 

цикл виробництва авіакосмічної техніки 

(від розроблення до випуску кінцевої продукції). Лідерами в галузі 

літакобудування є два найбільші авіаційні заводи (Київський 

державний авіаційний завод «Авіант» і Харківське державне 

авіаційне виробниче підприємство) та розробник унікальних 

технологій (відомий АНТК ім. Антонова), які плідно співпрацюють 

вже понад 70 років. Результатами їх співпраці стало виробництво 

серії літаків «Ан»: від Ан-2 до Ан-148. «Антонов» – 

всесвітньовідомий бренд регіональних пасажирських, транспортних 

та військово-транспортних літаків малого, середнього та важкого 

класів. Ще ніхто в світі не створив літаків, рівних «Мрії» (Ан-225) 

та «Руслану» (Ан-124), і нікому не вдалося виготовити таку серію 
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регіональних турбогвинтових пасажирських літаків, якими є Ан-24. 

За оцінками експертів, сьогодні літаки сімейства «Антонов» 

експлуатуються в 42 країнах світу.  

У галузі авіації також працюють 26 приладобудівних 

конструкторських бюро (КБ) та заводів, що проектують і серійно 

виробляють різноманітне бортове обладнання. В Україні готують 

кваліфікованих спеціалістів для галузі літакобудування в багатьох 

вищих навчальних закладах, найбільш відомими серед яких є 

Національний авіаційний університет, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут» 

(факультет авіаційних та космічних систем) та Національний 

аерокосмічний університет «ХАІ». 

Українські авіаційні заводи беруть активну участь у 

міжнародних виставках та авіасалонах, таких як «Ле Бурже» 

(Франція), «LAAD» (Ріо-де-Жанейро), а також вже 5 років поспіль є 

організаторами власного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ». Але ситуація в 

авіаційній галузі України останніми роками була достатньо 

нестабільною, оскільки галузь зазнала значних реформувань, 

пов’язаних з інтеграційними процесами. Головні проблеми 

розвитку авіаційної галузі – нерозвиненість внутрішнього ринку 

через слабку купівельну спроможність замовників, відсутність 

лізингових схем та недосконалість кредитно-фінансової сфери. 

 

У 47-му Міжнародному авіаційно-космічному салоні «Ле Бурже 2007» 

взяли участь 1997 компаній (41 країна), які представили 140 літаків і 

вертольотів. Демонстрували свої літаки і найбільші в світі авіабудівні 

концерни – Airbus Industry, що об’єднує європейські національні 

авіабудівні компанії, та американська компанія Boeing, яка поглинула 

відомі фірми McDonnel Douglas та Lockheed. У рамках авіасалону 

відбулися заходи під загальною назвою «День Антонова», де були 

представлені новинки концерну «Авіація України» – літаки Ан-148 та 

«Руслан» Ан-124-100м-150. 

 

Історія створення концерну «Авіація України» 

Для забезпечення розвитку авіабудівної галузі, підвищення 

ефективності використання інтелектуального, технологічного, 
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економічного потенціалу та для забезпечення утримання марки 

«Ан» на передових позиціях у світі українським урядом було 

вирішено об’єднати в єдину структуру авіаційні заводи, 

конструкторські бюро та підприємства споріднених і підтримуючих 

галузей.  

Першою знаковою подією на цьому шляху стало створення в 

2005 р. Державної авіабудівної корпорації «Національне 

об’єднання “Антонов”». До її складу увійшли чотири авіабудівних 

підприємства — АНТК ім. Антонова, Харківське державне 

авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), авіаційний завод 

«Авіант» і державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації».  

Не всі фахівці галузі літакобудування були прихильниками 

створення корпорації, оскільки вважали недоцільним об’єднувати 

підприємства з різними показниками фінансової успішності.        

Так керівники «Антонова» стверджували, що Харківський 

авіаційний завод має колосальні збитки і завдяки об’єднанню 

прагнутиме перекласти їх на плечі трудових колективів АНТК та 

«Авіанта». Проти об’єднання виступили генеральний конструктор 

АНТК ім. Антонова П. Балабуєв та генеральний директор 

«Авіанта» О. Шевченко, які зауважили, що для об’єднання обрано 

найбільш жорстку форму, яка ліквідує самостійність та 

ініціативність учасників. Петро Балабуєв навіть пішов у відставку, 

висловивши тим самим протест проти хибної, на його думку, 

політики у стратегічній галузі. Тимчасова слідча комісія Верховної 

Ради з розслідування причин кризової ситуації в галузі 

літакобудування України теж намагалася не допустити створення 

концерну, пояснюючи це тим, що організаційно-правова форма 

концерну не відповідає національним інтересам України і є 

найменш пристосованою до ринкових умов та особливостей 

авіаційної галузі. Проти цієї інтеграції, яка суперечила 

антимонопольному законодавству України, виступив і 

Антимонопольний комітет України. Але Кабмін України доручив 

Держкомпідприємництву та Київській міській держадміністрації 

провести реєстрацію державної літакобудівної корпорації 

«Національне об’єднання “Антонов”» як юридичної особи. Пізніше 

на базі корпорації планувалось створити авіаційний концерн.  
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Так, у 2007 р. Постановою КМУ № 428 «Про створення 

державного авіабудівного концерну „Авіація України”» ліквідовано 

Корпорацію «Антонов» та створено новий авіаконцерн, який є 

державним об’єднанням і підпорядковується КМУ. До складу 

концерну входять 10 держпідприємств (ДП): АНТК ім. Антонова, 

завод «Авіант», ДП «Завод 410 цивільної авіації», ХДАВП, 

Науково-дослідний інститут «Буран», ДП «Харківське агрегатне 

конструкторське бюро», ДП «Харківський машинобудівний завод 

ФЕД», ДП «Новатор», КП «Радіовимірювач», а також ДП 

«Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес». 

Відповідно до статуту держконцерну, функції управління його 

діяльністю здійснює правління в складі шести осіб та генеральний 

директор – голова правління, який призначається та звільнюється з 

посади КМУ. Керівником новоствореного концерну став Олег 

Шевченко, який раніше обіймав посаду директора заводу «Авіант». 

Проти нового об’єднання виступили найбільший розробник 

двигунів в Україні КБ «Івченко Прогрес» та ЗАО «Мотор Січ», 

пояснюючи це небажанням втрачати інші замовлення, що не 

пов’язанні з концерном «Авіація України». 

 

Під час проведення «Дня Антонова» в «Ле Бурже» головною подією 

стала конференція, присвячена міжнародній співпраці в рамках проекту 

Ан-148. У ній взяли участь офіційні особи України і Франції, а також 

керівники підприємств-партнерів за програмою Ан-148. Розповідаючи 

про співпрацю з АНТК ім. О.К. Антонова щодо проекту Ан-148, голова 

Асоціації GIFAS Денуа Теллер сказав: «Антоновці мають дуже хороші 

шанси вийти на світовий ринок. Уже тепер багато французьких 

компаній прагнуть взяти участь в цьому проекті. Ми сподіваємося на 

розширення контактів. Салон “Ле Бурже” є дуже хорошим 

майданчиком для популяризації марки “Антонов” у світі».                    

По завершенні конференції всі учасники спостерігали за польотом      

Ан-148 – дебютанта авіасалону «Ле Бурже», який утілив у собі досвід, 

знання провідних авіаційних компаній 13 країн світу, а також новітні 

авіаційні технології.  
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Авіаційна продукція, яку випускають українські заводи 

сьогодні 

Вантажні літаки 

Ан-225 «Мрія». Літак надвеликої вантажопідйомності. Перший 

Ан-225 «Мрія» було побудовано в 1988 р., він використовувався 

для транспортування космічного корабля багаторазового 

використання «Буран». Після 1991 р. про «Мрію» забули, і літак 

декілька років простояв в аеропорту Гостомель, де його 

використовували як джерело запчастин для Ан-124 «Руслан» 

(оскільки Ан-225 «Мрія» був вироблений на основі «Руслана», у 

них багато однакових вузлів). У 2001 р. літак виокнав перший політ 

після простою. Сьогодні «Мрія» виконує комерційні вантажні 

перевезення у складі авіатранспортного підрозділу АНТК ім. 

Антонова – авіакомпанія «Авіалінії Антонова».  

Літак Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі. Його створено для 

перевезення великогабаритних, важких, довгомірних вантажів 

загальною масою до 250 т; міжконтинентального перевезення 

вантажів масою до 150 т; перевезення зовні на фюзеляжі важких 

великогабаритних моновантажів масою до 200 т; створення 

авіаційнно-космічних систем. На рахунку цього літака 240 світових 

авіаційних рекордів. Як літак, що піднявся в повітря з 

максимальною масою (злітна маса 640860 кг) і на якому 

встановлено найбільшу кількість авіарекордів, Ан-225 «Мрія» 

внесено до Книги рекордів Гіннесса. 

У світі існує всього один екземпляр «Мрія», до 2008 р. 

планують закінчити другий екземпляр літака, будівництво якого 

було припинено в кінці 1980-х рр. Сьогодні для його добудови 

потрібно близько $90 млн, а з урахуванням проведення необхідних 

випробувань – $120 млн. У бюджеті 2007 р. передбачено 761,3 млн 

грн на державну підтримку літакобудування. Можливо, незабаром 

у світі з’явиться нова «Мрія».  

Ан-124-100 «Руслан». «Руслан» сьогодні не має аналогів у 

світі. Кілька років тому було зафіксовано світовий рекорд: 

«Руслан» підняв у небо генератор фірми «Сіменс» масою в 137 т 

(цей факт занесено до книги рекордів Гіннесса). І це не межа – 

«Руслан» може перевозити до 150 т вантажів, зокрема таких 
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великогабаритних вантажів, які неможливо перевезти залізничним, 

автомобільним та іншими видами транспорту (крани, турбіни, 

бурові установки, вишки). З нормальним навантаженням 120 т 

«Руслан» може виконувати перевезення на відстань 4500 км зі 

швидкістю 850 км/год. Літак оснащено навантажувально-

розвантажувальним обладнанням (два крани вантажопідйомністю 

до 10 т). 

У рамках «Ле-Бурже 2007» АНТК ім. Антонова отримав 

сертифікат на модернізацію літака Ан-124 «Руслан».                    

Цей сертифікат повністю відповідає міжнародним стандартам, які 

планують ввести в 2012 р. Ан-124 «Руслан» – перший літак на 

території колишнього СРСР, який отримав сертифікат з такими 

характеристиками.  

Ан-32. Загалом було створено понад 350 літаків Ан-32 та його 

модифікацій, більшість з яких продовжують експлуатуватися у     

22 країнах (Індії, Колумбії, Мексиці, Перу, Бангладеш тощо). У 

своєму класі ці літаки мають найвищий рейтинг за вартістю. Зараз 

на заводі «Авіант» проводять роботи з модернізації літака Ан-32 з 

метою поліпшення його характеристик: збільшення ресурсу 

двигуна, вантажопідйомності та дальності польоту.  

Різні модифікації Ан-32 можуть використовуватись для 

перевезення вантажів масою до 7,5 т в умовах спекотного клімату 

(до + 55оС) і високогір’я (аеродроми на висоті до 4500 метрів); для 

гасіння лісових пожеж та пожеж у важкодоступних місцях (може 

перевозити до місця пожежі близько 8 т вогнегасної рідини); для 

десантування парашутистів-пожежників (27 чоловік) та скидання 

пожежного знаряддя. 

У 2007 р. українські літакобудівники розпочали модернізацію 

літака Ан-32 для військово-повітряних сил Індії.                           

Вже запропоновано варіант оновленого літака з поліпшеними 

характеристиками та обладнанням. 

Ан-74. Ан-74 – вантажопасажирський літак різного 

призначення з максимальним комерційним навантаженням 10 т або 

52 особи. У літаках серії Ан-74 втілилося прагнення конструкторів 

на базі однієї авіаційної платформи об’єднати максимум функцій: 

перевезення пасажирів, вантажів, техніки. Серед військових 
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завдань – перевезення і десантування солдатів і вантажів, 

патрулювання і транспортування поранених.  

Ан-74-200 серії «ТК» може бути переобладнаний з 

транспортного на пасажирський силами екіпажа протягом усього 

60 хв. У повітряно-десантному варіанті в пасажирській кабіні Ан-

74-200 розміщуються до 42 парашутистів у повному 

обмундируванні. Унікальна різноманітність функцій Ан-74-200 

включає декілька санітарних варіантів. Літак легко пристосувати 

для перевезення хворих і поранених, установивши спеціальне 

устаткування, що забезпечує кріплення до 42 носилок та робочого 

місця медпрацівника. 

Пасажирські літаки 

Ан-148. Близькомагістральний пасажирський літак, 

розрахований на перевезення від 70 до 90 пасажирів на відстань 

5000 км. Ан-148 створено відповідно до концепції «більш 

електричного літака» (частина приводів системи керування 

польотом літака живиться від бортової електромережі). 

Впровадження цієї революційної технології підвищує безпеку 

літака в цілому. Літак Ан-148 обладнано електроустаткуванням 

фірми Thales (Франція), новітніми лазерними волоконно-оптичні 

курсовертикалями фірми Litef (Німеччина) та автоматами захисту, 

розробленими фірмою Crouzet Automatismes (Франція). Ан-148 – 

перший у світі літак, оснащений таким устаткуванням. Згідно з 

експертними оцінками, Ан-148 на 25-30 % перевершує за 

економічністю в експлуатації літаки аналогічного класу. 

Сьогодні на виробничій базі АНТК ім. Антонова вже складено 

й передано на льотні випробування два дослідні екземпляри        

Ан-148, будівництво третього майже завершено. На заводі «Авіант» 

і ВАТ «Воронізьке літакобудівне товариство» (Росія) розпочато 

будівництво перших серійних Ан-148.  

Казахська авіакомпанія SCAT підписала контракт на купівлю в 

2007–2008 рр. семи літаків Ан-148-100, один Ан-148 придбала 

авіакомпанія «Беркут» (Казахстан). Авіакомпанія «Політ»             

(м. Вороніж, Росія) та лізингова компанія «Ілюшин Фінанс Ко» 

(Росія) мають намір придбати 10 регіональних літаків Ан-148. 

Також підписано угоду про наміри з авіакомпанією «Аеросвіт» на 
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поставку 10 літаків Ан-148-100В. На міжнародній виставці «LAAD 

2007» українським літаком Ан-148 зацікавились країни Латинської 

Америки.  

Ан-140. Пасажирський салон літака Ан-140 у базовій 

конфігурації розрахований на перевезення 52 пасажирів на відстань 

до 3700 км. Регіональний літак призначено для пасажирських і 

змішаних вантажопасажирських перевезень. Конструкція Ан-140 

містить допоміжну силову установку, яка забезпечує автономну 

експлуатацію літака на необладнаних аеродромах. Основні 

особливості літака Ан-140 – це можливість використання в умовах 

високогір’я, жаркого і холодного клімату, на невеликих аеродромах 

(зокрема ґрунтових); високий рівень комфорту за рахунок низького 

рівня шуму і вібрації в салоні; найвища в своєму класі місткість 

багажно-вантажних приміщень, зокрема для ручної поклажі; висока 

паливна ефективність; висока надійність; низький рівень витрат на 

технічне обслуговування й експлуатацію.  

Серійне виробництво Ан-140 здійснюється на ХДАВП            

(м. Харків, Україна), ВАТ «Авіатор – авіаційний завод» (м. Самара, 

Росія), на підприємстві HESA (м. Ісфахан, Іран). 

Літак Ан-140 вийшов на регулярні рейси авіаліній у березні 

2002 р. Авіакомпанії України активно експлуатують поки що 

чотири літаки Ан-140. Цей літак за короткий термін встиг 

завоювати довіру і досягти успіху не лише на внутрішніх трасах 

України, але й у багатьох інших країнах. Керівництво ХГАВП веде 

активні переговори про продаж літаків у країни СНД і далеке 

зарубіжжя. 

Ту-334. Перспективним напрямом нині є освоєння 

ближньомагістрального літака Ту-334 – представника дуже 

модного сьогодні класу «літаків-стомістників», що користуються 

підвищеним попитом у світі. За деякими прогнозами, в найближчі 

два десятиліття світовому авіатранспорту буде потрібно не менше  

2 тис. подібних літаків.  

Задуманий ще наприкінці 1980-х рр., цей літак було створено на 

заміну Ту-134 з п’ятирічним випередженням основних конкурентів 

(американської компанії «Boeing» та західноєвропейського 
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консорціуму «Airbus Industry», що разом контролюють близько 80% 

світового ринку пасажирських авіалайнерів).  

Конструкція і технологія виготовлення цього літака – результат 

багаторічної роботи численних колективів розробників Росії та 

України. Так, у 1993 р. було укладено угоду між урядом двох країн 

про спільне виробництво літака Ту-334. Проте2005 р. Росія ледве не 

розірвала угоду про співпрацю, побоюючись негативних наслідків 

об’єднання підприємств авіаційної галузі України. Але в 2007 р. 

завод «Авіант» поновив участь у складанні літаків Ту-334.  

Також тривають переговори з Іраном щодо передачі ліцензії та 

організації спільного виробництва літаків. Літак Ту-334 зацікавив 

багато авіакомпаній України, Росії та інших країн. У рамках 

проведення IV Міжнародного авіаційно-космічного авіасалону 

«Авіасвіт ХХІ» (2006 р.) між дочірнім підприємством                  

ЗАТ «Проект-3000», ВАТ «Туполєв» та авіазаводом «Авіант» 

підписано контракт на поставку 20 літаків Ту-334. Отже, потрібно 

якомога швидше пройти сертифікацію та розробити нетрадиційні 

для вітчизняних підприємств схеми фінансових розрахунків, що 

підвищать привабливість купівлі літака. 

Військово-транспортні літаки 

Ан-70. Середній широкофюзеляжний військовий транспортний 

літак, що може перевозити 30–35 т вантажів і техніки (таких як 

вантажні контейнери, самохідна колісна та гусенична техніка) на 

відстань 4–5 тис. км, призначений для заміни Ан-12 та Іл-76.         

До фюзеляжу Ан-70 можуть вміститися майже всі види військової 

техніки будь-якої країни світу. Основними особливостями Ан-70 є 

поєднання унікальних транспортних можливостей з низькими 

експлуатаційними витратами. Для перевезення однієї тонни 

вантажу на один кілометр потрібно лише 126 г пального, а не 320, 

як для інших моделей. Крім того, злітно-посадкова смуга для цього 

літака може мати як бетонне, так і ґрунтове покриття та довжину 

всього 600 м, а не три кілометри, яку мають далеко не всі 

аеропорти. Експлуатувати літак автономно у відриві від аеродрому 

базування можна протягом 30 діб.  

Ан-70 – спільний україно-російський проект. Але з 2007 р. Росія 

припиняє його фінансування, так як він не входить до пріоритетних 
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проектів Росії та конкурує з національним проектом військово-

транспортного Іл-76МФ. Майбутнє літака Ан-70 ще не вирішено. 

Можливо Ан-70 має потенціал використання в цивільному варіанті. 

 

«Основними суб’єктами міжнародної конкуренції є компанії, однак 

країна базування відіграє центральну роль у досягненні міжнародного 

успіху компаній. Конкурентні переваги отримують компанії, які 

базуються в тих країнах, що дозволяють швидко набути 

спеціалізованих ресурсів та досвіду». 

М. Портер 

 

Конкуренція на міжнародному ринку літакобудування 

Нині цей ринок є досить насиченим, на ньому конкурують не 

окремі компанії, а авіаційні держави. Для забезпечення 

конкурентної стійкості своїх позицій на світовому ринку ці 

держави в останні роки чимало зробили для міжнародної інтеграції 

національної авіапромисловості, підвищення технологічного рівня 

проектування і виробництва літаків, надання активної фінансової 

підтримки авіабудівникам. Відбулися послідовні реструктуризація і 

злиття компаній-авіавиробників в США і Західній Європі, 

внаслідок чого в цих регіонах залишилось лише по одній компанії 

зі створення і виробництва цивільних пасажирських літаків 

місткістю більше 100 місць – Boeing та Airbus. Правила гри на 

світовому авіаринку диктують саме ці два авіабудівні гіганти.  

Boeing. Американська компанія Boeing – один з найбільших 

світових виробників авіаційної, космічної і військової техніки. 

Компанія працює в найбільш доходному сегменті світового 

авіаринку – пасажирських магістральних літаків. У структурі 

Boeing функціонують два великі підрозділи: Boeing Commercial 

Airplanes, що займається будівництвом цивільних літаків, та 

Integrated Defense Systems, що здійснює космічні та військові 

програми. Після злиття з компанією McDonnell Douglas в 1997 р. 

лідерство компанії Boeing зміцнилося за рахунок поповнення 

модельного ряду літаками Douglas. Кількість зайнятих в компанії 

Boeing – понад 153 тис. осіб. Заводи компанії розташовані в           

67 країнах світу. Boeing поставляє свою продукцію в 145 країн світу 
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та співпрацює з більш ніж 5200 постачальниками в 100 країнах. 

Виручка в 2005 р. склала $54,8 млрд (у 2004 –  $52,4 млрд), чистий 

прибуток – $2,6 млрд ($1,9 млрд). Сьогодні компанія випускає 

моделі пасажирських літаків Boeing 737, Boeing 747, Boeing  767, 

Boeing 777, Boeing Business Jet і Boeing 787. Початок комерційної 

експлуатації Boeing 787 запланована на 2008 р., але вже на 

авіасалоні «Ле Бурже 2007» компанія отримала на нього                 

50 замовлень. Загалом, сьогодні в світі експлуатується понад         

12 тис. цивільних літаків виробництва компанії Boeing, що 

становить близько 75 % усього світового парку. Для українських 

авіабудівників компанія Boeing є конкурентом не лише в сегменті 

проектування та виробництва пасажирських літаків. Boeing вивчає 

можливість створення найбільшого в світі літака «Пелікан» з 

розмахом крил близько 150 м і фюзеляжем, що перевищує за 

довжиною футбольне поле. У разі реалізації цього проекту 

«Пелікан» конкуруватиме з українським Ан-225 «Мрія» і стане 

найбільшим літаком у світі. Його конструкція дозволятиме 

перевозити до 1400 т вантажів – у 5 разів більше, ніж Ан-225. Утім, 

немає ніяких гарантій того, що цей літак буде запущено у 

виробництво.  

Airbus. Другою найбільшою авіабудівною компанію вважать 

Аirbus, яка також працює в сегменті пасажирських магістральних 

літаків. У 2001 р. згідно із законодавствством Франції компанію 

було об’єднано в акціонерне товариство. Єдиним акціонером Airbus 

є компанія EADS. Штат співробітників Airbus становить близько   

50 тис. осіб і зосереджений в основному в чотирьох європейських 

країнах: Франції, Німеччині, Великобританії, Іспанії. Фінальне 

складання продукції проводиться на заводах компанії в містах 

Тулуза (Франція) і Гамбург (Німеччина). Модельний ряд продукції 

Airbus відкриває літак A300. Пізніше Airbus почав розробляти 

проект A320 з інноваційною системою управління fly-by-wire. A320 

був великим комерційним успіхом для компанії. Розширена версія 

А320 відома як A321 і конкурує з моделями Boeing 737. Новий 

літак А-380 у транспортному варіанті може стати конкурентом 

українському рекордсмену Ан-124 «Руслан». Також Airbus 

конкурує з українськими літакобудівниками в сегменті 
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виробництва військово-транспортних літаків. Конкурентом Ан-70 

вважать літак Airbus А400М, створення якого почалось у 2003 р. у 

північній Німеччині. Слід зазначити, що в кінці 1990-х рр. А400М, 

перебуваючи на стадії креслення, переміг в тендері на кращий 

середній військово-транспортний літак, обійшовши при цьому вже 

готовий український літак Ан-70. У 2007 р. на авіасалоні «Ле 

Бурже» компанія Airbus стала лідером за кількістю підписаних 

контрактів, поповнивши свій портфель твердими замовленнями на 

425 авіалайнерів на загальну суму $75 млрд. Серед замовників 

Airbus – авіаперевізники з Гонконгу, Індонезії, Росії тощо. 

Наприклад, «Аерофлот» підписав контракт на 22 літаки A350, а 

авіакомпанія S7 (колишній «Сибір») придбала 25 лайнерів A320.  

У нішах вантажної та регіональної пасажирської авіації 

основними українськими конкурентами є компанії «другої 

величини» – бразильська Embraer, канадська Bombardier, іспанська 

CASA та італійсько-американська Lockheed Alenia, щорічні доходи 

яких обчислюються мільярдами доларів. 

Bombardier. Компанія Bombardier Inc. – світовий лідер з 

розроблення та виробництва інноваційних рішень у сфері 

транспорту – від регіональних літаків і літаків бізнес-класу до 

рухомого складу і устаткування для рельсового транспорту. Доходи 

компанії у фінансовому році, що завершився 31 січня 2007 р., 

склали приблизно $14,8 млрд. Літаки компанії Bombardier є 

серйозними конкурентами українських регіональних літаків Ан-140 

і Ан-148.  

Embraer. Бразильська авіабудівна компанія Embraer займає 

почесне четверте місце на світовому ринку цивільної авіації. 

Компанія має 36-річний досвід роботи в конструюванні, 

розробленні, виробництві, реалізації і післяпродажному 

обслуговуванні літаків для цивільних авіаліній, бізнес-авіації, 

урядового і військового ринків. Представництва і центри з 

обслуговування клієнтів розміщені не тільки в Бразилії, а і в США, 

Франції, Португалії, Китаї та Сингапурі. Станом на 31 березня  

2006 р. у компанії Embraer працювало понад 17 тис. осіб, обсяг 

невиконаних замовлень компанії становить $10,4 млрд. На 

недавньому авіасалоні «Ле Бурже 2007» Embraer підписала  
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контракт з Бразильськими авіалініями (BRA) на постачання           

20 Embraer 195 на суму $730 млн. 

Останніми роками загострилася конкуренція українських 

авіабудівників з російською «Об’єднаною авіабудівельною 

корпорацією» (ОАК), особливо із заводом «Цивільні літаки 

Сухого». Компанію «Цивільні літаки Сухого» створено в 2000 р. з 

метою відокремлення цивільних і військових програм холдинга 

«Сухой» і прискорення процесу створення нових зразків авіаційної 

техніки цивільного призначення. Найбільш масштабна цивільна 

програма компанії на сьогодні – серія регіональних пасажирських 

літаків RRJ, які є конкурентами українського літака Ан-148. Серія 

російських регіональних літаків розробляється спільно з компанією 

Boeing, яка надає консультаційну підтримку з питань дизайну, 

розроблення, маркетингу і продажів, виробництва та сертифікації 

літака. Серія RRJ складається із шести версій літаків з 

оптимізованою пасажиромісткістю (60, 75 і 95 місць) і дальністю 

польотів (базова і збільшена дальність перельотів). Перспективний 

обсяг продажів літаків серії RRJ оцінюється у понад $12 млрд. 

Загальний прогнозований попит на цю серію становить близько  

800 машин протягом 20 років. Планується, що ціна на літаки RRJ 

буде на 10 – 15 % нижча за зарубіжні аналоги. На авіасалоні «Ле 

Бурже 2007» російський авіаційний завод «Сухой» підписав 

контракт на постачання 10 регіональних літаків RRJ їх першому 

покупцеві – італійській авіакомпанії ItAli на суму $283 млн.  

Потенційними конкурентами українських авіабудівників є також 

іспанська компанія САSA та італійсько-американська Lockheed 

Alenia. Так, іспанський літак CN 295 – основний конкурент 

українського транспортника Ан-32. А літак C27J Spartan 

італійсько-американського виробництва конкурує з пасажирським 

Ан-74.  

Таким чином, Україна у виробництві великих та середніх 

пасажирських літаків конкурує з лідерами світового ринку Boeing і 

Airbus. У сегментах виробництва вантажних та регіональних 

пасажирських літаків основними українськими конкурентами є 

бразильська Embraer, канадська Bombardier, іспанська CASA, 
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італійсько-американська Lockheed Alenia та російська компанія 

«Цивільні літаки Сухого». 

 

47-й Міжнародний авіаційно-космічний салон «Ле Бурже» виявився 

успішним для багатьох компаній в галузі літакобудування. За тиждень 

роботи виставки було підписано рекордну кількість контрактів, а їх 

сумарна вартість перевищила $100 млрд. Якщо говорити про 

досягнення окремих компаній, то левова частка підписаних контрактів 

належить європейськогму концерну Airbus, який поповнив свій портфель 

замовленнями на 425 авіалайнерів. Його головний конкурент – 

американська компанія Boeing – отримала замовлення на 50 нових 

далекомагістральних літаків 787-ї моделі.  

Авіасалон «Ле Бурже 2007» виявився вдалим і для України,оскільки 

було підписано контракт на постачання десяти літаків Ан-148. 

Покупець – російська компанія «Політ». Загальна сума контракту сягає 

$200 млн, але покупець розраховуватиметься протягом п’ятнадцяти 

років. Куплені літаки будуть складені зусиллями київського заводу 

«Авіант» і Воронізького літакобудівного товариства в Росії. Успіху  

Ан-148 в Ле Бурже сприяло те, що в березні літак отримав сертифікат 

льотної придатності за нормами Міждержавного авіаційного 

комітету країн СНД і Балтії, а отже й доступ на ці ринки збуту. 

 

Європейські бар’єри  

Ускладнює становище авіабудівників України і загострення 

стосунків між Сходом і Заходом. Хоча холодна війна між ними 

закінчилася в 90-і роки минулого століття, деякі її прийоми все ще 

використовує Євросоюз. Зокрема, це стосується обмежень на 

експлуатацію в Європі літаків так званого східного виробництва, до 

яких, зокрема, відносяться й українські «Ани». Майже всі 

європейські країни дотримуються політики, спрямованої на 

підтримку європейських авіавиробників та усунення «східних 

конкурентів».  

Ще одним кроком для витіснення українських літаків з 

європейського простору є підвищення оплати за послуги ЕАSА у 

сфері сертифікації і нагляду. Так, раніше для транспортних літаків 

оплата складала 168 тис. євро за подання заяви і 130 євро за кожну 
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годину роботи експертів. Тепер усі процедури повинен оплачувати 

розробник. При цьому розмір плати за подання заяви зріс до       

1,06 млн євро, а година роботи експерта подорожчала до 225 євро. 

Для великих міжнародних авіарозробників або промислових 

структур ця сума плюс додаткова оплата супутніх процедур не є 

великою проблемою. Але для експлуатантів української продукції 

такі умови руйнівні, тому вони змушені відмовитись від 

українських літаків. 

 

Попит на українські літаки 

Традиційними ринками збуту українських літаків є країни СНД, 

Близького Сходу, Північної Африки та Латинської Америки. 

Головна ніша авіабудівників України – регіональні пасажирські 

(Ан-140 і Ан-148), а також середні і важкі транспортні літаки     

(Ан-70 і Ан-124 «Руслан»). У світі було випущено близько             

22 тис. літаків марки «Ан», з яких дві третини вже списано, але 

приблизно 7 тис. машин продовжують літати. Тільки одна ця 

обставина мала б забезпечити українському авіабудуванню велику 

кількість замовлень. Але за останні п’ять років уся авіаційна 

промисловість України випустила лише двадцять два літаки – за всі 

роки незалежності вітчизняна авіаційна промисловість так і не 

змогла вийти на їх серійне виробництво. 

 

Модель 

літаків 

Прогнозований 

попит до 2022 р. 

Ціна літака, 

млн дол. 

Можливість виробництва 

з урахуванням ресурсів 

Ан-32 30 8 3-5 

Ан-70 560 50-60 25-35 

Ан-74 120 12-18 6-8 

Ан-124 70 120-150 3-5 

Ан-140 600 9-11 20-25 

Ан-148 250 22-24 12-14 

 

Попит на внутрішньому ринку 

За підрахунками фахівців галузі пасажиропотік на внутрішніх 

повітряних лініях України в 2006–2010 рр. збільшиться майже 

вдвічі і перевищить мільйон осіб на рік. З урахуванням природного 
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виведення з експлуатації літаків Ан-24 і Як-40, для оновлення 

парку регіональних машин і підтримання зростаючого попиту на 

внутрішні перевезення українським авіакомпаніям у найближчі 

п’ять років знадобиться як мінімум двадцять один літак Ан-140 і 

тринадцять Ан-148. Для закупівлі такої кількості техніки потрібно 

400 – 470 млн грн на рік. Таких коштів вітчизняні авіаперевізники 

не мають. Оновлення парку регіональних літаків вітчизняного 

виробництва передбачено в Державній програмі використання 

літаків в Україні. Згідно з цим документом, у 2006–2010 рр. у країні 

планують створити лізингову компанію, яка забезпечить ефективні 

схеми придбання й експлуатації Ан-140 і Ан-148, організацію 

центрів технічного обслуговування нових літаків і підтримки 

споживачів. Також планують розробити закони, які дозволять 

знизити вартість лізингу літаків вітчизняного виробництва й 

компенсувати частину витрат авіакомпаній на придбання літаків, а 

також забезпечити створення низки преференцій для авіакомпаній, 

що купують вітчизняну авіатехніку. 

 

Попит на світовому ринку 

У найближчі 10 років світовий ринок військово-транспортних 

машин короткого зльоту та посадки Ан-70 оцінюється в 400 літаків: 

регіональних пасажирських (турбогвинтових) Ан-140 – в            

600-800 машин, регіональних пасажирських (реактивних) Ан-148 – 

700, важких транспортних Ан-124 – 60, регіональних вантажних 

Ан-74 – 400-450. Причому, за оцінками розробників, попит на ці 

літаки буде сталим ще 20-30 років. Тобто потенційно можна 

продати 2,1-2,3 тис. літаків на $28-35 млрд. Пік попиту очікується в 

2007-2009 рр., коли почнуться масові списання Ан-24 і Ан-12, що 

вже відпрацювали свої ресурси. Саме на ці моделі українських 

літаків був найбільший попит світової авіації в 1990-х рр.  

Однак завод «Авіант» і ХДАВП не зможуть скласти таку 

кількість літаків. Сьогодні потужності заводів дають змогу 

складати  до десяти літаків на рік: «Авіант» складає Ан-32, Ан-70, 

Ан-148; ХДАВП – Ан-74 і Ан-140. За найоптимістичнішими 

прогнозами, до 2010 р. щорічне виробництво на цих заводах може 

бути збільшено до 50-60 машин, до 2013-го – до 100. Тобто в 
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найближчі десять років українські підприємства зможуть поставити 

на ринок не більше 400-500 літаків на $7-9 млрд.  

Інші літаки марки «Ан», яких потребує ринок авіаперевезень, 

складатимуть в країнах-партнерах. Літаки «Ан» вже виробляють в 

Росії та Ірані. У Новосибірську складають Ан-38 з американським 

двигуном, у Самарі – Ан-140, в Омську – Ан-3, у Воронежі –       

Ан-148, в Ульяновську – Ан-124. В Ірані на виробничій базі 

літакобудівної компанії HESA складають Ан-140 – усього іранці 

планують скласти близько 80 машин. Українськими літаками      

Ан-32, які є найбільш пристосованими до умов жаркого клімату та 

непідготовлених аеродромів, зацікавлені військово-повітряні сили 

Пакистану. Якщо всі ці потужності будуть цілком завантажені, 

Україна одержуватиме ліцензійні відрахування в розмірі 5–15% від 

заводської вартості літаків, що в сумі становить $2-4 млрд.           

Ще $2-3 млрд українські підприємства зможуть заробити на 

поставках запчастин. 

Авіаційна галузь України – одна із стратегічних галузей, які 

визначають імідж країни як виробника високотехнологічної 

продукції. Водночас у галузі є багато проблем, зумовлених 

недостатнім фінансуванням, недостатнім досвідом просування 

продукції на зовнішніх ринках, слабкою купівельною 

спроможністю замовників на внутрішньому ринку, брак лізингових 

схем та недосконалістю кредитно-фінансової сфери. Але галузь 

повинна розвиватися та стати візитною карткою України в світі. 

Отже, треба шукати відповідні шляхи для того, щоб підвищення її 

конкурентоспроможності на світовому ринку, щоб зробити її 

галуззю міжнародної спеціалізації України.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Виконайте SWOT-аналіз для концерну «Авіація України» на 

міжнародному ринку. 

2. Як впливає імідж країни походження на сприйняття 

зарубіжними покупцями продукції концерну? 

3. На основі ромбу детермінантних переваг М. Портера 

проаналізуйте міжнародну конкурентоспроможність авіаційної 

галузі України.  
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4. Запропонуйте рекомендації щодо зміцнення позицій концерну 

на міжнародному ринку. 

 

Джерела інформації: Каніщенко О.Л., Гавриленко Т.В. Нове у викладанні 

маркетингу. Кейс «Київський завод “Авінт”: тернистий шлях до 

міжнародного успіху» // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 1. – С. 55–61; 

Куприянов А.С. Украина на мировом рынке авиационной продукции: 

проблемы кластеризации и концентрации // Бизнес Информ // – 2007 – №3-4– 

С. 92-98; Тагир Имангулов. «Антонов» не должен упасть // Укр. деловой 

журн. «Экперт» – №15 (66). – 2006. – С. 13–21; Нина Штикова. Должны 

взлететь // Укр. деловой журн. «Экперт» // – № 9 (107). – 2007; Все об 

украинской авиации – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

http://www.wing.com.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету; 

Аэрокосмический портал Украины – Електрон. дан. – 2008. – Режим 

доступу: http://space.com.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. 

 

 

 

Акумулятори «ISTA»: новий крок до «мрії» 
 

С.Ф. Красніков, С.В. Співаковський 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетинговий 

менеджмент», “Збутова діяльність”, «Промисловий 

маркетинг», «Маркетинг» (для технічних спеціальностей). 

 

Підводячи підсумки діяльності за 2007 р., директор з 

маркетингу та збуту ТОВ «Торговий дім “ISTA”», однієї зі 

структурних одиниць Національної акумуляторної корпорації 

«ISTA» (НАК «ISTA», www.ista.com.ua), Кирило Миколайович 

Білик замислився над пріоритетами наступних років: як протидіяти 

скороченню частки ринку; як найкраще скористатися вже набутим 

досвідом та можливостями сучасного устаткування, 

установлюваного у виробничих цехах підприємств корпорації. 

Темпи зростання автомобільного парку, напрями розвитку 
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автомобільної галузі та ринку акумуляторів потребують прийняття 

важливих стратегічних і тактичних рішень. 

 

Історія розвитку корпорації 

За радянських часів Україна не мала власних потужностей з 

виробництва акумуляторів для автомобільного транспорту. Основні 

підприємства розміщувались у Росії та Казахстані, неподалік від 

родовищ із вмістом свинцю. 

Національна акумуляторна корпорація 

«ISTA» – це перший  вітчизняний виробник 

стартерних свинцево-кислотних акумуляторів 

(далі “акумулятори”). Перші акумулятори 

зійшли з конвеєра у 1994 р. завдяки співпраці 

науковців, фахівців, менеджерів та інвесторів 

багатьох компаній. Технологічним донором проекту була 

всесвітньо відома німецька компанія Varta Autobatterie. Поєднання 

визнаних у світі технологій із досвідом вітчизняних працівників 

дало змогу в досить короткий термін увести в експлуатацію 

виробничі потужності. В процесі виробництва акумуляторів 

використовуються сировина та матеріали вітчизняного та 

іноземного походження – свинець та сплави (Україна, Казахстан); 

моноблоки та кришки (Україна, Чехія); індикатор рівня заряду 

«magic eye» (Туреччина, Японія); сепараторні стрічки (Велика 

Британія, Південна Корея) тощо. 

Висока якість, конкурентоспроможна на той час ціна та 

дефіцит на вітчизняну продукцію дали змогу швидко завантажити 

технологічне обладнання підприємства, а його збутові структури 

поступово збільшували кількість партнерів в Україні та 

розширювали мережу дилерів в країнах СНД, які й досі 

залишаються основними експортними ринками. 

На сьогодні до складу Корпорації входять декілька 

підприємств, що забезпечують повний цикл розроблення, 

виробництва («ISTA-Центр», «ДДЗ «Енергоавтоматика», 

«Інтерпласт»), продажу («Торговий дім «ISTA») та утилізації 

(«Укрсплав») акумуляторів. Чисельність працівників та інженерно-

технічних робітників сягає півтори тисячі осіб. 
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Продукція та організація виробництва 

Близько 90 % обсягу продажів НАК «ISTA» в Україні припадає 

на акумулятори торгових марок «ISTA» (серії – Classic, Standard, 

Universal, Silver, Professional Truck) та «OBERON» (серії – Gold, 

EuroStandard, Professional Truck). Цільовими ринками для торгової 

марки «ISTA» є Україна та країни СНД, а для «OBERON» – країни 

Європи. Серія Professional Truck призначена для вантажних 

автомобілів. Акумулятори серії Classic призначені для споживачів, 

для яких ціна – найважливіший критерій вибору. Серії 

EuroStandard та Standard – найбільш популярні серед вітчизняних 

та іноземних споживачів, вони є втіленням формули «висока якість 

за доступною ціною». Торгові марки «Universal», «Silver» та «Gold» 

спрямовані на різні сегменти преміум-класу, вони забезпечують 

поєднання найсучасніших технологій, якісних комплектуючих та 

широкого асортименту. 

Решта 10 % продажів НАК «ISTA» належить акумуляторам 

«Volta», «Armada», «Power Ultra» та іншим, що виробляються на 

замовлення партнерів у Росії та інших країнах.  Головна мета 

виведення цих марок на ринок – набуття іміджу продукції 

європейського виробника, більш високої якості та надійності. 

Найближчим часом для посилення ринкових позицій НАК 

планує запустити на ринок нову марку акумуляторів – «Stayer», що 

вироблятимуться на нових технологічних лініях з використанням 

комплектуючих, які пройшли аудит відомого французького 

автовиробника – компанії Renault. Це дозволить привернути увагу 

найвибагливіших споживачів та посилити свої позиції у преміум-

сегменті. Потребу в розширенні асортименту продукції зумовлено 

зокрема й посиленням конкуренції – боротьбою за додаткове місце 

на торгових полицях роздрібних торгових точок. Товари НАК 

«ISTA» перебувають на різних етапах життєвого циклу, призначені 

для різних країн та цінових сегментів (табл. 1). 

Нові види продукції в корпорації розробляють спільно відділи 

маркетингу, збуту, наукові та виробничі підрозділи. 

Основним компонентом для виробництва акумуляторів є 

свинець. Україна не має власних корисних копалин, що містять 

свинцеві руди. Тому для підвищення власної гнучкості, тобто 
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збільшення незалежності від сторонніх постачальників та 

можливих коливань цін на світових ринках, а також поліпшення 

екології довкілля, за рахунок можливості переробки використаних 

акумуляторів, які  б у протилежному випадку забруднювали 

довкілля, в Україні було прийнято рішення побудувати завод з 

перероблення свинцевого лому «Укрсплав». Тепер він значною 

мірою задовольняє власні потреби Корпорації у свинцевій 

сировині. 

Таблиця 1 

Маркетингові показники торгових марок НАК «ISTA» 

Торгова марка 

акумулятора 

Маркетингові показники 

Етап життєвого 

циклу 

Ціновий 

сегмент 

Частка продажу 

в обсязі 

продажів 

корпорації, % 

Цільовий 

ринок 

збуту 

ISTA Universal Упровадження Високий 6 Україна 

ISTA Silver Зростання Високий 5 Україна 

ISTA Standard Зрілість Середній 33 
Україна/

СНД 

ISTA Classic Спад Низький 24 
Україна/

СНД 

ISTA Professional 

Truck 
Зрілість Середній 10 

Україна/

СНД 

OBERON Gold Зрілість Високий 7 Європа 

OBERON 

EuroStandard 
Зростання Середній 12 Європа 

OBERON 

Professional 

Truck 

Зрілість Середній 3 Європа 

Stаyer Розроблення Високий - 
Україна/

СНД 

 

На світовому ж ринку протягом 2004–2007 рр. спостерігається 

постійне підвищення ціни на свинець. Оператори ринку свинцю як 

індикативні ціни використовують інформацію про торги 

Лондонської біржі металів. Середньорічна ціна в 2006 р. становила 

$1287 за тону, що на 26,5 % більше, ніж роком раніше.                    
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За прогнозами аналітиків така тенденція збережеться і надалі. Ціни 

на поліпропілен та поліетилен як продукт нафтопереробки, що теж 

застосовують у виробництві корпусів акумуляторів, мають 

тенденцію до повільного зростання. 

Нині на підприємствах корпорації провадиться програма 

модернізації, що дасть змогу збільшити випуск продукції із трьох 

до п’яти мільйонів акумуляторів. Важливим результатом цього має 

стати також удосконалення системи менеджменту якості 

підприємства (відповідно до міжнародного стандарту                   

ISO 16949/2002, що використовується під час виробництва 

автокомпонентів) для виконання суворих вимог транснаціональних 

автомобільних корпорацій, які планують розвиток складання своїх 

автомобілів в Україні та сусідніх країнах (Volkswagen Group – в 

Україні, Росії, Казахстані, Hyundai – у Словаччині, Ford, Toyota, 

Renault, Suzuki – у Росії тощо). Співпраця з такими компаніями 

може піднести авторитет корпорації як серед безпосередніх 

споживачів, тобто звичайних водіїв, так і серед компаній із 

продажу автозапчастин, що просувають на ринок продукцію 

корпорації. 

 

Ринок акумуляторів 

Основними групами споживачів стартерних акумуляторів є 

власники таких транспортних засобів: 

 мототехніки (акумулятори ємністю 4–18 Ампер/годин); 

 легкових автомобілів (акумулятори ємністю 36–90 

Ампер/годин); 

 вантажних автомобілів, автобусів, сільгосптехніки та ін. 

(акумулятори ємністю 100–225 Ампер/годин). 

Крім того, акумулятори використовуються у таких 

транспортних засобах, як водна техніка (скутери, моторні човни), 

пересувні туристичні причепи із автономним електроживленням. 

Аналізуючи ринкову ситуацію та розробляючи рекомендації 

щодо виробництва, треба мати на увазі, що попит на стартерні 

акумулятори безпосередньо залежить від парку транспортних 

засобів, що перебувають в активній експлуатації. За даними 

Держкомстату, на початок 2007 р. в Україні зареєстровано 5,8 млн 
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легкових автомобілів, 1 млн вантажних та комерційних 

транспортних засобів, 155 тис. автобусів та 257 тис. одиниць 

сільськогосподарської та тракторної техніки. Середній 

розрахунковий термін експлуатації акумуляторів для цих 

транспортних засобів становить 36 місяців. 

Автомобільний парк в останні роки характеризується значними 

темпами оновлення. За результатами 2006 р. Україна посіла дев’яте 

місце серед усіх країн Європи за кількістю проданих нових 

легкових автомобілів. Із 2005 по 2006 рік ринок у кількісному 

вимірі збільшився на 40 %, а у фінансовому – аж на 60%.  

Кількість водної техніки й туристичних причепів в Україні 

досить невелика й складає дуже малу частку ринку. До того ж, 

експлуатація цієї техніки супроводжується жорсткими вимогами з 

екології та безпеки. 

Оскільки моторолери, об’єм двигуна яких менший за 50 см3, не 

треба реєструвати в ДАІ, досить важко оцінити загальну кількість 

мототехніки в користуванні на ринку, проте сегмент користувачів 

мототехніки теж динамічно розвивається. За оцінками фахівців, в 

Україні парк мотоциклів різного призначення становить один 

мільйон одиниць, а щорічні темпи зростання їх кількості 

дорівнюють 10%. 

Важливими споживачами НАК «ISTA» на промисловому ринку 

є виробники автомобілів. Корпорація має досвід роботи з 

вітчизняними («ЗАЗ», «Богдан», «КрАСЗ» тощо) та зарубіжними 

підприємствами (російськими – «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», 

білоруськими – «МТЗ», «МАЗ» тощо). Основні особливості роботи 

з автозаводами – це низькі відпускні ціни, відстрочка оплати, 

необхідність постачання в конкретні терміни. 

На сьогодні найбільші виробники стартерних акумуляторів в 

Україні – це «ISTA» (Дніпропетровськ), «ВЕСТА» 

(Дніпропетровськ), «САДА» (Херсон), «Владар» (Харків), «А-мега» 

(Константинівка Донецька область), «Астра» (Донецьк), «МЕТРА» 

(Київ), «Тітан» (Сімферополь). Безперечними лідерами 

національного ринку є НАК «ISTA» та МНПК “ВЕСТА” – на кожну 

з яких припадає по 30% ринку. Решту ринку займають інші 
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вітчизняні виробники (25–30 % ринку) та імпортна продукція (10–

15% ринку). 

 

Організація збуту та просування 

НАК «ISTA» має таку збутову мережу: 

 в Україні статус генерального дистриб’ютора має 

ТОВ «Укравтозапчастина»; 

 на ринках СНД працює Торговий дім «ISTA»; 

 робота з європейськими клієнтами провадиться через 

торговельне представництво в Берліні. 

Раніше пріоритетом компанії були зовнішні ринки, як більш 

місткі та платоспроможні. Для більш ефективної роботи на них 

було створено власне представництво корпорації у Німеччині. 

Але це призвело до досить парадоксальної ситуації на 

внутрішньому національному ринку –автомобільний парк щорічно 

зростав, але кількість проданих акумуляторів виробництва 

НАК «ISTA» при цьому майже не змінювалась. Основний канал 

збуту продукції корпорації в Україні – торгово-виробничий холдінг 

«Укравтозапчастина», що має велику номенклатуру запчастин та 

розгалужену систему власних представництв (понад 30 філій по 

країні). Проте є й слабкі місця системи збуту акумуляторів – їй не 

завжди приділяє належну увагу корпоративний центр (не всі філії 

мають у штаті спеціалістів у сфері акумуляторів), недостатньо 

ведеться робота з розвитку клієнтської бази, мало коштів 

виділяється на рекламну підтримку продукції корпорації, немає 

планів зі збуту у кожному регіоні тощо. 

Для запобігання конфліктам у збутових каналах потрібно 

вжити комплекс заходів, спрямованих на підтримку фінансової 

(своєчасність розрахунків) та збутової (дотримання торгової 

території, рекомендованих цін, участь в акціях тощо) дисципліни. 

Дещо іншу збутову структуру має решта вітчизняних 

виробників. Наприклад, корпорація «Веста» здійснює продаж 

акумуляторів в Україні через декількох ексклюзивних дилерів, що 

просувають продукцію по всій території країни. В Росії корпорація 

має дочірню структуру – Торговий дім «Веста», що має власних 
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велико- та дрібнооптових партнерів. З іншими країнами СНД та 

Східної Європи працює власний відділ збуту. 

На українському ринку акумуляторів розгортається досить 

жорстка конкурентна боротьба – виробничі потужності існуючих 

підприємств у 2–2,5 разу перевищують місткість вітчизняного 

ринку. До того ж, є ще заводи, які складають акумулятори із 

турецьких, болгарських, польських комплектуючих. 

Останнім часом на ринку запчастин для автомобілів динамічно 

формуються вітчизняні торгові мережі, такі як «АТЛ», «Валмі», 

«Агро-Союз», «Спецторг». Також приходять іноземні збутові 

компанії: «Фота», «ІнтерКарз» тощо. НАК «ISTA» поки що не 

вдалося налагодити співпрацю з жодною з них. 

Досить потужні збутові мережі мають спеціалізовані компанії-

імпортери акумуляторів виробництва Росії, Польщі, Туреччини, 

Білорусі, Італії, Німеччини. До того ж вони провадять гнучку 

цінову політику, у тому числі й надають товар з відстроченням 

платежу. Організація практики бізнесу НАК «ISTA» і контролю за 

обігом коштів в Корпорації поки не дає їй змоги вживати таких 

заходів щодо своїх клієнтів. 

Швидкими темпами в Україні зростає кількість різних станцій 

технічного обслуговування (СТО) автомобілів, які в Європі є 

ключовими точками збуту та обслуговування акумуляторів.           

За оцінками фахівців натепер кількість СТО в Україні складає 

близько восьми тисяч. Темпи зростання кількості СТО становлять 

10–15% на рік, але цього замало для повного та якісного 

обслуговування автопарку, який зростає значно швидше. 

На цьому фоні для НАК «ISTА» актуальним завданням є 

зміцнення позицій на внутрішньому ринку в усіх представлених 

сегментах. Тому відділ маркетингу повинен посилити функції 

ринкових досліджень та аналізу, зокрема:  

 відстежувати ринок транспортних засобів; 

 розраховувати місткість ринку стартерних акумуляторів; 

 вивчати асортиментні пропозиції основних оптових та 

роздрібних операторів ринку та аналізувати 

конкурентоспроможність акумуляторів; 
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 моніторити ціни на власні акумулятори та продукцію інших 

виробників; 

 виявляти тенденції розвитку ринку тощо. 

З метою надання послуг та збору додаткової інформації про 

ситуацію на ринках різних країн, корпорація бере участь у 

найбільших автомобільних виставках в Україні, Росії та Європі, а 

також підтримує своїх дилерів щодо їх участі у регіональних 

виставкових заходах. 

Оскільки більшість споживачів-автолюбителів остаточне 

рішення про вибір марки акумулятора приймають безпосередньо в 

точках продажу, корпорація організовує різноманітні BTL-акції, 

такі як розповсюдження POS-матеріалів, оснащення торговим 

обладнанням, стимулювання роздрібних продавців та кінцевих 

споживачів. 

Важливим чинником для діяльності на акумуляторному ринку 

має стати Закон України «Про хімічні джерела струму», що був 

прийнятий ВР України на початку 2006 р. Цей Закон визначає 

засади у сфері поводження з хімічними джерелами струму та 

спрямований на поліпшення екологічної ситуації, в тому числі й за 

рахунок ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності в 

акумуляторній галузі (виробників, продавців, споживачів). 

Прогнозують, що виконання цього закону призведе до ліквідації в 

країні нелегальних та напівлегальних виробництв зі складання 

акумуляторів; ринок стане більш прозорим. Вітчизняний виробник 

буде більш захищеним юридично. Впровадження запропонованих у 

законі процедур дасть змогу власникам транспортних засобів 

придбати нові акумулятори зі знижкою в обмін на повернення 

використаних. Такі дії сприятимуть економії сировини на 

внутрішньому ринку, а також дотримання найкращої європейської 

екологічної практики.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте фактори макро- та мікромаркетингового 

середовища для НАК «ISTA» (зокрема пов’язані з майбутньою 

лібералізацією імпорту у зв’язку зі вступом України до СОТ). 
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2. Проведіть сегментацію ринку, на якому працює корпорація та 

оберіть найбільш привабливі, на ваш погляд, сегменти.  

3. Запропонуйте ефективні критерії позиціонування для кожного 

із сегментів. 

4. Запропонуйте структуру маркетингового підрозділу корпорації. 

Яке ваше бачення його функцій? 

 

 

 

Апаратна косметологія – піклування про красу та 

здоров’я 

 

Т.В. Співаковська, М.О. Григораш 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

товарна політика», «Маркетингова політика комунікацій», 

«Промисловий маркетинг», «Маркетинг» (для технічних 

спеціальностей). 

 

Наприкінці робочого дня Микола Вікторович Чухраєв, 

директор науково-методичного центру «Медичні інноваційні 

технології», одного з найбільших в Україні виробників 

фізіотерапевтичного та косметологічного обладнання, замислено 

дивився на картину з графічними зображеннями, притаманними 

Трипільській культурі. Миколі Вікторовичу подобалась картина 

Людмили Соболь. Вона допомагала йому сконцентруватися.           

А зараз він повинен прийняти важливе рішення щодо майбутнього 

розвитку компанії. «Українській ринок медичного обладнання 

зазнав великих змін за останні 15 років, – міркував Микола 

Вікторович. –– Раніше спостерігалося хаотичне заповнення ринку 

морально застарілою технікою. Свого ресурсу вона ще не 

вичерпала, а коштувала набагато дешевше, ніж нова. Проте через 

проблеми з її установкою та подальшим сервісним 

обслуговуванням закупівельна політика споживачів медичної 

техніки змінилася. Нині посередники торгують переважно 
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продукцією великих світових і вітчизняних компаній, постачаючи в 

клініки сучасне обладнання». Директор підійшов до вікна та 

замислено подивися на Миколаївський костьол готичного стилю з 

двома стрункими 60-метровими вежами. «Ринок медичного та 

косметологічного обладнання в Україні стрімко зростає. З 

розвитком мережі косметологічних салонів і центрів краси та 

здоров’я спостерігається суттєве зростання попиту, а отже і 

посилення конкуренції. Тож, мабуть, саме зараз є нагода стати 

лідером ринку. Треба скористатись цим шансом. Необхідно внести 

певні зміни в стратегію розвитку компанії, – думав директор. –     

Як зміцнити позиції компанії? Можливо, варто внести певні зміни в 

товарну або збутову політику?» Декілька хвилин Микола 

Вікторович милувався будівлею Миколаївського костьолу, потім 

взяв плащ і вийшов з офісу. 

 

Інформація про компанію 

«Медичні інноваційні технології» – українське підприємство, 

що працює на ринку фізіотерапевтичного, косметологічного, 

діагностичного та рефлексотерапевтичного обладнання. З метою 

розроблення та виробництва в Україні сучасної медичної апаратури 

для реабілітації, фізіотерапії та косметології в 1991 р. було 

створено ЗАТ «Медичні інноваційні технології», а в 1999 р. за 

рішенням науково-технічної координаційної ради Всеукраїнської 

асоціації фізіотерапевтів та курортологів, а також за 

безпосередньою участю Київської Академії наук на базі ЗАТ було 

організовано науково-методичний центр «Медичні інноваційні 

технології» – НМЦ «Медінтех». В 2003 р. для рішення наукових 

задач було створено приватний науково-дослідний інститут 

«Медичні інноваційні технології». 

Компанією розроблено та впроваджено у виробництво             

10 базових моделей і 15 модифікацій апаратури для 

електропунктурної діагностики, фізіопунктури, фізіотерапії, 

медичної реабілітації і косметології. За роки існування компанії 

одержано 23 патента України та Росії на винаходи і промислові 

зразки. За ці роки видано 15 монографій і 26 науково-методичних 

посібників, виконано п’ять великомасштабних науково-дослідних 
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робіт у сфері практичного використання методів фізіотерапії, 

фізіопунктури та медичної реабілітації. 

 

Український ринок медичного та косметологічного 

обладнання 

Український ринок медичного та косметологічного обладнання 

стрімко зростає. Великою мірою цьому сприяє соціально-культурне 

та демографічне середовище. Зростання кількості центрів краси та 

здоров’я, косметологічних салонів свідчить про інтенсивний 

розвиток медичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, що 

створює нові ринку збуту для підприємства. Сучасною тенденцією 

є турбота про красу і здоров’я, тому медичні та косметологічні 

послуги затребувані. Завдяки підвищенню рівня доходів у 

населення з’являється економічна можливість користуватися цим 

типом послуг і покращувати естетичний стан тіла та обличчя. Крім 

того, на сьогодні серед представників певного класу 

спостерігається бажання залучити своє оточення (дружину, дітей) 

до «красивого бізнеса»,що є національною особливістю.  

Проте на нинішньому етапі ринок косметологічного 

обладнання ще знаходиться на стадії розвитку. Він 

дефрагментований, тобто в галузі немає певного лідера. Слід 

зазначити, що вітчизняний виробник косметологічного обладнання 

останнім часом практично на рівних конкурує з імпортними 

виробниками.  

В останні роки на ринку апаратної косметології України 

відбуваються швидкі трансформаційні процеси, ринок інтенсивно 

розвивається і перебуває у стані постійних змін. Проте на 

нинішньому етапі ринок є дефрагментований, тобто в галузі немає 

певного лідера. Варто зазначити, що вітчизняний виробник 

косметологічного обладнання останнім часом майже на рівних 

конкурує з іноземними виробниками. 

Великі світові компанії переважно не мають своїх 

представництв в Україні. Їхню продукцію реалізовують лише 

українські підприємства приватної або колективної форм власності, 
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що торгують апаратами для косметології1. Це пов’язано з тим, що 

компанії поки що не зацікавлені в серйозній співпраці, тому не 

відкривають власних сервісних центрів, не достатньо активно 

працюють над рекламою своєї продукції і навчанням лікарів та 

косметологів.  

Продукція на українському ринку апаратної косметології 

представлена дилерами як вітчизняних, так і зарубіжних компаній. 

Наприклад, в місті Києві – група компаній «СпортМедИмпорт», 

«Медіолайф», «КосмоТрейд», ТОВ «Бьюті Сервіс Україна», ТОВ 

«ЭкоЛаб» ТОВ «МедГарант», ТОВ «Олівія Нова», СПД Гер М.А. 

та інші. 

Вони продають обладнання таких провідних компаній-

виробників: ЗАТ «Медінтех» (м. Київ, Україна), НМП «Святогор» 

(м. Харків, Україна), ДП «Новатор» (м. Хмельницький), «Alma 

Lasers» (Ізраїль), Biomak (Польща), Bios (Італія), «CureLight» 

(Ізраїль), «Cutera» (CША), «Decomedical» (Італія), «Dynatronics» 

(США), Ionto-Comed (Германія), «General Project» (Італія), LPG 

Systems (Франція), «Maya Beauty Engineering» (MBE, Італія), Nora 

Bode (Германія), «Quantel Medical» (Франція), Radiancy (Ізраїль), 

«SAM Medical» (США), «Silver Fox» (Китай), Sky Mark (Канада-

Китай), «Starvac Group» (Франція), VIP srl (Італія), «UltraShape» 

(Ізраїль) та інші. 

За оцінками експертів на ринку апаратної косметології України 

за критерієм обсягів продажу (шт.) у 2007 р. найкрупніші 

виробники займають близько 45 % («Медінтех» – 23 % та «Biomak» 

– 22 %), решта наздоганяє лідерів. 

 

Споживачі косметологічного обладнання 

Цільові аудиторії компанії «Медінтех»: 

1) курортно-рекреаційні заклади (санаторії, пансіонати, 

профілакторії, туристичні бази, санаторно-курортні заклади, 

приватні медичні лікувально-оздоровчі центри) – оздоровчі заклади 

                                                             
1 Апаратна косметологія – розділ загальної косметології, пов’язаний з 

використання приладів, що застосовуються для покращення зовнішності 

фізично здорових людей, тобто має косметологічне призначення. 
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для відпочинку. Основний напрям їх діяльності – це організація 

відпочинку споживачів, а не лікування. Відповідно, для споживачів 

користування косметологічними послугами в закладах цього типу – 

можливість оздоровитися та покращити естетичний стан тіла та 

обличчя. 

2) лікувально-оздоровчі заклади (поліклініки, лікарні, 

лікувально-оздоровчі центри) – медичні заклади для лікування 

хвороб. Основний напрям діяльності – довготривале лікування та 

обстеження хворих. Надання косметологічних послуг з покращення 

стану тіла та обличчя (наприклад, після операції) – допоміжний у 

лікуванні чинник.  

3) косметологічні заклади (салони краси, центри здоров’я та 

краси, СПА-центри, фітнес-центри) – заклади для покращення 

естетичного стану тіла та обличчя. Надання косметологічних 

послуг за допомогою апаратної косметології – основна послуга для 

споживачів. 

Крім того, важливими критеріями є форма власності (державна, 

приватна та колективна) і тип закладу (економ-клас, стандарт- або 

бізнес-клас, еліт- або VIP-клас). 

 

Продукція компанії в сфері апаратної косметології 

Компанія має назву «Медичні інноваційні 

технології». Логотипом до назви компанії було 

обрано чорно-білий символ Інь та Ян, що на думку 

філософів Дального Сходу є «схемою організації світу». Червоний 

хрест ––символ європейської медицини. Логотип відображає східну 

та західну філософію на потребу краси та здоров’я людського 

організму. 

Спеціальної марочної назви для продукції не передбачено.       

В назві більшості апаратів присутня скорочена назва компанії 

«МІТ». Кожен апарат має кодову назву, певну абревіатуру, що 

відповідає своєму технологічному призначенню. Наприклад, апарат 

«МВТ–01» використовують для магніто-вакуумної терапії. 

Асортимент косметологічного обладнання компанії (9 видів 

апаратів) можна поділити на такі групи, при цьому деякі види 

апаратів представлені одночасно в декількох групах: 
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 для масажу (МВТ–01, СВД–01, біомасажер електричний); 

 для вакуумної терапії (МВТ–01, МВТ–01 МТ, СВД–01,      

МЛТ-Озон); 

 для вакуумномікротокової терапії (МВТ–01 МТ, МЛТ-Озон); 

 для магнітної терапії (СВД–01, МІТ–11, МІТ–МТ, МЛТ–01, 

МІТ-Вулкан); 

 для магнітолазерної терапії (МІТ-1 МЛТ, СВД–01, МІТ–11); 

 для лазерної терапії (МІТ–1, МІТ–11, СВД–01); 

 для мікрострумної терапії (МЛТ-Озон, МВТ–01 МТ); 

 для бальнеології (МІТ-Вулкан, СВД–01); 

 для гідроколонотерапії (МІТ-КТ); 

 для міостимуляції (АЕСТ–01–2, АЕСТ–01–8); 

 для електрофореза (АЕСТ–01–8); 

 для ультразвукової терапії (МІТ–11). 

 

Діапазон цін на апаратну косметологію 

коливається від 1,5 до 16 тис. грн. Наприклад, 

косметологічний комбайн «МІТ–11», що дає 

змогу виконати такі косметологічні процедури 

як вібромасаж, мікрошліфовку шкіри (пілінг) та 

розгладжування зморшок, усунення набряків та запалень шкіри, 

видалення шрамів та рубців, глибоке очищення обличчя, 

нормалізація роботи сальних залоз, корекція ваги, лікування 

целюліту, коштує 8250 грн. Для порівняння, косметологічний 

комбайн «MF-5.1» польської компанії «Biomak» коштує 5300 грн, 

«Cellu M6 KEYMODULE» французької компанії «LPG Systems» – 

понад 50 тис. грн. Гідромасажний комплекс «МІТ-Вулкан» коштує 

29850 грн, гідромасажна ванна «Aquameden» польської компанії 

«Meden-Inmed Sp. z o.o» – 73542 грн.  

Сервісне обслуговування компанії «Медінтех» заслуговує 

найвищої оцінки. Передпродажне обслуговування охоплює 

консультації, навчання, надання спеціалізованої літератури, 

методичних матеріалів до кожного апарату. Всі транспортні 

витрати з доставлення територією України компанія бере на себе. 

Післяпродажне обслуговування передбачає гарантію на продукцію 

протягом року, безкоштовну технічну підтримку та ремонтні 
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послуги протягом гарантійного терміну. Конкуренти компанії не 

мають змоги надавати такого сервісного обслуговування. 

 

Збут косметологічного обладнання 

Компанія використовує як власну, так і залучену систему збуту 

своєї продукції. Власна внутрішня система передбачає оформлення 

замовлень безпосередньо в офісі компанії та продаж зі складу. 

Власна зовнішня система збуту передбачає участь у 

спеціалізованих виставках та конференціях. Залучена збутова 

система охоплює мережу дилерів, які продають не тільки 

продукцію «Медінтех», але й обладнання зарубіжних компаній. 

Недоліком роботи з дилерами є те, що вони не акцентують увагу 

споживачів на тому, хто є виробником продукції. Це призводить до 

низького рівня обізнаності споживачів про «Медінтех». Крім того, 

компанія немає на сьогоднішній день суттєвого впливу на дилерів, 

не може контролювати їхню цінову стратегію та стратегію 

просування, що викликає певні проблеми. 

 

Просування косметологічного обладнання 

Зважаючи на досить вузьку та специфічну цільову аудиторію, 

компанія не витрачає багато коштів на масову рекламу. Просування 

продукції відбувається у вигляді: 

 прямого маркетингу за допомогою поштових розсилок за 

контактними адресами, що були отримані під час проведення 

виставок, конференцій; 

 видання спеціалізованих книг; 

 PR-статті про компанію («Український медичний часопис», 

«Les Nouvelles Esthetiques Україна») та статті співробітників 

НМЦ (понад 50 статей) в науково-популярних журналах, 

газетах («Вісник фізіотерапії та курортології», «Медична 

реабілітація, курортологія, фізіотерапія»); 

 участь у виставках приблизно 4 рази на рік («Міжнародний 

конгрес із прикладної естетики та косметології в Україні», 

«Міжнародна виставка парфумерії та косметики України», 

«Міжнародна спеціалізована виставка “Охорона здоров’я”», 
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«Спеціалізована міжнародна виставка “Індустрія охорони 

здоров’я»); 

 особисті контакти та поширення інформації «із уст в уста»; 

 сайт компанії «Медінтех»  www.medintex.com. 

 

Наступного дня Микола Вікторович продовжував міркувати 

про можливість стати лідером українського ринку апаратної 

косметології. «Чи доцільно компанії щось змінювати у своїй 

маркетинговій стратегії? – думав директор. – Можливо, варто 

замислитись над введенням єдиної марочної назви для всієї 

продукції? Чи варто розробити окремі марочні назви для різних 

груп або моделей? Як найбільш ефективно донести інформацію про 

продукцію компанії для різних груп споживачів?»  Несподівано 

пролунав телефонний дзвінок. «Слухаю», – відповів Микола 

Вікторович та перервав свої роздуми. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проведіть SWOT-аналіз діяльності ЗАТ «Медичні інноваційні 

технології» на ринку апаратної косметології України. 

2. Яку стратегію конкурентної поведінки доцільно обрати        

ЗАТ «Медичні інноваційні технології»? 

3. Проведіть сегментацію ринку, на якому працює компанія, та 

оберіть найбільш привабливі, на Ваш погляд, сегменти. 

4. Запропонуйте рекомендації щодо позиціонування та комплексу 

маркетингу для найбільш привабливих сегментів. 

5. Запропонуйте рекомендації щодо вдосконалення комплексу 

маркетингових комунікацій з метою підвищення рівня 

обізнаності про компанію на промисловому ринку. 

 

Джерела інформації: Косметологія/ Апарати/ ЗАТ «Медичні інноваційні 

технології» – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: www.medintex.com. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; Малавита В. Подбор 

косметологического оборудования для салона красоты [Текст] / 

В. Малавита // Медицинский бизнес. – 2008. – № 2 (56); Офіційний каталог 

IХ Міжнародного конгресу з прикладної естетики та косметології в Україні 

(12-14.11.2007) [Текст] / Офіційний каталог. – 2007. 
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Вивчаємо ринки 

 

Н.В. Язвінська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Стратегічний 

маркетинг». 

 

Світовий ринок косметики, парфумерії та засобів гігієни в 2006 

р. становив 201 млрд. доларів США і за прогнозами Euromonitor до 

2009 р. має зрости до 250 млрд доларів США. Середні світові темпи 

зростання ринку – 5% на рік тримаються вже понад 10 років. 

Найбільш ємними і повільними в зростанні є ринки США, Японії та 

країн ЄС, натомість ринки країн Східної Європи набагато 

динамічніші – їх середньорічне зростання становить 8,4%. 
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Рис. 1. Структура та обсяги світового ринку косметики, 

парфумерії та засобів гігієни 

Аналітики Euromonitor визначили найхарактерніші тенденції 

ринку косметики, парфумерії та засобів гігієни на сьогодні: 

 Зростання ринку розвинених регіонів (ЄС, США) значним 

чином стримується ціновими війнами роздрібних торговців. 
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 Незважаючи на обмеження, все ж продовжується повільне 

зростання ринку, обумовлене головним чином розробкою та 

впровадженням нових товарів. 

 Продовжується процес злиття сегментів «дорогий масс-маркет» 

та «преміум» за рахунок інтенсифікації впровадження складних 

продуктів в сегмент «дорогий масс-маркет». 

 Подальший розвиток портативності продуктів («все в одному» 

– Estee Lauder’s Artist’s Brow Stylist; «міський антистрес» – 

Urban Decay’s HotBox; 2в1 – блиск та парфюм, пудра з ефектом 

парфюма – серія Today Tomorrow ALWAYS – Avon)). 

 Поширення кастомізації продуктів (спеціалізація фарб за 

кольором волосся – декор лише для рудих, аромати за 

настроєм, тощо). 

 Найшвидше розвиваються сектори косметики для боротьби зі 

старінням та чоловічої косметики для догляду за шкірою. 

Світовий ринок косметики, парфумерії та засобів гігієни досить 

глобалізований. Близько 70% ринку контролюють потужні 

міжнародні корпорації, а на долю місцевих виробників лишається 

близько 30%. 
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Рис. 2. Регіональна структура та динаміка розвитку 

світового ринку косметики, парфумерії та засобів гігієни 
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Поступово зменшується розмежування між косметикою та 

медичними товарами – ростуть продажі косметики через мережу 

аптек та парафармацевтичних торгових точок, нові продукти 

знаходяться на межі традиційної косметики та лікарських засобів, 

виробники засобів для догляду за шкірою випускають на ринок все 

більшу кількість засобів з вітамінами та біологічно активними 

речовинами, зростає спеціалізація засобів (не лише за типом шкіри, 

але й за віком та іншими ознаками) тощо. 

Український ринок косметики, парфумерії та засобів гігієни 

третій за обсягами у Східній Європі (після Польщі та Росії) та 

характеризується найбільшими показниками зростання в Європі. 

Так протягом останніх років спостерігалися такі темпи зростання: 

2005/2000 – 157,3 %; 2005/2004 – 18,2 %; 2005/2006 – 17 %;       

2006/ 2007 –15 %. Подорожчання галузі складає 10 %, а потенціал 

оцінюють у $8 млрд, що становить значну привабливість не лише 

для вітчизняних, але й для багатьох іноземних косметичних 

компаній. 

Проте, незважаючи на високі темпи зростання, обсяг ринку в 

Україні ще досить малий навіть порівняно з іншими колишніми 

республіками СРСР. Так останніми роками в Україні 

спостерігалися такі обсяги продажів косметики та парфумерії:  

 2004 р. – $1576 млн. 

 2005 р. – $1990 млн. 

 2006 р. – $2,38 млрд. 

 2007 р. – $2,77 млрд. 

Загалом український парфумерно-косметичний ринок 

розвивається нерівномірно. З одного боку багато споживачів все ще 

користуються мінімальним набором засобів особистої гігієни (мило 

та зубна паста), з іншого – яскраво простежується тенденція 

переходу від використання дешевих косметичних товарів до 

дорожчих та збільшення кількості засобів, що використовуються. 

Експерти запевняють, що культуру споживання косметики, 

парфумерії та засобів гігієни очікують серйозні зміни. 

На загальному фоні суттєво виділяються такі рушійні сили 

розвитку ринку як створення нових сегментів та впровадження 

нових товарів у вже існуючих сегментах. Переважний вплив на 
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розвиток парфумерно-косметичного ринку в Україні становлять 

зростання добробуту населення та розвиток культури споживання 

косметичних засобів. Найперспективнішими секторами ринку 

експерти вважають сектор зволожуючих та поживних засобів 

догляду за шкірою, що допомагають боротися з ознаками старіння, 

сектор чоловічої косметики, сектор дитячої косметики, засоби для 

ванн та душу. 

 

Тенденції розвитку українського ринку косметики, парфумерії та 

засобів гігієни 

 Подальший розвиток нових торгових форматів – супер- та 

гіпермаркетів. 

 Активний розвиток спеціалізованих парфумерно-косметичних мереж. 

 Розмиття межі селективної та масової систем продажів (переважно за 

рахунок розвитку різних торгових форматів та появи селективних 

продуктів в спеціалізованих мережах і засобів категорії «масс 

маркет» в люксових мережах). 

 Активний розвиток сектору прямих продажів косметики та 

парфумерії. 

 Поява власних марок торговельних мереж (private lable). 

 Експансія в регіони, розвиток регіональних ритейлів; 

 Зростання продажів через аптеки. Асортимент косметичної продукції 

в аптеках може складати до 50% асортименту. 

 Розвиток електронної комерції та торгівлі в мегаполісах. 

 

Структуру українського ринку косметики, парфумерії та 

засобів гігієни у 2006–2007 рр. показано у табл. 1. 

Основними каналами розподілу косметики, парфумерії та 

засобів гігієни в Україні є спеціалізовані магазини (“Космо”, “DЦ”, 

Brocard, L'Escale), супермаркети та гіпермаркети (Cash & Carry, 

Billa, Metro, “Фуршет”, “Сільпо”, “Велика Кишеня”), універмаги та 

непродовольчі магазини, магазини та відділи у торгових центрах, 

фарммаркети (drugstore, drogeri) та аптеки, розповсюджувачі 

(Oriflame, Avon, Mary Key, Faberlic), ринки, кіоски, лотки, продажі 

через Інтернет (див. табл. 2). 
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Таблиця 1 

Структура українського ринку косметики, парфумерії та 

засобів гігієни 

№ Сегмент 

Темпи 

зростання, 

% 

Обсяг, 

млн дол. 
Частка, % 

1 Декоративна косметика 19 591,8 29,6 

2 Засоби для догляду за шкірою  32 310,2 15,4 

3 Засоби для догляду за волоссям 15 309,2 15,5 

4 Засоби для ванн та душу  17 271,0 13,5 

5 Парфумерія  25 153,5 7,7 

6 Косметика для чоловіків 21 129,2 6,5 

7 Дезодоранти   19 94,2 4,7 

8 

Засоби для догляду за ротовою 

порожниною  

22 

75,2 3,8 

9 Косметика для дітей  18 52,9 2,6 

10 Сонцезахисна косметика    31 9,5 0,5 

11 Депілятори  13 3,2 0,2 

 

Інтернет сприймається як досить новий канал 

розповсюдження парфумерно-косметичної продукції. Обсяги 

продаж в цьому каналі відносно невисокі. Цей канал не дозволяє 

детально вивчити продукцію перед покупкою, а також потребує 

навичок та звички користування мережею. Тому в Україні поки що 

Інтернет здебільшого є каналом просування, а не збуту косметики. 

Обсяг інтернет-продажів парфумерії в Україні невеликий порівняно 

з продажами спеціалізованих магазинів, однак ціни інтернет-

магазинів значно нижчі за ціни стаціонарних магазинів, тому з року 

в рік спостерігається поступовий, але постійний ріст продаж 

парфумерії через Інтернет. Однак більшість вітчизняних 

парфумерно-косметичних мереж і досі на мають власних інтернет-

магазинів. 

Спостерігається ріст продаж косметичної продукції через 

аптеки та фарммаркети, але більшість продукції продається через 

спеціалізовані магазини. 
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Рис. 3. Розподіл продажів косметики парфумерії та засобів 

гігієни в Україні за регіонами 

Таблиця 2 

Розподіл продажів косметики парфумерії та засобів гігієни в 

Україні за каналами збуту 

Канал збуту 
Частка, % 

2005 

Частка, % 

2006 

Темп 

зростання, % 

Супер-, гіпермаркети 12,3 13,1 0,8 

Аптеки 17,8 18,6 0,8 

Універмаги, 

дискаунтери, спец. 

відділи 13,6 14,7 1,1 

Спеціалізовані мережі 7,9 10,6 2,7 

Прямі продажі 20,2 21,1 0,9 

Ринки 17,5 14,7 -2,8 

Інші 10,7 7,2 -3,5 

 

Низький рівень обслуговування, велика різниця в ціні або 

відсутність офіційних поставок в Україну деяких косметичних 

ліній, добре представлених в Європі, призводить до того, що 
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найзабезпеченіші споживачі часту купують косметичні засоби 

закордоном. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Структуруйте, логічно впорядкуйте та візуалізуйте 

запропоновані дані. Запропонуйте стислу характеристику 

описаної ринкової ситуації. 

2. Оцініть тенденції розвитку світового ринку косметики, 

парфумерії та засобів гігієни. 

3. Визначте та аргументуйте привабливість українського ринку 

косметики, парфумерії та засобів гігієни для іноземних та 

вітчизняних компаній. 

4. Побудуйте карти ринку. 

5. Які пріоритети розвитку на українському ринку Ви вбачаєте 

для вітчизняних та іноземних виробників парфумерно-

косметичної продукції та торговців різних форматів? 

 

Джерела інформації: Звіти Еuromonitor по ринку косметики авиации – 

Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: http://www.euromonitor.com. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету. 

 

 

 

«Вітмарк-Україна»: новатор на ринку соків 
 

Н.С. Кубишина 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

товарна політика», «Товарна інноваційна політика», 

«Фундаментальний маркетинг». 

 

Ринок соків України 

До 1990 p. виробництво соків в Україні було зорієнтоване на 

місцеву сировину і досягало 375 млн л на рік. Унаслідок 

економічних реформ і значних іноземних та вітчизняних інвестицій 
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вже на кінець 1998 p. виробничі потужності сокової галузі зросли 

до 800 млн л на рік. Існуючі виробничі потужності становлять 

значний потенціал росту обсягу пропозиції і на сьогодні значно 

перевищують обсяги реального попиту.  

За період 1998-2007 pp. місткість ринку соків зросла із 110 до 

170 млн л. А за прогнозами аналітиків у 2008 р. місткість ринку 

соків ненабагато перевищить100 млн л, тобто $70 млн у середніх 

оптових цінах. За більш оптимістичними прогнозами місткість 

ринку на кінець 2008 p. становитиме близько 130 млн л.  

На сьогодні майже 90 % ринку займають соки та нектари 

вітчизняного виробництва. На ринку соків України працюють       

13 заводів з лініями Tetra Pak, що дозволяє випускати продукцію 

світових стандартів якості й упаковки. Середня рентабельність 

українських підприємств, що виробляють соки та нектари, 

становить 7-15%. Вітчизняний соковий сектор представлений        

14 виробниками, 30 відомими торговими марками, з яких 13 – 

торгові марки іноземних виробників. 

 

Основні виробники соків в Україні 

На сьогодні близько 90 % ринку соків забезпечують три 

національних оператори – ТОВ «Сандора» (ТМ Sandora, 

«Українська класика», «Дар», «Садочок», «Біла упаковка», 

«Сандорик»), СП ТОВ «Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Соковита»), 

ЗАТ «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»). Далі йде група операторів, 

частка ринку яких разом не перевищує 10 % – ВАТ «Вінніфрут» 

(ТМ «Вінні»), російська компанія «Нідан Фудс» (ТМ «Моя 

родина»), корпорація «Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова 

ягода», «Самий сік»). Восени 2005 р. до них приєдналася також 

Coca-Cola, що просуває марки «Rich» і «Добрий», які належали 

раніше компанії «Мултон». А відомий російський виробник «Вімм-

Білль-Данн» (торгова марка «J7») згорнув свою сокову програму в 

Україні. Разом з цим в країні представлена продукція з Німеччини 

та інших країн. 

Відповідно до кількості потенційних споживачів і сировинних 

можливостей основна маса виробництва зосереджена в Центрі, на 

Півдні й Сході країни. Виробники не надто прив'язані до місцевих 
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сировинних джерел, що зумовлено переважним використанням у 

якості сировини згущених соків. Виробництво соків прямого 

віджиму (nfc-juice) на основі місцевої сировини переважає у 

скляній тарі місткістю 1, 2, 3 літри, проте деякі виробники соків 

вже мають у своєму асортименті соки прямого віджиму в картонній 

упаковці та скляних пляшках. 

На ринку України понад 80% соків, нектарів, фруктових і 

овочевих напоїв представлені в упаковці Tetra Pak місткістю 1, 0,33 

та 0,2 л, 15–19% – у скляних банках 1,2,3 л і близько 1% – у 

скляних пляшках та іншій упаковці.  

 

Історія компанії «Вітмарк-Україна» 

Холдинг «Вітмарк» – найбільший 

український виробник соків, нектарів, 

соковмісних напоїв, дитячого харчування, 

пюре і концентрованих напівфабрикатів. Частка Холдингу на ринку 

СНД – 25 %. Основою виробничою базою компанії «Вітмарк-

Україна» є Одеський консервний завод дитячого харчування. Вибір 

саме цього заводу був обумовлений його унікальними 

виробничими можливостями, а висока репутація заводу – лідера 

ринку Радянського Союзу в області виробництва дитячого 

харчування – підтвердили правильність вибору. Завод має в своєму 

розпорядженні власну сировинну базу, що знаходиться в 

екологічно чистій зоні Одеської області в районі річки Кучурган. 

Величезні асептичні ємності, що є в розпорядженні 

кучурганської філії, дозволяють зберігати свіжо віджатий сік, 

виготовлений із зібраних тут же екологічно чистих плодів, без 

використання консервантів протягом року. Соки виготовляються 

також на Рахнянско-лісовому консервному завод (с. Рахни-Лісові, 

Вінницька область) – центр Холдингу з виробництва яблучного 

концентрованого соку і напівфабрикатів пюре. Одеський 

консервний завод дитячого харчування був заснований у 1867 р. як 

приватна консервна фабрика. За часів Радянського Союзу завод 

покривав близько 60 % потреб СРСР у дитячому харчуванні. 

Декілька поколінь радянських людей виросло на продукції «Рум'яні 

щічки» Одеського консервного заводу дитячого харчування.  Крім 
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того, за спеціальним замовленням, на заводі вироблялося 

харчування для радянських космонавтів. У 90-і роки завод 

виходить на новий виток розвитку – компанія «Вітмарк-Україна» 

реконструює завод, оснащує його новітнім західним устаткуванням 

і починає підготовку до виробництва високоякісних соків під 

торговою маркою «Jaffa». А в травні 1995 р. вироблено перший 

пакет соку «Jaffa». Це стало справжньою сенсацією, оскільки до 

цих пір жоден виробник в Україні не випускав соки в картонній 

упаковці. Незабаром перемоги продукції компанії на численних 

міжнародних дегустаційних конкурсах не залишилися 

непоміченими в країнах СНД і Східної Європи. У 1997 р. перший 

пакет соку ”Jaffa” було продано в Росії. Паралельно продукція 

компанії починає продаватися на всій території пострадянського 

простору і в країнах далекого зарубіжжя, таких як: США, Ізраїль, 

Америка, Австралія, Канада, Туреччина. У 1998 р. «Вітмарк» 

налагоджує нову виробничу лінію з випуску високоякісних соків у 

скляній упаковці 1 л під торговою маркою «Jaffa-Grand», яка є 

призером багатьох дегустаційних конкурсів. У 2000 р. компанія 

стала лідером з випуску соків у скляній тарі twist off на 

українському ринку, де займає частку ринку 65 %. У березні 2001 р. 

на ринку з'явилася серія соків високої якості «Jaffa Gold» в упаковці 

Tetra Pak Slim. З моменту появи цієї серії на прилавках магазинів, 

«Jaffa Gold» встигла завоювати смаки споживачів у багатьох 

країнах. У 2002 р. компанія випустила сік під назвою «Сік 

Одеського консервного заводу дитячого харчування». Унікальність 

його полягала і продовжує залишатися в тому, що він був 

випущений в упаковці білого кольору, що істотно виділяє даний 

продукт серед інших соків. Економія на дизайні упаковки 

дозволили зробити його високоякісним соком за низькою ціною.    

У січні 2006 р. компанія випустила нову серію соків і нектарів 

преміум-класу «Jaffa Select» у форматі упаковки – Tetra Prisma 1 л, 

яка до цього використовувалась тільки для дорогих соків. У вересні 

2006 р. – сік «Jaffa Select» випущено і в унікальному для 

українського ринку порційному форматі TetraPrisma 0,5 л.             

20 грудня 2006 р. ВАТ «Одеський консервний завод дитячого 

харчування» виводить на галузевий ринок новий продукт – овочеві 
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й фруктові соки та пюре для дитячого харчування. До кінця 2006 р. 

компанія «Вітмарк-Україна» запропонувала споживачам абсолютно 

новий продукт в своїй продуктовій лінії – консервовані фрукти в 

легкому сиропі “Jaffa Selected fruit”. 2007 рік ТМ «Jaffa Select» 

почала з інноваційного рішення новою для українського споживача 

серією томатних соків з різними натуральними смаковими 

добавками – «Томат+». У середині червня 2007 р. на виробничому 

майданчику компанії «Вітмарк-Україна» в с. Степанівка (Одеська 

область) введений в експлуатацію новий виробничий комплекс з 

розливу соків в ПЕТ-упаковку, потужністю понад 200 млн одиниць 

продукції на рік. У липні 2007 р. компанія виступила з соціальною 

ініціативою – створення Хартії виробників дитячого харчування 

«За здорове дитяче харчування в Україні» і закликала приєднатися 

до неї всіх вітчизняних виробників дитячого харчування. Згідно з 

декларацією Хартії, всі компанії, які приєдналися до неї, 

добровільно беруть на себе зобов'язання випускати продукцію для 

дітей тільки найвищої якості, з високоякісної сировини, без добавок 

консервантів. Хартія дістала резонанс в суспільних колах і 

викликала активний відгук серед виробників – більшість компаній 

вирішили приєднатися до цієї соціальної ініціативи. У жовтні    

2007 р. почався випуск дитячого харчування під ТМ «Диво-Чадо» в 

упаковці TetraPack. Це унікальна пропозиція на ринку України. 

Соки «Диво-Чадо» рекомендовані Мінохоронздоров'я і НДІ 

харчування для дітей від п’яти місяців, вони не містять 

консервантів, ароматизаторів і фарбників. Асортимент «Диво-

Чадо» включає 10 смаків в тетрапакетах 0,2 л. У грудні 2007 р. 

компанія отримала офіційне членство в Глобальному Договорі 

Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, компанія ухвалила 

рішення про те, що в своїй діяльності вона дотримуватиметься 

принципів соціальної відповідальності бізнесу, задекларованих в 

Глобальному договорі ООН. Продукція «Вітмарк-Україна» 

сьогодні експортується в 15 країн світу, розташованих на троьх 

континентах (Євразія, Північна Америка, Австралія). Протягом     

12 років компанія проводить програму з розвитку виробничих 

потужностей Одеського консервного заводу дитячого харчування. 

Завод вже оснащений італійським, фінським, шведським, 
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німецьким устаткуванням. У компанії працюють сильні енергійні 

люди, закохані у свою справу, які прагнуть успіху й професійного 

зростання. Великий дружний колектив компанії налічує понад  

2200 осіб. 

Головний офіс компанії “Вітмарк-Україна” розташований в 

Одесі. Її регіональні представництва відкриті в дев’яти найбільших 

містах України: Київ, Львів, Сімферополь, Харків, Донецьк, 

Дніпропетровськ, Луганськ, Рівне, Запоріжжя. Крім того, в            

20 обласних центрах відкрито торгові представництва. Чисельність 

торгового персоналу компанії становить понад 1000 осіб. 

У значних обсягах експорт 

здійснюється в країни СНД та в 

країни далекого зарубіжжя: Росія, 

Ізраїль, Білорусь, США, Молдова, 

Австралія, Казахстан, Греція, 

Азербайджан, Румунія, Вірменія, 

Туреччина, Грузія, Киргизія, 

Таджикистан, Литва, Естонія. 

 

«Вітмарк-Україна» та бізнес 

Компанія «Вітмарк-Україна» – один з найбільших українських 

виробників соків і нектарів (ТМ «JAFFA», ТМ «СОКИ «Одеського 

консервного заводу дитячого харчування» ТМ «СОКОВІТА», 

дитяче харчування ТМ «Одеського консервного заводу дитячого 

харчування», ТМ «Диво Чадо») в 2007 р. збільшила свій оборот 

майже на чверть. У 2007 р. він становив 724 млн грн. У 2006 р. цей 

показник дорівнював 600 млн грн.  Капітальні інвестиції у 

виробництво в 2007 р. виросли на 67 % і склали 76 млн грн.  

Інвестиції в бренди компанії минулого року склали 30 млн грн.  

Обсяг продажів компанії в 2007 р. – 195 млн літрів. Минулого року 

«Вітмарк» збільшила обсяги виробництва – компанією було 

вироблено 262 млн одиниць продукції. Виробничі потужності 

нарощувалися за рахунок модернізації наявних ліній і будівництва 

нового комплексу на виробничому майданчику в с. Степанівка 

Одеської області вартістю $9 млн. У 2007 р. компанією було 

сплачено податків до бюджетів всіх рівнів – 36 млн грн. У вересні 
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Міжнародний банк «ОТП Банк» відкрив компанії «Вітмарк» 

кредитну лінію на $50 млн, з них – $25 млн – інвестиційні кошти. 

За підсумками 2007 р. кредитний рейтинг «Вітмарк-Україна» за 

даними Міжнародної кредитово-рейтингової організації COFACE 

був підвищений з позиції «2,5+» до позиції «3» («стабільний 

бізнес»). У грудні 2007 р. компанія отримала офіційне членство в 

Глобальному Договорі Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, 

компанія офіційно задекларувала свою позицію в бізнесі – 

дотримуватися норм соціальної відповідальності, викладених в 

Глобальному договорі ООН. У планах на 2008 р. – збільшення 

частки ринку за рахунок значного посилення дистрибуції і, що вже 

стало традицією для компанії, виведення нових інноваційних 

продуктів. 

 

Успіхи компанії 

Успіх компанії залежить, перш за все, від того, чи задоволений 

покупець продукцією, пропонованою виробником. Обсяги 

продажів, що постійно зростають, і поступове завоювання все 

більшої частки на ринку (2-е місце в Україні) свідчать про 

зростаючий попит на продукцію. Смакові якості соків торгової 

марки «Jaffa» гідно оцінені не тільки споживачами, але й 

професійними членами дегустаційних комісій багатьох 

міжнародних виставок і престижних журналів.    

Перемоги останніх років 

Срібна медаль Дев'ятої міжнародної виставки-ярмарку "World 

Food-2000" (м. Москва, Росія).   

 Медаль "Кращий продукт на російському ринку" VIII 

Міжнародного ярмарку продовольчих товарів і сировини для їх 

виробництва "Продекспо-2001" (м. Москва, Росія). 

 Перше місце в номінації "Якість 2002 р.", Перше місце в 

номінації "Овочеві соки: якість 2002 р.", Диплом "Глядацькі 

симпатії", Диплом "За найкрасивіший стенд" на виставці 

"Льовада Молдовії" (м. Кишинів, Молдова). 

 Три бронзові медалі Х ювілейної азербайджанської 

міжнародної виставки Inter-Food Azerbaidjan-2004 (м. Баку, 

Азербайджан).  
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 Нагороди «Найкраща покупка 2004», «Висока якість 2004», 

«Кращий дизайн 2004» Першого Всеукраїнського конкурсу 

напоїв для роздрібної торгівлі «Зірка Торгової Справи». 

 Диплом "За виробництво сокової продукції з особливо 

високими органолептичними показниками" Дегустаційного 

конкурсу соків "WORLD JUICE UKRAINE". 

 Три золоті медалі Дегустаційного конкурсу в рамках виставки 

"Alcosoft-2005". 

 Золота Зірка Якості за “Соки в білих пакетах” (грушевий, 

вишневий і томатний).   

 Перемога соків «Jaffa Select» в номінації «Виробництво 

плодоовочевих напівфабрикатів, консервованої продукції і 

соків» Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий 

вітчизняний товар 2006 року».  

 У 2007 р. ТМ «JAFFA» визнана кращою в номінації 

“Національна торгова марка року”, відповідно до експертних 

опитувань в рамках Загальнонаціональної програми «Людина 

року». 

 У 2007 р. за підсумками роботи впродовж трьох років 

«Вітмарк» увійшов у десятку кращих українських компаній в 

Національному рейтингу «ТОП-100. Найдинамічніші компанії 

України». 

Крім того, Міністерство Аграрної політики України 

неодноразово відзначало Холдинг за внесок у розвиток 

національної харчової промисловості. У червні 2005 р. Холдинг був 

нагороджений почесною грамотою за високий професіоналізм, 

демонстрацію досягнень сучасної техніки і передових технологій в 

аграрному секторі економіки країни.  

 

Цінності компанії 

Торгові марки і співробітники – це запорука успіху «Вітмарк». 

Компанія – це її співробітники і основні цінності, з якими вони 

живуть.    

Лідерство:  

 прагнення і здатність співробітників формувати бачення мети і 

досягати особистий і командний результат; 
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 об'єднувати, надихати й вести команду однодумців до 

досягнення мети; 

 енергія, наполегливість і пошук можливостей; 

 постійне прагнення бути кращим, перевищувати стандарти, 

ставити перед собою надзадачі. 

Інноваційність: 

 висока швидкість розробки і впровадження нових ідей і 

технологій; 

 постійне прагнення до поліпшення. 

Розвиток:  

 постійне зростання професіоналізму і компетентності; 

 заохочення ініціативи; 

 навчання; 

 кар'єрне зростання усередині компанії. 

Прихильність:  

 лояльне і зраджене відношення до компанії; 

 любов до компанії; 

 безумовне розділення цінностей компанії; 

 гордість за приналежність до компанії; 

 готовність відстоювати інтереси компанії як свої власні; 

 турбота компанії про співробітників. 

Команда:   

 готовність жертвувати власними інтересами заради досягнення 

поставлених перед командою цілей; 

 ефективна взаємодія для досягнення мети; 

 взаємодопомога і взаємовиручка. 

 

Асортимент «Вітмарк-Україна» 

Jaffa NATURA / Тільки натуральне  

Соки Jaffa були одними з перших соків в багатошаровій 

упаковці TetraPack, що з'явилися в наший країні. З часом торгова 

марка «Jaffa» розвивалася: різноманітнішим ставав її асортимент, 

змінювалася упаковка, удосконалювався дизайн. Зараз класична 

серія 100 % соків і нектарів представлена «Jaffa Natura»™ – серія 

класичних і екзотичних моносмакових нектарів преміум-класу в 

упаковці формату Tetra Prisma 1 л і TetraSlim 0,2 л. Конкурентні 
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переваги Jaffa Natura: оптимальне співвідношення ціна–якість в 

середньому ціновому сегменті, широкий асортимент моно смаків, 

преміальний дизайн та популярний формат упаковки Tetra Prisma. 

Основна суть Jaffa Natura – близькість до природи, її природності, 

чистоти і простоти. 

 

Jaffa SELECT / Соки й нектари преміум-класу в новому 

форматі упаковки   

Jaffa Select – серія натуральних соків і нектарів, яка з'явилася в 

січні 2006 р. у новому форматі упаковки – Tetra Prisma 1 л, 0,5 л, в 

стильній скляній пляшці 0,25 л з кришкою twist-off.   

Конкурентні переваги:  

1. Jaffa – одна з найбільш відомих марок серед споживачів. 

2. Преміум-якість – соки й нектари виробляються з добірних 

плодів. 

3. Смак натуральних плодів, який підкреслюється натуральними 

фруктовими складовими – частинками фруктів і м'якоттю, що 

містяться в соках. 

4. Широкий асортимент, що включає як класичні, так і унікальні 

смаки (всього 17 видів, три з них – ківі-груша, тропік на основі 

ківі, апельсина-грейпфрута не мають аналогів на українському 

ринку).  

5. Зручна упаковка (TetraPrizma) за доступною ціною. У січні 

2007 р. вийшла ще одна новинка – «Jaffa Select+» – серія соків 

на основі томату з добавками спецій, овочів та ін. Її асортимент 

включає чотири види: томатний сік з екстрактом оливок (томат 

по-грецьки); томатний сік з екстрактом зелени петрушки і 

селери (томат по-іспанськи); томатний сік з екстрактом 

солоних огірків (томат по-російськи); томатний сік з 

екстрактом грибів (томат по-французьки). «Jaffa Select» у склі 

обсягом 0,25 л – серія соків і нектарів, широко використовувана 

в сегменті кафе-бари-ресторани. Цей вид упаковки також 

зручний при споживанні «на ходу» (on-the-go). Створюючи цю 

серію, компанія «Вітмарк» декларувала європейську культуру 

споживання напоїв у місцях громадського харчування. У всіх 

цивілізованих країнах прийнято приносити відвідувачеві, що 
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замовив сік, запечатану пляшку, яку офіціант відкриває на його 

очах. Отримуючи порційну упаковку з соком, клієнт розуміє, 

що ця пляшка призначена тільки для нього. Характерне 

клацання при відкритті упаковки свідчить про те, що з неї 

раніше ніхто не пив, вона не стояла відкритою в холодильнику, 

як це часто буває з картонними пакетами. Крім того, споживач 

може перевірити термін придатності на упаковці, склад 

продукту тощо. Компанія «Вітмарк» є єдиним вітчизняним 

виробником, який працює з порційною упаковкою преміум-

класу. 

 

Jaffa FRESH UP  

«Jaffa Fresh Up» – серія преміальних соків і нектарів у 

зручному для споживання «на-ходу» форматі – ПЕТ-упаковці 

ємністю 0,5 л. Продовжуючи свою інноваційну стратегію, компанія 

«Вітмарк-Україна» окрім традиційних класичних смаків: апельсин, 

ананас, яблуко, яблуко-виноград, мультивітамін, банан-полуниця, 

представила абсолютно нові інноваційні мікси, на основі рецептур, 

розроблених технологами компанії, – ананас-диня, манго-маракуйа, 

груша-кактус.   

У перспективі асортимент розширюватиметься.  На думку 

учасників ринку, в сегменті преміальних фруктових соків ТМ 

«Jaffa» визнана безумовним експертом. 12-річний досвід «Вітмарк» 

у виробництві продуктів фруктово-овочевої консервації дозволяє 

компанії створювати дійсно неординарні продукти.  

 

Jaffa SELECTED FRUIT / Консервовані фрукти в сиропі 

Фрукти в легкому сиропі Selected fruit – перший продукт 

компанії «Вітмарк» представлений на ринку плодоовочевої 

консервації. Продукт, що відповідає вимогам сучасного ритму 

життя, – готовий до вживання, легкий десерт з мінімум калорій. 

Продукт, що дозволяє насолодитися смаком фруктів у будь-який 

період року. Може виступати як окрема страва, а також як відмінне 

доповнення до всіляких страв: салатам, м'ясу, десертам, піці. 

Фрукти Selected fruit вирощені в родючих південних екологічно 

чистих районах Таїланду та Греції, світових лідерів по 
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вирощуванню елітних сортів фруктів, а також експертів у галузі 

консервації. Продукція випускається відповідно до міжнародних 

сертифікатів якості. Зміст природних вітамінів і мінералів, а також 

відсутність консервантів і фарбників робить продукт відповідним 

для збалансованого здорового харчування. Для зручності 

споживання на упаковці є ключ для легкого відкриття. Асортимент 

Selected fruit включає найпопулярніші позиції: ананаси, персики, 

салати з тропічних фруктів. Незабаром асортимент серії буде 

розширений новими не менш цікавими новинками.  

 

Соки Одеського консервного заводу дитячого харчування  

У 2002 р. на ринку України з'явився унікальний сік, який 

випустив Одеський консервний завод дитячого харчування. Він 

першим випустив сік в аскетичній упаковці білого кольору, що 

істотно виділило продукт на ринку. Споживачі впізнають кухаря 

компанії – основний символ Одеського консервного заводу 

дитячого харчування, який всім добре відомий по дитячому 

харчуванню «Рум'яні щічки», «Пестун», «Чарівник» і 

«Дюймовочка». Цього року Одеському консервному заводу 

дитячого харчування виповнилося 140 років. 

 

ДИВО-ЧАДО  

ТМ «Диво-Чадо» – це новий продукт від Одеського 

консервного заводу дитячого харчування, який з'явився на ринку в 

жовтні 2007 р. Це перший продукт українського виробника, що 

поєднує в собі якість дитячого харчування, зручну картонну 

упаковку і доступну ціну. «Диво-Чадо» – це натуральні продукти 

дитячого харчування з складом, спеціально розробленим виходячи 

з потреб організму дитини на різних етапах його розвитку. Соки 

«Диво-Чадо» рекомендовані Мінохоронздоров'я і НДІ харчування 

для дітей від п’яти місяців. Це натуральні соки без консервантів, 

ароматизаторів і фарбників. При виробництві соки проходять 

багаторівневий контроль (від сировини до готового продукту). 

Зручна для використання дитиною упаковка робить цей продукт 

дуже популярним. Соки «Диво-Чадо» виробляються в упаковці 

Тетрапак 0,2 л.   
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Соковита / Соковита - здоров'ям налита    

Соки й нектари «Соковита» – це натуральне джерело вітамінів, 

мінералів, сил, енергії і здоров'я щодня! Завдяки унікальній 

технології короткочасної температурної обробки в кожній пачці 

«Соковита» дбайливо збережені не менше 11 вітамінів і мінералів, 

необхідних для нашого здоров'я.  Серія «Соковита» представлена в 

трьох форматах упаковки, найбільш затребуваних ринком: 0,2 л, 1 л 

і 2 л. Серія включає 14 асортиментних позицій. У основі серії 

«Соковита» – соки й нектари з вітчизняних плодів. Крім того, до 

асортименту «Соковита» входять такі ексклюзивні смаки, як 

ягідний і морквяний-яблучний, а також всіма улюблені тропічні 

соки. «Соковита» – це криниця найважливіших вітамінів, щодня 

необхідних і дорослим, і дітям.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте сприятливі та несприятливі фактори 

маркетингового середовища. Запропонуйте можливі шляхи 

подолання негативних факторів.  

2. Проаналізуйте сприятливі та несприятливі фактори 

внутрішнього середовища підприємства. Оцініть їх вплив на 

діяльність підприємства. 

3. Проаналізуйте збалансованість портфелю продукції компанії 

«Вітмарк-Україна» та надайте рекомендації щодо його 

вдосконалення. 

 

Джерела інформації: офіційний сайт «Вітмарк-Україна» [Electronic 

Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.vitmark.com. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету; Інформаційно-аналітичний центр 

кондитерської промисловості [Electronic Resource] – 2008. – Режим 

доступу: http://www.conditer.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. 
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Влучний постріл 

 

Т.Г. Діброва, О.С. Войцехова, Д.В. Крива 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Маркетингова 

політика комунікацій». 

 

Спортинг – це своєрідна імітація полювання, стрілянина у 

штучні мішені в природних умовах. Зародився спортинг у Європі 

близько ста років тому як один із способів підготовки мисливців до 

сезону полювання. Спочатку мисливці відпрацьовували свою 

майстерність на голубах, потім їх замінили скляними кулями та 

бляшанками, невдовзі почали тренуватись на спеціальних мішенях-

тарілочках. Поступово ручний запуск тарілок замінили на 

спеціальний пристрій, який дозволяє відпрацьовувати навички 

стрілянини по мішенях, що рухаються і, навіть, імітують «типову» 

поведінку різних птахів та тварин на полюванні.  

Сьогодні в Європі з десяти мисливських пострілів дев’ять 

здійснюються на змаганнях зі спортингу. Тому виробництво 

спеціального обладнання для цього виду спорту може стати 

перспективним бізнесом. 

Дніпропетровський підприємець В’ячеслав Шаматульський – 

не тільки завзятий мисливець, але й єдиний в Україні виробник 

пускових «машинок» для стортингу.  

 

З хіміка – в мисливці 

«Почалося все з того, що у 1996 р. друзі умовили В’ячеслава 

піти з ними на полювання, і він просто «закохався» у мисливство. 

На той момент він ще працював у компанії, що займалася 

утилізацією хімічних реактивів, хоча за фахом був електронщиком. 

Бізнес йшов не дуже успішно. І того ж року в одного з «братів по 

зброї» з'явилася німецька «машинка» для відпрацювання навичок 

стрільби. Розглянувши пристрій, В’ячеслав переконався, що нічого 

складного в його виготовленні немає, і вирішив у вільний від 

основної роботи час спробувати сконструювати щось подібне. 
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Як мисливець, В’ячеслав був упевнений у перевагах цієї 

«машинки». Передусім, вона давала змогу тренуватися не тільки в 

розпал мисливського сезону, але й у міжсезоння. Більш того, 

прихопивши на відпочинок пристрій, можна влаштувати змагання 

зі стрільби, нікого при цьому не вбиваючи. В цьому випадку і 

адреналін отримуєш, і „чистий” перед «Green Peace». Головне, щоб 

охочих постріляти було не менше двох, оскільки один у цьому 

процесі – це так званий оператор, який займається запуском 

тарілок, а інший – стрілок. 

Після аналізу інформації в Інтернеті, відвідування 

спеціалізованих  виставок, а також вивчення літератури для 

мисливців, підприємець побачив, що на ринку пропонуються тільки 

пристрої іноземного виробництва (в основному німецькі та 

італійські), які потрібно було попередньо замовляти за  каталогом. 

Вартість однієї такої «машинки» становила EUR 286 плюс витрати 

на доставку й розмитнення. Виходила немаленька сума. 

Остаточно переконавшись, що ця ринкова ніша ніким не 

зайнята, В'ячеслав вирішив створити свій експериментальний 

пристрій для відпрацювання навичок стрілянини. 

 

Перша «тарілка» – бумерангом 

За основу свого пристрою В’ячеслав взяв німецький аналог, але 

намагався його максимально вдосконалити. Основна перевага 

«машинок» від Шаматульського – ручне складання. Цим вони й 

відрізняються від іноземних конкурентів. На думку підприємця, 

подібні вироби просто неможливо масово виготовляти, оскільки від 

цього сильно постраждає якість. В 1998 р. було створено 

експериментальну модель «Дуплет-1». Її розмір становив 

1000×1000×1000 мм, вага – 14 кг, дальність кидка тарілочки-мішені 

– близько 70 м.  

Крім В'ячеслава в майстерні працював і його син. Але обійтися 

без залучення до роботи кваліфікованих фахівців підприємець вже 

не міг. Адже він хотів, щоб  прилад був не гірший за німецький.  

Проте, не все було так безхмарно, як здавалося на перший 

погляд. Перший пробний екземпляр не дуже вдався – траєкторія 
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польоту тарілок була схожа на бумеранг, і вони падали, замість 

того щоб планерувати. 

 

                 
Рис. 1. Фотографії «ДУПЛЕТ-1» 

Коли з траєкторією польоту тарілок В’ячеслав розібрався, і 

«машинка» почала працювати як слід, з'ясувалося, що фарба на 

пристрої швидко псується. Відповідно, це робило вигляд пристрою 

непрезентабельним. Тому з'явилася необхідність щось змінити в 

технології фарбування, а потім і в технології зварювання всієї 

конструкції.  

Для виробничого процесу також необхідно було закуповувати 

високоякісні деталі та витратні матеріали зі спеціальними 

характеристиками. Їх потрібно ретельно підганяти, оскільки 

недокручена гайка або перетягнена пружина можуть зіпсувати всю 

конструкцію. Стандартна партія на першому етапі становила 

близько 20–25 виробів. Кожний прилад проходив технічний 

контроль і випробування. Щоб переконатися, що він працює за 

техніко експлуатаційними показниками, робили «контрольні» 

постріли, і тільки після цього, продукція пропонувалася 

споживачам. 

 

Зелений або червоний? 

Слідом за «Дуплетом-1» з’явився інший пристрій – «Скорпіон» 

(600×300×500 мм в упакованому вигляді, вага – 8,5 кг, дальність 

кидка – до 50 м). «Скорпіон» був призначений для рельєфної 

місцевості, наприклад, його можна використовувати в Кримських 

горах. В'ячеслав модифікував і стару модель – «Дуплет-1П». 

Основна його відмінність від «Дуплет-1» полягає у використанні 

іншої марки сталі для виробництва пускової пружини, завдяки 
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чому запуск тарілочки-мішені став м’якшим. Також підприємець 

додав педаль, яка полегшувала запуск тарілочок. Потім з'явився 

пристрій «Скорпіон-2», з сидінням, де оператор може запускати 

мішені сидячи. Коштує «Дуплет-1» близько $300, «Скорпіон» – 

$220. При цьому ціни на вироби не змінювалися з 2002 р., навіть не 

зважаючи на подорожчання металу. 

В’ячеслав не залишив без уваги і кольорову гамму своїх 

виробів. «Я вирішив, що маленькі «машинки» будуть зеленими, а 

більші за розміром – червоними із зеленими елементами, – 

говорить В’ячеслав. – Мені здається, саме ці кольори максимально 

відповідають тематиці виробу: червоний символізує вогонь, 

зелений – природу». 

Також «машинки» від Шаматульського стали розбірними. 

Сьогодні вони запаковуються в чохли і легко розміщуються в 

багажнику автомобіля. Пристрій швидко збирається і розбирається 

без допомоги будь-яких інструментів. 

 

                      
Рис. 2. Фотографії «СКОРПІОН» 

 

                     
Рис. 3. Фотографії «СКОРПІОН-2» 

 

http://shama.com.ua/Foto/Scorpion2/Scorpion2_5_640X480.jpg
http://shama.com.ua/Foto/Scorpion2/Scorpion2_4_640X480.JPG
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Вітчизняний пристрій орієнтований на вітчизняного 

споживача. Конструктор «машинки» врахував і розмір тарілок для 

метання, вони можуть бути різного розміру (міні, міді, максі) будь-

якого виробника. Вартість тарілок коливається від 70 коп. до 1 грн 

за штуку, залежно від виробника: українські – дешевше, польські – 

дорожче. До речі, тарілочки-мішені для німецького пристрою 

дістати було проблематично, адже він розрахований на метання 

тільки «рідних» тарілочок певного діаметру 

Пропоновані пристрої для спортингу мають помірні ціни: 

«Дуплет-1» коштує близько $300, а «Скорпіон» – близько $220. 

Незважаючи на подорожчання металу  ціни на вироби не змінювали з 

2005 р. 

Переконавшись, що це перспективний напрямок діяльності,  

бізнесмен вирішив розвивати його всерйоз. 

 

Просування – запорука успішного бізнесу 

Перша пускова «машинка» була запропонована під реалізацію 

в один із спеціалізованих мисливських магазинів і .... простояла там 

півроку. Ніхто навіть не поцікавився виробом. Люди не знали, що 

це таке і навіщо воно їм потрібно. Тому необхідно було з 

подвоєною силою зайнятися просуванням пускових «машинок» для 

спортингу.  

Для початку В’ячеслав розмістив інформацію про свої вироби 

на всеукраїнському мисливському сайті. Не нехтував підприємець і 

виставками: навесні та восени – це «Полювання і рибалка», а також 

спеціалізовані виставки, присвячені зброї та безпеці. Останні хоч і 

не зовсім підходить для реалізації такої специфічної продукції, але  

дозволяють знайти нових клієнтів. 

Застосування таких інструментів просування досить швидко 

дало позитивний результат. Підприємець отримав велику кількість 

замовлень, але поступово попит зменшився. Як виявилося, це було 

пов’язано з неправильним вибором цільового сегменту. Серед 

клієнтів підприємця були не лише мисливці. Прилади 

користувалися попитом серед лісництв, мисливських господарств, і 

навіть заміських ресторанів, що пропонують різноманітний 

комплекс спортивних розваг. Останнім часом до такої забави, як 
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спортинг почали активно залучатися фермери. Були у підприємця 

ідеї про налагодження співпраці з вітчизняними силовими 

структурами. 

Купити вироби для спортингу можна не тільки у самого 

підприємця в Дніпропетровську, а і в спеціалізованих мисливських 

магазинах майже по всій Україні. За рівнем продажу лідирує Київ, 

тенденція до збільшення попиту спостерігається також у Донецьку 

й Луганську. 

Зі своїми покупцями В’ячеслав постійно підтримує зворотний 

зв’язок. Він завжди пропонує покупцям зареєструватися на сайті, й 

надалі надсилати свої зауваження і пропозиції щодо вдосконалення 

пристроїв. Клієнти часто повідомляють про свої вимоги, які 

постійно зростають. Для того, щоб не відставати від іноземних 

конкурентів, В’ячеслав регулярно «моніторить» спеціалізовані 

сайти, журнали, стежить за всіма технічними новинками й постійно 

щось удосконалює.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначити ринкові сегменти, з якими працює підприємець. 

2. За якими критеріями варто позиціонувати товар для цільової 

аудиторії? 

3. Який комплекс маркетингових комунікацій Ви можете 

запропонувати для різних сегментів, з якими працює фірма? 

 

Джерела інформації: Полищук И. Сбей «летающую тарелку»! // Власть 

денег. – 2006. – № 107. – С.21-24, Андреев Ю. Каждый охотник должен 

знать – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: www kp.ua. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету; Майкл Ярдли М. Стрельба по тарелочкам // 

Оружейный портал GUN.ru – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

GUN.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету; Зеленков А., Зорина А.,  

Баршев В., Абраменко И. Стрельба по-королевски // Российская газета. – 

2005. – №146. – С.4; Спортивно-охотничьи технологии знать – Електрон. 

дан. – 2007. – Режим доступу: www.shama.com.ua. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету; Все об охоте и рыбалке – Електрон. дан. – 2007. – 

Режим доступу: www.sniper.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Aleksandr-Zelenkov/index.html
http://www.rg.ru/tema/avtor-Vladimir-Barshev/index.html
http://www.rg.ru/tema/avtor-Vladimir-Barshev/index.html
http://www.rg.ru/tema/avtor-Igor-Abramenko/index.html
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Діяльність компанії «Ортекс» на українському 

ринку свіжозаморожених продуктів2 

 

О.В. Зозульов 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетинг», 

«Маркетингові дослідження», «Дослідження споживчих 

мотивацій», «Поведінка споживачів». Кейс висвітлює 

господарську ситуацію у якій підприємству потрібно 

визначити власну цільову аудиторію та оптимізувати на 

цій основі свій товарний асортимент. 

 

Україна – традиційний виробник сільськогосподарської 

продукції, яка за часів СРСР була однією з основних продовольчих 

баз країни. Однак головна проблема, яка залишилася нашій країні з 

тих часів, – збереження вирощеного врожаю, доведення його до 

вигляду, який би задовольняв потреби сучасних споживачів. 

Одним із варіантів розв’язання даної проблеми є збереження 

сільськогосподарської продукції за допомогою глибокої (шокової) 

заморозки за так званою технологією deep frozen. Специфіка цієї 

технології полягає у швидкому заморожуванні продуктів до дуже 

низьких температур. За рахунок цього зберігається форма 

продукції, її структура та споживчі властивості, забезпечується 

довготривалий термін зберігання. Глибоке замороження дає змогу 

також забезпечити збереження у продукції цінних вітамінів та 

мікроелементів, які руйнуються під час використання традиційних 

засобів зберігання, таких як, наприклад, консервування за рахунок 

впливу високих температур. Під час же зберігання продукції у 

домашніх умовах (наприклад, у погребах) уміст вітамінів значно 

зменшується. Тому за показниками збереження вітамінів у 

натуральній продукції технологія deep frozen не має аналогів. 

З метою виробництва та продажу свіжозамороженої продукції в 

Україні у 1993 р. було створено спільне українсько-німецьке 

                                                             
2 Назву підприємства змінено 
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підприємство “Ортекс”. Підприємство створено у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю з правом займатися 

зовнішньоекономічною діяльністю. Частину продукції фірма 

виробляє в Україні, частину (передусім, екзотичні складові, такі як, 

наприклад, парость бамбуку) – імпортує до нашої країни.  

Таблиця 1  

Асортимент продукції компанії “Ортекс” 

Овочі, картопля та 

інші види продукції 
Фрукти та ягоди Суміші 

Брокколі 

Брюссельська капуста 

Горох 

Капуста  

Картопля-фрі 

Квасоля 

Кольорова капуста 

Кукурудза солодка  

Морква молода  

Огірки 

Перець солодкий 

червоний нарізаний  

Розочки брокколі  

Шампіньйони порізані 

Шпинат 

Абрикос 

Ананаси 

Вишня 

Груші 

Журавлина 

Малина 

Слива 

Смородина чорна  

Суниця 

Яблука 

Суміші для супів: 

 “Гавайська” 

 “Каліфорнійська” 

 Овочевий суп 

 Гороховий суп 

 Український борщ 

 Суп “Весняний” 

 Суп із шампіньйонів  

 

Салати:  

 “Делікатесний” 

 “Російський” 

 “Мексиканський” із 

квасолею 

 Салат із паростками 

бамбуку 

 

Овочева суміш 

Овочеві букет із рисом 

Лечо 

Ратотуй 

Компот- асорті 

Суміш яблук та груш 

Суміш із слив та ананасів  

Суміш із  суниці та малини 

Суміш із брусниці та 

чорниці 

 

До основних законів, що безпосередньо регулюють діяльність 

підприємств на ринку свіжозаморожених продуктів, можна 
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віднести закони “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про 

ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари”, “Про 

захист прав споживачів”, “Про безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини”, постанову КМУ “Про встановлення 

мінімальної митної вартості на деякі товари, що підлягають 

обкладенню акцизним збором”. 

Основною діяльністю підприємства є виробництво та торгівля 

свіжозамороженими продуктами рослинництва, а саме: овочами, 

грибами, фруктами, ягодами та картоплею. Підприємство продає 

продукцію у вигляді сумішей для супів та салатів або у чистому 

вигляді (овочі чи фрукти). Продукція випускається в упаковці по 

0,3, 0,5 та 1 кг. Асортимент продукції підприємства наведено у 

табл. 1. 

Основними конкурентами компанії “Ортекс”, що продають 

свою продукцію на українському ринку, є AgroPolska, Tumador, 

Zgoda. Асортиментна політика цих компаній багато у чому подібна 

до асортименту ТОВ “Ортекс”. Проте за обсягами реалізації 

продукції “Ортекс” на сьогодні є одним з лідерів на ринку. Згідно з 

проведеними компанією оцінками місткість ринку 

свіжозаморожених продуктів на рік дорівнює 450 тис. кг. Обсяг 

продажу продукції ТОВ “Ортекс” у 2000 р. склав 90 тис. кг. З них 

10–15 % припадає на м. Київ. 

З початку діяльності на українському ринку підприємство мало 

повільне зростання обсягів збуту. Однак у 2000–2001 рр. почався 

повільний спад обсягів збуту, що спонукало керівництво 

підприємства до пошуку шляхів збільшення обсягів продажів на 

ринку, визначення подальших напрямів розвитку підприємства.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначити основні фактори маркетингового середовища та 

причини, що спричинили падіння обсягів збуту. 

2. Визначити основні ринкові можливості для ТОВ “Ортекс”. 

3. Перерахувати мотиви споживачів на ринку свіжоморожених 

продуктів та  описати моделі їхньої поведінки. 

4. Визначити можливі цільові ринки фірми “Ортекс”. 
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5. Сформувати мету маркетингового дослідження та розробити 

пошукові запитання. 

6. Запропонувати власну гіпотезу позиціонування торгової марки 

на ринку. 

7. Запропонувати рекомендації щодо зміни товарної стратегії 

підприємства. 

 

 

 

Запровадження маркетингового підходу на ВАТ 

«Кременчуцький міськмолокозавод» 

 

О.В. Бакалінський  

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: “Маркетинговий 

менеджмент”, “Маркетингові дослідження”, 

“Маркетингова товарна політика”, “Маркетингова цінова 

політика”, “Збутова діяльність”. 

 

Модуль 1 

Кременчуцький міський молочний завод було засновано у  

1928 р. За радянських часів підприємство було хоча й великим, але 

типовим районним молочним заводом. Основними видами 

продукції на початку 90-х років двадцятого сторіччя були: 

традиційні молочні вироби (молоко, сир, сметана, кефір, ряжанка, 

вершкове масло), морозиво (вершкове у стаканчику) та сухе 

знежирене молоко. Кількість працюючих налічувала 600 осіб. 

Підприємство було акціоноване у 1991 р. Акції перебували у 

власності юридичних осіб, працівників заводу та колгоспів, які 

були постачальниками сировини. 

У 1994 р. київська інвестиційна компанія “Електро-Інвест” 

почала скуповувати акції молокозаводу. Власники інвестиційної 

комапнії – брати Олександр та Ігор  Іванови були колишніми 

військовими, які покинули службу у радянській армії заради 

створення власного бізнесу. Перші великі гроші брати заробили на 
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енергетичному ринку, але згодом вирішили, що не зможуть 

утриматися на ньому. Причина була простою – конкурентне 

середовище на енергетичному ринку визначалося близькістю 

операторів до правлячої верхівки країни. Рішення про 

диверсифікацію бізнесу з’явилося автоматично.  

Олександр Іванов під час перебування у Кременчуці 

познайомився з місцевим таксистом, також колишнім військовим – 

Кульженко Володимиром Івановичем. Сім’я Кульженко, яка 

складалася з дружини та двох дітей, бідувала. Грошей не вистачало 

навіть на харчування. Дорослі підробляли на життя розведенням 

собак. Брати Іванови запропонували Кульженко зайнятися скупкою 

акцій молочного заводу. Той згодився та почав інтенсивну працю 

разом із своїм дальнім родичем – Москалем Іваном Петровичем. 

Таким чином, на кінець 1994 р. скупка акцій, які складали 

контрольний пакет, була закінчена. Акції були скуплені за                

$500 тис. За сумлінну працю брати Іванови надали змогу 

Кульженку придбати 15 % акцій, Москалю – 5%. Таке рішення 

Іванових мало тверду меркантильну основу – їм потрібні були 

сумлінні та випробувані менеджери для свого нового придбання. 

Самостійно догледіти всі свої бізнеси у той час вони вже не мали 

фізичної змоги. 

Кон’юнктура зовнішнього ринку для сухого молока у середині 

90-х років була дуже сприятливою, колгоспи за інерцією ще 

працювали та забезпечували молочний завод дешевою сировиною. 

Зважаючи на це, нові власники концентрували свою увагу, 

насамперед на виробництві сухого молока, а продукції для 

споживчого ринку увагу приділяли за залишковим принципом.  

Повернення експортного ПДВ забезпечувалося через зв’язки 

Іванових із колишніми керівниками міністерства сільського 

господарства. У цьому факторі впливу на ціну підприємство мало  

конкурентну перевагу бо сплачувало 10–15 % “відкату”, а 

конкуренти повинні були віддавати до 40 % із суми ПДВ, яка 

належала до повернення. Експорт було організовано через 

офшорну компанію, що дозволяло оптимізувати податкові платежі 

та забезпечувало накопичення прибутку у надійному місці – за 

кордоном (рис.1). 
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Рис. 1. Експорт з Кременчуцького міськмолокозаводу 

Кульженко відповідав за оперативну діяльність заводу. 

Москаль опікувався зовнішніми ринками сухого молока та 

відповідав за безпеку бізнесу. Іванови не займалися 

оперативнимуправлінням, але мали повний вплив на поведінку 

молодших партнерів і приймали стратегічні рішення. Уже за два-

три роки Кульженко і Москаль стали одними з найзаможніших 

людей у Кременчуці. Вони придбали по кілька квартир у 

Кременчуці та Києві, мали дорогі автомобілі. 

Однак, у 2000 р. світові ціни на сухе молоко почали різко 

знижуватися, а сировина дорожчати. Конвейер із заробляння 

грошей почав гальмувати (рис.2).  
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Рис. 2. Динаміка зміни ціни на сухе обезжирене молоко (СОМ) в 

Європі в 1995–2002 рр. 

Іванови прийняли тяжке рішення зупинити процес сушки 

молока та переорієнтувати зусилля на споживчі товари. Вони мали 

надію, що хвилеподібний процес коливання світових цін на сухе 

молоко досить швидко знову наблизиться до свого локального 

максимуму. Тяжка економічна ситуація на підприємстві 

пояснювалася й тим, що споживчі товари мали непривабливий 

“радянський” вигляд, вироблялися за застарілими технологіями і, 

як наслідок,  перебували у низькому ціновому сегменті. 
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«Нетрадиційні» товари (йогурти, десерти, біо-кефіри і т.п.) не 

випускалися. 

Споживчі товари розповсюджувалися у Кременчуці та містах-

сателітах – Світловодську, Комсомольську та ін. Підприємство 

продавало продукцію у канали, які склалися ще з радянських часів, 

та водночас хаотично торгувало зі складу. Основними покупцями зі 

складу були приватні підприємці, які перепродували товари на 

відкритих ринках. Продаж приватним підприємствам давав змогу 

отримувати готівку та тримати частину товарообігу в тіні (рис.3). 

Водночас, конкуренти вже кілька років випускали марочні товари, 

впроваджували сучасні технології, оновлювали асортимент, 

вводили нові вироби, створювали власні системи розподілу товарів. 

У 2001 р. в асортименті Кременчуцького міськмолокозаводу не 

було жодної нової порівняно, радянськими часами, товарної 

позиції. Кульженко взявся до справи власноруч. З допомогою 

дружини, яка ніде не працювала й була домогосподаркою, вони 

почали шукати інформацію про нові технології переробки молока, 

їздити на вітчизняні та закордонні виставки, відвідували 

європейські заводи. Завзятість дала результати: з’явилися біо-

кефіри, питні та десертні йогурти. Ідеї дизайну упаковки для цих 

товарів були “позичені” із закордонних аналогів та щорічних 

каталогів компанії Tetra Laval. 

Олександр Іванов започаткував контакти із виробниками 

устаткування, упаковки та інгредієнтів, як в Україні, так і за 

кордоном. Брати Іванови розуміли, що без передового обладнання 

та технологій конкурентів наздогнати не вдасться. 

Власники заводу вирішили змінити керівну ланку на 

кваліфікованих менеджерів, яких запросили з інших міст та навіть 

країн. Спочатку вони запропонували посаду директора з продажу 

Григорію Бернстайну, який до цього за неповний рік створив 

національну мережу дистрибуції для заводу “Сировар” у                 

м. Житомирі. Через місяць на посаду головного технолога 

запросили Ренату Богуцьку з Польщі. У Польщі пані Богуцька 

працювала технологом на щойно збудованому сучасному заводі, 

який належав німецькому власнику, і мала величезний досвід 

впровадження нових технологій. 
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Рис.3. Організація каналів збуту ВАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» 

Згодом, на посаду директора з маркетингу був найнятий 

Олексій Мережко. До цього часу Олексій працював директором з 

маркетингу у відомих українських та іноземних компаніях та мав 

досвід створення й виводу на ринок нових товарів і торгових марок. 

Основна мета власників заводу полягала у швидкому, за один-

два роки, підвищенні прибутковості бізнесу за рахунок 

впровадження маркетингового підходу до діяльності на ринку. Нові 

управлінці стикалися з протидією з боку старих співробітників 

заводу, які не бажали ефективно працювати у сучасних умовах.      

З іншого боку, нові менеджери повинні були діяти дуже швидко: 

вони мусили наздоганяти конкурентів, які випереджали їх на         

2–3 роки (рис.4).  
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ЗАВДАННЯ:

Підвищити в 2 р 

прибутковість за рахунок 
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Головний технолог

Р. Богуцька
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гій в 

Польщі Директор з маркетингу
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- застаріле 
обладнання

 
Рис. 4. Завдання нових ТОП-менеджерів  

 

Питання та завдання: 

1. Спробуйте визначити загрози, які склалися у мікро- та 

макросередовищі підприємства після падіння світових цін на 

сухе молоко. 

2. Чому власники підприємства вирішили орієнтуватися на 

маркетинговий підхід? 

3. Які цілі з точки зору організації маркетингу мав поставити 

перед собою Олексій Мережко? 

4. Яким чином здійснювалося керівництво розробкою нових 

товарів, ціноутворенням, розподілом та маркетинговими 

комунікаціями до вступу на посаду Олексія Мережко? 

5. З якими складностями стикнувся Олексій Мережко? Що Ви 

робили б за таких обставин для подолання складностей? 

 

Модуль 2 

Початкові кроки Григорія Бернстайна та Олексія Мережко 

після вступу на посаду були дуже схожими. Якнайперше вони 

спробували з’ясувати ситуацію на підприємстві та порівняти 

висновки з тим, що чули від власників. Для цього потрібно було 

визначити джерела отримання внутрішньої інформації. Але нові 

менеджери швидко впевнилися, що система внутрішньої звітності 

на підприємстві відсутня.  

Розрахунок собівартості продукції можна було отримати із 

запізненням щонайменше на 30 календарних днів, причому 

рознесення умовно постійних витрат на певну асортиментну 
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позицію, відбувається за якимись “таємними” алгоритмами. 

Статистика продажу не велася, історію взаємовідносин із 

покупцями ніхто не накопичував. 

Ціноутворенням займалися працівники відділу збуту, а 

остаточно погоджував відпускні ціни генеральний директор. 

Система прийняття маркетингових рішень була відсутньою, її 

замінювали безкінечні та нескінченні наради у генерального 

директора – Сливоцького Валерія Павловича. Порадившись, 

Бернстайн та Мережко вирішили, що власники підприємства не 

розуміють глибини болота у яке вскочили, або не бажають про це 

говорити із найманими менеджерами. Тим не менше, цілі, які 

власники ставили перед Григорієм та Олексієм були амбітними – 

зростання товарообігу за рік на 50 %. 

Менеджери налагодили добрий психологічний контакт з 

головним технологом, генеральним директором, відділом поставок 

та транспортним відділом. Через кілька тижнів директор з 

маркетингу та директор з продажу вже знали про незадіяні резерви, 

мали уявлення про основні схеми крадіжок, якими займався 

персонал, зрозуміли на кого можна покладатися, а кому не слід 

довіряти. 

Бернстайн та Мережко погодили поміж собою організацію 

внутрішньої звітності, затвердили на нараді з генеральним 

директором схему обміну інформацією між усіма підрозділами. 

 

Питання та завдання: 

1. Чому наймані менеджери почали створювати систему 

звітності? 

2. Спробуйте визначити, які звіти були необхідні для роботи 

Бернстайну. Розробіть відповідні форми. 

3. Спробуйте визначити яким чином Мережко мав створювати 

маркетингову інформаційну систему. Із якими управлінськими 

проблемами він стикнувся?  

4. Яким чином у ситуації, що склалася, та за відсутності 

маркетингової інформаційної системи, мали б прийматися 

маркетингові рішення? 
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Модуль 3 

Після організації обміну інформацією між 

підрозділами, розробки та впровадження 

маркетингової інформаційної системи, Олексій 

Мережко запропонував створити групу з 

розробки нових товарів. До складу групи 

увійшли: генеральний директор, директор з 

маркетингу, директор з продажу, головний технолог, головний 

економіст, начальник відділу постачання. Керуючим групою було 

призначено Мережка. Олексій, який уже мав позитивний досвід 

управління розробкою нових товарів, із самого початку розробив 

бюрократичні процедури, які формалізували взаємовідносини між 

членами робочої групи. 

Перший товар група розробляла майже півроку, а вже через рік 

після початку групової роботи, строк появи новинки скоротився до 

трьох місяців. 

Розробка першого ж нового товару потребувала результатів 

маркетингових досліджень. За ідеєю це були сиркові десерти, які 

повинні були б зацікавити дітей. Члени робочої групи стикнулися з 

проблемою: вони не мали інформації, яка дозволила б прийняти 

рішення. 

На черговому засіданні групи з розробки нових товарів 

Мережко запропонував розглянути існуючий товарний асортимент 

із точки зору сегментації споживачів. Він впевнено довів, що 

існуючі товари позиціонуються як вироби із середнім та низьким 

рівнем якості за доступною ціною. За результатами обговорення 

було прийнято пропозицію директора з маркетингу – проникнення 

у сегменти покупців із середнім та високим рівнем доходів.  

 

Питання та завдання: 

1. Чому Олексій Мережко, який не був за характером 

формалістом, вдався до бюрократії як засобу управління? Чи 

правильним було це рішення? 

2. За яким алгоритмом діяла група з розробки нових товарів?  

3. Якої саме інформації не вистачало групі з розробки нових 

товарів для прийняття рішень стосовно сиркових десертів?    
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Які маркетингові дослідження треба було провести для 

забезпечення розробки сиркових десертів? 

4. Чому нові сиркові десерти мали зацікавити саме дітей? 

5. Розробіть пошукові питання для виявлення ставлення 

потенційних покупців і споживачів до нових сиркових десертів, 

які були вироблені пробною партією. 

6. Із яких джерел члени групи знаходили ідеї для нових товарів? 

7. Як ви гадаєте, на чому ґрунтувалася пропозиція директора з 

маркетингу – проникнення у сегменти покупців із середніми та 

високими доходами? 

8. Чи достатньо було б тільки здорового глузду (на противагу 

маркетинговим дослідженням та розвідці) для прийняття 

рішень стосовно нових товарів? 

9. Запропонуйте заходи для подовження життєвого циклу товарів 

нетрадиційного асортименту (йогурти, десерти). 

10. Запропонуйте підходи до прогнозування обсягу збуту нового 

товару. 

11. Які формалізовані творчі методи пошуку ідей нових товарів ви 

застосували б, якщо працювали б директором з маркетингу 

Кременчуцького міського молочного заводу? Обґрунтуйте 

відповідь. 

12. Запропонуйте заходи для зменшення ефекту «канібалізму» у 

товарному асортименті заводу. 

13. Сформулюйте переваги та недоліки створення дизайнів для 

упаковок нових товарів за допомогою крадіжок у відомих 

світових виробників молочних продуктів. 

14. Сформулюйте критерії виключення товарів із асортименту, 

який виробляє  завод. 

 

Модуль 4 

До переходу на Кременчуцький міськмолокозавод Олексій 

Мережко мав досвід управління ціновою політикою на різних 

ринках. Предметом його особливої гордості було управління 

ціновою політикою у складних умовах дефолту 1998 р. на 

підприємстві, яке виробляло соки. 
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Тим не менше, ціноутворення та цінова 

політика на ринку молочних продуктів виявилися 

дуже складною справою. Складність визначалася 

низкою факторів: 

 Швидкі сезонні зміни цін на сировину 

(молоко); 

 Існування тенденції постійного росту цін на 

сировину; 

 Складність визначення собівартості продукції 

(для підприємств із переробки молока відомо близько 140 

методів оцінки собівартості); 

 Велика кількість асортиментних позицій (60 шт); 

 Велика кількість конкурентів; 

 Досить висока еластичність попиту за ціною; 

 Існування цінових порогів.  

Директор з маркетингу запропонував проводити ревізію прайс-

листа не рідше одного дня на тиждень. Щочетверга співробітники 

служби маркетингу проводили повну ревізію відпускних цін.  

Ввечері вони передавали результати генеральному директору, 

головному економісту та директору з продажу. У п’ятницю 

відбувалася селекторна нарада, на якій приймалися остаточні 

рішення щодо цін на наступний тиждень. 

 

Питання та завдання: 

1. Якої інформації потребували співробітники відділу маркетингу, 

які проводили ревізію цін? 

2. Чому ревізія цін проводилася з періодичністю раз на тиждень? 

3. Запропонуйте алгоритм затвердження цін. 

4. Як ви гадаєте, які методи ціноутворення застосовували 

співробітники відділу маркетингу? 

5. З якою основною проблемою стикалися ті, хто займався 

ціноутворенням у періоди зміни пори року? 

6. Що могло бути ґрунтом для конфліктів між відділами 

маркетингу, продавцями та головним економістом під час 

розробки та затвердження цін? 

 



118 

Модуль 5 

У 2004 р. продукція Кременчуцького міськмолокозаводу вже 

продавалася у Кременчуці, містах-сателітах, Запоріжжі, 

Дніпропетровську, Києві та Криму. Структуру продажу показано на 

рис. 5. Наприкінці літа 2004 р. керівництво прийняло рішення про 

розширення ринків збуту та збільшення обсягу продажу на ринках, 

де продукція вже була присутня. Новими ринками були визначені 

Донецьк та Харків. 

 

70%

12%
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Структура продажу Кременчуцького 
міськмолокозаводу

Кременчук

Запоріжжя

Дніпропетровськ

Київ

Інші

 
Рис. 5. Структура продажу Кременчуцького міськмолокозаводу 

Григорій Бернстайн вирушив у відрядження. Його метою був 

пошук гуртовиків, які  згодилися б займатися дистрибуцією 

продукції заводу. Звісно, Бернстайн мав інформацію щодо усіх 

операторів Харкова та Донецька, але хотів сам пересвідчитися у 

надійності майбутніх партнерів. За два місяці партнери були 

знайдені та перевірені, з ними було підписано дистрибуторські 

угоди, почався продаж продукції на нових ринках. 

Значно складніше було обсяги збуту в тих регіонах, де 

продукція вже продавалася. Бернстайн із Мережком накреслили 

п’ять напрямків для подальших зусиль: 

1. Кременчук – захист своєї частки за рахунок збільшення знижки 

для торгових  посередників, заходи з утримання єдиних 

роздрібних цін, взаємодія з місцевою владою з метою 

недопущення проникнення інших виробників. 

2. Запоріжжя – заохочення торгових посередників до роботи з 

повним асортиментом. 

3. Дніпропетровськ – заохочення торгових посередників до 

роботи з повним асортиментом. 

4. Київ – створення власної дистрибуції, проникнення в усі 

торгові мережі («Сільпо», «Фуршет», «Велика кишеня» та ін.). 

5. Усі заходи повинні бути підтримані національною рекламою. 
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Питання та завдання: 

1. Чому Бернстайн сам поїхав у відрядження у Донецьк та Харків, 

а не запросив потенційних партнерів на завод? 

2. Якими критеріями користувався директор з продажу для 

прийняття рішення щодо партнерства з торговими 

посередниками з Донецька та Харкова? 

3. Які цілі поставив Григорій перед керівництвом торгових 

посередників? 

4. Яке заохочення запропонував Бернстайн торговим 

посередникам із Донецька та Харкова? Чому він це зробив? 

5. Яким чином Мережко з Бернстайном впроваджували політику 

єдиної роздрібної ціни у Кременчуці? 

6. Чи були законними та етичними дії керівництва заводу спільно 

з місцевою владою, які вони вчиняли для недопущення інших 

виробників молочних продуктів у м. Кременчук та його 

сателіти? Чи були ці дії продуктивними? 

7. Яким чином Мережко з Бернстайном планували заохотити 

дистрибуторів Дніпропетровська та Запоріжжя купувати 

повний асортимент продукції? 

8. Як Бернстайн керував конфліктом в м. Києві, що виник поміж 

старими покупцями продукції заводу та власним торговим 

підприємством? 

9. З якою метою усі заходи з розподілу супроводжувалися 

національною рекламою? 

 

Модуль 6 

Після детальної розробки заходів з розподілу товару Мережко з 

колегами заходився планувати рекламну кампанію. Метою 

маркетингових комунікацій він визначив підвищення популярності 

торгової марки на кожному окремому ринку. 

Олексій зібрав розвідувальну інформацію щодо заходів з 

маркетингових комунікацій, які планують конкуренти восени    

2005 року. Усі головні конкуренти планували розмістити ролик на 

телебаченні та лише вибірково задіяти інші рекламоносії. 

Директор з маркетингу вирішив: 

 Витратити на комунікації менше, ніж конкуренти; 
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 Бути першим, хто почне традиційну для молочних заводів 

осінню рекламну кампанію; 

 Задіяти усі рекламоносії – телебачення, рекламні щити, радіо, 

газети та журнали; 

 Телевізійний ролик зробити у техніці мультиплікації; 

 Героїв телевізійного ролика показати на щитовій рекламі; 

 Створити рекламну пісню, яка добре б запам’ятовувалася; 

 Створити радіо-ролик на основі рекламної пісні; 

 Задіяти інструменти зв’язків із громадськістю. 

 

Питання та завдання: 

1. З якою метою Мережко збирав розвідувальну інформацію щодо 

планів конкурентів? Яким чином він це зробив? 

2. Який метод розрахунку бюджету на маркетингові комунікації 

застосовував директор з маркетингу? 

3. За рахунок чого Мережко планував витратити менше, ніж 

конкуренти? 

4. Сформулюйте мету рекламної кампанії, яку проводив 

Кременчуцький міськмолокозавод восени 2002 р. 

5. Чому Мережко дуже хотів, щоб Кременчуцький 

міськмолокозавод був першим з тих, хто почне традиційну 

осінню рекламу? 

6. Чи не є парадоксом те, що Олексій планував на відміну від 

конкурентів застосувати всі рекламоносії і, водночас, хотів 

витратити менше коштів, ніж суперники? 

7. Чому були прийняті саме такі рішення стосовно форми 

рекламних звернень? 

8. Які інструменти зв’язків із громадськістю застосував Мережко? 

 

Модуль 7 

За чотири тижні до святкування Христового Воскресіння 

головний економіст зробив досить цікавий розрахунок. Він 

визначив, що збільшення обсягу виробництва й продажу сметани у 

два рази поліпшить фінансові результати діяльності підприємства у 

період міжсезоння, причому це збільшення повинно відбутися за 

рахунок зменшення відповідних обсягів вершкового масла. 
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Генеральний директор підтримав ініціативу 

головного економіста та доручив директорам з 

маркетингу та продажу збільшити обсяги 

продажу сметани у два рази. Керівники 

маркетингу та продажу взяли день для 

обмірковування, а згодом представили свої думки та пропозиції. 

Мережко запропонував стимулювати торгових посередників, 

що має дати зростання обсягу продажу на 10–20 %. Бернстайн не 

був у захваті від ідей керівництва та стверджував, що досягти 

такого росту у короткі терміни – 15–20 днів - неможливо. 

Зі свого власного досвіду та бесід із колегами Мережко та 

Бернстайн знали, що попит на традиційні молочні продукти є 

еластичним за ціною, а коефіцієнт еластичності перевищує 

одиницю. На черговій нараді у генерального директора було 

вирішено запровадити стимулювання посередників з одночасним 

зниженням ціни для кінцевого споживача.  

Закінчились усі весняні свята, а обсяги збуту сметани майже не 

змінилися… 

 

Питання та завдання: 

1. Чому головний економіст прийшов до висновку, що зміна 

структури збуту призведе до поліпшення фінансових 

результатів? 

2. Чи не зробив генеральний директор помилки, коли він доручив 

збільшити обсяги збуту сметани у два рази? Яким чином він 

мав діяти у такій ситуації? 

3. Чи правильне рішення запропонував Мережко? 

4. На чому ґрунтувався скепсис Бернстайна? 

5. Чи було вірним комплексне рішення щодо збільшення обсягу 

збуту сметани? У чому полягали цього рішення?  

6. Які заходи для збільшення збуту були б доцільними?               

Чи реально було збільшити обсяг збуту у два рази? 

7. Як би ви діяли на місці Мережка та Бернстайна? 

8. Як відреагували кінцеві споживачі на зменшення ціни? 
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Питання та завдання після вивчення всіх модулів 

Обов’язкові питання: 

1. Чи виправданим було впровадження маркетингового підходу 

на Кременчуцькому міськмолокозаводі? Обґрунтуйте 

відповідь. 

2. Яким чином можна було б організувати стратегічне планування 

на заводі? 

3. У чому на вашу думку полягала корпоративна стратегія 

власників? 

4. Запропонуйте формулювання мети підприємства на рік та на 

п’ять років. 

5. Запропонуйте основні тези конкурентної стратегії. 

 

Питання за вибором: 

1. Чи мало керівництво заводу альтернативні можливості для 

підвищення конкурентоздатності підприємства, ніж 

запровадження маркетингового підходу? 

2. Запропонуйте формулювання місії заводу.  

3. Які рішення Мережка та Бернстайна були невірними? Чому ви 

так вважаєте? 

4. Що не було зроблено Мережком та Бернстайном? 

5. Яким чином ви долали б спротив змінам, який чинив старий 

персонал заводу? 

 

Джерела інформації: Кременчугский гормолокозавод получил сертификат 

качества ІSO 9000 [Electronic Resource] – 2006. – Режим доступу: 

http://www.apk-inform.ru/showart.php?id=36931; сайт ВАТ «Галактон» 

[Electronic Resource] – 2007. – Режим доступу: http://www.galacton.com.ua. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; сайт компанії «Юнимилк» 

[Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.unimilk.ru. – Назва 

з домашньої сторінки Інтернету; сайт Українського аграрного порталу 

[Electronic Resource] – 2006. – Режим доступу: http://www.ukragroportal.com. 

– Назва з домашньої сторінки Інтернету;  ВАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» // портал харчової промисловості України [Electronic 

Resource] – 2008. – Режим доступу: 

http://www.ukrfood.com.ua/industry/index.php?bid=12878; сайт компанії 
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Investfunds [Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: 

http://stocks.investfunds.com.ua/stocks/199; сайт корпорації «Клуб сыра» 

[Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.cheeseclub.com.ua. 

– Назва з домашньої сторінки Інтернету. 

 

 

 

Злети й падіння компанії Starbucks 

 

Т.В. Співаковська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Міжнародний 

маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент», «Маркетинг послуг», «Бренд-менеджмент». 

 

Starbucks – найбільша мережа кав'ярень у 

світі. Вважається, що для американців дітище 

Говарда Шульца є «місцем між роботою і 

домівкою». За останні декілька десятиліть 

Starbucks став одним з символів Америки, що не 

поступається за популярністю Mcdonald’s.  

Крім того, компанія почала зарубіжну експансію. Із змінним 

успіхом. Десь мережа Starbucks стала популярна, як і в США, а десь 

не прижилася зовсім (наприклад, в Австрії відкрито всього декілька 

кав'ярень компанії, і розширення не планується). А почалася історія 

Starbucks в далекому 1971 року в Сієтлі. 

 

Історія компанії 

Компанія Starbucks була заснована трьома любителями кави: 

вчителем англійської мови Джері Болдуіном, вчителем історії 

Зевом Зігалом і письменником Гордоном Боукером. Вони склалися 

по $1350, позичили ще $5000 і в 1971 р. відкрили у Сієтлі (штат 

Вашингтон) невеликий магазин з продажу високоякісної кави в 

зернах і устаткування для її приготування. Це сталося тоді, коли 

споживання кави в Америці знижувалося вже впродовж десяти 



124 

років. Фактично в цьому були винні самі виробники кави: 

конкуруючи за ціновим принципом і прагнучи скоротити витрати, 

вони закуповували все дешевші кавові зерна, тобто жертвували 

якістю напою задля збільшення обсягів продажу. Засновники 

Starbucks вирішили ризикнути та спробувати нову концепцію – 

концепцію крамниці, де б продавалися тільки найкращі імпортні 

сорти кави та обладнання для її приготування. 

Сама назва «Starbucks» 

походить від прізвища одного з 

персонажів знаменитого романа 

Германа Мелвілла «Мобі Дік»    

(у російському виданні персонажа 

звали Старбек). Першим 

логотипом компанії стало 

зображення оголеної русалки або 

сирени. Він був виконаний в 

коричневому кольорі, а сирена 

використовувалася, щоб 

підкреслити той факт, що каву в Starbucks доставляють з далеких 

земель. Логотип був достатньо спірним через оголеність сирени. 

Пізніше її тіло закрили волоссям, а сам логотип трохи обрізали. 

Крім того, він змінив свій колір з коричневого на зелений (правда, у 

2008 р. запустили тестування нового логотипу компанії 

коричневого кольору як такого, що більше пасує до основного 

продукту компанії – кави).  

У 1981 р. компанія мала п’ять магазинів, невелику фабрику з 

обжарювання кави і торговий підрозділ, який постачав каву в 

зернах барам, кафе й ресторанам.  

Як і в історії з Mcdonald’s, своїм успіхом компанія Starbucks 

зобов'язана сторонній людині, що стала у результаті її власником.   

У 1982 р. в компанію прийшов підприємець Говард Шульц. Його 

найняли для того, щоб розвивати бізнес, оскільки засновники вже не 

справлялися з проблемами. При цьому вони не хотіли 

розширюватися, і в 1982 р. компанія Starbucks так і не вийшла за 

межі Сієтлу. По-справжньому ситуація змінилася після того, як 

Говард Шульц побував в Мілані. Там він побачив знамениті 
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італійські кав'ярні і захопився тамтешньою атмосферою.                 

“В Америці на той час нічого подібного не було. Подібної емоційної 

близькості людей я не зустрічав уже давно”, – описав своє враження 

голова компанії. Він відразу зрозумів, що щось подібне потрібно 

запровадити в США: створити в кав’ярні Starbucks таку атмосферу, 

що поєднувала б італійську елегантність та американську 

неформальність. В його баченні Starbucks мав стати для відвідувачів 

«місцем власного задоволення» – затишним місцем зустрічі людей, 

проміжним пунктом між роботою та домівкою.  

Проте ідея продавати готову каву в чашках не знайшла 

підтримки у засновників компанії. Вони були людьми з традиціями і 

вважали, що при такому підході їх магазин втратить свою суть, і 

відверне споживачів, оскільки справжня кава повинна бути 

приготована удома. Втім, Шульц був настільки упевнений в своєму 

задумі, що залишив Starbucks і заснував свою власну кав'ярню, яка 

відкрила свої двері в 1985 р. А вже через два роки Шульц викупив 

Starbucks у засновників за чотири мільйони доларів і перейменував 

компанію у Starbucks Corporation (до речі, зробити такий хід 

Шульцу порадив засновник Microsoft Біл Гейтс, який був одним з 

перших інвесторів Starbucks).  

Отримавши свободу дій, Шульц того ж року відкрив перші 

кав’ярні Starbucks за межами Сієтлу. Кав'ярні були відкриті у 

Ванкувері й Чикаго. Вже через сім років компанія налічувала       

165 кав'ярень по всій території США. А у 1996 р. відкрито першу 

кав'ярню Starbucks за межами США – в Токіо (Японія). Злі язики 

говорили, що японці, відомі своєю любов’ю до чаю, ніколи в житті 

не стануть купувати каву, до того ж у паперовому посуді. І були 

неправі. Річний обсяг продажів у японських кав’ярнях Starbucks 

відразу перевищив у 2,5 разу американські показники! На сьогодні у 

компанії в Японії понад 500 відділень.  

Однією з головних заслуг Говарда, що посприяли  успіху 

Starbucks, є те, що він запровадив у компанії стандартизацію.        

У будь-якій кав'ярні будь-якої країни присутній однаковий 

асортимент основних товарів. Звичайно, Starbucks пропонує і якісь 

спеціальні продукти, створені для певної країни. Starbucks продає 

натуральну каву, напої на основі еспресо, інші різні гарячі і 
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холодні напої (гарячий шоколад, чай, “Frappuccinos” тощо), легкі 

закуски, кавові зерна і аксесуари для приготування кави. До кави 

можна замовити тістечко або бутерброд. Проте, на відміну від 

більшості інших кафе, в Starbucks акцент робиться саме на каві. 

Сюди люди приходить попити цього напою, а не «поїсти тістечко з 

кавою». Взагалі, в Америці каву в Starbucks п'ють по-різному. 

Хтось насолоджується особливою атмосферою кав'ярні, а хтось 

купує напій і випиває його на ходу, по дорозі на роботу, 

наприклад. Фірмове морозиво Starbucks і кава також продаються в 

продовольчих супермаркетах. 

Якщо говорити про стандартизацію, яку запровадив Шульц, то 

вона вирізняється ще однією особливістю – атмосферою в 

кав'ярнях. З одного боку, основні елементи у всіх закладах 

Starbucks схожі, але з іншої – кожна кав'ярня має свої особливості, 

свою унікальну атмосферу. Одна з основних вимог при виборі 

приміщень для кав'ярень Starbucks: вхідні двері повинні 

“дивитись” на схід і ніколи на північ. Це пояснюється тим, що 

відвідувачі повинні насолоджуватися денним світлом, але при 

цьому сонце не повинно світити їм в обличчя. У Starbucks п'ють 

каву зовсім різні люди, починаючи від бізнесменів, що п'ють 

еспрессо на ходу, і закінчуючи молодими парами, що розтягують 

задоволення за столиком. У Starbucks активно редагують звукові 

файли, працюють фрілансери, блогери пишуть свої нові пости. 

Атмосфера цієї кав'ярні привертає людей з ноутбуками. Добре, що 

є Wi-fi. У кафе постійно грає музика. При цьому цікаво, що існує 

центральний сервер, який займається відтворенням однієї і тієї ж 

музики в усій мережі Starbucks. Це означає, що та композиція, яку 

ви чуєте зараз в Нью-Йорку, грає в цю саму хвилину і в Сієтлі. 

При цьому за останній час в кав'ярнях Starbucks почали продавати 

безліч сторонніх товарів. За допомогою департаменту Starbucks 

Entertainment і бренда Hear Music компанія поширює книги, 

музичні збірки і відеофільми. Більшість з цих товарів є сезонними 

або розробленими для продажу в певній області. У компанії 

вважали, що тим самим зроблять заклади чимось більшим, ніж 

звичайні кав'ярні... Не вийшло. Нещодавно в компанії заявили, що 

більше не продаватимуть музику в кав'ярнях.  
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Глобальне розширення 

Останні десятиліття компанія Starbucks займалася тим, що 

скуповувала локальні мережі кав'ярень по всьому світу, роблячи їх 

частиною свого бренду. Розширення компанії йшло останнім 

часом божевільними темпами. Навіть у мультсеріалі «Сімпсони» 

було декілька жартів з приводу того, як мережа Starbucks захоплює 

Америку. Керівництво компанії прагнуло, щоб усі кав’ярні 

належали самій Starbucks, а не франчайзерам. Шульц розумів, що, 

для того щоб створити потужний бренд, йому та решті менеджерів 

необхідно було повністю контролювати процес – тільки так можна 

гарантувати неперевершену якість. У безлічі компаній, 

організованих на засадах франчайзингу, місцеві відділення живуть 

своїм життям. Прагнучи до прибутку, франчайзі легко могли б 

пожертвувати ідеєю високої якості Starbucks заради власної 

прибутковості. Розуміючи причини зниження рівня продажу кави 

на американському ринку, в Starbucks прагнули запобігти 

повторенню такої ситуації. 

У Starbucks застосували таку стратегію розширення: 

прийшовши в новий регіон, компанія розміщувалася в його 

центральному місті, після чого спеціально навчена команда 

фахівців відкривала там мережу кав’ярень. Протягом перших двох 

років у «вузлових» містах відкривають близько 20 закладів. 

Охопивши основний ринок, компанія йде в «регіони» – міста-

сателіти та найближчі передмістя.  

У процесі глобального розширення не обійшлося і без 

корпоративних здобутків. У 1998 р. компанія Starbucks закріпилася 

на британському ринку кави, взявши під свою опіку лондонську 

Seattle Coffee Company. В 2001 р. почалося завоювання 

континентальної частини Європи: кав’ярні Starbucks відкрилися в 

Швейцарії й Австрії, а потім в Іспанії, Німеччині та Греції.          

Що цікаво, компанія порушує європейську традицію: у кав’ярнях 

Старого Світу, як правило, дозволяють палити, а в Starbucks це 

заборонено. Близько 40 % європейців палять. Критики 

стверджували, що цією своєю забороною Starbucks сама позбавляє 

себе доброї половини ринку, але на компанію це не подіяло. Першу 

кав’ярню у Відні за два місяці після відкриття відвідали 100 тис. 
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осіб. Дивна на перший погляд політика заборони паління мала 

позитивний відгук, а все тому, що в Starbucks дбали (принаймні, на 

словах) не стільки про здоров’я, скільки про каву. В кав’ярнях 

висіли таблички: «Тут не палять, щоб не зашкодити аромату 

напою», а відвідувачам дякували за відмову від сигарет.  

У процесі виходу на зарубіжні ринки, компанія має й чимало 

проблем. По-перше, Starbucks має шанси на успіх тільки в країнах, 

позбавлених власної культури споживання кави. Негативний досвід 

в Австралії (у липні 2008 р. Starbucks оголосив про закриття 61 з   

84 своїх точок) – зайве тому підтвердження. По-друге, у Starbucks 

виникають серйозні проблеми з рухом антиглобалістів, які 

вбачають у експансії компанії розвиток американського 

імперіалізму (і навіть проводять “Міжнародний день дій проти 

Starbucks”), та мусульманськими організаціями, яким не 

подобаються тісні зв’язки Говарда Шульга з єврейською общиною і 

його енергійна підтримка Ізраїлю. По-третє, останнім часом 

навколо Starbucks намічається конфлікт поколінь: тінейджери 

терпіти не можуть італійські назви кавових напоїв, а також дух 

культури yuppie (young urban professional – молодий перспективний 

професіонал, мешканець міста), що панує в кав’ярнях компанії. 

У деяких країнах компанія Starbucks мала проблеми, пов’язані з 

особливостями національного законодавства, порушенням прав 

інтелектуальної власності тощо. 

На китайському ринку компанія подала позов до суду, 

звинувативши у порушенні місцевим конкурентом своїх прав на 

торгову марку «Starbucks». Арбітражний народний суд Шанхая 

встановив, що китайська компанія неправомірно використовувала 

знак «Starbucks», а також його китайський переклад «Xing Ba Ke» 

(«Xing» перекладається як «star» («зірка»), а «Ba Ke» звучить 

подібно до «bucks»). Крім того, за висновком суду, логотип 

китайської компанії (коло з білими літерами на зеленому фоні) 

порушує біло-зелений логотип «Starbucks». Отже, суд підтримав 

позовні вимоги американської мережі кав’ярень і зобов’язав 

компанію Shanghai Xingbake Coffee Shop Ltd («Сінбаке») сплатити 

Starbucks 500 тис. юанів ($61,9 тис.). 
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Менш успішними були результати судових позовів компанії 

Starbucks у Південній Кореї.  Американська компанія двічі             

(у 2005 р. та 2006 р.) намагалася відмінити реєстрацію 

комбінованого товарного знака «Starpreya», який повторював знак 

«Starbucks» у тому, що він використовував аналогічне зелене коло з 

аналогічним розташуванням тексту та зображенням жіночої голови 

в центрі композиції. Однак, південнокорейський патентний суд 

обидва рази відмовив у позові компанії Starbucks, мотивувавши це 

«несхожістю образів русалки та богині» (назву «Starpreya», за 

словами власника фірми, утворено від імені богині скандинавської 

міфології Фреї (Freja), яку було змінено для полегшення вимови 

відповідно до корейської фонетики). 

У 2006 р. після того, як уряд Індії пом’якшив національне 

законодавство у сфері іноземних інвестицій, дозволивши іноземцям 

володіти 51 % акцій у роздрібних монобрендових торгових точках, 

компанія Starbucks разом з 14 іншими іноземними компаніями 

виявила бажання відкрити в цій країні роздрібну мережу під 

власним брендом. Але уряд Індії заблокував вихід компанії на 

національний ринок у зв’язку з тим, що вона не надала повну 

інформацію про свої плани, зокрема, чи має намір Starbucks 

розвивати тільки мережу кав’ярень або також мережу ресторанів. 

Таким чином, компанія відклала свій вихід на ринок цієї країни на 

невизначений термін. 

Перед виходом на ринок Росії компанії Starbucks довелося 

судитися з російським ТОВ «Старбакс», що зареєстрували на себе 

товарний знак американської корпорації і вимагали від неї         

$600 тис. за право використання бренда на території Росії. 

Компанія Starbucks зареєструвала свій товарний знак у Росії ще в 

1997 р., але в 2002 р. компанія «Пресс» попросила патентне 

відомство Росії анулювати цю реєстрацію на тій підставі, що 

товарний знак більше трьох років не використовувався. Роспатент 

погодився із цим доводом і скасував реєстрацію товарного знака 

«Starbucks Coffee» у категоріях «мінеральні й фруктові напої» й 

«послуги ресторанів, кафе». У вересні 2004 р. слово «Starbucks» 

зареєструвало як товарний знак ТОВ «Старбакс». Компанії 

Starbucks вдалося анулювати піратську версію свого логотипа в 
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Росії аж у листопаді 2005 р., після чого почалися переговори з 

потенційними партнерами. До цього компанія змогла відкрити 

свою кав’ярню тільки на території приміщення посольства США, 

де не діють російські закони. У вересні 2007 р. відкрито кав’ярню 

Starbucks у торговому центрі «Мега-Химки», після чого з’явилось 

ще кілька кав'ярень у Москві: на Старому Арбаті, у офісному 

комплексі «Башта на набережній» і в аеропорту «Шереметьево-2». 

В офіційній заяві компанії Starbucks про плани щодо подальшої 

експансії, оголошеній у березні 2007 р., йшлося про те, що 

пріоритетними країнами для неї тепер є Китай, Єгипет, Бразилія, 

Індія та Росія. Особливо успішно компанія розвивається в Китаї, де 

їй легко вдалося змінити свідомість споживачів: середній клас 

перестав пити чай і перейшов на каву від Starbucks. 

За підсумками 2007 р. у 43 країнах світу відкрито                

15700 кав'ярень Starbucks, близько 70 % з них – на території США, 

решта – в інших країнах. Приблизно 7500 кав’ярень належать 

компанії Starbucks Corporation, інші працюють на засадах 

франчайзингу, отримавши ліцензії. Загальна чисельність персоналу 

мережі – 140 тис. осіб. За даними дослідницької компанії Hoovers, у 

2006 р. виручка Starbucks становила $7,8 млрд (у 2005 – $6,37 млрд), 

чистий прибуток – $564 млн (у 2005 – $494,5 млн). 

Говард Шульц, який ще у 2002 р. залишив посаду виконавчого 

директора компанії, але й сьогодні є головою ради директорів та 

«головним глобальним стратегом» компанії, вважає, що мережа 

може збільшитися до 40 тис. закладів. Він хотів би, щоб кав’ярні 

Starbucks відкрилися в усіх країнах світу. Проте є країна, до якої він 

ставиться з особливим пієтетом: це Італія, звідки запозичено 

концепцію Starbucks. 

 

Starbucks сьогодні 

Зараз ситуація дещо змінилася, крім того, в компанії почалися 

і внутрішні проблеми. Не так давно Говард Шульц заявив, що 

повертається в Starbucks, щоб вирішити проблеми, в яких 

загрузнула його компанія. Чи вийде у нього це?  

Керівництво компанії у 2008 р. прийняло рішення про 

закриття до кінця року близько 600 кав'ярень в США. Шульц 
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зазначив, що в умовах економічного спаду і сильної конкуренції, 

єдиний шлях зберегти прибутковість, це закрити кав’ярні, які не 

приносять прибутків, переважно у штатах Каліфорнія та Флорида. 

Закриття 600 кав’ярень призвело до втрати робочих місць 12 тисяч 

людей, а це 7 % від усіх робочих місць корпорації. Ще однією 

причиною такого рішення є надто швидкий розвиток компанії. 

Останніми роками кав’ярні Starbucks росли як гриби. Щодня у 

світі з’являлося вісім нових кав’ярень Starbucks. Американці 

жартують, що в деяких містах можна натрапити на дві кав’ярні 

Starbucks, розташовані одна напроти одної. У цьому жарті є частка 

правди: усвідомлене насичення попиту загрожує 30 %-м 

скороченням обсягу продажів однієї із розташованих по сусідству 

кав’ярень. Раніше цей спад компенсувався економією витрат на 

розподіл та маркетинг, не згадуючи вже формування іміджу 

«зручної кав’ярні». Адже для кавоманів не існує такого поняття як 

забагато кав’ярень. Торік економісти підрахували, що пересічний 

американець заходить до Starbucks в середньому 18 разів на 

місяць. Більшою частотою візитів не міг похвалитися ні один 

американський роздрібний торгівець. І навіть висока ціна – чотири 

долари за чашку капучіно чи латте – не зупиняла відвідувачів.   

Але дедалі більше американців не можуть собі дозволити пити 

дорогу каву. Все-таки, в цій мережі кав'ярень кава коштує відверто 

дорого. 

Про те, що проблеми загострюються стало зрозуміло ще 

минулого року, коли компанія Starbucks уперше з часу свого 

заснування розпочала активну рекламну кампанію на телебаченні. 

Економісти вважають, що проблеми Starbucks лише 

віддзеркалюють загальний стан американської економіки: 

«Компанія є справжнім індикатором напряму, в якому рухається 

середній клас. Starbucks показує, що зменшується попит, люди 

рідше купують каву». 

Зараз Starbucks не в кращій ситуації, але, ймовірно, вже скоро 

в компанії докладуть всіх зусиль, щоб вийти з кризи. 

Так, у 2008 р. було реалізовано кілька нових проектів.            

По-перше, компанія розпочала у кав’ярнях США продаж 

енергетичних добавок «+Energy» (суміш вітаміну В, гуарани та 
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женьшеню), які можна додати в улюблений сорт кави. По-друге, 

було підписано угоду з компанією Unilever, за умовами якої 

Unilever займатиметься виробництвом, маркетингом та 

дистрибуцією морозива під маркою «Starbucks» у США та Канаді, 

розширивши свій асортимент морозива. 

Компанія Starbucks також продовжує міжнародну експансію.   

У серпні 2008 р. підписано угоду про відкриття мережі кав’ярень на 

залізничних вокзалах по всій території Голландії. Поки що кав’ярні 

Starbucks в Голландії розташовані тільки в аеропортах. У вересні 

2008 р. Starbucks спільно з Kraft Foods почали продаж упакованої 

кави під маркою «Starbucks» в супермаркетах Швейцарії, яка стала 

першою європейською країною, де кава «Starbucks» з’явилася поза 

межами фірмових кав’ярень. У цей же період розпочато освоєння 

португальського ринку шляхом створення спільного підприємства з 

Gruppo VIPS – компанією, з якою Starbucks співпрацював протягом 

шести років, відкривши 75 кав’ярень у Іспанії та 45 – у Франції.     

У листопаді 2008 р. відкрито першу кав’ярню Starbucks в Болгарії.  

Крім того, у березні 2008 р. компанія Starbucks запустила 

достатньо цікавий проект в Інтернет – «сайт ідей для Starbucks». 

Будь-яка людина, чи то співробітник компанії, чи то простий 

клієнт, може поділитися своєю ідеєю відносно поліпшення 

кав'ярень. Цікаво, що до того, як ідеї доходять до представників 

компанії, їх обговорюють зареєстровані користувачі сайту, які 

можуть голосувати за кожну ідею. Найпопулярніші ідеї будуть 

розглянуті а якісь, можливо, навіть реалізовані.  

Швидке міжнародне зростання компанії зумовлює певні 

проблеми, пов’язані із втратою емоційної складової бренда.         

Ще в недалекому минулому основною конкурентною перевагою 

Starbucks був досвід, який споживач отримував разом із кавою.   

Але вже сьогодні конкурентними перевагами Starbucks є радше 

зручність розташування та стабільність. Нині компанія настільки 

розрослася в усьому світі, що їй навряд чи вдасться повернути свою 

унікальність.  

До знищення емоційної складової бренда призводить також 

встановлення в кав’ярнях нових апаратів для еспресо та капучіно. 

Завдяки цим апаратам напій готуватиметься у кілька разів швидше. 
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Проте, люди ходили до Starbucks і платили суму, яка вчетверо 

перевищувала вартість кави у будь-якому іншому закладі, саме 

тому, що тут її робили з душею. Чи не вплине перехід до 

автоматизації процесу приготування кави на зменшення 

популярності мережі серед її постійних клієнтів? Як віднайти 

баланс між зростанням мережі кав’ярень та унікальністю й 

особливою атмосферою? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте фактори маркетингового середовища, які 

впливають на міжнародну діяльність компанії Starbucks. 

Виявіть серед проаналізованих факторів найбільш суттєві 

можливості й загрози. 

2. Які стратегії зростання (за класифікацією Ансоффа) 

використовує компанія?  

3. Чи правильні рішення були прийняті керівництвом компанії в 

умовах кризи? Обґрунтуйте вашу думку. 

4. Які рекомендації щодо вдосконалення міжнародної 

маркетингової стратегії ви б дали топ-менеджерам Starbucks? 

5. Чи доцільно компанії виходити на український ринок?           

Які можливості й загрози очікують компанію в Україні? 

 

Джерела інформації: Що робити з “емоційністю”, коли у компанії не 

вистачає рук? – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

http://business.topping.com.ua/journal/evgeniygadibirov/183/7871; Stаrbucks 

повернув собі ім’я. – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

www.nooguards.com.ua/news/1292; Уряд Індії заблокував вихід Starbucks на 

національний ринок – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

www.rbc.ua/newsline/2007/01/10/159969.shtml; У. Телюк Мережа кав`ярень 

“Старбакс” до кінця року закриє 600 крамниць. – Електрон. дан. – 2008. – 

Режим доступу: http://www.voanews.com/ukrainian/archive/2008-07/2008-07-

02-voa3.cfm; Starbucks: как прививали культ кофе в Америке – Електрон. дан. 

– 2008. – Режим доступу: http://www.biztimes.ru/index.php?artid=597; 

Starbucks – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу:www.brandnews.ua. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; Steven Erlanger. An American 

Coffeehouse (or 4) in Vienna // New York Times. June 1, 2002. – Р. A1. 
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«Інтелектуальний будинок» - технології в гармонії з 

людиною 

 

Т.Г. Діброва, С.М.Ставська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Фундаментальний 

маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 

послуг», «Маркетингова політика комунікацій», 

«Маркетинг» (для технічних спеціальностей). 

 

Термін «інтелектуальний будинок» 

з’явився на початку 1980-х років у США, 

проте однозначного його тлумачення не існує 

й досі. Концепція «інтелектуального» 

управління системами життєзабезпечення 

будівлі передбачає їх автоматизацію, інтегрування в єдине 

середовище. Більш ніж тридцятирічний досвід впровадження 

автоматизованих систем управління (АСУ) розвиненими країнами 

світу свідчить про доцільність їх застосування.  

На Заході суттєвий поштовх до впровадження перших проектів 

відбувся тоді, коли єдиними комп’ютерними системами керування 

почали оснащувати головні офіси транснаціональних компаній. 

Слід зазначити, що концепція «інтелектуальна будівля» покликана, 

в першу чергу, економити ресурси при високому рівні комфорту.   

У середньому, із впровадженням «інтелектуальних» систем, 

наприклад, акліматизації офісів або автоматичного 

включення/виключення енергоємного обладнання згідно з 

графіком, економія енергоресурсів становить 20–30 %, а показники 

продуктивності праці підвищуються на 5–8 %. Більш того, 

«інтелектуальні» системи також дають змогу прогнозувати рівень 

зносу обладнання та своєчасно проводити профілактику. Проте, 

головним компонентом «розумних» систем українці та росіяни 

вважають безпеку, а проблема збереження ресурсів відходить на 

другий план. На сьогодні близько 20% впроваджень 
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«інтелектуальних» систем припадає на Японію, близько 30% – на 

США та 40 % на Західну Європу. 

Більше десяти років тому з’явився перший стандарт – EIB 

(European Installation Bus), що забезпечив повну сумісність усіх 

елементів системи керування об’єктом, обмін інформацією між 

ними, а також «самонавчання» цієї системи. Тобто її здатність 

самостійно реагувати на аварійні ситуації та відповідно 

коректувати управління інженерним обладнанням при 

дистанційному наданні команд власником. 

Проте, на сьогодні існує декілька стандартів систем 

інтегрованого керування, серед яких поширення отримали 

LonWorks, EIB, а також великі компанії, що відомі власними 

лініями брендової продукції – Crestron, AMX, Lutron, Leviton, 

Dynalite та ін., зокрема й ті системи, що можна віднести до обох 

видів (наприклад, Clipsal C-Bus). Перелічені стандарти мають 

чіткий географічний розподіл:  

 Американський континент – LonWorks;  

 Європа – EIB; 

 Великобританія, Австралія та більша частина Азії – C-Bus.       

У всьому світі ці системи працюють сумісно з основними 

продуктами провідних компаній у певній групі продукції: 

сенсорні екрани та мультирумні системи Crestron, AMX, 

керування освітленням – Lutron, Dynalite, радіосистеми Gira, 

Leviton. 

 

ТОВ «Inteldome» – провідний системний інтегратор в 

Україні 

Назар Новацький – засновник та директор компанії «Inteldome» 

– завжди захоплювався технічними новинками та вирізнявся з-

поміж однолітків нестандартними підходами до вирішення певних 

задач. Назар любить бути в центрі уваги і вважає, що без ризику 

досягти справжнього успіху неможливо. Такі життєві погляди 

Назара сприяли формуванню особистого стилю життя та 

особливого стилю ведення бізнесу.  

Компанія «Inteldome» – провідний український системний 

інтегратор. Діє на ринку «інтелектуальної нерухомості» з 2000 року 
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– часу, коли в Україну прийшла хвиля «інтелектуалізації» із Заходу. 

Професіоналізм компанії «Inteldome» досягається завдяки 

використанню новітніх технологій та світового досвіду в галузі 

автоматизованих систем управління технологічними процесами 

(АСУ ТП). Застосування обладнання провідних світових 

виробників дозволяє створювати унікальні, високотехнологічні 

рішення, які відповідають потребам власників будинків та 

комерційних споруд. 

Основний вид діяльності компанії – розробка концепції, 

проектування, монтаж, наладка, а також гарантійне та 

післягарантійне обслуговування систем автоматизації 

«інтелектуальна будівля» та «розумний будинок». 

Концепція «інтелектуальна будівля», яку пропонує компанія, 

передбачає забезпечення повної або часткової інтеграції таких 

інженерних систем: 

 структуровані кабельні 

системи; 

 енергопостачання; 

 захист від блискавки та 

захисне заземлення; 

 освітлення; 

 сонцезахист; 

 опалення; 

 вентиляція та 

кондиціонування; 

 водопостачання; 

 ефірне та супутникове телебачення; 

 охоронна сигналізація, відеоспостереження, контроль доступу; 

 пожежна сигналізація та сповіщення про пожежу; 

 мультимедійні системи (домашні кінотеатри, системи 

розподілення звуку). 

ТОВ «Inteldome» підтримує та розширює співробітництво з 

провідними виробниками інженерних систем та обладнання. 

Географія імпорту охоплює широкий перелік країн-виробників 

(LonWorks – США, Distech Controls – Канада, Thermokon, SPEGA, 
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Warema, ELKA, BTR, WAGO – Німеччина, Loytec – Австрія, Lonix – 

Фінляндія, ARC Informatique – Франція). 

Розвиток та розширення промислового сектору (мережі готелів, 

офісні приміщення та ін.) позитивно впливають на ринкові позиції 

ТОВ «Inteldome», оскільки з кожним роком усе більше АСУ 

споживає саме сегмент промислової автоматизації. Слід зазаначити, 

що компанія «Inteldome» має достатню кількість фінансових 

ресурсів,  шукає нові ринки збуту.  

Безперечною перевагою у конкурентній боротьбі для           

ТОВ «Inteldome» може стати те, що компанія пропонує послуги 

комплексної автоматизації, на відміну від основних конкурентів – 

«Сіменс-Україна»; «Саутер-Україна»; «ЕЛЄКОН Лтд.».  

ТОВ «Inteldome» було прийнято до всесвітньої асоціації по 

автоматизації LonMark International. Компанія має статус 

авторизованого системного інтегратора Authorized Network 

Integrator американської корпорації Echelon – розробника та 

родоначальника технології LonWorks. Має право використовувати 

логотип LonMark; є учасником EBА (Європейської Бізнес 

Асоціації). 

                                
Усе це сприяє отриманню вигідних умов співробітництва 

компанії «Inteldome» з іноземними партнерами, а також передбачає 

участь у спільних програмах обміну досвідом, проведенню курсів 

підвищення кваліфікації, тематичних тренінгів, організації торгово-

промислових виставок тощо.  

Усе обладнання, що імпортується в Україну підлягає 

обов’язковій сертифікації. ТОВ «Inteldome»  має сертифікат на 

систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001:2000, згідно 

якій компанії дозволяється імпортувати в Україну обладнання та 

інженерні системи без подання митним органам України свідоцтва 

про визнання іноземного сертифіката. 

 

 

http://www.echelon.com/integrators/findintegrators.asp
http://www.echelon.com/integrators/findintegrators.asp
http://www.echelon.com/integrators/findintegrators.asp
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Дещо про нагальні проблеми... 

З самого початку своєї діяльності керівництво компанії 

«Inteldome»  незадоволене низьким рівнем інформованості 

споживачів щодо переваг реалізації «інтелектуальних систем». 

Інакше кажучи, поки що не існує усталеного поняття «розумний 

будинок». Тому споживачі часто по-своєму розуміють концепцію 

цієї новинки. Дехто вважає, що система управління об’єктом є 

небезпечною, хоча насправді саме вона покликана забезпечувати 

захист мешканців. Ще хтось «розумний будинок» називає 

«непотрібною іграшкою», марною тратою грошей та часу, 

погоджуючись з доцільністю автоматизації інженерних систем 

споруди лише як засобу, що підтверджує статус його власника. 

Інші – перебільшують його функціональні можливості, уявляючи, 

наприклад, що будинок сам буде закуповувати та готувати 

продукти харчування, як у відомій книзі Рея Бредбері. До речі, 

цього письменника вважають автором ідеї концепції 

«надзвичайного будинку».  

Назар Новацький усвідомлює, що причина недостатньої 

інформованості потенційних споживачів полягає у тому, що ринок 

АСУ існує в Україні ще досить молодий і можливо, вдасться 

істотно підвищити рівень інформованості споживачів за допомогою 

контактних аудиторій? Публікації у ЗМІ, семінари та спеціалізовані 

виставки – усе це потребує істотних фінансових витрат, але 

компанія готова витратити певну суму на просування. Тим більш, 

що у червні 2007 р. в Україні вперше відбулася виставка Smart 

House та щорічно проводяться інші спеціалізовані виставки та 

заходи – ЦифроМанія, Kyiv Hi-Fi Show, EnterEX. 

Назар розмірковує про можливі шляхи вирішення цієї 

проблеми. – «Маючи на меті розповсюдження систем 

«інтелектуальної будівлі», а також залучення інвестицій у цю 

галузь, на науково-технічних і промислових виставках ми 

презентуємо послуги компанії „Inteldome” та поспілкуємося з 

оператороми ринку, краще пізнаємо конкурентів. Як кажуть, ворога 

потрібно знати в обличчя». 

Трохи пізніше, директор «Inteldome» представив колективу 

компанії нову співробітницю і було вирішено, що спілкуванням з 
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пресою буде займатися PR-менеджер Надін. «До речі, Вам, Надін - 

зазначив він,  потрібно буде висвітлити у ЗМІ таку інформацію. 

Через декілька днів «Inteldome» розпочинає серію регулярних 

професійних програм навчання технології LonWorks, яка стала 

стандартом у галузі автоматизації інженерних систем будівлі. 

Навчання українських спеціалістів ми будемо проводити спільно з 

Навчальним центром компанії «АРМО-групп» – лідером ринку 

систем «інтелектуальна будівля» в Росії. Це, безперечно, важлива 

подія. При цьому слід наголосити, що в своїй роботі ми 

дотримуємося найвищих стандартів, адже для нас є дуже цінним 

ім’я та бренд «Inteldome».  

 

Перспективи ринку «інтелектуальної нерухомості» 

Слід зазначити, що ринок АСУ в Україні перебуває на етапі 

становлення, тому визначити місткість вітчизняного ринку 

«інтелектуальної нерухомості», співвідношення об’єктів, що 

створені за технологією «інтелектуальна  будівля», частки ринку 

компаній-інтеграторів у цілому по Україні достатньо 

проблематично, оскільки такі дослідження ринку раніше не 

здійснювались. Тому посилатися можна лише на окремі дані 

конкретних операторів. Враховуючи світовий досвід, припускають, 

що попит буде посилюватися у міру усвідомлення інвесторами 

об’єктивної доцільності впровадження таких проектів. Нині 

найбільшим попитом користуються системи автоматизації 

«інтелектуальна будівля» для торгових центрів, офісних будівель та 

банків, спортивних споруд, готелів, бібліотек, вокзалів. 

Основними конкурентами «Inteldome» є компанія          

«Саутер-Україна», «Сіменс-Україна», «ЕЛЄКОН Лтд.». 

Компанія «Саутер-Україна» має постійного постачальника 

інженерних систем зі Швейцарії, а швейцарська якість 

сприймається серед українців дуже позитивно. Ця компанія є 

українським представництвом швейцарської компанії «Саутер» – 

одного зі світових лідерів у сфері виробництва та інсталяції систем 

вимірювання, управління та регулювання, опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря. 
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Продукція, представлена в асортименті «Саутер-Україна» має 

високу якість, що також відображається і у високих цінах. Проте 

компанія має досить вузьку спеціалізацію, що не завжди влаштовує 

замовника, якому набагато зручніше працювати з компанією-

інсталятором, що здатна забезпечити повний комплекс послуг із 

втілення концепції «інтелектуальна будівля». Ще одним недоліком 

є відсутність українського сайту в мережі Інтернет. 

«Сіменс-Україна» – дочірнє підприємство концерну «Siemens» 

в Україні – один з провідних постачальників продукції, послуг та 

комплексних рішень для модернізації ключових 

інфраструктурних галузей української економіки: телекомунікації, 

енергетика, транспорт, промислова автоматизація, медицина.          

З 1992 по 1997 рр. це підприємство було представником 

концерну «Siemens» в Україні, тому має перевагу у досвіді 

діяльності на ринку АСУ. Стає очевидним, що бренд «Siemens» 

порівняно з «Inteldome» більш відомий в Україні. А про те, що 

послуги від «Сіменс-Україна» користуються попитом, красномовно 

свідчать високі показники продажів компанії, яка, окрім 

центрального офісу в Києві, має регіональні філії, що працюють у 

Донецьку, Львові, Одесі та Харкові. 

Стосовно вітчизняної компанії «ЕЛЄКОН Лтд.» відомо, що 

ціни на аналогічні послуги є нижчими, ніж у згаданих раніше 

операторів, оскільки використовуються обладнання та 

комплектуючі здебільшого українського виробництва. Проте 

«ЕЛЄКОН Лтд.» теж має вузький асортимент. Отже, якщо на 

практиці керівництво конкретного готелю, не знаючи про 

«Inteldome», забажає втілити «інтелектуальну» концепцію 

управління своїм об’єктом, то перед ними постане проблема вибору 

декількох компаній-інсталяторів, адже всі вони мають достатньо 

вузьку спеціалізацію.   

Варто памятати і про потенційних учасників ринку, якими є 

іноземні компанії-виробники інженерного обладнання, котрі з 

метою пошуку нових ринків збуту, можуть вийти на ринок 

«інтелектуальної нерухомості» України; а також вітчизняні 

компанії, що можуть розширити свою діяльність та регламентувати 

спеціалізацію на АСУ. 
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Більшість стандартів, що стосуються «інтелектуальної будівлі», 

прийняті у розвинених країнах, не відображені в українських 

нормативних документах (ДБНах). У країнах, де застосування АСУ 

стало невід’ємною складовою ведення  успішного бізнесу 

(передусім США, ЄС, Японія), ця необхідність підкріплюється 

низкою розроблених стандартів – ISO 16484 «Building Automation 

and Control Systems (BACS)». У Росії, що дещо випереджає Україну 

по темпам розвитку ринку АСУ, Асоціацією розробників систем 

вентиляції і кондиціонування випустили документ – АВОК 

Стандарт «Системи автоматизації та управління будівлями», що 

вказує на необхідність оснащення великих комплексів 

централізованою системою диспетчеризації. Україна поступово 

виходить на західний рівень ведення бізнесу, підтвердженням чого 

є пропозиція до розгляду відповідних документів для прийняття 

стандартів щодо «інтелектуальної будівлі» у 2008 році. 

Дослідження ринку показали, що за останній рік у секторі 

ділової нерухомості потреба у використанні «інтелектуальних 

будівель» зросла приблизно на 10% порівняно з минулими роками. 

В найближчі п’ять років прогнозується щорічне збільшення 

будівельного ринку на 15–20%. Загалом в Україні близько 70% 

споживачів «інтелектуальних систем» складають приватні особи та 

30 % – корпоративний сектор, що пояснюється специфікою 

менталітету українців. Однак у світі простежується тенденція 

збільшення попиту на АСУ для бізнес-сегмента. Враховуючи 

перспективний план сучасної забудови цілих районів, програму 

будівництва висотних будівель, план будівництва готелів, можна 

передбачити, що вітчизняний ринок автоматизації будівель очікує 

значний підйом. Напевно, час виходити на нові ринки збуту. 

Судячи з усього, перспективним сегментом є готельний сектор, але 

ж більшість готелів і гадки не має про існування «Inteldome». 

Доречі, за результатами мониторингу в 50 % галузевих журналів   

(у 61,6% номерів) публікується реклама компаній, що працюють на 

ринку систем «інтелектуальної нерухомості».  

У 2012 р. в Україні планується проведення чемпіонату Європи 

з футболу. Подія такого масштабу зумовлює необхідність 

створення відповідних умов для організації чемпіонату: 
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забезпечення потрібної кількості готелів, спортивних комплексів та 

інших промислових та комерційних об’єктів, а також сприяє 

залученню інвестицій у будівництво загалом. Враховуючи те, що в 

період проведення чемпіонату прогнозується приїзд великої 

кількості вболівальників до України, актуальним є питання надання 

достатньої кількості (та відповідної якості) місць у готелях.   

При цьому співробітники ТОВ «Inteldome» 

знають, що Київ має найбільшу в Україні мережу 

готелів. Готельний бізнес України налічує                

7 п’ятизіркових, 30 чотирьохзіркових,                     

74 трьохзіркових, 43 двозіркових готелі. Але цього 

явно недостатньо для досягнення світових 

стандартів. 

Державні об'єкти Києва, що підлягають реконструкції в рамках 

підготовки до Євро-2012, увійдуть у міську регіональну цільову 

програму підготовки до чемпіонату та будуть фінансуватися з 

державного бюджету (Київ додатково одержить 35 млрд грн.). 

Відповідно до програми, у Києві до 2012 р. з'являться                     

10 п'ятизіркових, 15 чотиризіркових, 16 тризіркових і сім 

двозіркових готелів. Лише протягом 2008–2009 рр. планується 

введення в експлуатацію 23 об’єктів готельного господарства. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте конкурентні переваги  ТОВ  «Inteldome». 

2. Які основні проблеми постали перед компанією «Inteldome»? 

Запропонуйте можливі шляхи їх подолання. 

3. Запропонуйте стратегії охоплення ринку та позиціонування для 

ТОВ «Inteldome». 

4. Проаналізуйте та визначте інструменти комплексу 

маркетингових комунікацій у стратегії просування ТОВ 

«Inteldome». 

 

Джерела інформації: Карачаровский В. Плоды корпоративного Рая / В. 

Карачаровский // "CNews". – 2006; сайт ТОВ «Іnteldome» [Electronic 

Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.inteldome.com. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету; сайт компанії «Сіменс-Україна» [Electronic 

http://www.cnews.ru/mag
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Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.siemens.ua. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету; сайт представництва швейцарської 

компанії «Sauter» в Росії [Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: 

http://www.sauter-bc.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету; Настыч И. 

Спрос на «интеллектуальные здания» / И. Настыч // Property Times. – 2007. – 

№49. – С. 16-17; Офіційний веб-портал Київської міської влади [Electronic 

Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету. 

 

 

 

Київський порцеляновий завод: чи є різниця з чого 

пити?3 
 

О.О. Комяков, Н.С. Кубишина 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

товарна політика», «Збутова діяльність», «Маркетинг 

інноваційної діяльності», «Маркетингова політика 

розподілу». Кейс присвячений проблемам планування 

асортиментної політики підприємства, збуту продукції, 

способам згладжування сезонних коливань попиту та 

впровадженню інновацій у процес виробництва. 

 

«Постыдно лежать, если ты можешь 

подняться» 

[Латинская пословица] 

 

Спекотний серпневий день непомітно і якось дуже швидко 

закінчився. Це був останній день планового щорічного ремонту 

потужностей підприємства. Вже завтра запускаються печі для 

обпікання фарфору, наступного тижня починає роботу цех з 

                                                             
3 Назву підприємства змінено 
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виробництва фарби4, разом з цим почнеться випуск деколі5. 

Нарешті, після напруженого дня, директор підприємства Олександр 

зміг залишитися в офісі один. Вирішено проблеми щодо ремонту, 

наладки, запуску печей. Вирішено виробничі проблеми, але 

залишилося багато організаційних питань щодо планування обсягів 

виробництва, збутової політики, кадрові питання та ін. Всі ці 

питання непокоїли Олександра, особливо після деяких змін у 

відносинах між Україною та Росією. Перед ним зараз лежав 

примірник газети “Бизнес”: “... С 1 июля в соответствии с 

положениями главы 21 Налогового кодекса РФ в торговле с 

государствами-участниками СНГ Россия перешла на взимание 

НДС в стране потребления товара, отказавшись от пресловутого 

«принципа СНГ», по которому налог взимался в стране 

производства товара”. Аналізуючи ситуацію, в який опинилося 

його підприємство в результаті цих змін, Олександр згадав один 

доречний вислів, що був популярний за часів його студентства, – 

”Говорил один рабочий: «…знал бы прикуп жил бы в Сочи»”. 

Дійсно, високий ступінь динамічності маркетингового середовища, 

його непередбачуваність у деяких випадках, ускладнює планування 

діяльності підприємства. Не міг передбачити Олександр, що Росією 

буде введений ПДВ на товари, що імпортуються Україною. 

Ведення ПДВ призвело до автоматичного підвищення ціни на 

продукцію на російському ринку на 20 %. Цей “подарунок” 

російського уряду був занадто дорогим для його підприємства – 

скорочення доходів приблизно на 1/3. До цього він мав справу з    

3–4 російськими гуртовими торговцями фарфору, фури яких 

щомісяця завантажувалися на його складі – і забезпечували понад 

                                                             
4 Керамічні фарби використовуються для декорування керамічних виробів, 

емаль посуду та виробів із скла шляхом ручного роспису або за допомогою 

деколі (деколь друкується керамічними фарбами). 
5 Керамічна декалькоманія (деколь) являє собою зображення (малюнок) на 

спеціальному папері, з якого потім переноситься на поверхню виробу з 

кераміки, скла або емалі і закріплюється на ньому шляхом обпікання виробу 

у печах при високій температурі. Використовується для декорування виробів 

у серійному виробництві, замінює ручний розпис виробів художниками. 
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половину доходів від торгівлі фарфором. Відтепер про них можна 

забути. 

З середини осені починається сезон торгівлі. Обсяги продажу в 

цей період (жовтень–березень) зазвичай сягають 500–700% від 

рівня в період так званого “несезону” (решта року). Минулого року 

вироблену літом продукцію, що залишилась на складі, продали 

майже на початку сезону, а обсяги замовлень перевищували обсяги 

виробленої продукції. Тому перевага надавалася найбільшим та 

найстабільнішим покупцям, більшу частку яких складали великі 

російські компанії, що займаються гуртово-роздрібним продажем 

фарфору на території РФ. Решта продукції продавалася 

вітчизняним гуртовим торгівцям, що могли забезпечити щомісячні 

стабільні обсяги закупок. Дрібні вітчизняні фірми забирали решту. 

Звичайно, підприємство Олександра пішло шляхом найменшого 

опору. Співпраця з великими посередниками, крім стабільних 

обсягів замовлень в сезон, мала ще низку важливих переваг, 

особливо, що стосується планування обсягів виробництва продукції 

на місяць та її асортименту. Співпраця з ними відбувалася так.     

На початку місяця посередник надсилав заявку на виробництво 

певного асортименту продукції певної кількості. Виготовлена 

продукція забиралася замовником у кінці місяця і, майже 

одночасно, він робив замовлення на наступний місяць. Очевидно, 

що з великою кількістю дрібних замовників, реалізація цього 

механізму відбувалася б значно складніше. До того ж, дрібні 

посередники не завжди могли забезпечити стабільність обсягів 

закупок, і, торгуючи меншими партіями, або в роздріб, вони бажали 

закупати продукцію декілька разів на місяць. На жаль виробничий 

процес, що має доволі довгий цикл (декілька тижнів), не дозволяє 

забезпечити таку гнучкість замовлень. Якщо ж виробляти 

продукцію без попередніх замовлень, це буде істотно менш 

ефективним, деякі види продукції будуть вироблятися у надмірних 

обсягах і будуть поповнювати складські запаси, а деяких видів не 

буде вистачати. Якщо ж з урахуванням цього скорегувати план 

виробництва на наступний місяць, ситуація з легкістю може 

повторитися через нестабільність замовлень дрібних посередників. 

Саме через це минулого сезону багатьом дрібним замовникам було 
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відмовлено через нестачу продукції і пріоритетність великих 

гуртових фірм. 

Але зміни у експортно-імпортних відносинах між Україною та 

Росією і, відповідно, зміни конкурентних позицій на ринку Росії, 

призвели до того, що частина російських гуртових торгівців 

керамічною продукцією відмовилася від торгівлі українською 

порцеляною, це стало економічно невигідно. Як наслідок цього, 

виникла потреба у змінах на підприємстві. Неповна 

завантаженість виробничих потужності, особливо на лінії з 

виробництва керамічних кружок, викликала необхідність 

прийняття управлінських рішень щодо зміни асортименту. 

Зрозуміло, що асортимент продукції потребує постійних змін 

залежно від змін у потребах споживачів та конкурентної ситуації 

на ринку. Після скорочення обсягів збуту на російському ринку, 

необхідність такої адаптації стала особливо актуальною. Справа в 

тому, що до змін у зовнішній торгівлі між Україною та Росією, 

підприємство переважно орієнтувалося на споживчі вимоги 

російського ринку. Така орієнтація на експорт спричинила 

погіршення конкурентних позицій підприємства на вітчизняному 

ринку. А тепер, після втрати більшої частки російського ринку, 

підприємству потрібно збільшити ринкову частку на українському 

ринку. Необхідно формувати "український" асортимент, 

розроблювати нові тематики деколі кружок, нові вид скульптури, 

декору та форші ваз. 

 

Діяльність підприємства 

Олександр розпочав свою діяльність із створення у 1999 р.  

ТОВ “Київський порцеляновий завод” (КПЗ). Спочатку завод 

займався виробництвом керамічної декалькоманії (деколі) на 

орендованих виробничих потужностях ВАТ “Деффа” – заводу, що 

працює вже понад 70 років. В оренду був взятий цех для 

виробництва деколі, що використовується у виробництві 

керамічних та скляних виробів, керамічної плитки, емальованого 

посуду. 

Цех з виробництва деколі обладнаний як ручними верстатами, 

так і німецькою лінією для друку деколі. Серед українських 
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виробників подібна лінія є ще лише в одного виробника, решта ж 

підприємств (переважно фарфорові заводи) працюють на ручних 

верстатах, що не дозволяє їм досягати високої якості деколі, до того 

ж, через використання робочої сили їх деколь дещо дорожча від 

деколі, що друкується на автоматичних лініях. 

На обладнанні декольного цеху крім друку деколі можна також 

займатися друком на тканинах, картоні, папері, самоклейкому 

папері, оракалі. 

Пізніше підприємством був також взятий в оренду цех з 

виробництва керамічних фарб. Після цього завод також взяв на 

себе збут фарфорової продукції компанії “Деффа” (єдиний 

виробник керамічної скульптури в Україні), асортимент якої 

складається з таких груп: 

 вази – близько 20 найменувань (вази різняться як за формами, 

так і за розписом, тобто декоруються керамічною деколлю 

або ж ручним розписом. Є також одиничні авторські роботи. 

Підприємство традиційно відоме своїм  петриківським  

розписом); 

 скульптура – близько 70 найменувань (основна тематика – це 

українська скульптура: персонажі творів українських 

письменників, історичні персонажі; жартівлива сучасна 

тематика; балет; тварини; новорічна тематика та ін.); 

 декоративні вироби – більше 15 найменувань (попільниці, 

шкатулки, медальйони); 

 художній посуд – більше 40 найменувань; 

 керамічні кружки – близько 15 серій деколі, кожна з яких 

складається з 5–50 позицій. 

На сьогодні ТОВ “Київський порцеляновий завод” займається 

такми напрямами діяльності (див. рис. 1): випуском керамічної 

фарби (25 % доходу підприємства), керамічної декалькоманії або 

деколі (15 % доходу підприємства) та виробів з фарфору          

(60% доходу підприємства). Серед цих трьох напрямків діяльності 

лише виробництво фарфорових виробів спрямоване на задоволення 

потреб кінцевих споживачів. Що стосується двох інших 

виробництв, вони є допоміжними виробництвами при виробництві 

фарфору. Керамічна фарба та керамічна деколь використовуються 
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для надання виробам з фарфору більш естетичного вигляду. 

Підприємство виробляє керамічну фарбу та деколь не тільки для 

власних виробничих потреб, але й пропонує їх іншим виробникам 

керамічної продукції переважно підприємствам керамічної галузі. 

На цих двох виробництвах минулого сезону спостерігалася 

недозавантаженість. До речі, ці два виробництва також 

характеризуються сезонним попитом, що пояснюється його 

вторинністю. 

 
Рис. 1. Структура доходів заводу від різних напрямів 

діяльності 

 

Ринкова ситуація 

На ринку керамічного посуду крім українських виробів 

представлена продукція виробників з багатьох інших країн.         

Але найбільшими конкурентами у цьому ціновому діапазоні є 

китайські виробники. Їх продукція є дещо дорожчою, має кращі 

естетичні якості, але не завжди є якісною і в деяких випадках може 

бути небезпечною для здоров’я (через підвищений вміст цинку, 

використання радіоактивної сировини, відсутність губного краю). 

Не завжди китайські кружки витримують вимоги ДСТУ. До того 

ж, кружки китайських виробників в цьому ціновому сегменті не 

маркіруються, і виробник продукції невідомий. 

На ринку керамічної фарби склалася така ситуація. Серед 

вітчизняних підприємств галузі завод є єдиним виробником 

керамічних фарб (має частку ринку 28 %). Решта керамічної фарби, 

представленої на ринку, в Україну імпортується. Основні західні 

конкуренти – Heraeus, Cerdek, Basf. Лідером на ринку є компанія 

Heraeus. Частки ринку виробників керамічної фарби подано на рис. 

2. Фарба іноземних виробників має доволі високу якість, порівняно 

з фарбами заводу у два–три рази дорожча. 
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Рис. 2. Розподіл виробників керамічної фарби за 

частками ринку 

Виробництвом керамічної деколі в Україні займаються три 

виробники – Київський порцеляновий завод та ще два підприємства 

у Мелітополі та Керчі. Це ті три виробника, які працюють на 

автоматичних лініях. Крім того, майже кожне підприємство галузі 

має невеличкий цех з виробництва деколі, але працюють вони на 

ручних верстатах і не можуть забезпечити великі тиражі, тому їх 

деколь дещо дорожча. Крім цього, ціна деколі виробників залежить 

від фарб, що використовуються при друкуванні. Керченське та 

Мелітопольське підприємства працюють переважно на німецьких 

фарбах, іноді роблять невеликі закупки у Київського порцелянового 

заводу. На жаль, у палітрі фарб заводу не всі фарби є якісними, але 

є й фарби, що не поступаються за якістю німецьким (приблизно 

50 % всіх фарб). До того ж, раніше фарба, що вироблялася, була 

низької якості, і підприємство набуло відповідної репутації. 

 

Виробники керамічної  продукції в Україні 

Основними конкурентами ТОВ “Київський порцеляновий 

завод” є підприємства фарфоро-фаянсової галузі, розташовані на 

території України. Станом на 2001 р. їх було 15 (13 фарфорових та 

2 фаянсових). Серед них основні конкуренти заводу на ринку 

Києва: Баранівський фарфоровий завод (БФЗ), Дружківський 

фарфоровий завод (ДФЗ), Коростенський фарфоровий завод (КФЗ), 

Полонський фарфоровий завод (ПФЗ), Тернопільський фарфоровий 

завод (ТФЗ). Основні показники їх діяльності наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Основні показники діяльності виробників керамічної 

продукції 

Показники / Назва заводу КПЗ БФЗ ДФЗ КФЗ ПФЗ ТФЗ 

1. Асортимент продукції, 

одиниць 
210 150 279 240 96 250 

2. Виробнича потужність, млн 

шт. на рік 
11 15 25 30,5 27 19,5 

3. Поновлення асортименту, % 28 7 21 37 10 32 

4. Використання виробничих 

потужностей, % 
80 47 60 83 40 52 

 

Порівняно з цими заводами Київський порцеляновий завод 

приблизно в тричі менший за своїми потужностями, має вищу 

завантаженість виробничих потужностей (80–90%). Він майже не 

поступається широтою асортименту іншим виробникам, хоча й має 

менші виробничі потужності. 

Технологія та обладнання на підприємстві є застарілим 

порівняно з іноземними виробниками фарфору, фарб та деколі. 

У більшості виробничих процесів застосовується людська праця. 

Через таку технологічну застарілість на підприємстві значно 

вищий рівень браку порівняно із західними нормами. Але якщо 

порівнювати потужності підприємства, його обладнання та 

технологію із українськими виробниками, то підприємство за 

цими параметрами не поступається іншим підприємствам галузі, 

навпаки має деякі переваги, серед яких: 

 перевага за ціною за рахунок використання в процесі 

виробництва власних керамічних фарб; 

 значно нижча ціна деколі, яка друкується на автоматичних 

верстатах, в той час як інші виробники фарфору друкують 

деколь на ручних верстатах або замовляють розробку та друк 

у декольних виробників, зокрема й у Київського 

порцелянового заводу; 

 менші виробничі потужності порівняно з іншими 

підприємствами галузі спрощують процес переналагодження 

виробництва та спричиняють менші наслідки для 
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підприємства у випадку неповної завантаженості потужностей 

(менші умовно постійні витрати); 

 переваги у географічному розташуванні підприємства – 

Київський порцеляновий завод знаходиться за два кілометри 

від Києва (найбільшого за обсягами та інтенсивністю 

споживання ринку збуту), решта підприємств розташовані 

більш ніж за 100 км. Відповідно, завод має низьку частку 

транспортних витрат. 

 

Асортиментна політика заводу 

Структуру товарного асортименту заводу показано на рис. 3. 

Основною позицією асортименту є керамічні кружки (63% від 

загального обсягу виробництва). 

 
Рис. 3. Структура товарного асортименту заводу. 

Виробництво керамічної продукції за завантаженістю 

виробничих потужностей 

На жаль, не завжди підприємству вдається спланувати річний 

виробничий процес, що пов'язано із впливом цілого ряду факторів 

маркетингового середовища. Неодноразово траплялася така 

ситуація, що деякі види скульптури (переважно анімалістична 

скульптура та деякі позиції з асортименту скульптури 

національної тематики), ваз або кружок не відповідали вимогам 

споживачів і дуже довгий час залежувалися на складах 

підприємства, а це в свою чергу спричиняло цілу низку проблем 

пов'язаних із недостатньою кількістю обігових засобів для 

подальшої нормальної роботи підприємства. На жаль, не завжди 

вдавалося спланувати асортимент продукції, що виробляється 

влітку і буде продана у період сезону, за цей час змінювалися 
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вимоги споживачів, змінювалися конкурентні позиції 

підприємства. Найбільш мінливими є вимоги споживачів щодо 

керамічних кружок. 

На сьогодні основною позицією асортименту керамічних 

кружок підприємства є циліндрична кружка об'ємом 300 мл. Є три 

види такої кружки, які відрізняються лише формою ручки.        

Що стосуються асортименту деколі, яка наноситься на кружку, то 

його можна поділити на декілька основних серій: “імена", 

"приколи" (жартівливий сюжет деколі), "мрія чашка" (дитяча 

тематика деколі), "шеф" (серія жартівливих сюжетів про 

керівників), "Русское радио" (жарти М.Фоменко) та ще декілька 

серій. Асортимент керамічних кружок зазнає постійних змін, і 

порівняно з асортиментом інших видів продукції є найбільш 

мінливим та динамічним. Протягом року асортимент кружок 

поповнюється за рахунок введення 8–12 нових видів деколі. Крім 

того, асортимент зазнає "святкових" змін, тобто до свят таких як 

День армії, 8 Березня, День закоханих тощо до асортименту 

вводять деякі додаткові позиції (не завжди за рахунок 

декорування кружок новими видами деколі, в більшості випадків 

додруковують потрібну кількість раніше розробленої деколі). 

Вся продукція підприємства упаковується у гофрокартонну 

упаковку (кожен виріб індивідуально або по декілька виробів в 

одному ящику, залежно від розмірів виробів). Існує тільки 

транспортна упаковка, споживчої упаковки немає. 

 

Відділ збуту  

Збутом продукції займаються продакт-менеджери: два 

менеджери з фарфору та по одному менеджеру з деколі та фарб. 

Крім того, до безпосередніх обов’язків менеджерів з фарфору 

входить контроль виготовленої продукції протягом усього 

виробничого циклу (від формування виробів до їх складування).  

Це робиться для більш гнучкої роботи з замовниками, для того, 

щоб завжди була інформація про залишки на складах, кількість і 

терміни виготовлення продукції, що вже на стадії виробництва.    

На жаль, питання контролю займають значну частину робочого 
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часу, трапляється, що іноді обидва менеджери відсутні “на 

телефоні” і зайняті виробничими питаннями. 

Така організація виправдовувала себе при роботі з великими 

замовниками. Але навряд чи  вона може бути виправданою в 

ситуації, що склалася. Втрата російських замовників змушує 

шукати нові шляхи збуту продукції. 

На ринку України основними замовниками продукції були малі 

та середні гуртові або гуртово-роздрібні посередники. Також 

продукцію продають через деякі універмаги та супермаркети у 

великих містах, серед них переважно Київ, Одеса, Луцьк, Харків. 

Але за часів експортування продукції до Росії, дуже мало уваги 

приділялось продажу через роздрібну мережу. Здебільшого збут 

через роздрібну мережу має дуже низьку питому вагу порівняно з 

іншими каналами збуту (28 %, див. рис. 4).  

 
Рис. 4. Обсяги збуту фарфорової продукції за типами 

посередників 

Структуру збуту продукції через канали роздрібної торгівлі 

подано на рис. 5. На відміну від роботи з гуртовими торгівцями, 

роздрібним надаються більш пільгові умови, щодо сплати – це 

переважно надання продукції під реалізацію, причому виплати 

відбуваються щотижня, відповідно, поновлюється асортимент, який 

був проданий. Доставка продукції відбувається тільки за рахунок 

заводу. Але на таких умовах завод співпрацює лише з київськими 

магазинами. 

Також завод має свій невеличкий магазин, розташований поряд 

із заводом. Звичайно, таке розташування магазину пояснює його 

низькі обороти. Зазвичай через магазин закуповують продукцію 
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приватні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею 

керамічних виробів, виробів із скла, сувенірів. 

 
Рис. 5. Обсяги збуту продукції через канали роздрібної 

торгівлі 

В більшості випадків нові посередники знаходять завод завдяки 

старим зв’язкам заводу, що були напрацьовані за десятиріччя його 

роботи. Пошук нових замовників майже не відбувається, тобто 

працівники відділу збуту займаються тільки обробкою замовлень, 

що надходять, відвантаженням продукції, оформленням документів 

та стежать за процесом виробництва, щоб забезпечити необхідні 

терміни виконання існуючих замовлень. До зміни ситуації на ринку 

РФ керівництво підприємства вважало недоцільним пошук нових 

клієнтів, оскільки замовлення наявних посередників давали змогу 

майже повністю завантажити потужності підприємства. 

Стимулювання збуту на підприємстві відбувається шляхом 

надання замовникам знижок залежно від обсягу замовлення від 5 до 

15 %. Крім того, постійним посередникам іноді надається 

відстрочка платежу, хоча з усіма іншими замовниками 

підприємство працює на інших умовах – 50 % попередня оплата, та 

решта 50 % на момент відвантаження. В деяких випадках, у разі 

особливо великих замовлень підприємство брало на себе 

транспортні витрати. 

Що стосується стимулювання збутового персоналу, то оплата 

праці збутовиків змішана. Працівники відділу збуту отримують 

фіксовану заробітну плату, в рідких випадках за укладання 

особливо важливих для підприємства угод, вони отримують певну 

премію. Розмір премії не має фіксованого значення.                      

Але преміювання працівників відбувається дуже рідко. 

Завдяки створенню власного сайту в мережі Інтернет останнім 

часом почали надходити нові замовлення, переважно на 
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виготовлення деколі та невеликої кількості виробів з фарфору.     

На останніх партіях фарфору, деколі та фарбах крім логотипу вже 

наноситься назва сайту. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Які інновації можна запровадити на підприємстві? 

2. Розробіть продуктову стратегію для керамічної кружки. 

3. Запропонуйте нові ринки збуту для керамічної продукції. 

4. Розробіть стратегію збуту для кожної товарної групи. 

5. Визначте найбільш ефективні канали розподілу. 

6. Запропонуйте нову структуру відділу збуту на підприємстві. 

Аргументуйте ті чи інші зміни у відділі збуту з погляду 

ефективності роботи з клієнтами. 

 

 

 

Компанія Amway: міжнародний досвід та українське 

натхнення 

 

Т.В. Співаковська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Основи 

маркетингу», «Маркетингові дослідження», «Збутова 

діяльність» «Маркетингова політика комунікацій». 

 

Олексій Ємельянов, генеральний директор ТОВ “Емвей 

Україна”, переглядаючи звіти з продажів компанії, замислився про 

її подальший розвиток. Обсяги продажів продукції компанії в 

Україні у 2006 р. збільшились удвічі порівняно з попереднім роком 

і досягли $63 млн, а кількість незалежних підприємців Amway 

перевищила 100 тисяч. Отже, є привід для оптимізму. 

Серед основних завдань компанії, окрім підтримки динаміки 

продажів та спрямування діяльності незалежних підприємців 

Amway на кінцевих споживачів, є відновлення довіри українського 

суспільства до методу прямого продажу.  
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Останнє пов’язано з тим, що репутація галузі прямого продажу 

в Україні дещо постраждала внаслідок роботи недобросовісних 

гравців, які діють і сьогодні, використовуючи пірамідальні схеми 

для збагачення своїх організаторів. 

Значною мірою вирішенню цього завдання сприяє діяльність 

Української асоціації прямого продажу (УАПП), яку Олексій 

очолює вже другий рік поспіль. Усі члени УАПП дотримуються 

“Кодексу професійної етики” в галузі прямого продажу, який 

вимагає здійснення бізнесу за принципами чесної конкуренції, 

надання повної та достовірної інформації про продавця, компанію й 

пропоновану продукцію, неприпустимість використання у своїх 

інтересах стану здоров’я покупця, ненав’язливість, і найголовніше 

– надання споживачам можливості повернути товар протягом 

передбаченого терміну. 

Цю інформацію необхідно донести до широких верств 

споживачів. Але як переконати тих, хто вже постраждав від 

недобросовісності та нав’язливості торгових агентів, у порядності 

та відповідальності компаній-членів УАПП? Завдання непросте. 

 

Прямий продаж в Україні 

В Україні існує чимало великих та дрібних компаній прямого 

продажу, але з них тільки п’ять, у тому числі компанія Amway, 

входять до Української асоціації прямого продажу (УАПП). 

Основне завдання асоціації – це саморегулювання галузі прямого 

продажу, відстеження змін та тенденцій на ринку, а також 

підтримка й захист прав та інтересів споживачів і незалежних 

дистриб’юторів компаній. 

 

Українська асоціація прямого продажу – це недержавне, 

добровільне, неприбуткове договірне об’єднання підприємств галузі 

прямого продажу товарів та послуг в Україні. До асоціації на сьогодні 

входять п’ять компаній-лідерів цієї галузі: “Емвей Україна”, “Ейвон 

Косметікс Юкрейн”, “Мері Кей (Україна) Лімітед”, “Оріфлейм 

Косметікс Україна” та “Фаберлік Україна”. 

Асоціацію створено у 2001 р. Основні задачі УАПП: поширення в 

Україні високих стандартів у сфері прямого продажу, інформування 
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широких верств суспільства про прямий продаж як метод продажу 

товарів і послуг на справедливих засадах, вивчення та поширення 

міжнародного та вітчизняного досвіду у сфері прямого продажу, 

практичний розвиток ефективної, визнаної у всьому світі системи 

захисту прав споживачів, взаємодія з державними органами і 

громадськими організаціями у сфері захисту прав споживачів, 

підтримка зв’язків із ЗМІ тощо. 

Кодекс професійної етики УАПП містить удосконалені положення 

про регулювання галузі, які відповідають кодексу Всесвітньої федерації 

асоціацій прямого продажу та чинним нормам законодавства України. 

Кодексу етики зобов'язуються дотримуватись усі компанії-члени 

УАПП, адже він містить ряд важливих вимог: від надання повної й 

правдивої інформації про компанію і пропоновану продукцію до 

можливості повернути придбаний товар, що не підійшов споживачу. 

Кодекс етики також передбачає порядок розгляду скарг, що 

стосуються діяльності компаній і дистриб'юторів: скарги можуть 

розглядатися як самими компаніями, так і незалежним 

Адміністратором кодексу УАПП. 

 

Галузь прямого продажу активно розвивається в Україні. За 

даними п’яти найбільших компаній, що є членами УАПП, у 2006 р. 

порівняно з попереднім роком обсяг продажів методом прямого 

продажу збільшився на 38 % і склав $339 млн. Із зазначеними 

компаніями за результатами минулого року співпрацювали близько 

685 тис. українців – більше, ніж кожна сота людина в країні. 

 

Історія Amway 

Все почалося близько п’ятдесяти років тому з мрії і 

партнерства двох молодих людей. Під час навчання у школі між 

Річем ДеВосом і Джеєм Ван Анделом виникла дружба, яку вони 

пронесли через усе своє життя. Молоді люди були природженими 

підприємцями та спробували реалізувати себе у багатьох видах 

бізнесу. Але тільки в 1949 р., дізнавшись про продукцію Nutrilite і 

метод прямого продажу, вони відкрили для себе унікальну модель 

бізнесу, яка докорінно змінила їхню долю. 
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У 1959 р. Річ і Джей заснували у м. Ада (штат Мічиган, США) 

власну компанію прямого продажу – Amway. Першим продуктом 

компанії був інноваційний багатофункціональний миючий засіб, 

який і зараз є визнаним світовим брендом L.O.C.ТМ 

У 2000 р. компанія Amway увійшла до новоствореної 

материнської холдингової корпорації Alticor, обсяг продажів якої у 

2006 р. становив $6,3 млрд, а штат співробітників перевищив 

13 тис. Сьогодні корпорація Alticor працює на понад 80 ринках та 

територіях і має офіційні представництва в 57 країнах. Понад три 

млн незалежних підприємців Amway розповсюджують у всьому 

світі понад 450 товарів для здоров'я, краси, гігієни, домашнього 

господарства тощо. 

Представництво компанії Amway в 

Україні було відкрито в листопаді 2003 р. 

Україна стала 56-ою країною, де компанія 

створила свої філії, і наразі є другим за 

величиною ринком Amway серед країн 

Східної Європи. За результатами 2006 р. обсяг продажів в Україні 

становив $63 млн, а кількість незалежних підприємців Amway 

перевищила 100 тисяч. 

 

Метод прямого продажу та компанія Amway 

Компанія Amway, працюючи в сфері прямого продажу, 

постійно створює і підтримує свої конкурентні переваги.               

Це стосується не тільки асортименту та якості продукції, зручності 

в обслуговуванні індивідуальних споживачів, а й можливостей 

приватного бізнесу та всебічної підтримки незалежних підприємців 

Amway. Адже стратегія компанії передбачає, що її продукція не 

реалізується через традиційні місця роздрібної торгівлі, і саме 

незалежні підприємці Amway постачають продукцію кінцевим 

споживачам. Вони є основним “каналом комунікації” про товари та 

їхні властивості, і крім того інформують клієнтів про можливості 

побудови власного бізнесу в сфері прямого продажу. 

 

Прямий продаж – це продаж товарів та послуг безпосередньо 

споживачам. Прямий продаж найчастіше відбувається вдома у 
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покупців, на їх робочих місцях або в інших зручних для покупця місцях 

поза розташуванням постійних об’єктів роздрібної торгівлі.                

До прямого продажу відносять: індивідуальний продаж, продаж групі 

клієнтів, продаж з доставкою додому тощо. Не належать до прямого 

продажу: види дистанційного продажу (замовлення поштою, продаж 

за каталогом), телемаркетинг (продажі телефоном і через 

телемагазин) та продаж через Інтернет. 

Не можна ототожнювати прямий продаж та багаторівневий або 

мережевий маркетинг. Прямий продаж є методом продажу, у той час 

як багаторівневий маркетинг (multi-level marketing) – це система 

організації бізнесу та компенсацій, що використовується компаніями 

прямого продажу, за якої дистриб’ютор чи незалежний продавець 

може отримувати дохід не тільки від свого особистого продажу 

товарів та послуг споживачам, а й від продажу, здійсненого через 

мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені та навчені 

бізнесу. Альтернативною формою організації бізнесу, що може 

використовуватись компанією прямого продажу, є система 

однорівневого маркетингу (single-level marketing), за якої дохід 

незалежного продавця формується передусім за рахунок особистого 

обсягу продажу. В Україні існують компанії прямого продажу, які у 

взаємодії з дистриб’юторами дотримуються як першої, так і другої 

системи компенсаційних виплат. 

 

Бізнес Amway можна почати з мінімальними 

капіталовкладеннями, невисоким ризиком і без будь-яких 

спеціальних знань чи досвіду у цій сфері. Час зайнятості і графік 

можуть регулюватися самими підприємцями. Будь-яка людина, що 

досягла вісімнадцяти років, може зареєструвати бізнес і займатися 

ним як основним чи додатковим видом діяльності. 

Доходи незалежного підприємця Amway формуються з 

декількох складових: 

 роздрібної націнки, яку він визначає під час перепродажу 

продукції; 

 винагороди, яка залежить від обсягу продажу підприємця та 

його групи у попередньому місяці і визначається відповідно до 

“Плану Amway із продажів та маркетингу”; 
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 додаткових винагород, які незалежні підприємці Amway 

можуть отримати в рамках програм стимулювання діяльності, 

що пропонуються компанією. 

 

Продукція Amway 

Компанія Amway представляє на світовому ринку близько     

450 унікальних продуктів, призначених для здоров'я, краси, догляду 

за будинком тощо. Продукти для краси (косметичні засоби для 

догляду за шкірою і декоративна косметика ARTISTRYТМ та 

E.FUNKHOUSERТМ NEW YORK) та здоров’я (NUTRILITEТМ) 

складають понад 60% продажів.  

Інформаційні 

матеріали та 

література

2.96%

Товари для 

домашнього 

господарства, 

побутова хімія

22.1 9%

Товари 

тривалого 

користування 

(посуд, системи 

очистки води) 

10,7 7%

Подарункова 

колекція, 

сувеніри

2.96%

Товари для 

гігієни та 

догляду за 

тілом

25.09%

Косметичні 

засоби для 

догляду за 

обличчям та 

декоративна 

косметика

24.54%

Товари для 

здоров'я, 

дієтичні 

добавки

1 1 .49%

 
Рис. 1. Структура продажів ТОВ "Емвей Україна" у 2006 р. 

Для забезпечення високої якості продукції компанія приділяє 

велику увагу науковим дослідженням і розробкам.                            

У 65 лабораторіях, що належать материнській корпорації Alticor, у 

різних країнах світу працюють понад 500 наукових співробітників 

та інженерів-технологів. У 2006 р. загальна кількість патентів 

корпорації перевищила 600. Понад 70 патентів на наукові розробки 

було зареєстровано минулого року. 

Розробленням більшості продуктів Amway займається компанія 

Access Business Group LLC, яка, як і Amway, входить до корпорації 

Alticor. 

У 2006 р. у Каліфорнії було відкрито Центр оптимального 

здоров'я Nutrilite, мета якого не тільки об’єднати передові наукові 
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дослідження із знаннями про природу і здоровий спосіб життя, але 

й пропагувати знання про оптимальне здоров’я.  

Уся продукція, що реалізується в Україні, проходить 

сертифікацію для підтвердження якості та безпечності. Компанія 

Amway гарантує своїм клієнтам повне задоволення якістю 

пропонованої продукції. Якщо замовника продукція не влаштувала, 

він може повернути її протягом одного року з моменту здійснення 

покупки для безкоштовної заміни або одержати відшкодування 

коштів, виплачених за товар. 

 

Збут та просування 

У п’яти містах України – Києві, Дніпропетровську, Донецьку, 

Львові та Одесі, – знаходяться центри відбору продукції та склади 

компанії. Такі центри обслуговують незалежних підприємців 

Amway, які особисто приїжджають, щоб придбати необхідну 

продукцію. На них припадає близько 50 % у загальному обсязі 

продажів. 

У грудні 2005 р. компанія Amway в Україні запустила сайт 

електронної комерції, де можна отримати детальну інформацію про 

продукцію, її склад, ціну та наявність на складі, а також розмістити 

замовлення на придбання продукції. Крім того, кожен незалежний 

підприємець Amway може мати на сайті свою персональну 

сторінку, за допомогою якої він контролюватиме деякі аспекти 

розвитку свого бізнесу та здійснюватиме продаж продукції 

кінцевим споживачам, розвиваючи електронну комерцію. Через рік 

після запуску сайту близько 36 % обсягу продажів компанії 

відбувається шляхом розміщення замовлень через Інтернет.  

Третій спосіб розміщення замовлень – телефоном, факсом або 

електронною поштою, на які припадає до 14 % продаж. 

Передбачається, що частка замовлень, розміщених через 

інтернет-сайт компанії, поступово зросте, і це напряму пов’язане з 

розвитком кур’єрської доставки в регіони. Компанія Amway 

забезпечує адресну доставку продукції у понад 300 великих міст, а 

також у всі населені пункти дев’яти областей України. 

Стратегічним планом компанії є повне покриття адресною 

доставкою всіх областей України. 
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Компанія не рекламує свою продукцію, а використовує 

програми стимулювання для незалежних підприємців Amway, 

проводить для них велику кількість тренінгів, надаючи необхідну 

для успішного бізнесу інформацію, яку вони потім доносять до 

споживачів. 

 

Цільові сегменти компанії Amway 

Можна виділити дві основні аудиторії компанії: незалежні 

підприємці Amway, що розповсюджують товари та пропонують 

бізнес-можливості, та кінцеві споживачі продукції. 

Основна вікова група кінцевих споживачів продукції Amway – 

25–40 років, а не 16–25, як у багатьох інших компаній прямого 

продажу, переважаючою продукцією яких є косметика. 

 

З даних маркетингових досліджень 

У 2005 р. компанією TNS було проведено дослідження з метою 

визначення ставлення населення України до галузі прямого продажу, а 

також характеристик споживачів галузі прямого продажу. 

Дослідження показали, що серед жінок більше покупців продукції 

методом прямого продажу (63 % жінок і 44 % чоловіків купують 

продукцію у компаній, що працюють у галузі прямого продажу).           

До вікової групи, яка активніше купує товари методом прямого 

продажу, належать покупці віком 16–45 років. Рівень доходу у таких 

споживачів середній (достатньо грошей на їжу, одяг, побутову 

техніку, але не можуть купити машину) або вищий за середній 

(достатньо грошей на дорогі речі, але не можуть купити квартиру). 

Більшість українців чули про метод прямого продажу, але жінки 

краще ознайомлені з ним, ніж чоловіки. Основні товари, які споживачі 

вважають можливими для прямого продажу, – косметика (близько 

90 % споживачів), побутова хімія (61%), одяг (53%), кухонний посуд 

(52 %), лікарські засоби (50 %). 

Близько половини споживачів продукції компаній прямого продажу 

мали позитивний досвід таких покупок. Основними перевагами прямого 

продажу для споживачів є: економія часу, зручність (консультанти 

самі приносять товар у обране місце), професійні консультації про всі 
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характеристики продукції, інформування про знижки, акції, 

можливість планувати покупки. 

Серед причин, які стримують від покупок методом прямого продажу, 

були названі такі: більш звичним і традиційним способом є покупки у 

магазині, де можна купити прямо на місці. Крім того, для декого 

“шопінг” – це один із способів відпочинку, який піднімає настрій. 

Серед незалежних підприємців, які працюють у галузі прямого 

продажу, для 17 % бізнес у сфері прямого продажу є основним 

джерелом доходу, для 74 % – додатковим, решта 9% не змогли 

відповісти. Основні причини, що стримують людей стати 

дистриб’ютором компанії прямого продажу, – це необхідність 

переконувати людей щось купити та необхідність постійного пошуку 

клієнтів. 

 

Методом прямого продажу зазвичай реалізують продукцію за 

якістю та ціною вище середнього рівня. Компанія Amway “зробила 

ставку” на престижний сегмент. У цьому сегменті вона позиціонує 

себе як компанія, що пропонує продукцію для здоров’я та краси. 

Так, продажі світового бренда АRTІSTRУТМ – лінії косметичних 

засобів для догляду за шкірою і декоративної косметики – в Україні 

у 2006 р. збільшилися більше ніж удвічі порівняно з попереднім 

роком. 

Що стосується дистриб’юторів, компанія Amway надає 

конкурентні та рівноправні можливості для розвитку бізнесу. 

Модель бізнесу, яку пропонує компанія Amway, базується на двох 

взаємопов’язаних процесах: з одного боку, це продаж товарів 

кінцевим споживачам; з іншого – це залучення нових людей до 

бізнесу, їхнє навчання й розвиток дистриб’юторської мережі, 

завдяки чому можливо підтримувати довготривалий обсяг продажів 

у бізнес-групі. 

Компанія Amway також відрізняється від інших компаній у 

галузі прямого продажу тим, що серед її незалежних підприємців 

представлені не тільки жінки, а й достатньо багато чоловіків, які 

активно розвивають свій бізнес. Також є багато підприємців, які 

організували сімейний бізнес. 
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“В Європі спостерігається тенденція до збільшення віку 

незалежних підприємців Amway. Очевидно, що подібна ситуація 

може скластися і в Україні. Одним із завдань компанії є залучення 

молоді, щоб забезпечити неперервний зв’язок між поколіннями 

споживачів. – продовжував свої роздуми Олексій Ємельянов. –     

Як інформувати українську молодь про ті можливості розпочати 

свій власний бізнес, які надає Amway? Як заохочувати молодих 

людей приєднуватись до багатотисячної спільноти незалежних 

підприємців Amway?” 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте вплив факторів маркетингового середовища 

України на компанію Amway. Які основні загрози ти 

можливості впливають на діяльність компанії?  

2. Проведіть маркетингове дослідження ставлення українців до 

методу прямого продажу. Які зміни відбулися порівняно з  

2005 роком? 

3. На основі проведеного дослідження запропонуйте рекомендації 

для компанії Amway, які дозволять підвищити рівень довіри 

українців до методу прямого продажу. 

4. Запропонуйте рекомендації щодо стратегії комунікацій 

компанії, спрямованої на молодіжний сегмент, з метою 

підвищення рівня інформованості про можливості власного 

бізнесу з Amway. 
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Компанія «АгроПром»: визначення перспектив 

диверсифікації бізнесу 

 

С.О.Солнцев, А.В. Овчиннікова 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетинг», 

«Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», 

«Збутова діяльність». 

 

Підприємство «АгроПром» протягом 12 років є виробником 

сільськогосподарської продукції, зокрема вирощує та обробляє 

соняшник. Підприємство стабільно працювало на ринку до        

2007 року. З настанням кризового періоду в економіці дотації з 

боку держави зменшились, обсяги збуту знизились, рентабельність 

значно впала. Підприємство було змушене шукати нові шляхи 

отримання доходу для того, щоб вижити на ринку. Саме в цей час 

починає своє становлення ринок альтернативних джерел енергії, 

зокрема твердого біопалива.  

Не зважаючи на стрімке падіння виробництва практично у всіх 

галузях економіки, ринок твердого біопалива починає зростати. 

При цьому ринок характеризується далекоглядними 

перспективними тенденціями, так як був прийнятий Кіотський 

протокол, що вимагає від держав до 2020 року перейти на 

визначений в угоді відсоток забезпечення країн електроенергією за 

рахунок альтернативних джерел енергії. Україна з високим рівнем 

виробництва сільськогосподарської продукції стає одним з 

найбільш перспективних експортерів твердого біопалива. 

Зростанню попиту також сприяє вигідне географічне положення 

України, яка знаходиться у центрі Європи: транспортні витрати є 

значно нижчими чим везти продукцію з Канади чи Російської 

Федерації. Крім того наявність значної кількості сировини, яка 

викидається або спалюється переважною більшістю підприємств, 

призводить до відсутності конкуренції за сировину.   

У 2008 році починають масово появлятись заводи з 

виробництва твердого біопалива з деревинних та агропромислових 
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відходів, зокрема лушпиння соняшнику. Підприємство 

«АгроПром» приймає рішення щодо продажу відходів від 

основного виробництва. З метою його зберігання будується велике 

складське приміщення для зберігання сировини від вологи та 

гноїння, налагоджуються контакти з транспортними компаніями, 

налагоджується система очищення сировини від бруду та землі.   

Не зважаючи на додаткові витрати, пов’язані з продажем відходів, 

компанія за умов кризи в економіці починає отримувати значні 

прибутки та легко переживає кризу.  

У той же час кількість компаній з виробництва біопалива різко 

зростає. Якщо  у 2008 році їх кількість становила близько 10, то в 

2010 – біля 200. Зрозуміло, що це призвело до зростання попиту на 

сировину та зростання цін на неї. Крім того у 2011 році були 

прийняті нові стандарти щодо якості продукції, а відповідно й 

вимоги до сировини значно зросли. Все це позитивно вплинуло на 

підприємство «АгроПром», яке відрізнялося на ринку високою 

якістю сировини, стабільністю та своєчасністю постачань. Ціни на 

лушпиння соняшника компанії у порівнянні з 2008 роком 

зростають втричі: з 10 грн/м3 до 30 грн/м3, а взимку в наслідок 

дефіциту сировини компанія реалізує залишки за 50-60 грн/м3. 

За 3 роки компанія «АгроПром» здобула значні прибутки та 

замислилася над можливістю диверсифікації власної діяльності.   

Чи має сенс продавати сировину іншим виробникам біопалива? 

Можливо доцільно організувати  власне виробництво? До того ж 

таким чином можна буде забезпечити не тільки додатковий 

прибуток, а й отримати пільги від держави від виробництва 

альтернативних джерел енергії. Компанія має значні переваги перед 

конкурентами, зокрема наявність власної безкоштовної сировини, 

відсутність необхідності перевозити дану сировину, складські 

приміщення, що є достатніми для розміщення виробничих ліній. 

Але компанія ніколи не займалася зовнішньоекономічною 

діяльністю. Тому було вирішено поговорити з покупцями сировини 

у неформальній обстановці та дізнатися про проблеми, що існують 

на ринку.  

Після спілкування з покупцями було виявлено наступне. 

Незважаючи на те, що попит значно перевищує пропозицію, значна 
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кількість заводів з виробництва твердого біопалива призупинила 

свою діяльність на сьогоднішній день. Це обумовлено не тільки 

проблемами з постачаннями у сировині та її якістю, а й з перебоями 

у роботі виробничих ліній та організацією виробництва. Адже через 

халатність персоналу у роботі ліній постійно відбуваються 

зупинки. А європейські споживачі вимагають підписання жорстких 

контрактів та розривають їх при перших порушеннях. Крім того 

вимагають виплати штрафів за порушення договорів. Європейські 

споживачі дуже вимогливі до продукції і невідповідна якість хоча б 

однієї партії також призводить до порушення вимог контрактів та 

штрафних санкцій. А внутрішній ринок в Україні нерозвинений, 

попит практично відсутній. Встановлення біопаливних котлів 

вимагає значних коштів. Деякі українські підприємства йдуть на ці 

затрати з метою подальшої економії електроенергії, але більшість 

неготові для цього. А заміна котлів на державному рівні не 

дотується. Також проблемою є дуже високі вимоги до організації 

виробництва. Необхідно отримати пожежні, санітарно-гігієнічні 

висновки та інші. Все це пов’язано з довготривалою 

бюрократичною процедурою, яка часто закінчується невдачею.   

Так у 2011 році було закрито більше 100 заводів внаслідок не 

проходження комісії по здачі в експлуатацію. Все це викликає 

додаткові труднощі. 

Серед інших проблем не можна забути про сезонність попиту, 

зростання цін на транспортні перевезення, що поглинають значну 

частку доходу та зростання цін на електроенергію, що також 

впливає на собівартість та високу вартість обладнання, необхідного 

для організації роботи лінії. 

Таким чином керівництво компанії постало перед вирішенням 

важливого питання: що вигідніше, продавати й надалі сировину чи 

організувати виробництво твердого біопалива самостійно? З одного 

боку високий попит на продукцію, наявність власної якісної 

сировини та можливість зниження за рахунок цього собівартості, 

що є одним з ключових факторів успіху на даному ринку; з іншого - 

ринкові загрози, що можуть спричинити проблеми з запуском 

виробництва та його роботи, налагодженням контактів з 

європейськими покупцями та реалізацією продукції. 
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Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте основні фактори макромаркетингового та 

мікромаркетингового середовища та визначте основні ринкові 

загрози та можливості для компанії «АгроПром».  

2. Визначте основні сильні та слабкі сторони компанії, що є 

важливими при прийнятті рішення щодо диверсифікації 

діяльності. 

3. Яка додаткова інформація необхідна для прийняття рішення 

щодо доцільності організації виробництва твердого біопалива 

та виходу на ринок? 

4. Яке, на Вашу думку, рішення доцільно прийняти компанії щодо 

диверсифікації діяльності? 

 

 

 

Компанія «АероСвіт»: як завоювати лояльність 

клієнтів 

 

О.В. Раскалєй, С.В. Співаковський 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетинговий 

менеджмент», «Маркетинг послуг», «Маркетингова 

політика комунікацій». 

 

Авіакомпанію «АероСвіт» було створено в 1994 р. Вона одна із 

перших серед українських авіаперевізників запропонувала 

пасажирам польоти на комфортабельних літаках, якісний сервіс і 

дотримання сучасних стандартів авіаційної безпеки. З кожним 

роком компанія розширювала географію польотів, збільшувала свій 

авіапарк і нарощувала обсяги перевезень. 

Починаючи з 2000 р., 

«АероСвіт» є лідером серед 

українських авіапідприємств за 

кількістю перевезених пасажирів, значно випереджаючи за цим 

показником наступного авіаперевізника – «Міжнародні Авіалінії 
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України».  З розвитком компанії керівництво ухвалило рішення 

приділяти особливу увагу такій важливій категорії пасажирів, як 

тим, хто часто літають. Адже саме завдяки їм компанія має 

отримувати важливу стабільну частину доходу! Крім того, відомо, 

що залучення нових клієнтів потребує значно більших ресурсів, ніж 

утримання вже існуючих. 

Утримати клієнтів в умовах жорсткої конкуренції на ринку 

авіаперевезень з кожним роком стає дедалі складніше. Особливо 

загострилася конкурентна боротьба між авіакомпаніями у зв'язку з 

глобальною тенденцією до об'єднання в альянси*. 

 

*Об'єднання авіакомпаній світу в альянси створює ефект синергії, 

дозволяє знижувати витрати, а отже, робити кращі ринкові 

пропозиції, збільшувати частки ринків і прибутки. На сьогодні ніхто з 

українських авіаперевізників не приєднався до жодного з трьох 

найбільших світових альянсів, — Staralliance, Oneworld і Skyteam, — 

через жорсткі вимоги, що висуваються ними до авіакомпаній, 

зацікавлених у вступі (а саме: якість обслуговування, безпека польотів, 

відповідність стандартам тощо). Досягнення відповідності 

обумовленим критеріям вимагатиме від авіакомпанії не одного року 

роботи, значних фінансових витрат і перегляду політики й тактики 

своєї діяльності. 

 

Маркетингові дослідження, проведені «АероСвітом», показали, 

що клієнта не завжди можна утримати лише за допомогою 

найпривабливішої ціни, зручного розкладу, прямого рейсу і 

відмінного сервісу. Директоратом маркетингу було визначено 

завдання: удосконалити механізм підвищення лояльності пасажирів 

до авіакомпанії. Було вирішено розвинути ефективну систему 

«закріплення» пасажира за «АероСвітом». При цьому виявилося, 

що авіакомпанія за наявності найрізноманітнішої інформації про 

квитки, що продаються, не має єдиної інформаційної бази клієнтів, 

яка була б дуже корисною для використання в аналітичних цілях. 

Крім того, в директораті давно поставили за мету скласти портрет 

своїх клієнтів: хто вони, які їх цінності та мотивації? 
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Існуюча в авіакомпанії заохочувальна система, що полягала в 

наданні знижки на авіаквитки тим пасажирам, які часто літають, 

поступово втрачала свою ефективність, і було ухвалено рішення 

запровадити оновлену конкурентноспроможну програму 

лояльності. У квітні 2004 р. було реорганізовано відділ програм для 

пасажирів, які часто літають, та розпочато покрокове розроблення 

нової успішної концепції програми лояльності для постійних 

пасажирів «АероСвіту».  

На той час на українському ринку авіапослуг  вже існувало 

безліч дисконтних програм, що ускладнювало процес популяризації 

бонусної програми заохочення, оскільки клієнти, які звикли до 

отримання знижок, погано сприймали переваги, які їм могла надати 

бонусна програма. Що робити, якщо не виходить утримати клієнта 

за допомогою знижки? Адже за такою ж знижкою клієнт може 

звернутися і до конкурента? Отже, клієнтові потрібен 

заохочувальний бонус! Імовірність того, що клієнт піде, значно 

знизиться, якщо на його на рахунку будуть невикористані бонуси, 

— у нього з'явиться азарт, який і буде утримувати клієнта! 

Виходить, що учасник бонусної  програми ніби сам себе 

стимулюватиме до здійснення дедалі більшої кількості дій, що 

ведуть до призу! По суті, з погляду на витрати компанії, бонуси – 

це та сама знижка тільки відстрочена, але ефект абсолютно інший. 

Річ у тім, що компанія зберігає заощаджені гроші клієнта, 

використовуючи їх в своїй діяльності, а пізніше пропонує клієнту 

бонусний презент. 

Програма знижок є простою в підготовці і запровадженні, 

проте її ефективність з посиленням конкуренції на ринку 

нівелюється. Сьогодні на ринку авіапослуг споживачеві з усіх боків 

пропонують різноманітні знижки. І домогтися від споживача в 

такій атмосфері певної стійкої лояльності дуже складно. Тепер 

компанія запропонує знижку 10%, а завтра конкурент – 15%, і так 

без кінця, але ж нелогічне суперництво компаній щодо розмірів 

знижок може спричинити суттєві фінансові втрати. Бонусні 

програми, навпаки, покликані ефективно стимулювати так звану 

«повторну покупку». 
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Отже, з липня 2005 р. на ринку почала діяти оновлена програма 

лояльності «Меридіан», яка дозволяє клієнту-учаснику програми 

акумулювати бонуси-милі, що надаються за здійснення 

авіаперельотів рейсами «АероСвіту». Кількість миль залежатиме не 

лише від тривалості авіаперельоту, а також від класу 

обслуговування і вартості авіаквитка. Виходить, що чим дорожче 

клієнт заплатив за авіапереліт, тим більше бонусів-миль отримує на 

свій рахунок. Таким чином, «АероСвіт» стимулює придбання 

авіаквитків за вищою ціною і не виключає заохочення за 

спеціальними сезонними акційними низькими тарифами.                

За нараховані бонуси клієнт має змогу  отримати в подарунок 

авіаперельоти за маршрутами компанії, «оплатити» бонусами 

різницю між рівнем обслуговування в економ-класі та бізнес-класі, 

а також користуватися іншими подарунками, передбаченими 

програмою. 

Сьогодні компанія активно реалізовує ідею розширення 

можливостей отримання бонусів. У зарубіжній практиці 

використовують різні партнерські програми отримання і реалізації 

бонусів, наприклад, спільні з готельними мережами, мережами з 

оренди автомобілів. Водночас основне завдання програми – 

спонукати клієнтів частіше користуватися послугами авіакомпанії, 

тому підходити до розширення можливостей реалізації бонусів за 

партнерськими програмами потрібно дуже обережно. Адже в цьому 

разі відбуватиметься «відплив» коштів, накопичених клієнтами 

авіакомпанії, до партнерів, а метою компанії є якраз збереження 

коштів клієнта для придбання послуг компанії. Але розширення 

можливості витрати бонусів позитивно впливає на імідж 

авіакомпанії і ставлення клієнтів до неї. 

Реєстрація клієнта в програмі «Меридіан» відбувається так: 

пасажир безкоштовно реєструється на сайті авіакомпанії або 

заповнює спеціальну анкету; після першого авіаперельоту на 

поштову адресу йому надсилається пластикова іменна картка 

першого рівня Meridian Classic Style. З 2006 р. пасажири 

«АероСвіту» отримують від компанії пластикові картки Meridian 

Classic Style спеціального зразка вже прямо в аеропортах під час 
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реєстрації своїх рейсів або під час покупки авіаквитків (такого 

досвіду не має жодна авіакомпанія світу!). 

Картка «Меридіан» дозволяє індивідуальним клієнтам 

(фізичним особам) накопичувати милі не лише літаючи рейсами 

«АероСвіту», але й скориставшись сервісом партнерів програми 

«Меридіан»: пасажир може накопичувати милі за проживання в 

готелі, оренду автомобіля, розрахунки кредитною карткою і навіть 

за  вечерю в ресторані. Для заохочення корпоративних клієнтів 

було розроблено програму «Меридіан корпоративний стиль», яка 

дає змогу накопичувати милі на єдиний рахунок корпорації за 

перельоти її працівників рейсами «АероСвіту». 

Для ефективного застосування програми компанія «АероСвіт» 

інвестує кошти в спеціальне програмне забезпечення. Створена 

база даних містить різноманітну інформацію про клієнтів, що 

дозволяє враховувати їх індивідуальні потреби і бажання.          

Щоб пасажир відчув свою «індивідуальність», «АероСвіт» створив 

«Меридіан сервіс-центр», де клієнту пропонують забронювати не 

лише авіаквиток, але й номер у готелі або автомобіль, пригостять 

чаєм або кавою з різними солодощами. 

Перед тим, як запустити програму «Меридіан», було ретельно 

вивчено досвід запровадження схем лояльності у деяких 

зарубіжних авіакомпаніях. Це дозволило уникнути таких 

небажаних ситуацій, коли, наприклад, на рахунках деяких клієнтів 

накопичувалися мільйони бонусних миль, за які можна було б 

безкоштовно літати не один десяток років. Тому «АероСвіт» 

свідомо запровадив обмеження терміну використання призових 

балів; оптимальний термін – 36 місяців, протягом якого можна 

реалізувати накопичені бонуси. 

Використовуючи досвід авіаперевізників світу, в авіакомпанії 

застосовують максимально можливу кількість комунікаційних 

каналів, щоб спростити і прискорити доступ пасажирів до потрібної 

їм інформації. Так, наприклад, на сайті авіакомпанії можна знайти 

всю інформацію про програму лояльності, зареєструватися, 

перевірити кількість миль на власному рахунку, дізнатися новини, 

звернутися із запитанням до працівників авіакомпанії. Враховуючи 

те, що значна частина пасажирів все ще вважає за краще 
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користуватися більш звичними каналами спілкування, в «Меридіан 

сервіс-центрі» створено комфортні умови для клієнтів, є 

можливість скористатися телефонним зв'язком, електронною 

поштою, факсом, спеціалізованим програмним забезпеченням. 

Авіакомпанія також застосовує активні канали інформування і 

зв'язку з пасажирами, що часто літають, — поштові й електронні 

повідомлення, рекламу в доступних джерелах. 

Проведені останнім часом дослідження показують, що 

пасажири, які часто літають, задоволені участю у програмі 

«Меридіан». Та компанія має далекосяжні плани подальшого 

розширення й удосконалення цієї програми. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте переваги та недоліки розвитку партнерських 

програм реалізації бонусів. 

2. Які програми лояльності можна запропонувати для сегмента 

споживачів, які рідко літають? 

3. Дайте рекомендації щодо розвитку комплексу маркетингових 

комунікацій для програми «Меридіан». 
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Компанія «УВК»: час не чекає 
 

Т.В. Співаковська, О.Ю. Цапук, Н.В. Марченко 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетинг 

послуг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова 

політика комунікацій», «Маркетингова логістика», 

«Маркетингова товарна політика», «Промисловий 

маркетинг» 

 

Підводячи підсумки діяльності за 2008 р., директор зі 

стратегічного маркетингу ЗАТ «УВК», компанії з надання 

комплексних логістичних послуг, орієнтованих на конкретних 

клієнтів, Олег Володимирович Каленський задумався щодо 

подальшого розвитку «УВК» як першого національного оператора 

в сфері логістики та дистрибуції. Компанія вже сім років надає 

високоякісні комплексні логістичні рішення для FMCG-компаній 

(спеціалізація: товари та послуги повсякденного попиту), 

гарантуючи при цьому високу якість і найбільше покриття 

ключової роздрібної торгової мережі по всій Україні. За цей час 

ЗАТ «УВК» вдалося освоїти ринок перевезень дитячих товарів, 

жувальної гумки, консервної продукції, алкогольних напоїв, 

кондитерських виробів, косметичних засобів і завоювати 

лояльність споживачів. Але подальший розвиток успіху 

неможливий без пошуку та подальшого виходу на нові ринки. 

Великим компаніям потрібно багато сегментів. Проте змінюються 

не тільки позиції компаній на ринку. Діапазон послуг 

розширюється, а дистанція між лідерами й іншими компаніями 

скорочується. За рахунок жорсткої конкуренції збільшується спектр 

послуг, посилюється ступінь спеціалізації компаній, що дає 

клієнтам більший вибір. Компанії, не відрізняючись одна від одної 

можливостями та пропозиціями, змушені шукати і створювати нові 

конкурентні переваги. Це неминуче призводить до посилення 

консолідації лідерів, які в результаті злиття і поглинання 

прагнутимуть до зниження витрат.  
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Щоб використовувати накопичений 

потенціал і задовольнити зростаючі запити все 

більшої групи клієнтів, компанії необхідні 

більш чітка організація праці і відповідне 

устаткування. Чим більше спектр послуг, тим 

більше вимоги до реалізації постачань, 

дотримання термінів, правильності оформлення документів, 

зберігання товарів і до якості обслуговування. При цьому і 

зростання якості обслуговування, і довіра клієнтів залежать від 

позиції компанії на ринку, її репутації. 

 

Історія компанії 

Компанія «УВК» ("Українські Вантажні Кур'єри") заснована в 

2001 р. і на сьогодні є провідним національним логістичним 

оператором, який надає в Україні повноцінний комплекс 

логістичних рішень. Протягом трьох років «УВК» набуває все 

більшого досвіду та стає першим в Україні незалежним 

логістичним оператором зі створення логістичної платформи і 

обслуговування мережі Metro Cash & Carry. За 2005 р. «УВК» 

першою в Україні запускає складський комплекс класу "А" 

(приміщення, що відповідають найвищим  вимогам  складування). 

 

Ринок складської нерухомості – один з наймолодших і найменш 

розвинених сегментів комерційної нерухомості в Україні. На сьогодні 

загальну площу складських приміщень класу А і В  в Україні оцінюють у 

800 тис. – 1 млн м2, з урахуванням  існуючої і прогнозованої  пропозиції  

на кінець 2008 р. У 2005 р. цей показник складав 160  тис. м2, в 2006 – 

225 тис. м2, а в 2007 р. зріс майже удвічі і досягнув відмітки 420 тис. 

м2. Якщо ж порівнювати показники трирічної давності (2005 р.) з 

теперішніми, то ми побачимо збільшення площі складських приміщень у 

вісім разів, що є явним свідченням того, що ринок найближчими роками 

супроводжуватиметься активним зростанням. Власні склади 

займають сьогодні 70 % ринку, а приміщення комерційного 

використання – 30 %.  В такій ситуації  торгові й виробничі компанії, 

які виходять на ринок або розширюються, вимушені вести ще й 

девелоперьську діяльність (тобто діяльність, яка відноситься до 
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розробки програмних проектів) з метою будівництва складських 

приміщень для власного використання. Це ще збільшує частку власних 

складів, і не сприяє насиченню попиту діючих в регіоні компаній. У 

зв'язку з цим актуальним залишається питання про аутсорсинг 

складських процесів у комплексних логістичних операторів. Така 

стратегія має ряд переваг, зокрема, гарантує збереження 

конкурентоспроможності на профільному ринку, оптимізацію 

товарних і складських операцій, підвищення  ефективності взаємодії 

постачальників і одержувачів. 

 

Того ж року «УВК» як окремий проект починає діяльність у 

сфері дистрибуції (з 2006 р. – компанія Bestseller). Важливим 

кроком для компанії стало упровадження системи гарантованої 

доставки клієнтських вантажів в національному масштабі «Україна 

– за 48 годин». Орієнтація на постійне поліпшення бізнес-процесів, 

інновації у підходах і технологіях, оптимізацію бізнесу при 

збереженні кадрового й інтелектуального потенціалу – є потужним 

фундаментом для розвитку в стратегічній перспективі. Намічені 

цілі мають бути досягнуті за рахунок значних інвестицій в розвиток 

компанії, ще більшій клієнт-орієнтованості, розкриття потенціалу 

кожного члена команди і послідовної реалізації узгодженої 

Програми стратегічного розвитку «УВК» до 2010 р. У 2007 р. для 

подальшого зміцнення позицій «УВК» об'єднує зусилля з 

компанією DPD (парцель-оператор №1 у Німеччині – компанії, що 

займаються кур’єрськими доставками) для посилення діяльності в 

сегменті посилочної логістики (з 2007 р. – компанія DPD Україна). 

На сьогодні «УВК» стає логістичним оператором №1 у Україні за 

об'ємом складських площ. 

Стратегія компанії «УВК» спрямована на зміцнення лідерства 

на українському ринку 3PL (спектр складських та транспортних 

послуг, всі послуги експедиції)за рахунок високої якості послуг, що 

надаються, індивідуальному підході при розробці комплексних 

логістичних рішень і зміцненні довгострокових партнерських 

взаємовідносин з клієнтами.  
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Надання комплексних логістичних рішень 

Складські послуги. «УВК» надає своїм клієнтам 

повний спектр послуг з відповідального зберігання 

товарів і їх обробки на складських терміналах 

компанії, враховуючи: загальну площу складських 

комплексів – більше 100 тис. м2; зручне географічне розташування 

логістичних терміналів «УВК»; палетну технологію обробки і 

зберігання вантажів; відповідність якості складських приміщень 

сучасним вимогам щодо температурного режиму, вологості, 

опалювання, пожежної безпеки і контролю доступу (склади класів 

«А» і «В»); застосування принципів FIFO і FEFO; цілодобовий 

режим роботи складських терміналів; використання сучасної, 

індивідуально розробленої WMS-системи "E-stock" 

(автоматизована система управління складом); надання послуг 

відповідального зберігання в регіонах (Дніпропетровськ, Харків, 

Донецьк, Одеса, Сімферополь, Львів).  

Система доставки. Система доставки 

клієнтських вантажів – одна з ключових 

конкурентних переваг «УВК». Створена ще в 2006 р. 

система всеукраїнської розподільної логістики 

«УВК» здатна забезпечити доставку вантажів у форматі «палета», 

«ящик» або «документ» по всій території України за 48 годин і 

включає: регулярну доставку в понад 1100 магазинів ключових 

роздрібних продажів України згідно з розкладом; можливість 

доставки вантажів «двері-двері» від одного ящика; доставку в будь-

яку точку країни за 48 годин; забезпечення безпеки вантажу і його 

переміщення завдяки використанню системи управління 

транспортними ресурсами TMS; унікальна система документообігу 

для вантажовідправника і вантажоодержувача (Documents Carriage 

System); попереднє повідомлення вантажоодержувача про час 

доставки; матеріальна відповідальність за збереження вантажу     

(за умови страхування); дотримання конфіденційності і 

комерційної таємниці кожного клієнта. 

Компанія «УВК» надає послуги з митного 

оформлення вантажів, а також послуги зберігання 

товарів під митним контролем на ліцензійному для 
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митниці складі на території одного зі своїх логістичних терміналів 

– «УВК-столичне», м. Київ. Комплекс послуг, що надаються, 

включає: зберігання на ліцензійному для митниці складі площею 

2000 м2; проведення акредитації компанії клієнта на Київській 

Регіональній Митниці; оформлення попереднього повідомлення на 

кордоні; оформлення вантажу в режимі "ліцензійний для митниці 

склад" (тип оформлення IM-74 – з товаросупровідними 

документами, при ввезенні товару на територію України); 

оформлення вантажу в митному режимі типу IM-40 – випуску у 

вільний обіг товар – «імпорт»; оформлення маловартісних вантажів 

(до $100); сприяння в організації експортно-імпортних операцій; 

оформлення  транзитних операцій; додаткові послуги (VAS) на 

складі МЛС: стікерування, маркування, переупаковка, формування 

промо-наборів, метро-юнитів (одиниця декількох груп упаковок, 

які скріплені разом за допомогою плівки); оформлення митних 

свідоцтв на пломбування автомобіля. 

 

Ринок комплексних логістичних послуг 

Основними групами споживачів комплексних логістичних 

послуг є: 

 Оптова й роздрібна торгівля. Передусім це роздрібні мережі, 

які застосовують сучасні технології, пред'являють високі 

вимоги до своїх постачальників і партнерів у ланцюжках 

постачань. Вони запроваджують нові правила гри в  логістичні 

операції. 

 Транспортно-логістична галузь. 

 Дистрибуція – партнерство з виробниками, просування 

продукції від місць виробництва до місць продажу. 

 Виробництво і промисловість. 

 Нафтова, газова, машинобудівна, будівельна, фармацевтична, 

харчова, автомобілебудівна, хімічна і добувна галузі. 

Постійними клієнтами «УВК» є понад 350 компаній. Серед них 

– як міжнародні компанії, керівники з продажів всесвітньо відомих 

брендів, так і вітчизняні виробники й дистриб’ютори, як великі, так 

і дрібні оператори. 



179 

З погляду світового досвіду і сучасних тенденцій розвитку 

глобального ринку логістичних послуг Україна знаходиться на 

етапі формування і консолідації галузі, істотно поступаючись 

західним країнам, як за якістю, так і за комплексністю послуг, що 

надаються національними транспортно-логістичними компаніями. 

Логістична складова у вартості послуг в Україні досягає 30–35% 

(для порівняння, в розвинених західних країнах вона становить 

близько 8–10%). 

Український ринок логістики переживає зараз період 

бурхливого розвитку (6–7% в Україні, 3–4% в Європі). Виходячи з 

прогнозованих річних темпів зростання виробництва (7,4%) і 

обороту роздрібної торгівлі (9,6%), а також враховуючи зростання 

купівельної спроможності населення, можна припустити, що 

найближчими роками темпи зростання логістичного ринку не 

знизяться. За оцінкою експертів, його обсяг на сьогодні становить 

близько $31,8–37,1 млрд, а потенціал оцінюється в $50 млрд.        

На рис. 1 показано структуру ринку логістики. 
Структура ринку логістики в Україні на 2008 рік

Таможно-брокерське 

обслуговування

5%

Міжнародні перевезення

25%

Контрактна логістика

25%

Внутрішні доставки

45%

 
Рис. 1. Структура ринку логістики в Україні в 2008 р., % 

Динаміка українського ринку в останні 2–3 роки визначалася не 

стільки прагненням компаній-клієнтів до оптимізації бізнес-

процесів за рахунок аутсорсингу непрофільних напрямів діяльності 

і залучення до управління ланцюжками постачань логістичних 

операторів, скільки зростанням потреб у транспортуванні й 

складуванні вантажів в умовах пожвавлення економіки і 

збільшення споживчого попиту. 

Починаючи з 2007 р. посилилася тенденція глобалізації і 

інтеграції в рамках ланцюжків постачань. Це проявляється як у 
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виході на український ринок великих західних логістичних 

компаній і мережних операторів, так і в збільшенні кількості 

іноземних виробників, що вже працюють на цьому ринку. Компанії 

все частіше розміщують свої виробництва на території України.    

Це дозволяє їм користуватися такими перевагами внутрішнього 

ринку, як отримання податкових і митних  пільг, бути ближче до 

місцевих споживачів і гнучкіше реагувати на зміну їх потреб. 

На сьогодні конкурентне середовище на українському ринку 

транспортно-логістичних послуг визначає, передусім, діяльність 

українських компаній. Найбільш високий рівень конкуренції 

спостерігається в сфері транспортно-експедиторських послуг, що 

пов'язано з великою кількістю компаній, які працюють у сфері 

організації вантажоперевезень, і досягненням відносного балансу 

між попитом і пропозицією на ринку.   

У сфері комплексної логістики, розвиток якої почався лише 

останніми роками, попит істотно випереджає пропозицію. 

Підвищення конкуренції очікується лише в середньостроковій 

перспективі, після введення в оборот нових складських площ і 

зростання пропозиції послуг із зберігання та дистрибуції товарів. 

Аналіз тенденцій логістичного ринку показує, що традиційний 

ринок транспортний-експедиторських компаній великий, 

динамічно зростає і надає безліч можливостей. Конкуренція на 

ньому посилюється і, щоб утриматися в цій сфері, українським 

операторам потрібна серйозна концентрація ресурсів. 

Основними ж конкурентами компанії «УВК» є: Raben, 

Schenker, Kuehne&Nagel, Fiege, FM Logistics, Lux Logistics, AsstrA, 

«Комора–С», Fordon, «Максан», TNT, DHL, Euro–express, 

«Автолюкс», «Ночной экспресс», «Мост–экспресс». При чому в 

сфері комплексної логістики основну конкуренцію створюють 

компанії: Raben, Schenker, Kuehne&Nagel, Fiege, FM Logistics, Lux 

Logistics, AsstrA, «Комора–С», Fordon, «Максан». 

 

Організація просування 

Унікальна внутрішня система розподільної логістики «УВК» 

дає змогу ефективно управляти ланцюжками постачань клієнтів 

компанії – всім процесом руху вантажів (товарів) від виробника, 
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імпортера або дистриб’ютора до кінцевого споживача. Створена 

загальнонаціональна система розподільної логістики, що постійно 

розвивається, включає наявні філіали й агентства «УВК» у 30-ти 

найбільших містах України з регулярним покриттям доставкою 

вантажів у понад 140 населених пунктів країни. 

Оптимізація ризиків для клієнтів 

здійснюється завдяки резервуванню 

складських комплексів на довгостроковий 

період, використанню для доставок власного 

пересувного складу, наявності штатних 

митних брокерів. Таким чином компанія 

«УВК» намагається зменшити комерційні ризики споживача, 

підвищити загальну ефективність його бізнесу, що сприяє більш 

повному задоволенню потреб клієнта. В той же час «УВК», як 

національний логістичний оператор, приділяє велику увагу 

утриманню існуючих та залученню потенційних споживачів з 

допомогою як функціональних і раціональних факторів, так і 

особистих (емоційних), іміджевих чинників, які важко скопіювати, 

але саме вони допомагають формувати лояльність клієнтів. Серед 

цих факторів слід відмітити, що навіть з невеликим бюджетом на 

рекламні заходи компанія вибудовує взаємовідносини зі 

стратегічними партнерами, наприклад, запрошує найбільш 

важливих партнерів на святкування Дня заснування компанії. 

Також це чесність, відповідальність, працездатність, енергійність, 

впевненість, досвід, кваліфікація, надійність, оптимізм, 

партнерство, мобільність, які є запорукою успіху і процвітання 

компанії «УВК». 

Оскільки команда «УВК» орієнтована на вивчення й 

задоволення потреб і очікувань клієнтів, то особливу увагу вона 

приділяє зміцненню конкурентних переваг компанії, серед яких 

можна виділити: багаторічний досвід «УВК» у сфері національної 

логістики та дистрибуції; надання комплексних, орієнтованих на 

конкретних клієнтів, логістичних рішень; розвинена система 

контролю якості послуг, що надаються; індивідуальний підхід до 

кожного клієнта і виконання функцій «класичного 3PL-оператора» 

при забезпеченні узгодженості дій всіх учасників логістичного 
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процесу; орієнтованість на поточні потреби й майбутні очікування 

клієнтів. 

Репутація ЗАТ «УВК» на ринку комплексних логістичних 

послуг включає інформованість ключових аудиторій 

(співробітники, клієнти, ЗМІ та ін.) про діяльність ЗАТ «УВК», 

стосунків і думок, що склалися, для прийняття рішень щодо дій 

відносно компанії. 

Фірмовий стиль компанії, який чітко відрізняє її від 

конкурентів, витриманий у червоній кольоровій гаммі, що 

символізує постійну активність, прагнення рухатись вперед, 

наполегливість, сприяє активізації корпоративного духу, єднає 

співробітників, створює почуття причетності до спільної справи. 

Місією ЗАТ «УВК» є надання високоякісних комплексних 

логістичних рішень для FMCG-компаній, гарантуючи при цьому 

якнайкращу якість і найбільше покриття ключової роздрібної 

торгової мережі по всій Україні. У ній йдеться про те, що 

довгостроковість, надійність і комфорт у взаєминах з клієнтами 

ЗАТ «УВК»  є головною ключовою цінністю, а забезпечення 

стабільного зростання і розвитку бізнесу клієнтів компанії, завдяки 

комплексним рішенням, що надаються, в логістиці - головною 

метою компанії. 

Проте, як правило, про місію логістичної компанії знає лише 

обмежене коло людей, тому даний логотип – це один із 

найголовніших символів створення бренду. Цей образ вдало 

підтримується слоганом «Время не ждет!» та узагальнює єдину 

ідею компанії як головного логістичного оператора країни, що 

надає швидкі комплексні рішення. 

«Професіоналізм і невпинна націленість на постійний 

розвиток від кожного члена команди “УВК” – це гарантія 

результату для наших клієнтів. Багато що зроблено, але ще більше 

належить здійснити» – такими словами зміцнює командний дух 

директор компанії. 

На сьогодні компанія досягла того рівня розвитку, коли, окрім 

щоденної, клопіткої роботи над удосконаленням основних бізнес-

процесів і ключового сервісу – вони приділяють особливу увагу 

питанням корпоративної культури, дотриманню в компанії 
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основних соціальних гарантій, створенню комфортних умов роботи 

для співробітників, а також питанням соціальної відповідальності. 

Але недовіра споживача до надання логістичних послуг і їх 

асортименту, зростання його комерційних ризиків грають роль 

факторів, що стримують задоволення попиту та породжують такі 

споживчі тенденції як зростання вимог клієнтів до якості їх 

обслуговування та до рівня співпраці з ними; зростання попиту на 

логістичні послуги, що підвищує конкурентоспроможність клієнта. 

Саме таке положення та можливі перспективи його розвитку, 

що складаються на ринку, ставлять перед логістичною компанією 

та її директором з маркетингу наступні стратегічні завдання: як в 

подальшому вести конкурентну боротьбу неціновими засобами; як 

формувати стійкі відносин з потенційними клієнтами та 

утримувати існуючих; як ефективніше будувати управління їх 

лояльністю та як досягти і зберегти компанії успіх в довгостроковій 

перспективі? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

Модуль 1.  «Маркетингові дослідження» 

1. Сформулюйте перелік пошукових питань для маркетингового 

дослідження з метою оцінювання привабливості ринкових 

сегментів для компанії «УВК».  

2. Розробіть план маркетингового дослідження вибору доцільного 

цільового сегменту для компанії відповідної до її можливостей. 

3. Визначте найбільш оптимальні методи збору інформації. 

4. Який тип вибірки доцільно обрати, щоб забезпечити її 

репрезентативність?  

 

Модуль 2. «Ринкова стратегія компанії» 

1. Чого варто остерігатися компанії «УВК» на ринку комплексних 

логістичних послуг у зв'язку з кризовою ситуацією в країні?  

2. Проведіть сегментацію ринку комплексних логістичних послуг, 

на якому працює «УВК», і оберіть найбільш привабливий 

сегмент.  

3. Чи правильно вибрана стратегія позиціонування компанії 

«УВК»? Запропонуйте шляхи її вдосконалення.  
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Модуль 3. «Маркетингова політика просування» 

1. Дайте рекомендації стосовно комплексу маркетингових 

комунікацій компанії «УВК», акцентуючи увагу на 

комплексності послуг. 

2. Як можна покращити репутацію компанії серед існуючих та 

потенційних клієнтів? 

3. Розробіть програму лояльності для існуючих клієнтів з метою 

їх утримання. 

4. Запропонуйте рекомендації стосовно розвитку корпоративної 

культури компанії, її фірмового стилю.  

 

Джерела інформації: сайт компанії «УВК» – Електрон. дан. – 2009. – 

Режим доступу: http://uvk.ua/rus/index.php. – Назва з домашньої сторінки 

Інтернету; сайт журналу «Дистрибуція і логгістика» – Електрон. дан. – 

2009. – Режим доступу: http://ukrlogistica.com.ua. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету; компания УВК провела исследование украинского 3PL-

рынка. – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

http://www.prometr.com.ua/category/news/warehouses/163; Школьник В. 

Основные процедуры логистики в мире хорошо отработаны, осталось 

только адаптировать их к украинским условиям // Бизнес. – 2003. – № 32 

(551) (905); Тушканова И. Логистика — это не только ценный мех... – 

Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

http://autoprofi.kiev.ua/index.php?year=2006&is=22&sec=3&ar=3. 
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«Концерн «Стирол» - досвід диверсифікації 

виробництва 

 

С.В. Співаковський 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Стратегічний 

маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Промисловий 

маркетинг», «Товарна інноваційна політика», «Маркетинг 

інноваційної діяльності», «Маркетинг» (для технічних 

спеціальностей). 

 

ВАТ «Концерн “Стирол”» – це гігантське українське 

підприємство, що випускає близько чотирьох тисяч найменувань 

продукції, від мінеральних добрив і хімічної сировини до 

фармацевтичних препаратів і фарб, будівельних матеріалів і товарів 

народного споживання. Продукцію під маркою горлівського      

ВАТ «Концерн “Стирол”» знають у багатьох країнах Європи, 

Америки, Азії та Африки.  

Історія концерну починається з азотно-тукового заводу, який 

запрацював у 1933 р. і першим в колишньому СРСР розпочав 

випуск аміаку з коксового газу. Останні 20 років функціонування 

підприємства, протягом яких хімічне виробництво перетворилося 

на багатопрофільний концерн, пов’язані з діяльністю голови 

правління ВАТ «Концерн “Стирол”» М.А. Янковського. Нині 

концерн – сучасна компанія європейського типу, що об’єднує 

близько двох десятків виробництв (3,2 % світового експорту 

карбаміду, 2,2 % світового експорту аміаку, 35 % українського 

виробництва мінеральних добрив, 100 % вітчизняного виробництва 

полістиролу). На експорт реалізується 85 % продукції концерну.    

У 2006 р. обсяг реалізованої продукції «Концерну “Стирол”» 

становив понад 3,37 млрд грн, а прибуток – 230 млн грн. 

На головному та дочірніх підприємствах концерну працюють 

понад шість тисяч осіб. Підприємства концерну розташовані на 

південному сході, у центрі та півдні України – Горлівці, Київській 

та Дніпропетровській областях, а також у Криму. 
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Загалом у процесі виробництва різних товарів концерну 

використовується понад дві тисячі видів сировини та матеріалів. 

Основним енергоносієм і водночас сировиною для виробництва 

продукції ВАТ «Концерн “Стирол”» є газ, від ціни на який великою 

мірою залежить успішність роботи концерну. Родовища газу в 

Україні дуже обмежені, і більшість його в Україну постачається з 

Росії, а обсяги та ціна газу, який імпортується Україною, залежать 

від політичних відносин між Україною та Росією. За останні два 

роки ціна на газ для підприємств концерну підвищилась у 

середньому в два з половиною рази, і прогнозується її подальше 

зростання. Тому дуже вдалим є прийняте ще у 1990-х рр. 

стратегічне рішення керівництва концерну – зосередити свої 

зусилля на переході до процесів виробництва, які не пов’язані з 

використанням газової сировини. Сьогодні складова вартості газу в 

собівартості продукції «Концерну “Стирол”» становить близько 

50 %, у той час, як у інших українських виробників подібної 

продукції цей показник сягає в середньому 80 %. Проте подальше 

підвищення ціни на газ не залишається поза увагою керівництва 

концерну і змушує його шукати інші стратегічні рішення. 

 

Стратегічні рішення щодо розвитку концерну 

В умовах зменшення обсягів збуту продукції концерну на 

міжнародних ринках і зниженні цін керівництву концерну довелося 

шукати рішення для виходу з ситуації, що склалася. Одне з 

основних рішень – диверсифікація виробництва, що дає змогу 

компенсувати зменшення обсягів продажу на одному ринку за 

рахунок збільшення на інших. Високий рівень диверсифікації 

діяльності концерну дає йому більше можливостей реагувати на 

зміни кон’юнктури ринку і пропонувати споживачам саме ту 

продукцію, на яку є попит, а іноді й впливати на попит.  

Крім того, керівництвом концерну було прийнято рішення про 

виведення на ринок продукції більш глибокого рівня переробки, на 

яку є більший попит та яка ціниться на ринку вище, ніж проміжні 

продукти. Натепер створення кінцевої продукції є одним із 

напрямів стратегічного розвитку концерну (розвиток виробництва 

гранульованого карбаміду, меламіна, смол, лаків, фарб). Особливе 
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місце в цій стратегії посідає глибоке перероблення природного 

газу. 

Шлях до розширення компанії – це не тільки більш повне 

використання вже наявних виробничих потужностей за рахунок 

реконструкції й установлення нових технологічних ліній, це також 

будівництво та придбання нових підприємств, максимально 

наближених до ринків сировини і трудових ресурсів, необхідних 

для процесу виробництва, а також ринків збуту. 

Починаючи з 1999 р., «Стирол» перейшов до нової фази 

виробничих відносин, а також до дивізійної організації управління. 

В рамках концерну було створено компанії, що займаються 

розвитком окремих напрямів його діяльності, – «Стиролфарм», 

«Стиролхімпласт», «Стиролагро», «Стиролхіміндустрія». 

Реалізацію продукції здійснює Торговий дім «Стирол», який також 

розвиває нетрадиційні для концерну сфери бізнесу – послуги з 

перекачування аміаку, розширення мережі власних представництв в 

різних регіонах України і за кордоном. Між усіма цими 

підрозділами налагоджено чітку схему взаємодії. 

У дивізійних структурах з продажу і Торговому домі «Стирол» 

було створено мережу торгових і комерційних агентів-оптовиків, 

яких можна розділити на декілька груп: оптовики, які отримують 

право власності на товар, агенти й регіональні менеджери 

(керівники), які одержують винагороду за сприяння купівлі-

продажу. 

За основу виробничого процесу було взято «японську модель» 

забезпечення якості, яка полягає в тому, що за якість виробів 

відповідають нижчі ланки виробничого процесу. Їх роботу 

побудовано таким чином, щоб не виправляти допущений брак, а 

попередити його на ранній стадії виробництва. 

 

Інноваційний підхід 

Відсутність основних для концерну джерел сировини в Україні 

– природного газу і стиролу – змушує «Концерн “Стирол”» 

постійно шукати нові ідеї. Це ставить перед підприємством 

завдання щодо розроблення та впровадження технічних рішень зі 

зниження матеріальних і енергетичних витрат на виробництво та 
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розширення товарного асортименту. Останнім часом «Концерн 

“Стирол”» запускає у виробництво велику кількість нових товарів, 

як пов’язаних з хімічним виробництвом, так і далекої від хімії 

продукції. 

Концерн може отримати новинки двома способами. По-перше, 

ззовні, тобто купуючи ліцензію або патент на виробництво чужого 

товару; по-друге, завдяки власним зусиллям, тобто розробляючи 

механізм створення нових для концерну продуктів. Перший шлях є 

дорожчим, тому концерн надає перевагу другому. Нова продукція є 

результатом низки менеджерських та маркетингових рішень.          

У процесі розробки нової продукції Торговий дім «Стирол» та інші 

підрозділи згідно з дивізійною структурою концерну – 

«Стиролфарм» та «Стиролхімпласт» – стають генераторами ідей 

нових напрямів діяльності підприємства. Саме Торговий дім 

«Стирол» має унікальну можливість контактувати зі споживачами 

продукції концерну, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Під час розроблення нових товарів у концерні використовують 

системний підхід, який передбачає налагоджений механізм 

взаємодії між усіма структурними підрозділами підприємства на 

всіх стадіях розробки товару, починаючи з пошуку ідей і 

закінчуючи виведенням його на ринок. 

 

Організація фармацевтичного напряму концерну 

У 1996 р. було здійснено один з найсміливіших проектів на 

вітчизняному хімічному підприємстві – на території «Концерном 

“Стирол”» створено виробництво лікарських препаратів, а сам 

концерн перетворився із суто хімічного на хіміко-фармацевтичне 

підприємство. 

Стан українського фармацевтичного ринку на той час 

характеризувався гострим дефіцитом лікарських засобів, при цьому 

пропоновані препарати були зарубіжного виробництва і, 

відповідно, дорогими. Таким чином, при формуванні асортименту 

підприємства було взято курс на імпортозаміщення. Кадровою 

основою фармацевтичного підрозділу були фахівці, що пройшли 

стажування в Німеччині, Канаді, Італії, Англії.  
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Стратегічна спрямованість на формування 

довгострокового успішного підприємства дала змогу із самого 

початку сформулювати основні завдання фармацевтичного 

підприємства, кожному з яких керівництво приділяє серйозну 

увагу: 

 наукові дослідження і розроблення нових лікарських 

препаратів; 

 перетворення нових препаратів на дієві терапевтичні 

інструменти; 

 виробництво і розподіл безпечних, ефективних і якісних 

лікарських препаратів. 

Для проведення наукових досліджень на підприємстві створено 

Центр доклінічного вивчення лікарських засобів, до складу якого 

входить, зокрема, експериментально-біологічна клініка (віварій) 

для утримання лабораторних тварин і проведення біологічних 

(фармакологічних) досліджень. Серйозність ставлення керівництва 

концерну до цього напряму діяльності підтверджується тим 

фактом, що тільки на роботи, пов’язані з реконструкцією віварію, 

протягом останніх двох років було виділено близько 5 млн грн. 

 

Фармацевтична продукція концерну 

Сьогодні на заводі компанії «Стиролфарм» виробляють 

лікарські препарати в пігулках, капсулах, флаконах і шприц-

тюбиках: усього понад 50 найменувань жарознижуючих, 

знеболюючих, противиразкових, антигістамінних, 

антибактеріальних, серцево-судинних препаратів, ліків, що 

підтримують імунну систему організму тощо. 

Випуск якісних лікарських препаратів на рівні, відповідному до 

міжнародних  стандартів, – концепція діяльності заводу.              

Для виробництва лікарських засобів концерн імпортує винятково 

високоякісні субстанції провідних світових фармацевтичних фірм, 

а використання оригінальної технології блістерної упаковки 

пігулок і капсул дає змогу захистити препарати від підробки. 

Для формування асортименту продукції підприємства 

враховують такі критерії: 

 технологічні можливості виробничих потужностей; 
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 вимоги до виробництва лікарських засобів; 

 патентна чистота препарату (перевага, якщо препарат щойно 

вийшов з-під патентного захисту); 

 наявність на ринку оригінальних препаратів-аналогів, що добре 

зарекомендували себе (аналіз обсягу продажів у вартісному і 

кількісному вираженні); 

 приріст вітчизняного ринку з певної торгової позиції в 

кількісному і вартісному вираженні за період двох попередніх 

років не менше 30 %; 

 відсутність на ринку України генеричних форм препарату 

вітчизняного виробництва; 

 наукова новизна та інноваційність препарату. 

Перші препарати, з якими «Стирол» вийшов на ринок, такі як 

«Вітамін С» та «Парацетамол», були випущені за унікальною 

технологією, розробленою Інститутом фармацевтичних технологій 

м. Торонто. 

 

Поняття і терміни, що використовуються в маркетингу 

фармацевтичного підприємства: 

Оригінальний лікарський препарат – це лікарський препарат, який є 

винятковою власністю компанії, що розробила його, або який є 

власністю компанії-власника першої ліцензії на його продаж. Активна 

речовина оригінального лікарського препарату має патент, одержаний 

у встановленому законом порядку. До закінчення терміну дії патенту 

ніяка інша фармацевтична компанія не має права синтезувати і 

використовувати цю активну речовину в будь-яких цілях.  

Генеричний лікарський препарат, або препарат-генерик – це 

лікарський препарат, термін дії патентного захисту на активну 

речовину якого закінчився, і він (вірніше активна речовина) не є 

винятковою власністю фармацевтичної компанії, яка його розробила 

або володіла першою ліцензією на його реалізацію. Генеричний 

лікарський препарат містить активну речовину, ідентичну активній 

речовині оригінального лікарського препарату. Проте допоміжні 

речовини (тобто неактивні інгредієнти, що входять до складу 

препарату як консерванти, наповнювачі, що зв’язують речовини, 

фарбники тощо) і виробничий процес можуть відрізнятися. 
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На сьогодні фармацевтичний напрям ВАТ «Концерн “Стирол”» 

представлений трьома виробництвами: 

 лінія з виробництва твердих лікарських засобів (пігулки і 

капсули); 

 особливо чисті медичні гази (закис азоту, кисень); 

 рідкі стерильні лікарські засоби (розчини для ін’єкцій у формі 

шприц-тюбиків, пластикові ампули й офтальмологічні розчини 

в тюбик-капельниці). 

Поєднання обґрунтованого формування асортименту продукції 

підприємства й ефективних методів просування дозволило 

концерну забезпечити стабільне зростання продажів його продукції 

і зайняти свою нішу на ринку. 

Номенклатура лікарських препаратів у формі пігулок і капсул 

включає рецептурні й безрецептурні лікарські засоби різних 

фармако-терапевтичних груп, а також біологічно активні добавки 

(БАД), такі як женьшень китайський, ехінацея, що випускаються 

концерном у формі капсул (продукція вітчизняних виробників 

представлена спиртними екстрактами). Нетрадиційна форма 

випуску екстрактів БАД дозволяє приймати їх людям будь-якої 

вікової категорії, а також тим, чия професія пов’язана з підвищеним 

ризиком (водії, льотчики, шахтарі та ін.); дозволяє уникнути 

обмежень щодо прийому лікарських засобів на спирту; забезпечує 

кращі умови засвоєння активної речовини. Препарати для 

лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту 

(«Гепарсил» і «Омепразол»), пропоновані концерном, вигідно 

відрізняються від аналогів оптимальним співвідношенням ціна–

якість. Про високий попит на цю продукцію свідчить і той факт, що 

напрям виробництва «капсульно-таблетовані форми» працює із 

стовідсотковим завантаженням потужностей. 

 

Позиціонування 

Прикладом успішного конкурентного позиціонування на ринку 

безрецептурних лікарських препаратів є «Вітамін С» виробництва 

ВАТ «Концерн “Стирол”» – пігулки для жування з апельсиновим 

смаком. На українському ринку препаратів аскорбінової кислоти в 

таблетованій формі (вітамін С) присутні близько 10 торгових 
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найменувань, але саме продукція концерну врахувала всі недоліки, 

їм властиві. Вітамін  С «Концерну “Стирол”» має приємний 

апельсиновий смак; зручне дозування (500 міліграм), що дозволяє 

приймати препарат один раз на день; не містить глюкози як 

підсолоджувача. Препарат виводився на ринок як засіб 

профілактики застудних захворювань у період осінньо-зимових 

загострень під девізом «500 міліграм апельсинового захисту». 

Зразком вдалого позиціонування на ринку рецептурних 

лікарських препаратів є препарат «Ділтіазем». Пролонгована форма 

препарату «Ділтіазем» – «Ділтіазем-ретард», пігулка якого містить 

90 міліграм ділтіазема гідрохлорида, на відміну від звичайних 

препаратів ділтіазема, забезпечує відносно триваліше вивільнення 

діючої речовини і надходження її в кров з поступовим збільшенням 

концентрації без властивого короткодіючим препаратам різкого 

підвищення концентрації. Препарат добре сприймається 

організмом людини, це дозволяє приймати його один раз на добу, 

що особливо важливо для осіб працездатного віку, які у зв’язку із 

зайнятістю і напруженим ритмом життя часто позбавлені 

можливості приймати препарати в точно вказаний час. 

 

Дистрибуція 

Основним дистриб’ютором продукції «Стирол» на території 

України є ТОВ  «Стиролоптфармторг», розташоване в Києві, склад 

якого, оснащений згідно з міжнародними вимогами до 

дистриб’юторської практики. Це підприємство здійснює 

постачання в західний, центральний і південний регіони України. 

Для східного регіону продукцію відпускають безпосередньо із 

заводу. Оскільки здійснювати постачання безпосередньо із заводу 

до кожної аптеки нереально, концерн співпрацює з провідними в 

східному регіоні оптовими компаніями: «БАДМ», луганська 

«Фармація», донецький «Фармхолдінг», «Фра-м», «Норма».            

У складі концерну функціонує фірма «Стиролавтосервіс», яка 

доставляє продукцію оптовим компаніям. Відпускання продукції із 

заводу здійснюється для всіх клієнтів на однакових умовах за 

єдиними прайс-листами, а розміри знижок залежать від обсягів 

закупівель. Система реалізації продукції через                              
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ТОВ «Стиролоптфармторг» надає заводу цілу низку переваг, 

пов’язаних з оптимізацією логістики і своєчасним поверненням 

коштів за відпущену продукцію. Але найголовніше – така система 

покращує якість сервісу для клієнтів концерну. Зокрема, фірма 

«Стиролоптфармторг» пропонує оптимальні умови для кожного 

дистриб’ютора, враховуючи їх індивідуальні особливості. 

 

Конкурентна ситуація 

Сьогодні на фармацевтичному ринку України працюють 

107 підприємств-виробників фармацевтичної продукції (з них 38 

випускають фітопрепарати і шість – лікарські препарати in bulk). 

Вісім найбільших підприємств забезпечують понад 70% усього 

вітчизняного фармацевтичного виробництва. Крім продукції, 

виробленої в Україні, велику частку ринку мають імпортери: 

щороку реєструється продукція 10–20 зарубіжних компаній. 

Водночас за останні три роки близько третини українських 

виробників не витримали конкуренції і припинили свою діяльність. 

Оскільки майже 90 % препаратів вітчизняного виробництва є 

генериками і випускаються одночасно декількома підприємствами, 

між ними ведеться активна цінова конкуренція. Ціна на 

фармацевтичну продукцію концерну знаходиться в середньому 

ціновому сегменті й розрахована на споживачів, які готові купувати 

вітчизняні препарати європейської якості.  

Якщо розглядати український фармацевтичний ринок у цілому, 

то лідерами вітчизняного виробництва є такі підприємства, як 

«Дарниця», Борщагівський ХФЗ, група компаній «Артеріум», 

«Юрія фарм». «Концерн “Стирол”» на фармацевтичному ринку 

використовує стратегію зайняття цільової ніші ринку (нішера). 

Прикладом успішної присутності на ринку продукції концерну 

є препарат «Аспекард» (100  міліграм ацетилсаліцилової кислоти), 

який застосовується в кардіології для лікування і профілактики 

хвороби серця. Оптимальне поєднання якості та ціни робить 

препарат доступним для малозабезпечених верств населення 

(інвалідів, пенсіонерів). За даними бази «Фармексперт», частки 

продажів препарату «Аспекард» на українському ринку в 2005 р. 



194 

були: 71,1% – ВАТ «Концерн “Стирол”», 28,6% – Bayer AG і 0,3% – 

Борисовський завод медпрепаратів. 

 

Тенденції фармринку 

За підсумками 2006 р. український ринок лікарських засобів у 

цінах виробників збільшився на 25 % порівняно  з попереднім 

роком і перевищив 9 млрд грн. 

Оптовий сегмент фармацевтичного ринку на одну третину 

контролюється п’ятьма великими дистриб’юторами, причому 

зберігається тенденція до консолідації дрібних оптовиків. Станом 

на травень 2006 р. ліцензію на роздрібну торгівлю мали            

21279 підприємств, з них: 9639 аптек, 6270 аптечних кіосків і    

5371 аптечний пункт. Відповідно до густоти населення України 

найбільша кількість аптечних підприємств діє в Східному регіоні 

України, майже третина з них – у Донецькій області. За прогнозами 

експертів у 2007 р. очікується стійке зростання обсягів роздрібних 

продажів орієнтовно на 22–25 % у вартісному вираженні за умови 

збереження існуючих експортних тенденцій. Госпітальний сегмент 

ринку майже повністю забезпечується за рахунок продукції 

вітчизняного виробництва. 

 

Заглядаючи у майбутнє 

У найближчій перспективі концерн планує здійснити цілу 

низку проектів, що включають будівництво нових об’єктів та 

реконструкцію вже існуючих підприємств. У концерні вивчають 

можливість охоплення нових сфер діяльності, що дадуть змогу 

якнайкраще використовувати промисловий та інтелектуальний 

потенціал компанії. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проведіть SWOT-аналіз діяльності «Концерну “Стирол”», 

зокрема фармацевтичного напряму концерну. 

2. Проаналізуйте стратегічні рішення, прийняті керівництвом 

концерну, а також запропонуйте рекомендації щодо подальшої 

діяльності концерну в складних ринкових умовах. 
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3. Надайте рекомендації щодо стратегічного розвитку «Концерну 

“Стирол”». 

4. Які способи розроблення нових товарів використовує концерн? 

Проаналізуйте переваги та недоліки кожного з них. 

5. Наведіть приклади використання концерном інноваційного 

підходу до розроблення нових препаратів. 

6. Запропонуйте рекомендації щодо вдосконалення елементів 

комплексу маркетингу для фармацевтичного напряму 

концерну. 

 

 

 

«Корреспондент» – якісний інформатор чи журналіст 

без обличчя? 

 

Т.Г. Діброва, А.А. Голубока, О.М. Гриценко, Г.О. Кроха 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Рекламний 

менеджмент». 

 

Загублені в просторі 

В українському інформаційному просторі можна легко 

загубитися. З одного боку атакує телебачення, з іншого – 

бентежить преса, затуманює розум радіо та збиває з пантелику 

Інтернет. Після телебачення преса є найбільш поширеним та 

доступним джерелом отримання інформації. 

 

За тематикою періодичні видання поділяють на ділові, суспільно-

політичні, наукові, науково-популярні, галузеві, розважальні тощо. На 

сьогодні в Україні спостерігається динамічний розвиток ринку суспільно-

політичних видань. 

Суспільно-політичний щотижневик – це вид щотижневого видання, в 

якому рівнозначно представлена інформація різної тематичної 

спрямованості: політика, економіка, кримінал, розваги. 
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Суспільно-політичні “побратими” 

Щотижневиків суспільно-політичної тематики (newsmagazines) 

в нашій країні до 2002 р. майже не існувало. Першою млявою та 

неповноцінною спробою представити такий журнал на 

українському ринку була поява тижневика “ПиК” (“Політика і 

Культура”). Проте зараз мало хто може згадати про нього. 

 

ДОСЬЄ НА ЩОТИЖНЕВИК “КОРРЕСПОНДЕНТ” 

Видавництво – Видавнича компанія KP Media 

Рік створення – 18 березня 2004 р. 

День випуску – п’ятниця 

Мова – російська 

Тираж – 50 тис. екземплярів 

Якість друку – повнокольоровий друк, глянець 

Обсяг – 84 повнокольорових сторінок, 20 сторінок реклами 

Тематика журналу – головні події в Україні та світі, новини й тенденції у 

сфері бізнесу, культури, науки, технологій та спорту. У виданні 

публікуються прогнози, аналітичні та оглядові статті, інтерв'ю, нариси, 

велика кількість фотоматеріалів. 

Аудиторія – “Корреспондент” призначений для найширшої читацької 

аудиторії та, передусім, активним, цілеспрямованим людям, які цікавляться 

подіями в Україні та світі. 

Позиціонування – інформаційно-аналітичне видання, в якому подані 

матеріали з позиції незалежної журналістики, і якому притаманний 

об’єктивний та незаангажований погляд. У центрі уваги щотижневика 

“Корреспондент” – людина. Це відомі та прості люди, ті, хто своїми діями 

та ідеями впливає на події та на історію, а також ті, на кого впливають такі 

події. Видання не підтримує ніяких партій та блоків.  

Слоган – “Ти маєш право знати!” 

Ціна – 6,00–6,25 грн 

Офіційний сайт – http://www.korrespondent.net 

Проекти – “Корреспондет” пропонує читачам такі проекти: 

 

Наступним виданням став щотижневий журнал 

“Корреспондент”. Створений у 2002 р. українською видавничою 
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компанією KP Publications (на сьогодні КP Media), він досить довго 

обходився без серйозних конкурентів на ринку. 

 

 

ТОП-100 

Щорічний рейтинг найвпливовіших людей України.   

Цей проект – спроба допомогти читачам оцінити вплив 

окремих осіб на життя країни в умовах фактичного 

багатовладдя. Під час  підготовки рейтингу 

враховуються думки 20 експертів різноманітних сфер. 

 

 

“Лучшая украинская книга” 

Щорічний проект журналу “Кореспондент” – 

всеукраїнський конкурс літературних творів, які видані в 

Україні та написані українськими авторами. 

Нагородження переможців відбувається у двох 

номінаціях – “Белетристика” (романи, повісті, збірники 

розповідей) та “Документалістика” (мемуари, біографії, 

публіцистика). Переможці отримують грошові премії у 

розмірі 5 тис. грн за перше місце та по 1,5 тис. грн за 

друге й третє. 

 

 

ТОП-50 

“Корреспондент” називає імена 50-ти найбагатших 

українців – всіх відомих журналу “гривневих” 

мільярдерів. Щорічний рейтинг журналу 

“Корреспондент” лягає в основу інших оцінок доходів 

найбагатших українців. Розрахунки для журналу 

проводяться фінансовими фахівцями інвестиційної 

компанії “Dragon Capital”. 

 

 

 

 

../../Downloads/top_book
../../Downloads/top_50
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“Самые дружественные банки Украины” 

Цей проект демонструє рівень ставлення вітчизняних 

банків до своїх клієнтів. Респонденти оцінюють банки за 

такими параметрами: наявність черг, компетентність 

співробітників, зрозумілість запропонованих послуг та 

ін. Незважаючи на те, що банкіри вважають рівень 

великих фінансових закладів приблизно однаковим, 

рейтинг виявив суттєвий розрив навіть між банками 

першої десятки. Таке дослідження може слугувати 

орієнтиром для тисяч українців особливо у час, коли 

банки почали розвивати свій роздрібний бізнес. 

 

 

“Новейшая история Украины в цитатах, картинках и 

анекдотах” 

Журнал “Корреспондент” видає спецпроект, 

присвячений Дню сміху 1 квітня. В ньому зібрані 

найкумедніші карикатури, цитати політиків та анекдоти, 

які публікувалися в журналі. Такий збірник правдиво та 

неупереджено відображає суспільно-політичне життя 

України останніх років. Його жартівливо рекомендують 

до вивчення у школах, вузах та державних закладах 

країни. 

 

 

“Личность года” 

Спеціальний щорічний проект, в якому журнал називає 

людину-символа минулого року. Обираючи 

“Особистість року”, редакція журналу “Корреспондент” 

намагається підштовхнути читачів до роздумів про те, 

хто саме зробив найбільший вплив на цілу серію 

найважливіших подій в Україні кожного року, і 

пропонує їм свій погляд. 

 

Через два роки (у 2004 р.) у продажі з’явився всеукраїнський 

діловий тижневик “Власть денег”, який виступив непрямим 

конкурентом для “Корреспондента” та залишається ним до цього 

часу. 

../../Downloads/goodbank
../../Downloads/top_person
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ДОСЬЄ НА ЩОТИЖНЕВИК “ВЛАСТЬ ДЕНЕГ” 

Видавництво – ЗАТ “Картель” 

Рік створення – 17 вересня 2004 р. 

День випуску – п’ятниця 

Мова – російська 

Тираж – 54,5 тис. екземплярів 

Якість друку – повно колірне видання, високоякісна поліграфія 

Обсяг – 64–120 сторінок 

Тематика журналу – вичерпна інформація про ділове життя, якісна 

аналітика, ексклюзивні інтерв’ю, незалежні журналістські розслідування у 

сферах: державного управління, економіки, політики, соціальної сфери, 

малого та середнього бізнесу, ретроспектива світових тенденцій. 

Проекти – проект “Факсимилє” (іронічний суб’єктивний погляд на події, 

факти, явища, які вразили редакцію журналу понад усе протягом поточного 

тижня). 

Аудиторія – соціально-активна аудиторія (впевнені й оптимістичні люди 

віком 15–45 років, які прагнуть успіху, блискучої кар’єри, шукають і 

знаходять своє місце в житті). 

Позиціонування – діловий щотижневий журнал “Власть денег” видається 

для того, щоб Ваш бізнес став більш успішним, управління – більш 

ефективним, стиль життя – більш гармонічним.  

Слоган – “Власть денег” – эксклюзивная деловая информация” 

Ціна – 5,00–5,25 грн 

Офіційний сайт – http://www.vd.net.ua 

 

Теперішнім “побратимом” можна назвати журнал “Фокус”, 

який з’явився на розкладках преси восени 2006 р. 
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ДОСЬЄ НА ЩОТИЖНЕВИК “ФОКУС” 

Видавництво – Видавничий дім групи компаній “Український Медіа 

Холдинг” 

Рік створення – 30 вересня 2006 р. 

День випуску – субота 

Мова – російська 

Тираж – 27,65 тис. екземплярів 

Якість друку – повнокольорові смуги, глянець 

Обсяг – 84 полоси 

Тематика журналу – повна інформація щодо політики, економіки, 

суспільства, культури, історії та міжнародних подій. 

Проекти – “Фокус” регулярно  публікує ексклюзивні рейтинги: рейтинг   

100 найвпливовіших жінок, рейтинг заздрісних наречених країни, рейтинг 

кращих міст для життя, рейтинг 100 найбагатших українців та інше. 

Аудиторія – мешканці мегаполісів 30–35 років. “Фокус” купують 

забезпечені люди, які прагнуть бути в курсі того, що відбувається в країні. 

Аудиторія одного номеру складає 45 630 осіб, аудиторія за півріччя –  

141 070 осіб. 

Позиціонування – щотижневий журнал новин про події, на яких сфокусована 

країна та світ; журнал для сучасного, зайнятого читача, який висуває високі 

вимоги не тільки до якості інформації, але й до того, як її подано. Щотижня у 

«Фокусі» найважливіші новини, найкомпетентніші коментарі, найцікавіші 

експерти та “найголосніші” фотографії.  

Слоган – “Каждая деталь имеет значение!” 

Ціна – 5,00–5,25 грн 

Офіційний сайт – http://focus.in.ua 

 

Дещо пізніше, вже у 2007 р., прийшла черга народженню 

україномовних журналів. Первістком був “Главред”, який виступив 

з оригінальною концепцією – двостороннє видання (два 

направлення: суспільно-політичне та розважально-культурне). 

http://focus.in.ua/
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ДОСЬЄ НА ЩОТИЖНЕВИК “ГЛАВРЕД” 

Видавництво – Холдинг “Главред-медіа” 

Рік створення – 22 січня 2007 р. 

День випуску – понеділок 

Мова – українська 

Тираж – 10 тис. екземплярів 

Якість друку – повнокольоровий друк 

Обсяг – 72 шпальти 

Тематика журналу – журнал має, умовно кажучи, “білу” та “жовту” 

частини. У “білій” частині читач може знайти аналітичні статті, ексклюзивні 

інтерв’ю, коментарі експертів щодо політичних, економічних та культурних 

подій. Друга частина – про український бомонд, шоу-бізнес, загалом про 

речі, про які не говорять перед публікою. 

Проекти – спеціальний проект Олесі Яхно “Доля Росії” (український погляд 

на російські події), спецпроект “Главреда” “Євро-2012” (новини стосовно 

підготовки України до проведення “Євро-2012”), спільний проект журналу 

“Главред” та української служби BBC “НАТО впритул” (подробиці 

взаємовідносин України та НАТО), спецпроект журналу “Главред” 

“Коаліція-Опозиція”, авторський проект Світлани Пиркало “Кухня егоїста”. 

Аудиторія – соціально-активне україномовне населення країни 

Позиціонування –видання для прогресивних і правдивих українців, які 

живуть і хочуть жити в Україні. Цей щотижневик є спробою українського 

папараці – спроба журналістів показати політику або той же шоу-бізнес 

таким, яким його бачать журналісти, а не таким, яким його бачать читачі у 

глянцевих журналах. 

Слоган – “Політику редагуємо ми” 

Ціна – 4,00–4,25 грн 

Офіційний сайт – http://ua.glavred.info 

 

Другим виданням став колега журналу “Кореспондент” за 

місцем народження – щотижневик “Новинар”. 
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ДОСЬЄ НА ЩОТИЖНЕВИК “НОВИНАР” 

Видавництво – Видавнича компанія KP Media 

Рік створення – 20 серпня 2007 р. 

День випуску – вівторок 

Мова – українська 

Тираж – 15 тис. екземплярів 

Якість друку – високоякісний друк 

Обсяг – 64 сторінки 

Тематика журналу – актуальні та важливі новини крізь призму сприйняття 

конкретної людини. Рубрики “Новини”, “Країна”, “Світ”, “Бізнес”, 

“Суспільство”, “Наука і Культура” щотижня публікують незалежний, 

актуальний, оперативний і цікавий погляд на найактуальніші події в Україні 

та світі.  

Проекти – журнал має три великі проекти: “Точка зору”, “Огляд преси” 

(знайомлять зі статтями газет та журналів України та зарубіжжя), “Досьє” 

(матеріали щодо відомих осіб України та світу, політичних партій, компаній, 

міжнародних організацій). 

Аудиторія – соціально-активне україномовне населення країни. 

Позиціонування – випуск „Новинаря” – це частина стратегії видавничого 

дому KP Media, спрямованої на задоволення потреб україномовних читачів: 

“На відміну від газет, наша мета – не повідомити читачам новину, а дати її 

контекст і підґрунтя. Кожна стаття має не просто розповідати „що сталося?”, 

а надавати читачеві всю інформацію, базуючись на якій, він зможе 

самостійно зробити висновок „Чому це сталося?” і „Що далі?”.  

Слоган – “Новини українською” 

Ціна – 5,00–5,25 грн 

Офіційний сайт – http://novynar.com.ua 

 

“Пища для ума” 

У 2004 р. журнал “Корреспондент” провів першу 

широкомасштабну рекламну кампанію, інформаційним приводом 

до якої була “помаранчева революція”. В ті дні сформувалось 

особливе ставлення українців до інформації. Втративши віру в 

державу та владу, українці почали приймати власні рішення, а для 

цього їм була потрібна об’єктивна інформація. Тому основним 



203 

лозунгом кампанії стала фраза: “Корреспондент обеспечивает тебя 

информацией, пищей для ума, чтобы выводы ты смог сделать сам”. 

 

“ТОПова аудиторія” 

Читацька аудиторія журналу “Корреспондент” зросла на 28%. 

Такому істотному зростанню аудиторії сприяла організація 

масштабних проектів, таких як: “ТОП–100” – щорічний рейтинг 

найвпливовіших людей України; “Человек Года” – спеціальний 

щорічний проект, в якому журнал називає людину – символу 

минулого року та проект “Лучшая украинская книга”. Вартість 

проектів складала відповідно 250 тис. грн (вартість спонсорського 

пакету), 22,1 тис. грн та 33,2 тис. грн. 

 

“Висновки роби сам!” 

У 2006 р. містами України прокотилася рекламна кампанія 

журналу “Корреспондент”. Вона була відтворена на безлічі носіїв: 

телебачення, радіо, зовнішні носії, Інтернет, преса. Рекламну 

кампанію представляли п'ять рекламних сюжетів: “Індія”, 

“Конфлікт”, “Трубач”, “Фанати”, “Монах”.  

Зміст сюжету “Індія” проявлявся у почерговій 

появі фотографій пейзажів та простих мешканців 

індійської столиці. Основна ідея: “Корреспондент” 

широко та цікаво освітлює зарубіжні новини.  

Сюжет “Трубач” використовує лише одну 

фотографію – самотній чоловік в простому одязі з 

сумними очима грає на трубі. У ролику 

використовувалася анімація фотокартки: почергове 

наближення різних фрагментів фотокартки – 

порожньої кімнати, ока чоловіка. Основна ідея: 

“Коррспондент” завжди “грав свою музику” в 

журналістиці, ніколи нікому “не підспівуючи”. 

У сюжеті “Конфлікт” зображені фото конфлікту 

навколо побудови багатоповерхового будинку у Києві 

на місці дитячого майданчика. 

Натовпи помаранчевого та біло-блакитного кольору, 

“прибічники” партії “Наша Україна” та прибічники Партії регіонів, 
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вболівальники “Шахтаря” та вболівальники “Динамо” представлені 

у сюжеті “Фанати”. 

У сюжеті “Монах” чергувалися фотографії монаха печерного 

монастиря в різноманітних ракурсах.  

Всі рекламні сюжети пройшли під єдиним лозунгом “Висновки 

роби сам!”. 

Підсумком рекламної кампанії стало зростання роздрібних 

продажів журналу на 70%, передплатних тиражів – на 110%. 

 

За цю рекламну кампанію рекламне агентство “Ogilvy & Mather” отримало 

бронзову нагороду EFFIE Awards Ukraine 2006. EFFIE присуджують за 

найбільш ефективну (на підставі конкретних показників) рекламну 

кампанію року. 

 

“Куди подівся міський бюджет?” 

Влітку 2007 р. “Корреспондент” запустив нову креативну 

кампанію “Маєш право знати”. Слоган журналу “Висновки роби 

сам” змінено на “Маєш право знати”, однак принципи та концепція 

журналу залишаються незмінними. 

Журнал розповідає читачу про те, про що має право знати 

кожен мешканець України. 

           

Сюжети рекламної кампанії: 

“Човен” (“Куди подівся міський бюджет?”) 

“Стакан” (“Яку воду ви п’єте?”) 

“Овоч” (“Чи можна їсти генетично модифіковані овочі?”) 

“НАТО” (“НАТО – друг чи ворог?”) 

“Слуги народу” (“Де живуть слуги народу?”) та ін. 
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Кожен сюжет складався з понад чотирьохсот різних 

фотокарток. Всіх їх об’єднує загальна тема, яка з багатьох фото, у 

підсумку, формує єдиний предмет. Кампанія охоплює основні види 

рекламних носіїв: телебачення, радіо, Інтернет, пресу, сітілайти, 

білборди. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проведіть порівняльний аналіз позиціонування журналу 

“Корреспондент” з усіма його конкурентами (визначити точки 

подібності та відмінності), зверніть увагу на фірмовий стиль 

кожного з щотижневиків. Зробіть висновки щодо необхідності 

проведення репозиціонування. 

2. Напишіть креативний бриф щодо зміни логотипу журналу 

“Корреспондент” рекламному агентству. 

3. Оцініть ефективність6 рекламної кампанії 2005 р. шляхом 

підрахунку коефіцієнту ROI (EROI). Зробіть висновки щодо 

результатів проведення рекламної кампанії. 

4. Що намагався донести до цільової аудиторії “Корреспондент” 

за допомогою серії рекламних роликів у 2006 р.? Обґрунтуйте, 

як основна ідея кожного з сюжетів “Монах”, “Фанати”, 

“Конфлікт” демонструє особливості (конкурентні переваги) 

журналу. 

5. “Маєш право знати” – новий слоган журналу “Корреспондент”. 

Чому у 2007 р. українець не може “висновки робити сам”? 

Обґрунтуйте причину зміни слогану. 

6. Аналізуючи рекламну кампанію 2007 р., які ще засоби 

маркетингової комунікацій ви могли б запропонувати 

додатково? 

 

Методичні рекомендації до виконання кейсу: 

ROI (Return on Investments) – відношення приросту прибутку до інвестицій у 

просування: 

,01

I

ZZ

I

Z
EROI





 де 

                                                             
6 При підрахунку ефективності рекламної кампанії потрібно вважати, що на 

одну людину приходиться один журнал 
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0Z – сукупний прибуток, який фірма отримує від реалізації товарів до 

проведення рекламної кампанії; 

1Z  – сукупний прибуток, який фірма отримує від реалізації товарів в 

результаті проведення рекламної кампанії; 

I  – вартість рекламної кампанії. 

Якщо 10  ROIE , рекламна кампанія неефективна; якщо ж 1ROIE  – 

ефективна. Для більшої точності отриманий показник (більше одиниці) 

необхідно порівнювати з віддачею від інвестування аналогічних сум у більш 

надійні фінансові інструменти, які існують на ринку. 

 

Джерела інформації: сайт Видавничої компанії KP Media [Electronic 

Resource] – 2007. – Режим доступу: https://kpmedia.com.ua/ukr/newspr/kor. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; Журнал Корреспондент запускает 

новую креативную кампанию – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

http://www.uapp.org/uk/press_releases/335.html; Пожива для розуму // 

Український дiловий тижневик "Контракти". – 2007. – № 01; EFFIE Awards 

уперше в Києві // Маркетинг газета: издание Всеукраинской общественной 

организации «Украинская ассоциация маркетинга». – 2006. – № 12. – С.5; 

Корреспондент: Имеешь право знать – Електрон. дан. – 2008. – Режим 

доступу: http://ua.adme.ru/tv-spot/2008/01/18/17407. 

 

 

 

Косметичний дебют 
 

Т.О. Царьова 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: “Фундаментальний 

маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Промисловий 

маркетинг”. 

 

Marsha Jovansean Cosmetics – швейцарський виробник елітної 

професійної косметики, дуже популярний у європейських салонах 

краси та медичних клініках. Його невдала експансія на російський 

ринок починалась оптимістичними сподіваннями. Незважаючи на 

http://ua.adme.ru/tv-spot/2008/01/18/17407
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те, що традиції професійного догляду за шкірою на даному ринку 

тільки народжувались, а професійних салонів було обмаль, швидке 

зростання косметичного ринку в цілому та наявність багатіїв, що 

купляли товари класу люкс – давали надію на успіх. Кліматичні 

умови Росії вимагають особливого догляду за шкірою, а традиції 

спонукають жінок витрачати багато грошей на підтримання гарного 

зовнішнього вигляду. Забезпечити повноцінний догляд за шкірою в 

умовах температурних перепадів в 15-20 Со не так просто: 

необхідне постійне живлення, зволоження та ліфтинг, а також зміна 

різних процедур залежно від погоди, самопочуття та 

психоемоційного стану – все це уможливлює широке поле для 

фантазії виробників. 

 

Косметичний ринок 

Косметичний ринок традиційно включає в себе декоративну 

косметику, засоби гігієни та засоби догляду за шкірою. Два останніх 

напрями активно освоюються російськими виробниками, цьому сприяє 

розвинута хімічна промисловість, значна кількість спеціалістів та 

наукових лабораторій, що здатні вести розробки в цих напрямах.  

Практично за умови взаємозамінності засобів, ринок повністю 

залежить від реклами, образу товару – це ринок, де продається імідж. 

Тут не має дрібниць: будь який елемент комплексу маркетингу, не 

пов’язаний із образом, може відштовхнути покупця. Згідно із 

традиціями, що склались у світі, косметика продається за допомогою 

підкреслення унікальної переваги товару: створення впевненості 

покупця в тому, що а) продукт впливає на його імідж; б) користування 

продуктом вже є елементом іміджу. 

Незважаючи на різноманітність засобів догляду за шкірою, існують 

три основні лінії позиціонування: «натуральна» (натуральність 

інгредієнтів), «практична» (легка у використанні, різноманітні засоби 

догляду на різні випадки, економить час на вивчення складу та 

особливостей застосування, наприклад, Nivea) та «орієнтована на 

швидкий ефект». Всі інші напрями є варіантами цих ліній. 

 

Одна розмова за чашкою кави двох давніх приятелів, 

співробітника компанії та підприємця з Росії – і народилась ідея 
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нового товару, що не мав аналогів на російському ринку: 

трансформувати професійний продукт в споживчий варіант, 

залишаючи в ньому принципи професійної косметології – окреме 

зберігання компонентів та приготування композицій безпосередньо 

перед використанням. Насправді, це була маленька мобільна 

домашня косметична лабораторія. Із одного комплекту інгредієнтів 

можна створити понад 100 різних композицій на всі випадки. Такий 

собі помічник, що завжди поруч. Використання продукту 

передбачало: самостійну діагностику шкіри; створення 

індивідуальних композицій; живі сироватки, що зберігались 

окремо; формування програми догляду із урахуванням погодних 

умов, стану здоров’я та, навіть, настрою. 

Порахувавши витрати на транспортування, перетин кордону, 

вартість робочої сили в Швейцарії, а також зваживши на 

завантаженість та жорсткий графік виробництва в Швейцарії, 

вирішили організувати виробництво в Росії (партнерство із однією 

з підмосковних косметичних фабрик). 

Влітку 2005 р. акціонери Marsha Jovansean заснували компанію 

«Едельвейс», яка стала ексклюзивним дистриб’ютором косметики 

Marsha Jovansean в Росії. 

Значні інвестиції виділили на дослідження ринку: вивчали його 

динаміку, еволюцію споживчих сподівань. Із визначенням цільової 

аудиторії проблем не виникло – виробники преміальної косметики 

визначають її зазвичай як жінок віком 25–45 років, із доходом вище 

середнього. Ключовий момент в даному випадку полягав в тому, 

що продукт призначався не просто багатим жінкам, а й з 

відповідним характером: самостійні, активні, амбіційні, авантюрні, 

такі, що мають яскраво виражену індивідуальність та підвищене 

почуття власної гідності та самоповаги. Передбачалось, що вони 

часто відправляються у службові відрядження із зміною часових 

поясів. 

Результати опитувань показали, що концепція Marsha 

Jovansean максимально відповідала потребі, що склалась у цільової 

аудиторії: залишатись у формі за будь-яких умов. 

Каналами просування обрали аптеки. Враховувались:               

1) динаміка розвитку фармацевтичного роздробу; 2) кредит довіри 
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до аптек, де фармацевти та провізори є професійними медичними 

консультантами (а даному випадку порада експерта дуже важлива). 

Проте спеціальної роботи із провізорами не проводилось, головним 

засобом інформування споживачів вважали ЗМІ. Концепція товару 

– готувати композицію змішуванням інгредієнтів – також 

відповідала старовинній аптечній традиції. 

До аптек товар передавався на умовах реалізації. Вибірка аптек 

формувалась випадково, із числа тих, хто погоджувався працювати 

із продуктом.  

 

Аптеки 

Конкуренція на ринку аптечних послуг призводить до розширення 

аптечних мереж та скупки дрібних точок продажу крупними гравцями 

ринку.  Вони зацікавлені в збільшенні продаж в рамках однієї торгової 

точки – а отже, відповідно, і в розширенні асортименту. 

Середньостатистичні дані для однієї великої аптечної мережі: 

лікарські препарати – 54 %,  серед яких рецептурні – 55 %. Решта 46% 

– це БАДи (біологічно активні добавки), лікувальна косметика, засоби 

гігієни та ін. Це є особливо властивим для столичних аптек. 

Конкуренція серед парафармацевтичних препаратів (БАДи, лікувальна 

косметика тощо) значно вище, ніж серед лікарських.  

З огляду на конкуренцію західні аптеки продають мінеральну воду, 

чаї, печиво, товари для дому та побутову хімію, а також сезонні 

товари – іграшки до свят та сонцезахисні окуляри. Російські аптеки 

тільки починають подібні експерименти.  

Російське законодавство дозволяє рекламувати на території аптек 

безрецептурні препарати. 

 

Салони краси розглядали як полігон для клінічних випробувань 

та підтвердження споживчих характеристик продукту – його 

ефективності та безпеки, – але не як важливий канал збуту. 

Картонна упаковка виглядала звичайною та недорогою, як 

упаковка ліків, оскільки за задумом розробників і мала імітувати 

упаковку лікарських препаратів та підкреслювати лікувальні 

властивості товару. Розміри її перевищували середньостатистичні 
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розміри аптечних полиць, що заважало демонстрації товару та 

дратувало провізорів. 

В рекламних проспектах продукт анонсувався, як 

універсальний засіб для усієї родини. Ключове повідомлення мало 

загальні формулювання та довгий перелік переваг за принципом 

«чим більше – тим краще». Проте маркетологи «забули» виділити 

відмінності від інших продуктів на ринку. Окрім того – в окремих 

повідомленнях міг не співпадати сам перелік переваг, хоча всі вони 

були справжніми. Та чи суттєво це все було? Головною ставкою 

мала стати інноваційна концепція самого товару! Питання «Бути чи 

здаватись?» було вирішено на користь «бути». 

Влітку 2005 р. товар з’явився в московських аптеках, проте 

продавався настільки погано, що через кілька місяців інвестори 

задумались – чи продовжувати дорогий та збитковий проект? І що 

необхідно виправити? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Співвіднесіть основні кроки компанії з етапами її 

маркетингової діяльності. 

2. Які з них відносяться до стратегічної складової, які до 

тактичної? 

3. Сформулюйте мотиваційне поле споживачів лікувальної 

косметики для споживчого ринку. 

4. Сформулюйте мотиваційні поля для промислового ринку. 

5. Сформулюйте симптоматику та маркетингову управлінську 

проблему компанії «Едельвейс». 

6. Вкажіть головні, на Вашу думку, причини ринкових невдач 

продукту Marsha Jovansean Cosmetics на російському ринку. 

Вони зумовлені впливом зовнішнього середовища чи є 

наслідком помилок компанії? 

7. Проведіть аналіз російського косметичного ринку (аналіз 

маркетингового середовища проводиться із використанням 

додаткових даних, що їх студенти можуть зібрати самостійно). 

8. Проведіть сегментацію ринку (макро- та мікросегментацію). 

Вкажіть найбільш привабливі сегменти на промисловому та 

споживчому ринку. 
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9. За результатами аналізу ринку визначте трьох конкурентів та 

запропонуйте позиціонування продукту для обраних сегментів 

на промисловому та споживчому ринках. 

10. Запропонуйте альтернативи вирішення проблеми та виберіть 

найбільш привабливу. 

11. На основі обораної альтернативи сформулюйте мету та 

завдання маркетингового дослідження. 

12. Складіть перелік пошукових питань. 

13. Складіть анкету для вибіркового опитування. 

 

Джерела інформації: Гвазава Н. Косметический ремонт / Н. Гвазава // 

Коммерческий директор S&MM. – 2007. – № 1. – С. 56–61; Богомолова Л. 

Красота по разумной цене. Маркетинговые стратегии на рынке косметики. 

– 2001. – Электронный источник: http://www.4p.ru/main/theory/2646/; 

Розничная продажа фармацевтической продукции: правила игры / Пресс-

служба компании ITM, г. Москва // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2007.  – № 2. – С. 57–64. 

 

 

 

Крани-маніпулятори Unic 

 

Т.О. Царьова, А.В. Щуріхін 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Фундаментальний 

маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетингова 

політика комунікацій», «Рекламний менеджмент». 

 

Автомобільний холдинг “АВТЕК” – ім'я, відоме професіоналам 

ринку вантажної авто- і спецтехніки. АВТЕК включає три 

синергічні компанії: мережу супермаркетів вантажної і будівельної 

техніки, оптову торгівлю запасними частинами і мережу станцій 

технічного обслуговування. Кількість філій “АВТЕК” на сьогодні 

досягла дев’яти, – вони розташовані в найбільших містах України – 
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Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Сімферополі, Сумах, 

Одесі, Харкові і Хмельницькому.  

Завдяки активній роботі з сервісними партнерами, мережа СТО 

“АВТЕК” налічує близько 30 точок післяпродажного 

обслуговування автомобілів. “АВТЕК” є одним з найбільших 

гравців на ринку вантажної, будівельної і сільськогосподарської 

автотехніки, а також оригінальних запчастин до неї. У ряді ж 

сегментів, таких як вантажівки з повною масою понад 16 т, 

будівельна техніка – автобетонозмішувачі і автокрани – 

безумовним лідером. 

Портфель пропозицій “АВТЕК” включає продукцію найбільш 

популярних в Україні торгових марок авто- і спецтехніки 

виробництва країн СНД, а також ряду компаній зі світовим ім'ям.  

“АВТЕК” безпосередньо веде співробітництво з найбільшими 

виробниками вантажного транспорту на території СНД і є 

офіційним українським дилером ВАТ “КАМАЗ”, дилером 

продукції Мінського автомобільного заводу (торгова марка МАЗ), 

Кременчуцького автомобільного заводу (торгова марка КРАЗ), 

причепів НЕФАЗ, автобетонозмішувачів TIGARBO, двигунів ЯМЗ 

від Ярославського Автодизеля і Мінського Моторного заводу. 

АВТЕК реалізує сідельні тягачі, самоскиди, бортові автомобілі, 

фургони, автобуси, техніку дорожньо-будівельного і спеціального 

призначення, причепи тощо. В мережі супермаркетів АВТЕК - 

великий вибір вантажних автомобілів, завжди в наявності понад 

200 одиниць автотехніки. 

У 2007 р. значно розширено асортимент пропонованої 

вантажної авто- і спецтехніки: Ford Motor Company і супермаркет 

вантажної автотехніки “Автек” підписали першу в Україні угоду 

щодо постачання, продажу і сервісного обслуговування 

великотоннажних вантажівок Ford Cargo; укладено 

дистриб'юторський договір на продаж і сервіс на території України 

маніпуляторів UNIC (Японія).  

 

Сильні сторони компанії: 

 лідер на ринку вантажної автотехніки; 

 потужний канал продажів і просування;   
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 технологічна і галузева експертиза;   

 гарантована післяпродажна підтримка;   

 професійний маркетинг;  

 лояльність клієнтів до бренда “АВТЕК”. 

 

“АВТЕК” – потужна і професійна компанія, яка завжди 

забезпечує своїм партнерам популярність, лідируюче положення і 

довгострокову перспективу на ринку.  2007-й рік ще раз підтвердив 

успішність прийнятої в компанії стратегії розвитку, в основі якої 

лежить використання сучасних форматів торгівлі і пильна увага до 

післяпродажного обслуговування. 

В середині 2007 р. керівництвом компанії було прийнято 

рішення про розширення свого товарного портфеля кранами-

маніпуляторами Unic (Японія) і Amco Veba (Італія). 

Часто власники вантажних автомобілів стикаються з певними 

проблемами при здійсненні навантажувально-розвантажувальних 

робіт. Вони виникають через те, що для виконання цих завдань 

необхідні дві машини – окремо працюючий кран (або автокран) і 

вантажний автомобіль. Це економічно невигідно і займає багато 

часу. Крано-маніпуляторні установки (КМУ) дозволяють уникнути 

використання двох машин і вигідно прискорюють процеси 

навантаження-розвантаження. 

              
Рис. 1. КМУ Unic 503 середньої вантажопідйомності та КМУ 

Unic 1504 великої вантажопідйомності 

У лінійці КМУ, пропонованих компанією «Автек», 

представлені телескопічні КМУ Unic вантажопідйомністю від     

680 до 13620 кг (рис. 1), а також шарнірні КМУ Amco Veba 

вантажопідйомністю від 830 до 6800 кг Основним конкурентом для 
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КМУ Unic є КМУ Palfinger, які на українському ринку представляє 

компанія «Спецтехніка» (м. Сколе, Львівська область). 

 

Переваги  Unic  343/344 (КМУ малої вантажопідйомності) 

порівняно з Palfinger 8500 Performens  моделі: А1; A2; B: 

1. Можливість підйому і опускання вантажів з-за перешкод 

(забори, стіни або інші перешкоди).  

2. Можливість роботи з вантажем нижче рівня землі. 

3. Palfinger 8500 моделей А1 і А2 складається з 2-х 

гідравлічних секцій і А1 (одна) А2 (дві) механічних секцій, які 

витягуються вручну повною секцією. Управляти навантажувачем з 

механічними секціями для точного закріплення вантажу можна 

лише гідравлічними секціями. В Unic немає секцій, які потрібно 

витягувати вручну,  через телескопічну структуру в Unic є 

можливість вильоту секції на ту відстань, яка потрібна для 

навантаження. 

4. Unic 343, на відміну від моделі  pk 8500A1,  виграє в кількості 

гідравлічних секцій.  

5. Unic 344, на відміну від моделі  pk 8500A1; A2; B, виграє у в 

кількості гідравлічних секцій, довжині вильоту стріли. 

6. Відповідна для телескопічної конструкції Unic більш 

покращена, ніж в Palfinger, система безпеки. В Unic – 

багатоланкова система безпеки, що складається з датчика довжини  

телескопування стріли, датчика кута нахилу стріли, тензодатчика в 

оголовку стріли і кінцевого вимикача. Система безпеки спочатку 

попереджує звуковим сигналом про входження в зону роботи з 

вантажем, що перевищує можливості маніпулятора. При  входженні 

в небезпечну для роботи зону маніпулятор зупиняється і опускає 

вантаж. На дорожчих моделях  маніпулятор складає стрілу (1504). 

Palfinger просто зупиняє роботу. 

7. У Palfinger система безпеки йде як додаткова опція вартістю 

910 євро.  

8. Unic, на відміну від Palfinger, не має обмежень по куту 

повороту. 
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Переваги  Unic 1504 (КМУ великої вантажопідйомності) 

порівняно з Palfinger 18500 Performens моделі: А, B, C, D: 

1. Unic 1504 перевершує Palfinger 18500 за максимальним 

вильотом стріли (25 м).  

2. Unic 1504 перевершує  Palfinger 18500 за 

вантажопідйомністю (13 т).  

3. У Unic 1504 всього 4 гідравлічні секції, а в Palfinger 18500 

моделей: А, B (3 гідравлічні), B1 (3 гідравлічні; 1 механічна), З (4 

гідравлічні), С-1 (4 гідравлічні; 1 механічна), D (5 гідравлічних). 

Незважаючи на велику кількість технологічних переваг Unic 

над Palfinger, останній має одну найважливішу перевагу, – його 

вартість на 20 % нижча за вартість КМУ Unic. Ще однією дуже 

ваговою перевагою Palfinger є те, що ця компанія першою вийшла 

на український ринок в сегменті КМУ і вже встигла здобути 

достатню популярність. Клієнти, говорячи «кран-маніпулятор», 

мають на увазі Palfinger. Все це за умови, що ще не всі споживачі 

знають, що таке крани-маніпулятори. Компанія «Автек» поставила 

перед собою амбітне завдання – популяризувати КМУ в Україні (у 

Європі кожна п'ята вантажівка обладнана краном-маніпулятором) і 

відвоювати частку ринку в Palfinger і деяких інших менш 

впливових конкурентів. 

 

Рекламна і PR активність  

Компанія «Автек» вже почала активно просувати КМУ Unic на 

вітчизняному ринку. На даний момент під просуванням розуміється 

участь в тематичних виставках, а також розміщення блокової 

реклами в профільних виданнях. Нещодавно стартував проект 

контекстної реклами на пошукових системах в мережі Інтернет 

(Google, Yandex, Meta, Rambler та Bigmir). Планується запуск 

програми прямого маркетингу, а також проведення серії 

навчальних семінарів і прес-конференцій. У декількох профільних 

виданнях вже опубліковані PR статті. 

В той же час Palfinger обмежується лише блоковою рекламою і 

участю у виставках. При цьому все одно техніка цієї марки успішно 

продається за рахунок розкрученого імені. 
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Цільова аудиторія:  

1. Приватні підприємці, що надають послуги перевезень на 

ринку будівництва і вантажних перевезень. 

2. Будівельні компанії, що займаються котеджним 

будівництвом. 

3. Водоканали. 

4. Електрики (компанії, які займаються електроенергією). 

5. Залізобетонні комбінати. 

6. Підприємства телекомунікаційної галузі. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Сформуйте перелік конкурентних переваг КМУ Unic перед 

Palfinger для кінцевих споживачів. Які з них можуть 

виправдати вищу ціну?  

2. Розробіть стратегію позиціонування КМУ Unic.  

3. Визначте найбільш доцільні засоби маркетингових комунікацій 

зі споживачами. Обґрунтуйте свій вибір.  

4. Дайте пропозиції щодо застосування реклами в комплексі 

маркетингових комунікацій компанії. Розробіть слоган під 

розроблену рекламну стратегію. 

 

 

 

«Лукойл-Україна» – завжди в русі 

 

Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

товарна політика», «Товарна інноваційна політика», 

«Промисловий маркетинг». 

 

Наслідки світової фінансової кризи і падіння цін на пальне 

призвели український ринок роздрібних продажів нафтопродуктів в 

стан, при якому успішність бізнесу значною мірою пов'язана з його 

якісними змінами: 
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 автозаправні станції переобладнуються в автозаправні торгово-

сервісні комплекси (АЗК), на яких використовується сучасне 

спеціальне автоматизоване обладнання, а продаж палива 

перестає бути єдиним джерелом прибутку; 

 спостерігається тенденція до об'єднання таких комплексів, та 

як наслідок збільшення кількості АЗК в мережах основних 

операторів, при активному витіснення дрібних власників. 

Жорстока конкуренція змушує власників АЗС знижувати 

витрати, шукати нові джерела прибутку і оптимізувати управління 

бізнесом. З однією вище згаданих проблем зіткнулась і компанія 

«Лукойл-Україна». Тому, керівництво одного з провідних 

операторів ринку роздрібного продажу нафтопродуктів в Україні 

задумалось щодо подальшого розвитку «Лукойл», нарощуванні 

обсягів продажу та зміцненні конкурентних позицій компанії за 

сучасних умов розвитку ринку. 

 

Історія розвитку компанії 

Російська нафтова компанія «Лукойл» прийшла в 

Україну в 1997 році: тоді відкрились перші автозаправні 

станції в Сімферополі і Севастополі. А в 1999 році для 

подальшого розвитку мережі, що складалася з 11 АЗС, 

було створено підприємство з іноземними інвестиціями «Лукойл-

Україна». Відкриттям дочірнього підприємства «Лукойл-Україна» 

«ЛУКОЙЛ» завершив створення замкненого виробничого циклу в 

Україні: постачання сировини, виробництво нафтопродуктів, їх 

транспортування та продаж кінцевому споживачеві. 

ВАТ «Лукойл»7 – найбільша вертикально-інтегрована нафтова 

бізнес-група Росії з річним обігом $15 млрд, основана в 1993 році. 

Основні види діяльності компанії це операції з розвідки і видобутку 

нафти й газу, виробництво та реалізація нафтопродуктів. 

 

                                                             
7 Нафтову компанію «ЛУКОЙЛ» було створено на базі трьох найбільших 

нафтогазовидобувних підприємств Західного Сибіру — «Лангепаснафтогаз», 

«Урайнафтогаз» і «Когалимнафтогаз». Заголовні літери назв цих підприємств 

потім і лягли в основу слова «ЛУКОЙЛ». 
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Запаси компанії складають 26 972,2 млн. бар. нафтового еквівалента 

(на 1.01.2003 р.) За розмірами доведених запасів вуглеводнів «ЛУКОЙЛ» 

є другою серед найбільших світових приватних нафтових компаній. 

Видобуток – 79,8 млн. тонн (2002 р.), або 20% російського 

нафтовидобутку. «ЛУКОЙЛ» займає шосте місце серед найбільших 

світових приватних нафтових компаній за обсягами виробництва 

вуглеводнів. 

Переробка – 7 НПЗ у Росії, Україні, Болгарії та Румунії переробляють 

45 млн. тонн нафти за рік (2002 р.), включаючи 34 млн. тонн переробки 

в Росії (18%). 

Збут – збутова мережа в 58 регіонах РФ, СНД, Балтії, Європі та 

США. нараховує 263 нафтобази і 4076 АЗС. Річний обсяг роздрібної 

реалізації — 5,8 млн. тонн нафтопродуктів (2002 р.). 

Виручка від реалізації компанії за 2010 рік склала 104, 9 млн дол 

(+29,3% в порівнянні з 2009 р. – 81,1 млн дол, тоді як в 2008 році –   

107,7 млн дол). 

 

Загальна стратегія «ЛУКОЙЛ» направлена на значне 

підвищення прибутковості на вкладений капітал шляхом 

ретельного відбору інвестиційних проектів компанії та збільшення 

потоку готівки за рахунок: 

 інтенсифікації видобутку на існуючих родовищах у 

короткостроковій перспективі та прискорення вводу нових 

ефективних проектів у Тимано-Печорі, на Каспії та за 

кордоном; 

 найбільш ефективне розміщення нафти й нафтопродуктів за 

рахунок покращення логістики як основи діяльності зі 

скорочення транспортних витрат при збільшенні експорту й 

реалізації нафтопродуктів через мережі АЗС у бізнес-сегменті 

«Переробка та збут». 

Варто зазначити, що торгова марка «Лукойл» за результатами 

2007 та 2008 років увійшла до списку 100 найбільших світових 

торгових марок, складеним британською газетою Financial Times. 

Втім, за підсумками аналогічного рейтингу, складеного в 2009 та 

2010 роках, в сотню провідних марок «Лукойл» вже не потрапила. 
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Політика управління персоналом. Співробітники компанії є 

основою потенціалу «Лукойл-Україна», якість сервісу та рівень 

обслуговування клієнтів на АЗС в повній мірі залежать від 

сформованої політики управління персоналом. На сьогоднішній 

день трудові ресурси нараховують близько 3000 співробітників, що 

ведуть діяльність у всіх регіонах України. 

Відділом роботи з персоналом велика увага приділяється 

підбору й навчанню персоналу. У цей час у компанії працює 36% 

співробітників, вік яких менше 30 років. На підприємстві створена 

рада з роботи з молоддю й молодими фахівцями. Крім цього, 88% 

управлінського персоналу мають вищу освіту, з них 3 кандидати 

наук. Навчання базовій професії - оператор АЗС проводиться в 

учбово-курсовому комбінаті «Лукойл-Україна», що має 

відповідний державний сертифікат на цей вид навчальної 

діяльності. 

У рамках стратегії розвитку персоналу реалізуються програми 

підвищення кваліфікації й проведення тренінгів, спрямованих на 

підвищення якості обслуговування клієнтів АЗС і порядку 

використання корпоративних стандартів компанії. 

Соціальна політика компанії. Для «Лукойл-Україна» соціальні і 

благодійні програми є значною частиною корпоративної стратегії. 

Активно беручи участь у житті суспільства, компанія тим самим 

створює умови для свого довгострокового й успішного розвитку. 

Благодійна і спонсорська діяльність - одна зі значних складових 

соціальної політики «Лукойл-Україна». У разі організації і 

проведенні благодійної діяльності компанія керується наступними 

засадами: планова адресна підтримка організацій; системність у 

реалізації довгострокових програм, прагнення до максимальної 

ефективності кожної з них; відкритість і публічність, активна 

інформаційна політика стосовно кожної програми.  

Контроль якості нафтопродуктів – один із пріоритетних 

напрямків «Лукойл-Україна». У компанії створена система 

наскрізного контролю якості – від виробництва нафтопродуктів до 

паливно-роздавальної колонки на АЗС, основними цілями якої є: 



220 

 своєчасне попередження й вживання заходів для недопущення 

реалізації на АЗС нафтопродуктів, якість яких не відповідає 

державним стандартам; 

 відкрита інформація для покупців про високу якість 

реалізованих нафтопродуктів; 

 залучення покупців на АЗС за рахунок поліпшення якості 

обслуговування і якості реалізованих нафтопродуктів; 

 поліпшення експлуатації технологічного встаткування АЗС 

нафтобаз, усунення причин, що впливають на втрати якості 

нафтопродуктів у процесі їх прийому, транспортування, 

зберігання, відпуску. 

Проводяться регулярні наскрізні перевірки зберігання якості 

нафтопродуктів на нафтобазах, в автоцистернах і резервуарах на 

АЗС. З метою підвищення професійних знань операторів АЗС 

видано корпоративний «Короткий довідник оператора АЗС», 

учбовий посібник «Автозаправна станція». 

Асортимент продукції компанії. Для того щоб охопити широку 

аудиторії споживачів на своїх АЗС компанія пропонує як 

стандартні марки нафтопродуктів, так і власно розроблені бренди 

бензину, палива, мастил та інших нафтопродуктів. Асортиментна 

політика ведеться відповідно до використання продукції для 

легкових авто, комерційного транспорту та для обладнання і 

спецтехніки. 

Таким чином пропонує світлі нафтопродукти: 

 Автомобільні бензини: преміум Євро-95, регуляр Євро-92, 

нормаль-80. 

Фірмові бензини «преміум-класу» з покращеними 

експлуатаційними властивостями: Екто sport (АІ-98), Екто plus (АІ-

95), Екто-92 (АІ-92). 

 Дизельне паливо: ДП Євро (Євро-4, Євро-5). 

Фірмове паливо «преміум-класу» з поліпшеними 

експлуатаційними властивостями: Екто Diesel (Євро-4, Євро-5). 

Темні нафтопродукти:  

 Масла моторні, трансмісійні, індустріальні, енергетичні, 

спеціальні 

 Топковий мазут, парафіни, всі види бітуму 
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Приваблива вартість продукції «Лукойл» пояснюється 

використанням вітчизняних компонентів. Однак у преміум серіях 

активно використовується імпортна сировина. Компанія планує в 

перспективі перевести власні АЗС на реалізацію бензину Євро-95 

замість А-95, щоб підвищити свою конкурентну перевагу. У той же 

час компанія вважає, що паралельно зі звичайним паливом на всіх 

заправках «Лукойл-Україна» має реалізуватися фірмове паливо 

«Екто». Відносно програми розвитку «Екто», як елемента бізнесу, 

то його стримує логістика, а саме за рахунок складності процесу 

виробництва, який повинен бути виконаний в строгій відповідності 

з технічними вимогами та сертифікацією, поки не вдається його 

організувати на всіх нафтобазах. 

У рамках упровадження нових технологій у сфері керування 

бізнесом в українському проекті «Лукойл» була використана 

широко розповсюджена у світі практика аутсорсингу – виведення 

за межі компанії непрофільного бізнесу і передача частини бізнес-

функцій спеціалізованим незалежним операторам. ТОВ «Лікард-

Україна» є оператором з обслуговування системи електронних 

платежів «ЛІКАРД». Система «ЛІКАРД» — система обліку 

відпуску нафтопродуктів на АЗС «Лукойл» за паливними, 

дисконтними і картами лояльності. Функціонування і розвиток 

системи «Лікард» в Україні забезпечує компанія «Лукойл-Інтер-

Кард-Україна». На відміну від багатьох подібних систем інших 

операторів, що діють на ринку нафтопродуктів, система «Лікард» 

міжнародна. На сьогоднішній день система обслуговує понад      

300 тисяч паливних карт «Лукойл» і 1,5 мільйони дисконтних і карт 

лояльності. Отримавши позитивний досвід співпраці та передачі 

таких функцій на аутсорсинг, компанії розглядає можливість 

передачі інших непрофільних задач на виконання спеціалізованим 

операторам. 

 

Український ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами 

У сфері бізнесу автомобільних заправок спостерігається 

тенденції, за якою АЗС залишаються одними з найбільш 

перспективних категорій роздрібної торгівлі в Україну, не 

дивлячись на кризову ситуацію в країні. 
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У період 2008-2009 рр., Криза змусила автозаправні мережі 

згорнути інвестиційні програми. Винятком стали лише проекти, які 

були заплановані на 2008 рік, які вигідніше завершити, ніж 

зупинити. Так, «Західна нафтова група» (бренд WOG), 

«Галнафтогаз» («ОККО»), «УТН-Восток» (Formula), «Альянс-

Холдинг» (Shell) запустили в 2009 році за 5-15 нових об'єктів. 

Всього, за даними Держкомстату, з січня по листопад 2009 р. 

кількість АЗС в Україні збільшилася на 75 - до 6212 штук. Майже 

90% продають бензин і дизель, решта - нафтовий і природний газ, 

пропан-бутан і бутан. Кількість АЗС в Україну у вересні 2010 року 

становила 6,305 тис. од., Що на 93 АЗС більше ніж у попередньому 

році. 

Такий незначний приріст не міг вплинути на розстановку сил 

на ринку. Але у формуванні правил конкуренції велику роль зіграла 

концентрація діючих АЗС в руках окремих учасників ринку. Таким 

чином, коли сталася найбільша на українському ринку угода: лідер 

ринку група «Приват», що контролює більше тисячі АЗС (бренди 

«Укрнафта», «Авіас», «Сентоза», «Мавекс», тощо), встановила 

контроль над другим за величиною гравцем - компанією «Альфа-

Нафта» (власника 500 АЗС під брендом ANP). 

У цілому по Україні ринок нафтопродуктів в 2009 році 

скоротився більш ніж на 10%. Особливо це стосується реалізації 

дизеля, так як його споживання скоротили підприємства 

транспортної сфери і промисловості. Але, на відміну від багатьох 

інших мереж АЗС, на заправках «Шел», «ТНК», «ОККО» обсяги 

реалізації нафтопродуктів навпаки зросли, що послабило позиції 

«Лукойл-Україна». Слід зазначити також, той факт, що оператор 

ринку «ТНК-ВР», який проводив ребрендиг (в 2008-2010 рр.), 

збільшив обсяг продажу нафтопродуктів на нових АЗС до 15%. 

Клієнти на українському ринку досить добре сприймають 

нововведення і активно користуються додатковими послугами АЗС, 

вони дуже швидко звикають до їх наявності і очікують такого ж 

підходу на інших заправках. В результаті якщо такого не 

отримують, користуються послугами переважно обраного бренду, 

що представлений на ринку і відповідає його очікуванням. 



223 

В даний час провідні компанії роздрібного ринку 

нафтопродуктів Україні формують переваги і сервіси для свого 

постійного споживача. Конкуренція на ринку ведеться таким 

чином, що представлені компанії декларують і забезпечують 

відкритість інформації про своїх роздрібних цінах на 

нафтопродукти, популяризують і розвивають ринок брендових 

палив, забезпечують заходи щодо збереження їх якості, формують 

позитивний імідж лояльних до споживача продавців 

нафтопродуктів, проводять акції та програми лояльності. В останні 

роки ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами стає все більш 

конкурентним, але загальна кількість гравців постійно 

зменшується. 

В даний час кількість АЗС в Україні - понад 6000, частка 

брендових АЗС в Україні постійно зростає, причому 10 найбільших 

мереж займають вже близько 60% ринку палива. 

"КЛО"
1%

Укрпетроль
1%

"Параллель", 
"Гефест"

1%

"Укртатнафта"
2%

"Formula"
2%

«Татнефть»
2%

«Веста»
2%

"Shell"
3%

«ОККО»
4%

«Лукойл»
4%

"ТНК"
5%

"WOG"
6%

"Авіас", "Укрнафта", 
"Мавекс", інші

24%

Інші
43%

 
Рис. 1. Частка основних операторів ринку роздрібної 

торгівлі нафтопродуктами, 2009 р, %8 

                                                             
8 компанія «ТНК-ВР» має в своєму розпорядженні мережу власних 

автозаправок на українському ринку в кількості 65 АЗС та ще мережу АЗС 

(більше 280 шт.), які працюють на умовах франчайзингу, що дозволяє 

використовувати бренд «ТНК» та отримувати більший прибуток. 
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Серед основних операторів роздрібного ринку нафтопродуктів 

України за допомогою АЗС такі компанії як «Приват» (24% від 

загальної кількості АЗС: «Укрнафта», «Авіас», «АПН», «Мавекс» 

та інші). Велика кількість АЗС має «Західна нафтова група» зі 

своєю мережею «WOG» (6%), «Галнафтогаз» з мережею «ОККО» 

(4%), російська компанія «Лукойл» (4%) та інші. 

Варто зазначити, що мережа «Приват», яка сьогодні за 

кількісно перевершує вісім найбільших конкурентів разом взятих 

"WOG", "Лукойл», «ОККО», "Shell", "Веста», «Татнефть», 

"Formula", "Укртатнафта" і інші. Таким чином, на цих гравців 

ринку припадає близько 31% роздрібного ринку нафтопродуктів. 

Решта 44% - це дрібні мережі АЗС (з кількістю станцій менше 100). 

На ринку ще залишається значна кількість незалежних АЗС, які 

продовжують свій бізнес. 

Інтенсивний розвиток брендових мереж АЗС витісняє з ринку 

дрібних власників, які за різними схемами мінімізують 

оподаткування, продають неякісне паливо, а іноді і зовсім не 

реєструють свій бізнес і автозаправки. Залишившись без 

франчайзингового покриття, багато з них зіткнулися з проблемами 

в паливному забезпеченні. Проблематично для таких власників і 

вирішення земельних питань. Додатковий мінус для їх бізнесу - 

періодично вводяться урядом граничні рівні цін. Мережеві АЗС, що 

працюють безпосередньо з нафтовими виробниками, простіше 

вирішують цю проблему, для дрібних же власників іноді 

рентабельність роботи в таких умовах знижується майже до нуля.  

Крім франчайзингу практикується здача АЗС в оренду. У цьому 

випадку великі мережі передають свої АЗС в управління 

незалежним дрібним власникам, забезпечуючи їх власним паливом, 

і вимагаючи натомість забезпечення певного рівня продажів і 

рентабельності та отримання певного відсотка з прибутку 

щомісяця. Невеликим, регіональним мережам АЗС брати участь у 

конкуренції складно. Деякі практикують місцеві знижки та бонуси 

для мешканців прилеглих районів, забезпечуючи собі, тим самим, 

постійний приплив клієнтів, інші диверсифікують бізнес, 

пропонуючи, разом з заправними, послуги автосервісу, мийки, 

розширюючи асортимент магазину. 
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Таблиця 1 

Основні компанії на українському ринку роздрібної 

торгівлі нафтопродуктами 

Компанія Рік 

заснування 

Джерела постачання 

нафтопродуктів в АЗС 

«Приват» 1990 г. 

Підконтрольні групі «Приват» 

Кременчуцький НПЗ, Дрогобицький 

НПЗ, Надвірнянський НПЗ. Незначну 

частку продукції мережа імпортує. 

«Західна нафтова 

група»  
2000 г. 

«Orlen Lietuva» (Литва), Petrotel 

Lukoil, Petrom (Румунія), «Нафтан», 

Мозирський НПЗ (Білорусія) 

«Галнафтогаз»  2001 г. 
«Orlen Lietuva» (Литва), Мозирський 

НПЗ (Білорусія) 

«Лукойл-Україна»  1999 г. 

В першу чергу нафтопродукти для 

мережі постачаються з 

підконтрольного «Лукойл» Одеського 

НПЗ и заводів компанії в Румунії та 

Болгарії, незначний імпорт 

«Альянс-Холдинг» 2007 г. 
Українські НПЗ, АВ «Orlen Lietuva» 

(Литва), Мозирський НПЗ (Білорусія) 

«Веста-Сервіс»  1998 г. 
Кременчугский НПЗ, Лисичанский 

НПЗ, Шебелинский НПЗ, импорт 

«Татнефть-

Укрнефтепродукт» 
н.д. 

Кременчуцький, Лисичанський та 

Шебелинський НПЗ, імпорт 

«УТН-Схід»  2004 г. 
Лисичанський НПЗ, «Orlen Lietuva» 

(Литва). 

«ТНК-ВР Комерс» 2005 г. Лисичанський НПЗ 

ПАО «ТФПК 

«Укртатнафта»»  
1998 г. 

Кременчуцький НПЗ, Лисичанський 

НПЗ, імпорт 

Компанія «КЛО» 1994 г. 

Кременчуцький НПЗ, Мозирський 

НПЗ (Білорусія) і завод Мажейкю 

нафта 

«Паралель» 1995 г. 
Власні 2 нафтобази в Донецьку і 

Шахтарську, імпорт 
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Найбільша кількість АЗС знаходиться в Києві і області, 

наступні Крим, Донецька, Харківська, Одеська області, район 

Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова. В обласних центрах 

розміщена приблизно чверть АЗС, близько 40% знаходиться в 

інших містах, і близько третини розташовується на трасах і в 

сільській місцевості. В Одеській та Харківській області половина 

АЗС регіону розміщується в межах обласного центру, в Сумах та 

Вінниці їх 25-30% від усієї кількості в області, а в Ужгороді лише 

близько 15% АЗС Закарпаття. 

Високий рівень конкуренції в певній мірі обумовлює насичення 

ринку і призводить до відносної стабілізації цін. У результаті все 

більш значну частку в обороті підприємств, які здійснюють продаж 

нафтопродуктів, починає займати торгівля супутніми товарами і 

надання послуг (харчування, автосервіс, мийка). 

Україна, поки що, має малу кількість подібних об'єктів, тоді як 

основною частиною є станції з самим мінімальним набором 

сервісних послуг, а продаж палива складає основний дохід 

компаній. 

Ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами найближчим часом 

активізується у вигляді великої кількості угод злиття та поглинання 

компаній. Невеликі підприємства поступово закриваються, 

продають свій бізнес, так як боргові зобов'язання компаній стрімко 

ростуть, а джерел залучення нових коштів на ринку не багато. 

Зараз український ринок саме автозаправних комплексів ще не 

досить насичений. Так простежується тенденція розробки 

брендової політики компаніями, формування лояльності клієнтів. 

Для деяких мереж АЗК торгівля супутніми товарами вже стала 

корпоративним стандартом. Це змушує розглядати торгівлю 

супутніми товарами вже не як «сервісний компонент», що 

привертає на АЗК додаткових клієнтів, а як джерело суттєвої 

частини доходу для підприємств такого типу. 

Таким чином, сучасна АЗС поступово переростає в торгово-

сервісний комплекс, що включає в себе такі функції, як заправка 

паливом, торгівля супутніми товарами, мийка і дрібний ремонт 

автомобілів, кафе. Бензин на АЗС є тільки частина асортименту. 

Але на українському ринку такий напрямок тільки починає 
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розвиватися і поки тільки в найбільших українських мережах АЗС. 

Основною частиною доходу автозаправних станцій є торгівля 

нафтопродуктами (75%), всі інші додаткові послуги приносять 

близько 25% доходу. 

В середньому вітчизняні АЗС заробляють на супутньому 

бізнесі близько 5% своєї виручки (приблизно 15-30 тис. грн. в 

день). Проте залежно від місця розташування станції і 

пропонованого сервісу даний показник може коливатися від 3% до 

25%. Але при управлінні такою мережею АЗК підприємству 

необхідно комплексне автоматизоване рішення, в якому паливо 

лише один з видів товару. Тут, як і в будь-якому клієнтко-

орієнтованому бізнесі, постійно зростають вимоги до якості послуг 

і реалізованих товарів. Одночасно збільшується потреба у 

створенні складної інформаційної системи для управління 

господарською діяльністю багатопрофільного підприємства. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте конкурентні переваги та слабкі сторони «Лукойл-

Україна» на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. 

2. Які проблеми постали перед компанією «Лукойл-Україна»? 

Запропонуйте можливі шляхи їх подолання. 

3. Запропонуйте стратегії охоплення ринку та позиціонування для 

«Лукойл-Україна». 

4. Проаналізуйте та визначте інструменти комплексу 

маркетингових комунікацій у стратегії просування та 

позиціонування компанії «Лукойл-Україна». 

5. Надайте рекомендації щодо стратегічного розвитку «Лукойл-

Україна» 

 

Джерела інформації: офіційний сайт компанії «Лукойл-Україна» – 

Електрон. дан. – 2011. – Режим доступу: http://lukoil.ua/rus/company/pii – 

Обсяги продажу нафтопродуктів в Україні - Дані державного комітету 

статистики - http://ukrstat.gov.ua/ - Роздрібний ринок нафтопродуктів - 

Електрона база «Аналіз ринків» компанії Про-консалтинг - http://pro-

consulting.com.ua/analiz/ - Назва з домашньої сторінки Інтернету 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://pro-consulting.com.ua/analiz/
http://pro-consulting.com.ua/analiz/
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Маленький магазинчик vs  мережі роздрібних 

салонів побутової техніки 

 

Н.В. Юдіна 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: “Бренд-

менеджмент”, “Маркетингова політика комунікацій”. 

 

Кейс – переможець Всеукраїнського конкурсу міні-кейсів молодих 

викладачів і студентів, присвяченого візиту Філіпа Котлера в Україну 

(організатори Києво-Могилянська Бізнес Школа за сприяння 

Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні); номінант 

напрямку «Маркетингові суспільні комунікації» Міжнародного конкурсу 

проектів у сфері зв’язків зі спільнотою „Срібна Чайка-2007”. 

 

Описання управлінської проблеми  

Роздрібний магазин «Побутова техніка»9 відкрився на території 

критого ринку в одному з центральних районів Києва. Місце 

розташування магазину було обрано невипадково. Висока 

відвідуваність ринку забезпечувала високу відвідуваність магазину. 

Це було свого роду комунікаційною програмою з приваблення 

нових клієнтів. При цьому вартість оренди 1 м2 торгової площі на 

ринку з тієї самої причини (його відвідуваності) була досить 

високою. Тому магазинчик «Побутова техніка» невеликий – 

близько  15 м2, що не дозволяє в ньому виставити великий 

асортимент можливих марок. Та й економічний ризик закупівлі у 

постачальника «Побутової техніки» великої кількості моделей все 

ж, при невеликому досвіді роботи на ринку, може виявитися 

значним. Так, на сьогодні у магазині представлені лише одна 

модель холодильника, декілька моделей пральних машин і три 

мікрохвильові печі.  

Побутові товари в більшості випадків є товарами попереднього 

вибору. Як показують результати маркетингових досліджень групи 

                                                             
9 Справжня назва розглянутого магазину змінена. 
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компаній „Фабрика Рішень „Червоні Вітрила”, споживачі товарів 

побутової техніки перед ухваленням рішення про покупку воліють 

відвідати хоча б два магазини (близько 72% опитаних 

респондентів). Це дозволяє їм оцінити інші пропозиції моделей і 

марок техніки, послухати поради різних продавців, обрати 

оптимальну ціну. Крім того, при виборі "техніки для дому" 

споживачі все-таки обов'язково хочуть її побачити на власні очі, 

оцінити габарити, представити, як ця техніка буде виглядати в 

інтер'єрі помешкання. З цієї причини звичайних каталогів із 

зображенням і  описанням характеристик часто буває 

недостатньо… 

На сьогодні у Києві можна зустріти багато пропозицій з боку 

компаній, що виділяють значні бюджети на просування та 

розвиток. Однак ринок поступово перерозподіляється між 

декількома найбільшими мережами: "Фокстрот" уже займає 

близько 25% ринку побутової техніки, "Ельдорадо" – 20%, 

"Домотехніка" – 8%. Однією з конкурентних переваг мереж є 

просторі виставкові площі роздрібних салонів, що дозволяють 

представити різноманітний асортимент усіх видів побутових 

товарів. Наприклад, 143 роздрібні салони лідера з продажу  

компанії "Фокстрот" займають загальну торговельну площу 

близько 93000 м2. Це дозволяє споживачеві в одному магазині 

ознайомитися з майже всіма представленими на ринку торговими 

марками техніки. А постійне підвищення рівня кваліфікації 

торгового персоналу за допомогою різноманітних навчальних 

програм, тренінгів і семінарів дозволяє чітко розповісти 

споживачеві про сильні та слабкі боки кожної марки.  Конкурувати 

в умовах присутності на ринку сильних брендів молодій компанії 

досить складно. 

Утримувати великий штат продавців директорові "Побутової 

техніки" на сьогодні "не по кишені"... Сьогодні в магазині він 

працює один.. Однак відсутність витрат на оренду великого 

виставкового приміщення, відсутність заробітній плати торгового 

персоналу дозволяє пропонувати той самий асортимент побутових 

товарів, що й ведучі мережі, але за меншою ціною й набагато 

швидше. Перед "Побутовою технікою" виникли питання, як при 
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недостатніх фінансових ресурсах в умовах жорсткої конкуренції з 

боку мереж величезних салонів побутової техніки вижити на ринку. 

Як би ви діяли, якщо були б директором "Побутової техніки"? 

 

Послідовність описання вирішення управлінської проблеми 

Власник "Побутової техніки" вирішив проблеми за допомогою 

кардинально нового для цього ринку підходу. Розглянемо рішення 

наведеної проблеми з точки зору схеми латерального маркетингу. 

КРОК 0. Обираємо послугу 

"Побутова техніка" надає послуги з продажу і доставки 

різноманітного асортименту побутової техніки. Продавець і 

власник представлені в одній особі. Розміщуючи магазин 

"Побутова техніка" на території ринку, директор орієнтується на 

сегмент споживачів із середнім рівнем доходу, для яких ціна буде 

важлива. 

КРОК 1. Обираємо один з рівнів вертикального 

маркетингового процесу 

Аналіз факторів маркетингового середовища, зокрема 

конкурентний аналіз, показує, що конкурувати в умовах 

присутності на ринку сильних брендів, таких як "Фокстрот", 

"Домотехніка", "Ельдорадо" тощо, молодій компанії досить 

складно. При цьому масштабність конкурентів може також 

розглядатися як їх слабка сторона. В розглянутому прикладі 

власник використовує нестандартний підхід у боротьбі з 

конкурентами, а саме: він використовує їх переваги. Оскільки 

процес доставки техніки передбачає узгодження роботи різних 

підрозділів – відділу продажу, служби доставки та технічного 

встановлення, вільний час клієнта – на першому плані опиняються 

фактор часу та людських стосунків. Великі компанії сьогодні, на 

жаль, стають менш "рухливими", та подібні фактори завжди 

простіше узгодити в маленькій більш мобільній компанії. 

Враховуючи, що придбання досить дорогого товару підвищує у 

покупця почуття внутрішнього дискомфорту, споживачеві 

необхідна інформація ззовні, котра підтверджувала б правильність 

вибору, що робиться. Джерелом зовнішньої інформації в 

розглянутому прикладі може виступити конкурент – відома велика 
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мережа! Необхідний психологічний прийом контрастів: невисока 

ціна та швидкість постачання товарів із "Побутової техніки" будуть 

здаватися вигідними тільки в процесі порівняння з конкурентами. 

Тут можна згадати один з 48 законів влади, запропонованих 

Робертом Гріном, що говорить: "Якщо розумієш, що не можеш 

затримати, найкращий спосіб – відпустити"10. 

Таким чином, оскільки розглядається послуга роздрібного 

продажу, рівнем вертикального маркетингового процесу виступає 

як рівень комплексу маркетингу (розподіл і комунікації), так 

одночасно й рівень товару (точніше, послуги). 

Рівень комплексу маркетингу  

Оскільки в магазині "Побутова техніка" неможливо 

представити повний асортимент товарів, клієнтам пропонується 

заїхати в один з найближчих салонів відомих роздрібних брендів, 

де зазвичай представлені всі моделі побутової техніки, які можна 

оцінити й обрати. 

Рівень товару 

Потенційним покупцям, що зайшли в "Побутову техніку", 

директор також радить обов'язково поспілкуватися з продавцями-

конкурентами, щоб почути професійну консультацію провідних 

мереж. 

КРОК 2. Виконуємо латеральний зсув. 

Таким чином, на рівні товару було прийняте рішення 

застосувати прийом заміни: замість власних продавців, що 

уособлюють товар магазину "Побутова техніка", 

використовуються: 

1) успішний досвід і кваліфікація продавців-консультантів 

конкурентів; 

2) виставкова площа конкурентів і представлений на ній 

повний асортимент побутової техніки; 

3) позитивний імідж конкурентів.  

З іншого боку, на рівні комплексу маркетингу в такий спосіб 

були використані формули розподілу й просування (особистий 

продаж). 

                                                             
10 Грин Р. 48 законов власти // «Рипол Классик», М.: 2003, 576с. 
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КРОК 3. Поєднуємо розрив шляхом методу оцінки 

 

Приклад ситуації продажу: 

Магазин "Побутова техніка" відвідує сімейна пара, що обирає собі 

пральну машину. Їх зустрічає директор магазинчику. Він пропонує 

передивитися каталог, при цьому розповідаючи, що всі ці моделі 

представлені у провідних мережах побутової техніки, але за вищими 

цінами. Розуміючи, що покупці напевно захочуть подивитись ці товари, 

директор магазину пропонує їм відвідати певну добре розкручену 

мережу побутової техніки, де можна побачити й оцінити всі моделі 

пральних машин, порадитися з консультантами й обрати модель, що 

найкраще підходить. 

Наприкінці директор магазина додає: "А після відвідування салону 

обов'язково подзвоніть мені ось по цьому телефону – я зможу привезти 

Вам обрану марку побутової техніки, але набагато швидше й дешевше, 

ніж у салоні. Гарантія – 3 роки, як у салоні. Оплата після доставки. Як 

бачите, у мене немає націнки за оренду великих площ і роботу 

персоналу". 

 

Фінансово успішне існування компанії вже протягом трьох 

років лише за рахунок технології латерального „використовування” 

методів конкурентів свідчить про перспективність і ефективність 

подібної маркетингової стратегії.  

Вигоди для споживача: 

1. Зменшення внутрішнього дискомфорту за рахунок 

одержання повної інформації з визнаних джерел, що викликають 

довіру.  

2. Обрану модель побутової техніки споживач купує дешевше в 

"Побутовій техніці", оскільки в цьому магазині немає великої 

націнки (за рахунок невеликих торговельних площ, відсутності 

необхідності оплати праці продавців). Крім того, оплата техніки 

відбувається після доставки. 

3. Покупець одержує гарантію на придбаний товар. 

4. Товар з "Побутової техніки" буде доставлений і 

встановлений швидше, оскільки великі компанії стали менш 

"рухливими". 
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Вигоди для компанії: 

1. Успішно використовуючи результат вкладання інвестицій 

своїх конкурентів у навчання персоналу, відбувається економія на: 

1) кваліфікованому торговельному персоналі, 2) часі його роботи, 

3) власних внесках у процес навчання персоналу. 

2. Зорієнтувавшись у сформованих умовах маркетингового 

середовища й усвідомивши неможливість на початковому етапі 

свого розвитку конкурувати на рівних з лідерами ринку, цей 

підприємець значно заощаджує на оренді великих торговельних 

площ; 

3. Економія коштів на становлення бренда. 

Слід зазначити, що в даному випадку ціна є домінуючим 

чинником при ухваленні рішення про покупку. З цього випливає, 

що можливі негативні наслідки не можуть бути значними. 

Як вижити в сучасних умовах жорсткої конкуренції? Магазин 

"Побутова техніка", що має маленьку виставкову площу та 

мінімальну кількість працюючого персоналу, використовуючи 

стратегію латерального маркетингу, зумів знайти гідне рішення - не 

боротися, а використовувати конкурентні переваги власних 

конкурентів! У цьому сенсі наведений приклад реалізації 

латерального маркетингу схожий на японський вид бойового 

мистецтва джиу-джитсу. Жінка, що практикує джиу-джитсу, силу 

практично не застосовує. Замість цього вона, використовуючи силу 

ваги, систему важелів і інерцію, може перемогти фізично більш 

сильного суперника... 

 

Питання до ситуаційної вправи: 

1. Чи не є успіх магазинчику „Побутова техніка” невипадковою 

тенденцією? Якими глобальними чинниками розвитку 

українського ринку в цілому це можна пояснити? 

2. Чим подібна реалізація стратегії латерального зсуву, 

запроваджена на рівні маленьких магазинчиків, може 

погрожувати крупним мережам? Чи потрібні зміни, та у чому 

вони, на ваш погляд, мають полягати?  
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Масло “високих технологій” 
 

Т.Г. Діброва, М. Глєєва, Н. Гоменюк, М. Скочко 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Рекламний 

менеджмент». 

 

Ще не так давно українці використовували маргарин винятково 

для випічки. Близьке знайомство вітчизняних споживачів з 

бутербродними маргаринами почалося кілька років тому із 

продукції ТМ “Rama”. Схожі продукти, які були сумішшю 

маргарину й масла, спочатку створювались для поєднання таких 

характеристик як низька ціна й натуральний смак. 

 

З історії створення маргарину 

Історія походження маргарину досить довга й трохи заплутана. 

Назва з'явилася в 1813 р., коли Мішель Ежен Шеврьоль відкрив 

„маргаринову кислоту” (від івр. margarites, перлинні відкладення жирних 

кислот). 

У 1860-х французький імператор Наполеон III запропонував 

винагороду тому, хто зробить гарний замінник масла, орієнтований на 

споживання збройними силами та нижчими класами населення. 

Французький хімік Іполит Меже-Мурьє винайшов речовину, назвавши її  

„олеомаргарин” (назва потім була скорочена до назви продукту 

„маргарин”). Її одержували з очищеної рослинної олії, видаляючи рідину 

тиском для наступного її затвердіння. Після додавання трибутурину й 

води виходив дешевий і більш-менш смачний замінник масла. 

 

Сьогодні „маргарин” є загальним терміном для позначення 

будь-якого продукту зі спектру схожих їстівних масел. У багатьох 

країнах він є найбільш популярним продуктом у своїй категорії.     

У просторіччі й рекламі маргарин часто називають маслом 

(наприклад, „Легке масло”), однак відповідно до законів у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%91%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%2C_%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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більшості країн на упаковках заборонено називати маргарин 

маслом (в Україні таке правило набуло чинності тільки з 2007 р.). 

На ринку є три основні типи маргарину: 

1. Твердий, переважно незабарвлений маргарин для кулінарії або 

випічки з високим вмістом тваринного жиру. 

2. „Традиційний” маргарини для намазування на хліб з відносно 

високим процентним вмістом насичених жирів, який 

виробляється із тваринного жиру або рослинної олії. 

3. Маргарин з високим вмістом моно- або поліненасичених жирів. 

Виробляється із сафлору красильного (Carthamus tinctorius), 

соняшнику, сої, бавовняного або оливкового масла і вважається 

більш корисними для здоров’я, ніж масло або інші типи 

маргарину. 

Маргарин містить частково гідровані рослинні жири, іноді з 

домішками молочних і тваринних жирів, емульгатори, харчові 

барвники, ароматизатори, антиоксиданти, сіль та воду.  

 

Про трансізомери 

Трансізомери – це складні сполуки жирних кислот, які не виводяться з 

організму, а накопичуються в ньому, провокуючи різні хвороби. Вони 

зменшують швидкість обміну речовин, порушують роботу ферментів в 

організмі, підвищують рівень холестерину в крові, збільшують ймовірність 

онкозахворювань. 

Відповідно до статистики 62,2 % населення України вмирає від 

ішемічної хвороби серця та цереброваскулярних захворювань, питома вага 

яких у структурі смертності від серцево-судинних захворювань становить 

відповідно 65,7 і 21,9 %. Щороку реєструється понад 16 тис. випадків 

захворювання раком молочної залози у жінок. Вчені довели, що в багатьох 

випадках смертності від серцево-судинних захворювань – атеросклерозу, 

ішемічної хвороби серця, інфаркту, інсульту, а також онкологічних 

захворювань, зокрема, раку молочної залози винні трансізомерні жирові 

кислоти. 

При правильному харчуванні – максимальному виключенні продуктів, 

що містять трансізомери, потрібно не менше п’яти  років, щоб вони 

вийшли з організму.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
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При використанні традиційної технології виробництва 

маргаринів (гідрогенізація) у процесі переробки звичайних 

рослинних олій у тверді маргарини відбувається мутація молекул, 

що сприяє утворенню таких шкідливих речовин як трансізомери.   

У чистому маргарині, що купується до столу, міститься від 24% до 

29 % трансізомерів, після жарки цей показник істотно 

збільшується. Для порівняння: у негідрованій олії (звичайній 

рослинній олії) міститься до 1 % трансізомерів, а у тваринних 

жирах 2–10% трансізомерних жирних кислот. 

У розвинених країнах на упаковках продуктів обов’язково 

вказують кількість трансізомерів, які в них містяться. Обмеження, 

встановлені державою, не дозволяють компаніям випускати 

продукцію, у якій частка цих речовин перевищує, наприклад, 2%.  

В Україні ДСТУ поки не регламентують максимальний зміст 

трансізомерів у масложировій продукції. Тому на сьогодні жодна 

українська компанія не вимірює кількість трансізомерів. У Росії 

наприкінці 2005 р. такий ГОСТ був прийнятий. Він набув чинності 

в 2007 р. й обмежує вміст трансізомерів до 8 %. 

Введення обмежень у Росії співпало з розробкою українською 

компанією „Молос”11 масложирових продуктів, що задовольняють 

новим вимогам часу, – соняшникового масла, маргарину та спредів 

(сумішей рослинних олій, що асоціюються на українському ринку в 

першу чергу із ТМ “Rama”), які не містять трансізомерів. 

 

Про компанію 

Історія компанії „Молос” почалася в 1996 р. зі створення 

малого підприємства, що спеціалізувалося на виробництві 

рафінованої дезодорованої соняшникової олії. Стратегічною метою 

засновників було створення підприємства з повним циклом 

виробництва масложирової продукції, що було реалізовано в     

1998 р.  

Досвід становлення провідних профільних компаній і світові 

тенденції розвитку галузі свідчили, що фокусування виробництва в 

одному вузькому напрямі не зможе забезпечити необхідну 

                                                             
11 Назву компанії та ТМ змінено 
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стабільність і позитивну динаміку розвитку для компанії. Виходячи 

з цього, в 1999 р. було ухвалене рішення про будівництво заводу 

модифікованих жирів. В 2001 р. завод був побудований і введений 

в експлуатацію. 

Саме в цей період керівництвом компанії було ухвалене 

рішення про створення Промислової Групи „Молос” (ПГ „Молос”), 

як компанії, що здійснює управління активами, організацію 

продажів, закупівель, логістики. 

Дніпропетровська промислова група „Молос” була заснована 

як національне українське підприємство. Однак, виходячи з 

перспектив розвитку компанії та ситуації на ринку, засновники 

ухвалили рішення про інтеграцію компанії у світовий бізнес – вихід 

на нові ринки поза межами України. На сьогодні ринок збуту 

продукції ПГ „Молос”– Україна й країни СНД. У компанії досить 

ефективна система дистрибуції, налагоджені схеми роботи з 

регіональними продуктовими мережами та торговельними точками, 

присутня дієва програма мерчандайзингу. 

До складу групи „Молос” входять п’ять сучасних заводів 

повного циклу виробництва, які випускають масложирову 

продукцію під ТМ „Сокола”, ТМ „Гелікон” і ТМ „Диво”.  

Випуск масложирових продуктів під ТМ „Диво” почався в 

листопаді 2006 р. Поява нової марки пов’язана з впровадженням на 

одному із заводів компанії нової технології переробки рідких 

рослинних жирів у тверді – технології переетерифікації, що є 

альтернативою традиційній гідрогенізації та не допускає утворення 

трансізомерів у маргаринах. Спочатку ця продукція була 

орієнтована на ринок Росії, що пов’язано із введенням стандарту 

про обмеження кількості трансізомерів у продукції.  

 

Асортимент продукції під ТМ „Диво” 

Соняшникова олія „ДИВО” рафінована дезодорована – 

натуральна соняшникова олія, очищена за допомогою сучасної 

багатоступінчастої технології від усіх домішок.  

Нерафінована соняшникова олія „ДИВО” – соняшникова 

олія, одержана шляхом „холодного” пресування (віджиму) насіння 
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соняшника, що дає змогу зберегти всі натуральні біологічно 

активні компоненти й вітаміни. 

Маргарин „ДИВО” – виготовлений на основі натуральної 

сировини за допомогою ферментної біотехнології. „Молос” 

випускає три види маргаринів для домашнього готування, які 

відрізняються рецептурою, температурою плавлення та іншими 

показниками: маргарин „Вершковий” (72 %) використовується як 

універсальний продукт для випічки напівфабрикатів,  приготування 

кексів, бісквітів і тортів; маргарин „Молочний” (70 %), який крім 

рослинних жирів містить у своєму складі молоко; маргарин 

„Сонячний” (60 %) підходить для приготування тіста для випічки 

пиріжків та булочок, тортів і тістечок, а також для рівномірного 

підсмажування м’яса, риби й овочів.  

Пряжене масло „ДИВО” – підходить для жарки й тушіння 

м’яса, риби й овочів, для приготування гарнірів і соусів, тіста й 

кремів.  

Легке масло „ДИВО” – виготовлено на основі високоякісних 

масел і жирів, є цінним джерелом вітамінів, не містить 

трансізомерів і холестерину. Завдяки зручному пластиковому 

упакуванню (250 і 400 г) з додатковим захисним шаром фольги 

зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду.  

*** 

Закріпивши позиції ТМ „Диво” на ринку Росії, керівництво 

компанії вирішило звернути увагу на FMCG-ринки інших країн 

(передусім України), на яких через кілька років також можливе 

введення європейських вимог до складу продуктів. На 

українському ринку продукція „Диво” може отримати конкурентні 

переваги першовідкривача (за умови акцентування уваги 

потенційних споживачів на відсутності трансізомерів і аналогів 

продукту на вітчизняному ринку). Крім того, низька лояльність 

споживачів до масляних брендів дозволяє переорієнтувати їх з 

інших торгових марок легких масел на новий продукт. 

Водночас, виходячи на український ринок, компанії варто 

врахувати низку чинників. Головним з них є низький рівень 

обізнаності споживачів про шкоду трансізомерів (невдалу заяву 

компанії споживачі можуть сприйняти несерйозно, як рекламний 
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хід, за допомогою якого вона намагається привернути до себе 

увагу). Поставлене завдання ускладнює розмитий імідж категорії 

спредів.  

Ще однією перешкодою сприйняття новинки є стереотипи 

споживачів. Вони вважають, що легкі масла – недорогі замінники 

натурального масла. А із зростанням рівня доходів дедалі більше 

українців стали приділяти увагу своєму здоров’ю та правильному 

харчуванню.  

Після ухвалення рішення про виведення масложирової 

продукції ТМ „Диво” на ринок України було прийнято не менш 

важливе рішення – на початковому етапі просування 

сконцентруватися на одній товарній категорії – легкому маслі 

„Диво”.  

 

Портрет споживачів 

Загальна кількість споживачів легких масел в Україні 

становить близько 20 %. Ця сукупність в основному 

характеризується низьким і середнім рівнем доходу (500–1800 грн 

на місяць). Розподіл споживачів за віком майже рівномірний (див. 

рис. 1 і 2). Що стосується сімейного стану споживачів легкого 

масла, то найчастіше цю продукцію обирають представники родин, 

які складаються з 2–4-х осіб (див. рис. 3). 

 
Рис. 1. Вікова структура споживачів спредів 
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Рис. 2. Структура споживачів спредів за середнім  рівнем 

доходу на душу населення 

 
Рис. 3. Структура споживачів спредів залежно від розмірів 

родини 

Ситуація на ринку 

В Україні з лютого 2005 р. офіційна статистика стала розділяти 

виробництво „вершкового масла” і „спредів та жирових сумішей”.  

З першого вересня 2006 р. були введені нові стандарти на 

вершкове масло, а також спреди та жирові суміші (ДСТУ 4399/2005 

„Масло вершкове. Технічні умови” і ДСТУ 4445/2005 „Спреди та 

суміші жирові. Загальні технічні умови”). 
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За даними Держкомстату, обсяги виробництва спредів є 

меншими за обсяги виробництва вершкового масла приблизно на 

третину (див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Виробництво вершкового масла й спредів в Україні, 

тис. т 

Що стосується маргарину, то за даними асоціації 

„Укроліяпром” обсяги його виробництва за останні шість років 

виросли майже вдвічі (див. рис. 5). 

 
Рис. 5. Виробництво маргаринової продукції, тис. т 

Серед вітчизняних виробників „легких масел”, продукцію яких 

купують найбільше, ТОВ „Агрокосм” (ТМ „Оллі”), компанія 

„АВІС” (ТМ „Масляна корівка”) і ВАТ „Луцьк Фудз”                  

(ТМ „Маселко”), іноземними – Unilever (ТМ “Rama”) і Raisio     

(ТМ „Долина Сканди”). При цьому компанія „АВІС” є провідним 

вітчизняним виробником фасованих бутербродних маргаринів  
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(див. рис. 6). Згідно з даними TMGI за 1 квартал 2007 р. „Масляна 

корівка” займає друге місце за рівнем відомості марки – 53 %       

(1-е місце належить ТМ “Rama”), перші місця за рівнем 

споживання (33,2 %) і лояльності (19,2 %). 

 
Рис. 6. Частки ринку спредових брендів (1 квартал 2007 р.) 

Серед емоційних характеристик бренда “Масляна корівка”: 

“люблять діти”, “радість”, “гра”, “веселощі”, а основними 

раціональними характеристиками є “легке масло”, “зроблено на 

молочних вершках”, “містить вітаміни А, В, С, D, Е”. Суть бренда 

полягає у фразі “Корівка – люблять діти, довіряють мами”. 

Щодо позиціонування конкурентів, їх комунікації в основному 

направлені на формування образу якісного продукту, що підходить 

для всієї родини і відповідає українським або європейським 

традиціям (див. табл. 1). Так, компанія Unilever, позиціонуючи 

свою продукцію, робить акцент на якості, довірі, європейському 

рівні. ТМ “Долина Сканді” позиціонують на ринку як “продукцію 

скандинавської якості”. 

Українських виробників об’єднують у позиціонуванні такі 

іміджеві компоненти як смак та здоров’я: ТМ “Оллі” – “Енергія та 

сила на кожен день”, ТМ “Маселко” – “З легким маслом життя стає 

легшим”, продукція ТМ “Веркино масло” позиціонується як 

“смачне масло”, а продукція ТМ „Масляна корівка” – як “дитяче 

масло”. 
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Таблиця 1 

Позиціонування торгових марок конкурентів 

Торгова марка 

(виробник) 
Основні характеристики 

“Rama” (Unilever) 

Лідер за впізнанням. 

Позиціонвання: жіноче легке масло. 

Іміджеві компоненти: якість, довіра, європейський 

рівень. 

“Долина Сканди” 

(Raisio, Фінляндія) 

Позиціонування: продукт скандинавської якості. 

Іміджеві компоненти: якість, екологічність, 

європейські традиції. 

“Оллі” (ТОВ 

“Агрокосм”) 

Позиціонування: енергія та сила на кожен день. 

Іміджеві компоненти: смак; енергія, здоров’я; 

вітаміни, без холестерину; європейська якість; 

легкість, корисність, смак. 

„Масляна 

корівка” 

(компанія “АВІС”) 

Позиціонування: дитяче масло. 

Іміджеві компоненти: українські традиції, здоров’я, 

жіночність, дійсно домашнє масло. 

„Веркино масло” 

(Торговий дім WJ) 

Позиціонування: смачне масло. 

Іміджеві компоненти: смак, використання для випічки, 

продукт українського виробництва, обличчя – Вєрка 

Сердючка. 

„Маселко” (ВАТ 

“Луцьк Фудз”) 

Позиціонування: “З легким маслом життя стає 

легшим”. 

Іміджеві компоненти: українські традиції, здоров’я. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Як Ви вважаєте, чи правильним є рішення компанії 

сконцентрувати зусилля з просування саме на “легкому маслі”, 

чи варто просувати інші/всі продукти під ТМ „Диво”? 

2. Опишіть цільовий сегмент для легкого масла „Диво”. 

3. Як позиціонувати легке масло „Диво” в обраному сегменті? 

4. Сформулюйте мету кампанії з просування продукції під        

ТМ „Диво”. 
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5. Визначте найбільш доцільні засоби маркетингових комунікацій 

для просування ТМ „Диво” з урахуванням поставлених цілей і 

ринкової ситуації. 

6. Використання яких носіїв реклами є найбільш ефективним в 

цій ситуації? 

7. Яку схему охоплення ринку Ви б обрали при розробленні 

медіастратегії? Чому? 

8. Запропонуйте свою концепцію рекламного звернення. 

 

Джерела інформації: Опасные масла или что такое трансизомеры – 

Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

http://www.butik.com.ua/vneshnost/transisomers.htm; Ковтун Е. ТМ „Дивное” 

по-новому взглянула на масложировые продукты. Осторожно, 

трансизомеры! // Новый маркетинг. – 2006. – № 5 (59); Специалисты 

инициируют разработку стандартов содержания трансизомеров в пищевых 

продуктах – Електрон. дан. – 2005. – Режим доступу: 

http://www.liga.net/news/163046.html; „Спред” на обед – Електрон. дан. – 

2005. – Режим доступу: http://www.passion.ru/career/3747.htm; сайт компанії 

„Raisio” в Росії [Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: 

http://www.raisio.ru. – Назва з домашньої сторінки Інтернету; сайт компанії 

„Авіс” [Electronic Resource] – 2008. – Режим доступу: http://www.avis.ua. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; сайт компанії „Unilever” [Electronic 

Resource] – 2008. – Режим доступу: http://unilever.uа. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету; сайт компанії ВАТ „Луцьк Фудз” – Електрон. дан. – 

2008. – Режим доступу: http://runa.com.ua. – Назва з домашньої сторінки 

Інтернету; сайт Державного комітету статистики України – Електрон. 

дан. – 2008. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету. 



245 

METRO Cash and Carry: новий формат торгівлі на 

українському ринку 

 

Т.В. Співаковська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Міжнародний 

маркетинг», «Маркетингова полiтика розподiлу», «Збутова 

діяльність», «Маркетингова політика комунікацій», 

«Рекламний менеджмент». 

 

«У майбутньому торгові компанії конкуруватимуть не тільки 

продуктами та цінами, ключовими перевагами стануть 

обслуговування та лояльність клієнтів. Відкриття  нового контакт-

центру – перший крок METRO Cash and Carry на шляху до 

завоювання сердець покупців», – такими словами закінчив 

презентацію нового, найбільшого в Україні контакт-центру 

маркетинг-директор компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 

(METRO Cash and Carry Ukraine).  

 

Новий контакт-центр компанії вартістю близько 500 тис. євро обслуговує 

не тільки вхідні, але й вихідні дзвінки, що дає змогу детально інформувати 

клієнтів компанії про новини, відкриття та акції, здійснювати 

телепродажі за принципом директ-маркетингу, а також працювати зі 

скаргами. Причому, якщо клієнт телефонує з номера, зазначеного у базі 

даних, програма автоматично виводить на екран інформацію про нього.  

Це дозволяє оператору не тільки звернутись до клієнта на ім’я, але й 

дізнатися про те, з якого питання він телефонує та відстежити статус 

вирішення ситуації. Така функція можлива завдяки спеціально розробленій 

системі управління питаннями/проблемами. В контакт-центрі можуть 

одночасно працювати 42 оператори. 

 

«Компанія “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” однією з перших 

серед міжнародних торговельних мереж вийшла на український 

ринок. Нині ринок оптової та роздрібної торгівлі в Україні 

розвивається дуже швидко і стає дедалі привабливішим для інших 
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гравців. Відомі міжнародні мережі гіпермаркетів та супермаркетів 

заявили про своє бажання вийти на український ринок і навіть 

зробили перші кроки. Як зміцнити партнерські відносини зі своїми 

існуючими цільовими групами? Як підвищити їх лояльність та не 

допустити переходу до конкурентів?» – розмірковував маркетинг-

директор. 

 

METRO Cash & Carry – міжнародний лідер оптової торгівлі з головним 

офісом у Дюссельдорфі (Німеччина) є найбільш інтернаціоналізованим 

підрозділом третьої  у світі за розміром торгової компанії METRO Group.  

METRO Cash & Carry почала свій розвиток в Україні у 2003 р. із відкриття 

першого в країні центру оптової торгівлі в Києві. У 2004 р. компанія 

відкрила магазини в Харкові, Дніпропетровську, а також другий магазин у 

Києві. У 2005 р. було  відкрито чотири оптові магазини METRO – в Одесі, 

Донецьку, Львові і ще один у Києві, а в 2006 р. – у Луганську, Кривому Розі, 

Полтаві та по другому центру в Донецьку та Дніпропетровську. 

Відтоді інвестиції компанії в українську економіку досягли 290 млн євро, а 

кількість нових робочих місць для українців, створених у 15 оптових 

магазинах компанії та головному офісі, перевищила 6 тис. 

Оптові магазини компанії пропонують асортимент у понад 25 тис. 

найменувань продовольчої та непродовольчої продукції. «МЕТРО Кеш енд 

Кері Україна» співпрацює з понад 1400 українськими та міжнародними 

компаніями. Близько 90 % товарів, представлених у магазинах компанії, 

постачаються українськими виробниками, дистриб’юторами та 

імпортерами. 

 

«В Україні ще не всі розрізняють такі формати торгівлі, як 

супермаркет, гіпермаркет, дискаунтер та cash and carry і їх 

особливості. Тому METRO Cash & Carry іноді плутають з 

гіпермаркетом або дискаунтером, хоча вони розраховані зовсім на 

різні аудиторії. Потрібно підвищувати інформованість ринку про 

особливості роботи cash and carry та переваги цього формату 

торгівлі», – продовжував розмірковувати маркетинг-директор. 
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Типи торгових мереж 

Основні відмінності між різними типами торгових мереж полягають у 

площі, асортименті та цільовій аудиторії. 

Супермаркет – роздрібний магазин з мінімальною торговою площею       

400 м2, який пропонує продукти харчування та непродовольчі товари (їх 

частка становить до 25 % від усього асортименту). Асортимент –           

7–12 тис. найменувань. 

Гіпермаркет – форма роздрібної торгівлі з мінімальною торговою площею 

5000 м2  та асортиментом від 33 до 63 тис. найменувань як продуктів 

харчування, так і товарів тривалого використання (побутова техніка). 

Дискаунтер – форма роздрібної торгівлі, яка характеризується 

пропозицією дуже обмеженого асортименту товарів з високою частотою 

обігу. Використовується агресивна політика низьких цін. Асортимент – 

780–1600 найменувань. 

Cash and carry – форма оптового продажу, за якої покупці вибирають 

потрібні товари з широкого асортименту, платять за них готівкою і 

забирають їх своїм транспортом відповідно до принципу 

самообслуговування.  

Термін «cash & carry» походить з англійської мови і означає «плати 

готівкою і забирай товар сам». У cash & carry, на відміну від інших трьох 

типів, цільова аудиторія – це не кінцеві споживачі, а комерційні покупці 

(підприємства малого та середнього бізнесу), які купують товар для 

задоволення своїх професійних потреб. 

 

Історія магазинів cash & carry бере початок у США, а 

справжній розвиток цього формату почався у Німеччині, де в 1964 

р. професор Отто Байсхайм заснував компанію                        

METRO Cash & Carry. Тоді ж було чітко визначено концепцію 

магазину cash & carry – це і не гіпермаркет, і не оптовий склад, а 

щось інше. Купуєте оптом, але розплачуєтесь готівкою в касах, як 

ніби ви купували у роздріб. Тоді ж сформувалася і основна цільова 

аудиторія cash & carry – малий та середній бізнес, в основному 

HoReCa (готелі, ресторани, кафе), торговці та інші інституційні 

клієнти (CBU – complimentary business users). 

Формат METRO Cash & Carry розраховано на те, щоб зробити 

максимально зручною закупівлю товарів професійними покупцями, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC&action=edit
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зокрема готелями, ресторанами, кіосками, приватними 

підприємцями та роздрібними торговцями. Для того щоб увійти до 

магазину і придбати товар, професійні клієнти повинні мати картку 

клієнта METRO Cash & Carry, яка видається тільки професійному 

покупцеві на основі офіційних документів. Таким чином, магазини 

відкриті тільки для юридичних осіб, а також фізичних осіб, які є 

суб’єктами підприємницької діяльності. На відміну від 

традиційного опту концепція cash and carry ґрунтується на 

принципі самообслуговування. Покупці самі вивозять куплений 

ними в магазині товар. 

 У 1968 р. концепція cash and 

carry поширилась за межі 

Німеччини з відкриттям магазину 

Makro та заснуванням компанії у 

Нідерландах. У 1971 р. METRO 

виходить на ринок Великобританії, 

Франції, Австрії та Данії, частково під торговою маркою «Makro», а 

в 1972 р. – відкриває магазини в Іспанії та Італії. У 1994 р.    

METRO Cash & Carry однією з найперших міжнародних 

торговельних груп виходить на ринок Східної Європи (центри 

оптової торгівлі відкриваються в Угорщині та Польщі), а в 2001 р. 

розпочинає діяльність у Росії – одному з найперспективніших 

ринків Східної Європи. На цей час група оптової торгівлі вже керує 

15 магазинами у Китаї. У 2003 р. компанія виходить на ринки 

України та Індії. 

Нині METRO Cash & Carry має 584 магазини у 29 країнах, а 

шість підрозділів METRO Group нараховують 2284 магазини у      

30 країнах. 

Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» працює з трьома 

цільовими сегментами клієнтів:  

 Ресторанний бізнес – готелі, ресторани, кафе та інші заклади 

громадського харчування (HoReCa), які купують продукти 

харчування та супутні товари. 

 Торговці – невеликі магазинчики, кіоски та приватні 

підприємці, які купують товар для перепродажу.  



249 

 Додаткові бізнес-клієнти – офіси, сервісні компанії, органи 

державної влади та інші організації, які купують товар – від 

мийних засобів до офісного обладнання – для професійного 

використання. 

Кожна з груп керується своїми мотивами щодо здійснення 

покупок. Так, представники сегмента HoReCa фокусують увагу на 

асортименті та свіжості продуктів, оскільки вони повинні щоденно 

подавати страви зі свого меню. Для них важливими є стабільність 

асортименту та висока якість продукції. Торговці зацікавлені 

передусім в якомога якіснішому товарі за мінімальну ціну, щоб 

отримати хорошу маржу. Для них найважливішим є 

співвідношення ціна–якість. А для додаткових бізнес-користувачів 

особливо значущим є широкий асортимент різних груп товарів 

(таких як кава, чай, принтери, телефони, папір тощо) та можливість 

їх купівлі в одному місці.  

«На сьогодні перед компанією постала потреба змінити 

співвідношення клієнтів, які належать до різних сегментів компанії. 

Частка сегмента додаткових бізнес-користувачів у загальному 

обсязі продажу «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» становить близько 

60 %, HoReCa – близько 11 %, а 29 % – торговці. Але додаткові 

бізнес-користувачі купують невеликі партії товару і роблять це 

нерегулярно, в той час, як для двох інших сегментів закупівлі в 

METRO cash and carry є невід’ємною частиною їхнього основного 

бізнесу. Отже, завдання компанії – збільшити частку продажів цим 

двом сегментам до 50 % від загального обсягу реалізованої 

продукції, – розмірковував маркетинг-директор. – Вже зроблено 

перші кроки в цьому напрямі, наприклад, у 2006 р. запроваджено 

програму лояльності “Золота карта”, мета якої, крім підвищення 

лояльності до бренда та збільшення повторних покупок, 

переструктурування обсягів продажу різним групам клієнтів». 

«Програма лояльності – це лише надбудова над основною 

пропозицією, – продовжував розмірковувати маркетинг-директор. – 

Але чи достатньо цього для реалізації поставленого завдання?      

Чи потрібно активізувати зусилля з просування компанії серед 

найбільш привабливих цільових сегментів?» 

 



250 

Програма лояльності «Золота карта» не передбачає накопичення бонусів 

і надання знижок на товар, що закуповується в мережі, оскільки згідно з 

концепцією в магазинах METRO вже й так встановлено мінімально 

можливі ціни. Натомість програма лояльності передбачає додаткові 

послуги та увагу до найбільш відданих покупців, надаючи їм можливість 

відчути себе VIP-клієнтами. 

На українському ринку компанія встановила основні два критерії для 

отримання статусу учасника програми «Золота карта»: кількість 

відвідувань магазину на рік та загальний обсяг закупівель (з початку 

запровадження програми критерії були такі: щонайменше 50 закупівель на 

суму понад 72 тис. грн з ПДВ на рік). За неповний рік після впровадження 

програма охопила близько 4 тис. компаній. Статус учасника «Золотої 

карти» компанія щороку переглядає. З 2008 р. планується підвищити поріг 

входження. Це обумовлено збільшенням клієнтів, які відповідають 

встановленим критеріям, що може зменшити їх відчуття себе персоною 

VIP, оскільки подібне обслуговування пропонують багатьом. 

Усі власники «Золотої карти» отримали низку привілеїв: окреме місце для 

паркування відразу біля виходу з торгового залу, можливість щоденного 

відвідування торгових центрів за годину до їх офіційного початку робочого 

дня (з 6:00 з понеділка по суботу); обслуговування через окремі каси, де 

клієнтам допомагають розвантажити і завантажити товар у візок; 

можливість випити каву в куточку для відпочинку й ознайомитись з 

останніми новинами та пропозиціями компанії, поки співробітник компанії 

оформляє покупки через касу. «Золота карта» також дає змогу 

попереднього замовлення свіжих овочів і фруктів, риби, м’яса та молочної 

продукції й отримання знижки на паливо. Також у співпраці з великим 

українським банком клієнтам пропонують унікальні фінансові послуги – 

безкоштовне користування кредитом до 30 днів. 
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Стратегія просування 

Основним елементом комплексу просування компанії є прямий маркетинг у 

вигляді прямої поштової розсилки. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» не 

витрачає коштів на загальнонаціональну телевізійну рекламу, вважаючи 

це неефективним. За три місяці до відкриття нового торгового центру та 

протягом шести місяців після відкриття використовується зовнішня 

реклама, реклама на радіо, локальна телереклама на місцевих каналах, 

участь у виставках та конференціях. Відкриваючи новий магазин, компанія 

попередньо отримує списки компаній, розташованих у певному радіусі від 

нової точки. Кожній з них видають картку клієнта ще до відкриття 

торгового центру. А потім використовують пряму поштову розсилку. 

Принципова відмінність METRO Cash and Carry від роздрібних 

супермаркетів полягає у тому, що кожен, хто хоче стати клієнтом цієї 

мережі, повинен отримати спеціальну картку, без якої неможливо увійти 

до торгового центру. А щоб стати власником такої картки, потрібно 

бути зареєстрованою юридичною особою або приватним підприємцем та 

повідомити інформацію про себе: назву підприємства, адресу, телефон 

тощо. Таким чином компанія отримує унікальну базу даних про своїх 

клієнтів, вона може простежити історію покупок кожного клієнта: що 

він купує, як часто, і відповідно до цього формувати спеціальні пропозиції і 

просувати їх за допомогою директ-маркетингу, розсилаючи за вказаними 

адресами. 

Наприклад, для сегмента HoReCa випускають щоквартальний 

спеціалізований журнал «Світ HoReCa», який безкоштовно 

розповсюджують серед клієнтів компанії, що належать до цього 

сегмента. В ньому публікують матеріали про новинки продовольчого і 

непродовольчого асортименту METRO Cash and Carry, інтерв’ю з 

визнаними експертами галузі (шеф-поварами, сомельє тощо), розповіді 

клієнтів компанії про свій бізнес. Для сегмента HoReCa публікують також 

спеціалізовані каталоги з “гарячими” ціновими пропозиціями, наприклад, 

вин та гастро обладнання (механічне, теплове, холодильне та допоміжне 

обладнання для професійної кухні або підприємств харчування), проводять 

спеціалізовані майстер-класи. 

Усі клієнти компанії раз на два тижні отримують «METRO-Пошту» – 

спеціальні каталоги, що містять понад 300 «гарячих» пропозицій, дійсних 

протягом двох тижнів за найкращими цінами на ринку. Компанія тестує 
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можливості sms-маркетингу, що особливо актуально для представників 

торгівлі, адже вони можуть якнайшвидше дізнатися про спеціальні цінові 

акції. Найближчим часом планують провести аналогічне тестування для 

e-mail-маркетингу. Обидва канали комунікації можуть зробити контакт 

компанії з клієнтами зручнішим та швидшим, ніж розсилка каталогів. 

Зворотний зв’язок з клієнтами налагоджений також через співробітників 

компанії, які напряму та через “гарячу лінію” спілкуються з клієнтами.  

Компанія постійно шукає нові шляхи для зміцнення 

партнерських відносин зі своїми клієнтами. Зокрема, нещодавно 

спільно з одним із українських банків було запроваджено програму 

кредитування METRO Cash and Carry. В її рамках будь-який 

покупець може безкоштовно оформити кредитну картку в одному з 

торгових центрів METRO, на яку можна купувати товари в мережі 

на суму до 10 тис. грн (власникам «Золотої карти» – до 30 тис. грн). 

Перші 10 днів після купівлі користування кредитом безкоштовне, 

потім на залишок боргу нараховують 2 % щомісячно. Програма є 

вигідною для усіх сторін: METRO Cash and Carry збільшує обсяги 

продажу, банк залучає додаткових бізнес-клієнтів, покупці мають 

змогу відстрочити оплату. Близько 100 тис. клієнтів замовили 

кредитні картки, з них 75 % уже скористалися кредитом. 

Отже, результати перших років роботи компанії на 

українському ринку вражають. Загальний обсяг продажів  

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» у 2006 р. становив 615 млн євро, 

тобто збільшився майже вдвічі порівняно з 2005 р. (338,5 млн. 

євро). Але чи зможе компанія утримати такі високі показники в 

умовах посилення конкуренції, і що для цього потрібно зробити? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Чого варто остерігатися компанії METRO Cash and Carry у 

зв’язку з посиленням конкуренції на українському ринку 

оптової та роздрібної торгівлі? У чому сильні та слабкі сторони 

компанії? 

2. Як збільшити частки сегментів HoReCa і торговців у загальній 

структурі продажів компанії? 

3. Дайте рекомендації щодо вдосконалення стратегії просування, 

спрямованої на кожен з трьох цільових сегментів компанії. 
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Мінеральна вода «Миргородська»: мистецтво 

просування 

 

С.В. Співаковський, М.В. Глотова, О.С. Зінченко 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», «Рекламний менеджмент», «Бренд-

менеджмент», «Паблік рілейшнз». 

 

У 1996  р. торгова  марка «Миргородська» одержала новий 

виток розвитку в своїй майже сторічній історії. Саме відтоді, коли 

на компанію «Індустріальні і дистрибуційні системи» (ЗАТ “ІДС”) 

було покладено обов'язки у сфері дистрибуції і просування 

“Миргородської”, стала приділятися особлива увага маркетинговим 

комунікаціям, і це істотно змінило сприйняття ТМ «Миргородська» 

споживачами. «Життя» торгової марки з того часу 

характеризувалося певними етапами її розвитку. 

 

Етап завоювання національного визнання (1996–2004 рр.) 

 

Ситуація на ринку мінеральних вод України в той період 

характеризувалася великою кількістю виробників – від  180 до 245, з них 

великих було близько 20.  При цьому існувало близько 150  торгових 

марок, тобто часто одна торгова марка належала декільком 

виробникам. Ринок зростав і характеризувався як висококонкурентний, 

фрагментарний і неконсолідований. Перші 10 гравців ринку разом  

займали 53 % частки продажів.  

На ринку упакованої води була яскраво виражена «регіональність», 

тобто, існували численні місцеві марки-лідери, популярні серед 

споживачів у своїх регіонах. Основні причини прихильності споживачів 

до регіональних марок – нижчі ціни порівняно з загальнонаціональними 

марками, висока довіра до місцевих («своїх») виробників, історична 

прихильність і консервативність споживачів. 

Основними марками, представленими на ринку в 2001 р. були: 

“Миргородська” – з часткою ринку 13,3%, «Оболонська» – 8,8 %, 



254 

«Куяльник» –5,5 %,”Софія Київська” – 4,6 %, “Трускавецька” – 4 %, 

«BonАqua» – 3,8 %, «Моршинська» – 3,8 %. Головним досягненням цього 

періоду стало перетворення солонуватої на смак лікувально-столової 

води «Миргородська» в бренд №1, універсальну воду,  яка б конкурувала 

із сильними марками не тільки в терапевтичному, але й в сегменті 

столових вод. Основний бар'єр споживання – солонуватий смак – було 

перетворено в основний диференціюючий атрибут марки, який став для 

споживачів підтвердженням її справжньої корисності. Крім того, 

будучи лідером усієї категорії упакованих вод, «Миргородська» 

конкурувала як на національному рівні, так і на регіональному з 

дешевшими марками. Спочатку в основу концепції просування торгової 

марки «Миргородська» було закладено головну людську цінність – 

здоров'я, і хоча комунікації з року в рік змінювалися, основне 

комунікаційне повідомлення для споживача залишалося тим самим.   

Для посилення диференціації на ринку за маркою було закріплено ще дві 

платформи: лідерство і сімейність. «Миргородська» була на той 

момент єдиною сімейною маркою в сприйнятті споживача. 

 

У 1996 р. з метою створити марці особливий імідж, 

перетворити її з містечкової в національну, омолодити аудиторію 

бренда було розпочато кампанію «Миргородська – смак життя». 

Ключове повідомлення в ній побудували на унікальному смаку, що 

підтверджувало корисність води, яка дає енергію та здоров'я.  

У 1998 р. було створено комунікацію зі слоганом «Будьмо всі 

здорові», мета якої – донести ключову цінність марки – здоров'я. 

Завдяки цим послідовним діям «Миргородська» стала 

національним брендом, лідером ринку  зі своїм чітким 

позиціонуванням. 

У 1999–2000 рр. для підсилення лідерських позицій марки було 

ухвалено рішення про проведення промо-акції «Миргородська – 

королева мінеральних вод». У результаті цієї національної акції 

марка, що добре запам'яталася, марка “застовпила” за собою 

лідерське звання “королеви мінеральних вод” у свідомості 

споживачів. Цей салоган було запатентовано і винесено на етикетку 

пляшки.  
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У 2001 р. рекламна кампанія «Щирість твого піклування» була 

націлена на усунення певної дистанції марки зі споживачем. Метою 

нової кампанії стало встановлення зв'язку марки із сімейними 

цінностями крізь призму турботи про сім'ю за допомогою корисної 

води. Після кампанії до характеристик марки додалися  такі як 

“рідна”, “душевна”, “друг”, “член сім'ї”. 

У цей період, окрім «Миргородської» і «BonAqua», на 

національному рівні активну рекламну підтримку мали також 

«Куяльник», «Добра вода», «Моршинська». Водночас вийшли на 

ринок нові бренди Миргородського заводу мінеральних вод 

«Старий Миргород» і «Аляска».  

У 2002 р. було запущено чергову кампанію торгової марки 

 «Миргородська» – «Найкраща вода нашої землі», завданням якої 

було викликати у споживача відчуття гордості за перевірену часом 

кращу марку мінеральної води, історія якої на той час налічувала 

майже сто років (апеляція до якості, корисності та натуральності 

води).  

У 2003 р. з метою збільшення лояльності до марки і підсилення 

показників сприйняття марки як лідера ринку в національному 

масштабі, було впроваджено захід, спрямований на стимулювання 

збуту «Складіть 100 000 з Міргородською» (акція з кришками). У 

результаті компанія підтримала продажі в те холодне літо, а також  

збільшила показник лояльності до марки на п'ять пунктів (дані MMI 

TNS), хоча виявилось, що для споживання лікувально-столової води 

характерне певне обмеження ефективності подібних акцій.  

Для досягнення поставлених цілей та підтвердження реноме 

лідера «Миргородська» задіяла всі елементи комплексу маркетингу. 

Так, у 2001 р. уперше на ринку було здійснено революційний 

перехід з паперової на прозору пластикову етикетку, а в 2003 р. для 

захисту від підробок з’явився новий унікальний напівпрозорий 

ковпачок зі спеціальним захистом. 

 

Переломний момент (2004 р.) 

 

У 2004 р. ринок мінеральних вод продовжував зростати: 

збільшувалось виробництво і споживання, дуже високими темпами 
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зростала частка негазованої води. Вже в 2002–2003 рр. 

«Миргородська» стала зрілим брендом з майже 90 % дистрибуцією і 

найвищим показником лояльності в своїй товарній категорії – 34 % 

проти 24 % у найближчого конкурента – «BonAqua» виробництва Coca-

Colа (дані MMI TNS, осінь 2003) і найвищим показником першого 

згадування «Top of Mind» – 25 % проти 11 % у найближчого конкурента 

(дані “Український маркетинговий проект”, UMP, вересень 2003 р.). 

Зростання ринку випереджало зростання продажів «Миргородської» 

передусім завдяки бурхливому розвитку  нового сегмента – негазованої 

води, і появи нових брендів. Намітилася тенденція до скорочення 

ринкової  частки бренда. Проте в газованому сегменті частку 

вдавалося утримувати. У 2003 р. ЗАТ “Індустріальні і дистрибуційні 

системи” розпочало співпрацю з інвестиційним фондом, і це стало 

справді переломним моментом у розвитку бренда. Було вкладено великі 

інвестиції не тільки у виробництво, але й у маркетинг. Завдяки цьому в 

2004 р. “Миргородська” вперше одержала достатнє фінансування з 

лідерським Share of Voice. 

 

Незважаючи на те, що дослідження показували абсолютне 

здоров'я марки, частка “Миргородської” на ринку стала дещо 

скорочуватись. Виникла потреба щось змінювати. «Марці був 

потрібен ковток свіжого повітря, поштовх, невелика провокація», – 

говорить Маріанна Глотова, віце-президент з маркетингу 

GG&MW/IDS GROUP. Було поставлено завдання – збільшити 

частку ринку, додати марці якийсь драйв і новизну. 

Керівництво компанії почало шукати причину певного застою, 

але, провівши ряд досліджень, переконалось, що і з дистрибуцією, і 

з запасами продукції в торгових точках, і зі сприйняттям якості, і з 

іміджем у марки все було на належному рівні. «Абсурд, такого не 

буває: все у повному порядку, а ми втрачаємо лояльність 

споживачів. Що ж відбувається? Ми припустили, що споживач 

просто втомився від бренда, як іноді втомлюються від давно 

знайомої людини – перестають її помічати та починають 

задивлятися на інших», – роздумували фахівці з просування 

торгової марки. 
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До 2004 р. ТМ «Миргородська» давала вивірену традиційну 

комунікацію, в якій йшлося про історію походження, унікальність 

мінерального складу й корисність води. Відповідними були і 

сюжети, і герої рекламних роликів. Цього разу компанія поставила 

перед собою завдання створити неординарне повідомлення, яке б 

провокувало і розривало звичний рекламний ряд. І воно обов'язково 

мало бути з гумором, оскільки саме гумор привертає і викликає 

позитивні емоції. 

Однією з відмітних властивостей «Миргородської» є її 

характерний, трохи солонуватий, смак, з якого починалися 

комунікації бренда. Саме неповторність смаку вирішили обіграти в 

рекламі, повернувшись до цієї теми на іншому історичному витку. 

Було створено серію роликів, заснованих на реальних життєвих 

ситуаціях, коли герої, будучи на високому емоційному піднесенні, 

передчували задоволення від «Миргородської», ... але одержували 

натомість іншу воду. Їх розчаруванню не було меж, і вони – 

капризна актриса, успішний менеджер, мати щасливого сімейства – 

висловлювали своє обурення і роздратування із цього приводу.      

В усій комунікації марки червоною ниткою проходила думка: 

альтернативи «Миргородській» немає, вона – незамінна. Слоган 

усієї серії звучав як відповідь на проблему: «Миргородська повинна 

бути поруч». 

Нова рекламна кампанія сколихнула ринок. Фрази з роликів 

«Це що, не “Миргородська”?» і «Де моя “Миргородська”?» стали 

крилатими фразами серед споживачів.  

Кампанія «Миргородської» «Має бути поруч» у 2004 р. не 

обмежилася запуском телевізійної реклами, а стала потужним 

комплексом маркетингових комунікацій: реклама в місцях 

продажів, реклама в потягах дальнього сполучення, реклама на 

транспорті, реклама в пресі, сезонний PR на тему смачного і 

корисного втамування спраги і спеціальні акції для підвищення 

лояльності торгового персоналу. Все це передавало 

безальтернативність споживання: «Якщо я хочу пити, то лише 

«Миргородська» задовольняє мене!» 
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Після дворічної стагнації обсяги продажів торгової марки в 2004 р. 

збільшилися на 22 %  за загального зростання ринку на 17 %. Причому, 

споживачі продовжували сприймати її, як доступну за ціною, 

незважаючи на те, що в перерахунку на один літр вона коштувала на 

30 %  дорожче, ніж її найближчий конкурент «BonAqua», і на 40 %  

більше від середньої ціни бутильованої води в Україні. «Миргородська»  

– безумовний лідер ринку з часткою ринку 9 %, що майже в два рази 

перевищувало частку «BonAqua». З 1996 р. досягнуто п'ятиразове 

зростання продажів, побудовано одну з найпотужніших 

дистрибуційних систем в Україні, марка здобула найширшу споживчу 

базу – 40 % лояльних споживачів (дані MMI TNS ). На ринку було 

створено окрему категорію «корисна вода», і її уособленням за 

результатами досліджень стала «Миргородська». 

 

Етап утримання позицій (2005 р.) 

 

Ситуація на ринку: «Миргородська» – лідер ринку упакованих вод у 

масштабах країни, впродовж декількох років утримує за собою 

найбільшу частку ринку. Проте ринок демонструє швидке зростання за 

рахунок марок-регіональних лідерів, які за обсягами продажів у своїх 

регіонах упевнено конкурують із загальнонаціональними марками. 

Також у результаті акції зі зниження ціни на пластикові дволітрові 

пляшки, рекламної кампанії і розміщення продукції у холодильниках 

Cocа-Cola зростає конкуренція з боку торгової марки «BonAqua». Після 

об'єднання ЗАТ «Індустріальні і дистрибуційні системи», 

Миргородського заводу мінеральних вод, «Моршинського заводу 

мінеральних вод «Оскар» і ВАТ «Нова» у холдинг IDS GROUP постала 

потреба  вибудовувати нову портфельну стратегію, яка б ураховувала 

інтереси всіх брендів холдингу. 

 

Основні завдання, які ставить перед собою керівництво 

торгової марки «Миргородська» на цьому етапі: зберегти лідерство 

в категорії, створити комунікацію, яка б заявила про 

позиціонування марки на рівні місії, чітко закріпитися на території 

здоров'я. Відповідно, на початку року стартує рекламна комунікація 

«Життя – це здорово! Миргородська – здорово!». В її основу 
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покладено повідомлення, що «Миргородська» дає здоров'я для 

повноцінного життя. Ролик складався з двох частин. У першій 

частині зображалося повсякденне життя, яке відбирає у чимало сил, 

здоров'я та енергії. У другій позитивній частині було показано 

приклади по-справжньому здорового ставлення до життя. 

Дослідження, проведене по закінченні літнього сезону, 

показало, що споживачі запам'ятали і сприйняли це рекламне 

повідомлення. Особливо високо рекламу оцінили за висловом 

«Мені близьке те, що показане в рекламі» – 69 % (дані BVT – 

«Brand vitality tracking» GFK).  Однак те, що текст не був 

озвучений, а подавався в титрах (у ролику звучала тільки пісня 

«Life is good» західної групи LFO), дещо ускладнило його 

прочитування цільовою аудиторією. За показником 

запам’ятовування цей ролик небагато поступався прямому 

повідомленню «BonAqua» з Яною Клочковою. 

Підсилити сприйняття на слух рекламного повідомлення 

допомогла комунікація «Миргородська – живи здорово!» на 

радіостанціях («Хіт FM», «Радіо Люкс», «Європа FM» і «Русское 

радио»), яка передувала другому етапу кампанії на телебаченні і 

тривала з жовтня по грудень 2005  р. Ролики на телебаченні і радіо 

поєднувала пісня «Life is Good». Іміджеві повідомлення на 

радіостанціях виходили у форматі порад – як прожити день 

здорово, створюючи гарний настрій: «Тільки здорова людина може 

радіти життю», «Ти дихай на повні груди» та ін. Оптимістичні 

поради звучали на початку кожної години, були розміщені поза 

рекламними блоками, і повсякчас видозмінювалися. Особливо 

активною була реклама на радіостанції «Хіт FM», що включала 

інтерактивний конкурс: треба було зателефонувати на 

автовідповідач «Хіт FM» і розповісти історію зі свого життя, коли 

шалено хотілося крикнути «Життя – це здорово!». Анонсували цей 

конкурс співачки Руслана, Марічка Бурмака і група «Скрябін», які 

теж розповідали свої незвичайні історії. Фіналісткою конкурсу 

стала співробітниця пологового будинку в Полтавській області, яка 

розповіла про те, як фантастично здорово і радісно бачити появу 

нового життя. Перед самим Різдвом вона одержала путівку на 

чотирьох в польське Закопане на гірськолижний курорт. 
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Реклама на радіо, яка стала своєрідним переходом від 

глобальної комунікації місії марки до ближчих для людей 

зрозумілих речей, дала позитивні результати. До її початку в жовтні 

2005 р. рівень знання слогану «Живи здорово!» з підказкою відразу 

після телевізійної рекламної кампанії був на три пункти нижчим 

(дані BVT GFK), ніж у листопаді-грудні, коли кампанія йшла тільки 

на радіо. 

Що стосується самого продукту, то в 2005 р. було розроблено 

новий дизайн пляшки торгової марки «Миргородська» – вона стала 

більш витягнутою та елегантною, що вирізняло трансформацію і 

динаміку бренда, але разом з тим був збережений зв’язок зі старим 

дизайном. Також на кожній пляшці з'явилося тиснення з назвою 

«Миргородська», щоб забезпечити споживачу ще більші гарантії 

якості мінеральної води.  

Для наповнення повідомлення «Живи Здорово» 

організовувались спеціальні масові події, було розроблено 

інтерактивний іміджевий web-сайт, у місцях продажів з'явилися 

різноманітні POS-матеріали. Проте керівництво компанії розуміло 

наявні труднощі, наприклад, пов'язані з просуванням марки в 

регіонах, де лідируючі позиції спочатку займали сильні місцеві 

виробники, продукція яких зазвичай була ще й дешевшою. 

Рішенням маркетологів «Миргородської» було закликати 

людей до дотримання балансу. PR-кампанія, що проходила в 

західному регіоні в 2004–2005  рр., озвучувала раду комбінувати 

гідрокарбонатну воду (її на Західній Україні п'ють більшість 

людей) з хлоридо-натрієвою («Миргородська»), оскільки постійне 

вживання першої може призвести до погіршення здоров'я. Ця 

знахідка дала свої плоди – в результаті проведеної влітку 2006 р. 

серії фокус-груп було з’ясовано, що споживачі переконано 

повторювали тези PR-кампанії. Частка ринку, яку марка 

утримувала в західному регіоні, в 2005 р. збільшилася майже в 

півтора рази. 

 

У 2005 р. обсяг продажів «Миргородської» збільшився на 24,5 % 

порівняно з 2004 р., обігнавши ринок, який зріс за цей час на 23 %. 

Частка «Миргородської» на ринку газованої води становила 9,1 %, що є 
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дуже хорошим показником для такого висококонкурентного ринку – 

найближчий конкурент (ТМ «BonAqua») займав 5,7 % ринку. Крім того, 

перцептивна лояльність споживачів до марки «Миргородська» 

(показник «моя улюблена марка») зросла з 12 % на початку 2005  р. до 

24 %  наприкінці року. 

 

Етап консолідації ринку (2006 р.) 

 

Збільшилась консолідація ринку (частка трьох провідних виробників 

становила вже 38 % і продовжувала зростати). Споживання на душу 

населення досягло 26 л на рік. За часткою ринку в усіх регіонах            

IDS GROUP є лідером. Зростання частки ринку холдингу було зумовлено 

переважно зростанням продажів його молодих брендів 

(«Моршинської», «Сорочинської», «Старого Миргорода» і «Аляски»). 

«Миргородська» ж, маючи найвищі ціни серед масових брендів, та 

незважаючи на довгострокову акцію зі зниження ціни у «BonАqua», 

зберегла свою частку ринку. 

 

 Основним завданням щодо торгової марки 

«Миргородська» було відновити і утримати 

рівень перцептивної лояльності, щоб надати їй 

більшої стійкості до дій конкурентів і цінових 

коливань на ринку. Для вирішення 

поставленого завдання було використано 

синергію прямої телевізійної реклами і нового 

масштабного телевізійного проекту “Живи Здорово”, запущеного 

на каналі “1+1”. Проект складався з 15 сюжетів, у жанрі 

документального кіно з розповідями реальних історій людей, які 

випромінюють фізичне та духовне здоров'я. Було вирішено 

запозичувати реальні сюжети з життя і показати звичайних людей, 

а не акторів; а також уникати демонстрації екстремальних 

захоплень. Важливо було, щоб велика частина аудиторії могла 

сказати собі: «Я можу це зробити». Кожні два тижні створювалося 

серія нових сюжетів. Цим компанія мала намір емоційно 

зближувати споживачів з брендом, а також ініціювати суспільний 
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рух за здоровий і активний спосіб життя. Роль «Миргородської» тут 

– надихати людей бути здоровими, отже повноцінно жити! 

Як і в основному рекламному ролику кампанії, в цьому проекті 

не демонструвався сам продукт. Один з власників компанії 

жартував: «Раз ми вже набралися нахабства продавати в цій країні 

воду, потрібно говорити не про воду, а про соціально значущі речі: 

про ставлення до здоров'я, життя, оточення». Завданням було 

створити глибокий емоційний зв'язок із споживачами, що 

підвищило б рівень лояльності до бренда. 

Для збільшення споживання води в сезон за рахунок залучення 

“комбінаторів” літом 2006 р. було запущено тактичну кампанію 

«Додай свіжих сил». Акцент в комунікації зроблено на 

підсвідомість, яка в ролику набуває образу людської тіні. Слоган 

«Додай свіжих сил» закликає пригадати про здоров'я і втамувати 

спрагу за допомогою «Миргородської». Адже ще з часів Яна Гоаня 

(трактат «Методи збереження здоров'я з урахуванням пори року») 

головним для здоров'я у спеку було збереження водно-сольового 

балансу. А це і є спеціалізація «Миргородської» влітку.  

Для досягнення мети емоційно зблизити споживачів з маркою 

та ініціювати суспільний рух за здоровий активний спосіб життя на 

додаток до прямої реклами компанія використовувала широкий 

спектр інструментів маркетингової комунікації. Торгова марка 

«Миргородська» підтримала соціальну акцію «На велосипедах на 

роботу» (травень 2006 р.), яка пропагувала здорове ставлення до 

пересування в столиці. Акція одержала широке освітлення в 

друкованих і електронних ЗМІ. Було організовано висаджування 

клумб «Живи здорово» в Києві. Кожна клумба складалася з       

3000 червоних і білих бегоній; клумби мали вигляд брендового 

блоку марки зі слоганом, який її чітко ідентифікував. Інформацію 

про запуск нової суперсучасної лінії розливу «Миргородська» у 

грудні 2006 р. використовували як привід для посилення 

сприйманої якості продукту і позиції лідерства. Інформація про цю 

акцію, в якій популяризувалась «Миргородська» була безкоштовно 

розміщена в 72 різних ЗМІ. 
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Результати комплексної комунікації “Живи Здорово!” у 2006  р. 

виправдали надії. Комунікація знайшла відгук серед споживачів, що 

підтвердилося стійкою тенденцією зростання показника перцептивної 

лояльності після запуску кампанії: зростання до 24 % у червні 2006  р. 

порівняно до 13 % у червні 2005  р. (часом запуску кампанії). Показник 

впізнання споживачами слогану «Живи здорово» підвищився в період 

кампанії з 26 % до 40 %. “Миргородська” зберегла лідируючу частку 

ринку в газованій воді за підсумками 2006 р. на рівні 9,2 % за 

стабільного рівня дистрибуції. 

 

Як видно з практики просування марки «Миргородська», один 

з ключів до популярності бренда на ринку – зрозумілість, 

виразність повідомлення до споживача. Щоб стати впізнаним 

споживачами, марка повинна мати виразне і конкретне послання. 

Важливо чітко позначити основні цінності бренда і лишатися 

вірними їм, навіть при тому, що самі комунікації змінюватимуться. 

Для досягнення успіху бренд має повідомляти людям щось нове 

або наділяти звичні речі новим звучанням. «Миргородська» 

демонструє здоров'я і кожного разу робить це в новій формі. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що всі 

комунікації «Миргородської» об'єднують три головні елементи: 1) 

здоров'я, яке спочатку було покладено в основу марки і з часом 

стало її суттю; 2) лідерство – неодмінна умова успішності; 3) 

сімейні цінності, що активно пропагуються багатьма рекламними 

посланнями. 

Якщо оперувати термінологією Бостонської консалтингової 

групи, «Миргородська» займає проміжне положення між «зіркою» і 

«дійною коровою». Компанія прагне зберегти баланс, вкладаючи 

розумні гроші в марку, щоб обсяги продажів не знижувались, і 

марка продовжувала давати прибуток. 

Сьогодні в Україні споживання бутильованих вод на душу 

населення продовжує зростати. Ринок питної і мінеральної води 

називають одним з найбільш швидко зростаючих. Група лідерів 

майже сформована. Україна поступово переймає тенденції і 

цінності економічно розвинених країн. За даними досліджень 

компанії «Український маркетинговий проект» (UMP), в 
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середньому щорічно кожен українець випиває близько 30 л води, 

тоді як поляк – 50 л, а чех – 85 л. 

Рекламний ринок мінеральної води дуже динамічний. 

Мінеральні води активно рекламують по телебаченню. Виробники 

не тільки розкручують окремі марки продукту, а й доводять до 

відома відмінності в споживанні столової і лікувально-столової 

води. Вони прогнозують подальше зростання в Україні частки 

столових вод, при цьому особливо активно розвиватиметься 

сегмент негазованих мінеральних вод. Майже всі виробники мають 

в своєму асортименті воду без газу, хоча її випуск пов’язаний з 

додатковими технологічними складностями та більшими 

матеріальними витратами. У пошуку конкурентних переваг і в 

прагненні урізноманітити свій асортимент виробники 

випробовують себе також у виготовленні оригінальних напоїв на 

основі столових вод. Кілька років тому деякі українські виробники 

почали випускати ароматизовану воду. Наприклад, компанія 

«Оболонь» у 2006 р. на додаток до мінеральної води з ароматом 

лимона почала випускати воду «Оболонська+апельсин». 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1.  Проаналізуйте фактори маркетингового середовища, які стали 

причинами зміни маркетингових комунікацій торгової марки 

«Миргородська» в різні періоди. 

2.  Яка з комунікаційних платформ найбільш перспективна для 

“Миргородської” в майбутньому? 

3.  Миргородська має розглядати конкурентів на всьому ринку 

бутильованої води чи тільки в газованому сегменті?  

4.  Запропонуйте подальші дії (стратегічні й тактичні) щодо 

маркетингових комунікацій торгової марки «Миргородська». 
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Модифікація продуктового портфелю СК «АСКА» 

 

С.О. Солнцев, К.Ю. Яворська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Фундаментальний 

маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Стратегічний 

маркетинг», «Страховий маркетинг», «Маркетинг» (для 

технічних спеціальностей). 

 

На сьогодні страхування за своїми економічними показниками, 

соціальною значимістю та інституційним забезпеченням є 

найвагомішим сектором небанківських фінансових послуг в 

Україні. 

У той же час, незважаючи на активне зростання галузі 

впродовж 2000-2008 рр., українське страхування залишається 

одним із найменш розвинених у Європі. Так, частка страхування у 

загальній структурі валового внутрішнього продукту держави в 

останні п’ять років не перевищує 3 – 3,5%, тоді як у розвинених 

країнах коливається в межах 5-10%. 

Основним чинником, який стримує розвиток вітчизняного 

страхового ринку, виступає низький попит на страхові послуги. 

Крім того, припинення активної роботи каналів  продажу страхових 

послуг під час фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. змушує 

вітчизняні компанії шукати нові шляхи підвищення затребуваності 

їх послуг. Одним із таких шляхів може і має стати активна 

маркетингова діяльність, що базується на її ретельному плануванні. 

 

Про підприємство ЧАО УАСК “АСКА”: наслідки впливу 

кризи та нові можливості 

Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» - перша 

недержавна страхова компанія України заснована 20 червня 1990 р. 

Спочатку структура формувалася як складова частина російського 

холдингу «АСКО». А з 1995 року продовжила свою діяльність як 

самостійна юридична особа. Наразі компанія входить в холдинг 

SCM (System Capital Management), а отже є партнером наступних 
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підприємств: Метинвест, Детек, АСТЕЛИТ, Харвест Холдинг, 

Український метал тощо. 

Портфель послуг підприємства досить широкий, як на 

промисловому, так і на споживчому ринках. Так, для кінцевого 

споживача пропонуються наступні послуги: 

- Автострахування; 

- страхування майна (квартира, дім, дача, нерухоме майно); 

- особисте страхування (від нещасних випадків, добровільне 

медичне страхування); 

- страхування подорожуючих. 

На корпоративному сегменті СК «АСКА» пропонує не менш 

широкий спектр страхових послуг: особисте страхування 

співробітників, страхування перевезення багажів, страхування 

майна, страхування відповідальності, сільськогосподарське 

страхування, страхування транспортних ризиків тощо. 

На промисловому ринку компанія має достатній та постійний 

рівень попиту – за рахунок підприємств-партнерів в групі SCM, 

виступаючи кептивною компанією холдингу, в той час як 

діяльність компанії на споживчому ринку більш складна.  

До початку кризи у 2008 році СК “АСКА” мала досить непогані 

ринкові позиції на споживчому ринку. Вона була одним з лідерів на 

ринку страхування майна, займаючи близько 3,5% даного сегменту 

та мала порівняно сильні позиції на ринку добровільного 

медичного страхування (близько 5%) та страхування КАСКО 

(близько 4%).  

На той час, керівництво компанії активно вкладало кошти в 

розвиток бізнесу: постійно підвищувало професійний рівень своїх 

співробітників (СК «АСКА» вважається кузнею кадрів на 

страховому ринку), модифікувала продуктовий ряд згідно 

споживчих вимог, мала широку мережу партнерів серед банків, 

лікарень, аптек, туристичних фірм тощо. Це забезпечило 

можливість компанії створити страхові продукти для різних 

категорій населення з різним рівнем доходу та різними потребами.  

На той час портфель компанії був досить збалансованим.         

За допомогою страхування майна (страхування майна – мало-

ризиковий вид страхування, а отже більш бажаний для 
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підприємства з точки зору його розвитку), компанія  отримувала 

достатній рівень прибутку. Це надало можливість розвивати більш 

ризикові види страхування – медичне та автомобільне. Медичне 

страхування та КАСКО мали значні темпи росту в рамках             

СК «АСКА» (обсяг зібраних премій щорічно збільшувався на 1,5% 

та 2% відповідно).  

Як часто стверджують керівники служби особистого 

страхування компанії, розвиток напрямку автомобільного та 

медичного страхування є стратегічним для діяльності будь-якої 

страхової компанії: «Так, ми розуміємо, що авто Каско має високий 

рівень збитковості (ймовірність настання страхової події – ДТП – 

велика). Проте, як показують маркетингові дослідження, саме через 

страхування КАСКО споживач поглиблює співпрацю з компанією 

та переключається на інші види страхування: медичне страхування, 

страхування майна тощо. І наше завдання зробити якість 

обслуговування на такому високому рівні, щоб споживач не тільки 

подовжив термін дії договору з нашою СК, а ще й купив інші 

поліси страхування». 

Також СК «АСКА» активно досліджувала доцільність 

запровадження нової, на той момент, послуги на ринку страхування 

— страхування велосипедів. 

Проте за настанням кризи, ситуація значно змінилась, і, на 

жаль, не на користь компанії. Так будучи лідером на ринку 

страхування майна та володіючи часткою ринку близько 10%, 

компанія значно втратила свої позиції. Наразі ця цифра становить 

близько 1,5%. Інші страхові продукти (КАСКО, медичне 

страхування) демонструють занадто повільні темпи приросту 

премій — значно менші, ніж у конкурентів, а ринкова частка їх 

також поступово скорочується — до 1,4% і 2% відповідно.  

Таке ринкове падіння позицій СК «АСКА» пояснюється 

наступними чинниками:  

- невиконання фінансових зобов’язань компанією в разі настанні 

страхового випадку: в період кризи компанія значно затягувала 

з виплатами, а в ряді випадків “знаходила” об'єктивні причини 

для відмови у ній;  
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- компанія скоротила перелік партнерів серед банків (основний 

канал продажів полісів з автострахування) та поліклінік 

(широка мережа лікувальних закладів є основним фактором 

вибору страхового полісу ДМС серед споживачів); 

- значно підвищила ціну на поліси, не забезпечивши при цьому 

належного рівня сервісу: споживачі зіткнулися з неможливістю 

додзвонитися в call-центр та швидко вирішити свої питання; 

- припинила вкладати кошти в навчання продавців, натомість 

сконцентрувала увагу на рекламних щитах, ефективність яких є 

доволі сумнівною; 

- матеріально не мотивувала роботу персоналу в цілому та 

продавців зокрема – основних «просувальників» страхових 

продуктів; 

- не оновлює портфель послуг, який не відповідає поточним 

потребам споживачів; 

- не намагається залучити нових клієнтів, а лише стримує 

існуючих (що також є досить сумнівним кроком при низькому 

сервісі обслуговування);  

Ці та інші чинники якраз і привели до того, що компанія різко 

послабила свої ринкові позиції на споживчому ринку, 

поступившись іншим гравцям, котрі швидко нарощують темпи 

свого розвитку, а саме: СК “Провідна”, СК “Альфа-страхування”, 

СК “АХА”, СК “ПЗУ” та інші. 

Розуміючи складність становища, керівництво компанії твердо 

вирішило повернути втрачені позиції та посилити їх. Так, було 

розроблено нові страхові продукти з медичного страхування, проте 

на етапі їх реалізації зазнала певні поразки. По-перше, ще за часів 

кризи, ряд медичних установ припинили співпрацю з «АСКА» 

через те, що вона не була послідовною у своїх виплатах. По-друге, 

негативні чутки про компанію поширились досить швидко, що 

значно стримує попит на її послуги. Також більша частина 

продавців мало промотивовані в продажі полісів саме «АСКА» 

(страховий агент продає страхові поліси декількох компаній 

одразу).  

Крім того, керівництво компанії розробило рекламні борди 

продукту КАСКО та доручило розмістити їх біля точок продаж у 
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регіонах. Проте за даними менеджерів «борди не надали жодного 

позитивного зрушення. Ми як мали, в середньому, 4 звернення на 

місяць, так і маємо їх дотепер». 

Наразі компанія шукає можливості посилення своїх ринкових 

позицій, а керівництво розглядає всі можливі заходи, необхідні для 

цього. Так, директори з особистого продажу стверджують: 

«Протягом кризи ми на власному досвіді переконались, що 

повернути Клієнта в 3 рази дорожче, ніж утримати його.                

На страховому ринку це особливо помітно. Сьогодні ми 

знаходимось на роздоріжжі, ми «втратили зв'язок» зі споживачем, 

не звертаємо уваги, а іноді й не знаємо, його базових потреб. А 

може саме з цього і слід розпочати наші маркетингові заходи для 

посилення ринкових позицій?...» 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Які конкурентні переваги СК «АСКА» в порівнянні з 

конкурентами? 

2. Чи є портфель СК «АСКА» збалансованим? Що необхідно 

зробити, аби він був збалансованим? 

3. Запропонуйте базові стратегії розвитку страхових продуктів СК 

«АСКА». 

4. Запропонуйте рекомендації стосовно стратегії охоплення рикну, 

хто може бути цільовою аудиторією для наступних страхових 

продуктів: КАСКО, медичне страхування, страхування майна.  
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Проблеми ефективності маркетингового 

забезпечення підприємства 

 

Н.В. Язвінська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни "Маркетинговий 

менеджмент". 

 

Завод з виробництва скляної продукції отримав на пільгових 

умовах кредит на розвиток і замість старого обладнання встановив 

нові виробничі лінії. Нові потужності дозволяють на 25–30% 

збільшити обсяги виробництва, покращити якість та розширити 

асортимент виробів. Проте випуск нової продукції поки не 

планується, а виготовляється уже звичний для підприємства 

асортимент. Подальший розвиток підприємства потребує 

інтенсифікації його ринкової діяльності. Розуміючи це, керівництво 

заводу ухвалило рішення про аудит та вдосконалення 

маркетингового забезпечення. Розпочати вирішено з перегляду 

необхідних для підприємства маркетингових функцій та їх 

виконання різними службами. Організаційну структуру заводу 

подано на рис. 1. 

 

Технічний директор відповідає за всю виробничу діяльність 

підприємства. В його підпорядкуванні такі відділи: 

ВГМ – відділ головного механіка забезпечує безперебійну 

технічно правильну експлуатацію і надійну роботу устаткування, 

утримання в працездатному стані на необхідному рівні точності. 

Організує міжремонтне устаткування, своєчасний і якісний ремонт 

і модернізацію устаткування. Відділу головного механіка 

підпорядковується механічний цех, у якому виготовляються і 

проектуються форми запасних деталей і т.д. 

ВГЕ – відділ головного енергетика забезпечує правильну 

експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, 

електричних і теплових мереж, і газопроводів цеху. Відділ 

головного енергетика відповідає за електроцех, котельну, що 
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забезпечує подачу тепла і гаряче водопостачання, компресорну 

станцію, за допомогою якої здійснюється стиск повітря, і газове 

господарство. 

ВОП – відділ охорони праці і техніки безпеки здійснює 

контроль за створенням безпечних і здорових умов праці на 

підприємстві, проведення заходів у цій області, дотриманням 

інструкцій, правил і норм по охороні праці і техніці безпеки. 

КВ – конструкторський відділ займається створенням нових і 

модернізацією конструкторських виробів (комплексів, машин, 

приладів, механізмів) чинного виробництва, забезпечуючи їх 

високий технічний рівень. 

ВВ – виробничий відділ. 

МВЦ – виробничі цехи: МЦ – машиновальний цех; ЦХС – цех 

по переробці хімічної сировини; СЦ – складовий цех. 

 

Генеральний директор

Технічний 

директор

Комерційний 

директор

Директор по 

економіці

Директор по 

персоналу
Директор з якості

ВГЕ

ВГМ

ВОП

КВ

ВВ

МВЦ

Механічний 

цех

Компресорна

Електроцех

Котельня

МЦ

ЦХМ

СЦ

ВМТП

Транспорт-

ний відділ

Митний 

відділ

Відділ збуту

Відділ 

маркетингу

ЕВ

ВПЗ

Бухгалтерія

Рис. 1. Організаційна структура підприємства 

 

У підпорядкуванні комерційного директора знаходяться такі 

відділи: 

ВМТП – відділ матеріально-технічного постачання організує 

забезпечення заводу всіма необхідними для виробничої діяльності 
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матеріальними ресурсами (матеріалами, сировиною, паливом, 

інструментами, запасними частинами, господарським інвентарем); 

Транспортний відділ – транспортний цех, який забезпечує 

завантаження і відвантаження сировини; 

Митний відділ – займається розмитненням вантажів, що 

приходять з-за кордону і митними процедурами продукції заводу, 

яку відправляють на експорт. 

Відділ збуту – здійснює організацію збуту продукції заводу, 

укладає договори на відвантаження продукції, і виконує роботу з 

вивченню попиту на продукцію заводу, одержання замовлень, 

узгодження умов і укладання договорів на її постачання. Веде облік 

збереження, збуту і транспортування готової продукції  

Відділ маркетингу – основними задачами відділу згідно 

положення про відділ є формування стратегії і тактики управління 

виробничою і комерційною діяльністю ЗАТ «КЗС», вивчення 

положення і можливостей внутрішнього і зовнішнього ринку з 

метою вибору найперспективніших напрямів розвитку 

виробництва, вивчення загальноекономічних тенденцій, 

дослідження й аналіз галузевих тенденцій і напрямів технологій, 

рішення аналітичних завдань для оцінки нової продукції і її 

стимулювання.  

На сьогодні на підприємстві працюють два фахівці з 

маркетингу, на яких покладено такі посадові обов’язки:  

 планування маркетингу; 

 дослідження; 

 моніторинг конкурентів; 

 моніторинг покупців; 

 рекламна діяльність; 

 виставкова діяльність. 

Досі маркетологами склозаводу використовуються тільки дані 

Міністерства Статистики України про виробництво напоїв та 

склотари. Донедавна не залучалися маркетингові агентства, що 

виконують професійні дослідження. Але натепер підприємство 

розмірковує щодо співпраці з представництвом західного агентства 

з проведення дослідження в області консервної склотари. 
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Маркетингове планування на підприємстві не проводиться.  

Але на підставі попередніх показників реалізації розробляються 

плани продажів. Маркетологи заводу вважають: для ефективного 

маркетингового планування не вистачає чітко поставленої перед 

персоналом мети, чітко визначених обов'язків, розуміння 

необхідності результатів діяльності, моральної мотивації. 

Заводом здійснюється рекламна та виставкова діяльність, 

виконуються прямі продажі. Рекламна діяльність виражається в 

іміджевій рекламі в спеціалізованих часописах "Упаковування", 

"Напої Плюс". Стисла інформація про підприємство зустрічається в 

інформаційних базах даних в Інтернет. Рекламна діяльність не 

ґрунтується на результатах планування чи маркетингових цілях. 

Проте слід відзначити, що склозавод набагато активніший за своїх 

конкурентів у виставковій діяльності. Представники підприємства 

відвідують спеціалізовані виставки, і сам завод часто бере участь у 

виставках присвячених пакуванню. Також на склозаводі вважають 

за потрібне активізувати прямі продажі, використовуючи 

співробітників відділів маркетингу і збуту. 

 

Директору з економіки підпорядковано:  

Економічний відділ – виконує роботи з економічного 

планування на заводі, спрямованого на організацію раціональної 

господарської діяльності, виявлення і використання резервів 

виробництва з метою досягнення найбільшої економічної 

ефективності.  

ВПЗ – відділ праці і заробітної плати розраховує фонди 

заробітної плати і чисельність робітників з урахуванням 

необхідності найраціональнішого використання трудових ресурсів, 

забезпечення правильного співвідношення робітників за 

категоріями персоналу і кваліфікаційними категоріями. 

Бухгалтерія – здійснює бухгалтерський облік господарсько-

фінансової діяльності заводу і контроль за ощадливим 

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

цілісністю власності. Організує облік грошових засобів, що 

надходять, та своєчасне відображення на рахунках фінансових та 

господарських операцій заводу. 
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Директор з персоналу очолює роботу із забезпечення заводу 

кадрами, робітників та службовців необхідних професій, фаху, 

кваліфікації і ділових якостей. 

 

Директор з якості здійснює контроль за діяльністю підрозділів 

заводу з забезпечення відповідності продукції сучасному рівню та 

експортним вимогам. Бере участь у розробці, вдосконаленні і 

впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і 

нормативів якісних показників та контролює їх дотримання. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Структуруйте, логічно впорядкуйте та візуалізуйте 

запропоновані дані. Запропонуйте стислу характеристику 

описаної ситуації. Зазначте позитивні та негативні сторони. 

2. З чого на Ваш погляд необхідно розпочати вдосконалення 

маркетингового забезпечення підприємства? Складіть 

послідовний перелік робіт з удосконалення маркетингу на 

підприємстві. 

3. Виконання яких маркетингових функцій важливо забезпечити 

для подальшого розвитку підприємства?  

4. Чи потрібна для цього реорганізація підприємства? Яка? 

5. Яким чином на Ваш погляд має бути організована служба 

маркетингу заводу? Які функції вона має виконувати? За якою 

організаційною структурою вона має бути впорядкована? 

6. Запропонуйте систему дій щодо вдосконалення маркетингового 

забезпечення підприємства. 

7. Розробіть план роботи служби маркетингу підприємства на рік. 
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Проблемы производства поливинилхлоридной 

пленки с твист-эффектом в Украине 

 

А.В. Зозулев, И. А. Миропольская 

 

Ситуационное упражнение целесообразно использовать при 

изучении дисциплин: “Промышленный маркетинг”, 

“Стратегический маркетинг”. Кейс направлен на анализ 

ситуации, связанной с необходимостью анализа возможных 

направлений развития компании, определения 

стратегических альтернатив. Основным заданием данного 

ситуационного упражнения является поиск выхода из 

создавшейся негативной для предприятия ситуации и 

анализ возможных путей дальнейшего развития. 

 

Пищевая промышленность в Украине на сегодняшний день 

является основным двигателем экономики страны. Украинские 

продукты успешно конкурируют по качеству и цене с ввозимыми 

из Италии, Германии, Словакии, Чехии, Франции, Польши, США и 

других стран. Сейчас 95–98% потребляемой нами пищевой 

продукции производится собственной пищевой промышленностью, 

значительная часть экспортируется (в основном, в страны СНГ).    

В возрастающей конкурентной борьбе на внутреннем и внешних 

продовольственных рынках, в которую вынуждены вступать 

отечественные производители, немаловажную роль играют 

высококачественные упаковочные материалы. Маркетинговые 

исследования показывают, что в подавляющем числе случаев 

выбор потребителем продовольственного товара происходит 

непосредственно в магазине. Каждый покупатель воспринимает 

упаковку на уровне подсознания. Значит, особое значение 

приобретает высококачественная эксклюзивная упаковка для 

кондитерских изделий, которые составляют значительную часть 

украинского продовольственного экспорта.  

В Советском Союзе более 40 % кондитерского производства 

было сосредоточено в Украине. Наши кондитерские фабрики 

поставляли свою продукцию во все уголки большой страны. 
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Конфеты и карамель упаковывались в основном в бумагу высокого 

качества, чтобы изделия не прилипали к обертке, а последняя не 

пропитывалась какао-маслом и другими выпотевающими 

добавками. Такой подход «съедал» большое количество 

упаковочных материалов и влетал «в копеечку». С внедрением в 

отрасли современных технологий и возрастанием конкуренции на 

кондитерском рынке многие отечественные производители в конце 

90-х гг. стали переходить с бумажной обертки на гибкие 

упаковочные материалы – твист-пленки, то есть пленки, способные 

держать скручивание без дополнительной тепловой обработки.  

Они обеспечивали лучшую сохранность, а главное – эффектный 

внешний вид упаковываемой продукции. 

Интенсивный рост потребления украинскими кондитерскими 

предприятиями импортных твист-пленок не остался без внимания 

отечественных производителей упаковки. Многие из них пошли по 

сравнительно простому пути – начали покупать импортные твист-

пленки и их запечатывать. Стоимость этих пленок всегда 

оставалась высокой, кроме того, эти пленки зачастую не были 

адаптированы к отечественным упаковочным аппаратам. 

Другой путь, связанный с разработкой собственных твист-

пленок, был крайне сложным, требовал значительных финансовых 

вложений и интеллектуальных усилий, но в случае успеха выводил 

производителя на передовые позиции в мире. По этому трудному, 

но многообещающему пути пошел крупный украинский 

производитель гибких упаковочных материалов завод 

«Укрполимерпак» (название изменено). 

ОАО «Укрполимерпак12» является традиционным поставщиком 

упаковочных материалов для предприятий всех отраслей пищевой 

промышленности, а также, табачной, косметической и 

фармацевтической промышленности. Основанный в 30-х гг. 

прошлого века как лесотехническое предприятие, 

«Укрполимерпак» прошел сложный путь реконструкции, но всегда 

занимал лидирующие позиции в сфере производства гибких 

упаковочных материалов. После реконструкции в 70-х гг. 

                                                             
12 Название компании изменено.  
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«Укрполимерпак» освоил массовое производство полимерных 

пленок, объем выпуска которых сегодня составляет 30 тыс. тонн в 

год. Сегодня ОАО «Укрполимерпак» под собственными торговыми 

марками вырабатывает: 

 BIPAN – двухосноориентированные полимерные пленки; 

 VIPAN – многослойные полимерные пленки; 

 SOLAN – многослойные комбинированные материалы, за 

исключением тех, в структуре которых содержится 

алюминиевая фольга; 

 ALPAN – многослойные комбинированные материалы, в 

структуре которых используется алюминиевая фольга; 

 TWISPAN – полимерные пленки с твист-эффектом. 

Это гибкие полимерные пленки на основе  полиэтилена (ПЭ), 

полипропилена (ПП), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и 

поливинилхлорида (ПВХ). 

В конце 90-х гг. ХХ века упаковочные материалы на основе 

поливинилхлорида (ПВХ) начали ускоренно распространяться, т. к. 

усовершенствование технологического процесса дало возможность 

производить физиологически безупречные материалы для контакта 

с пищевыми продуктами и медицинскими препаратами. 

Поливинилхлорид – современный синтетический полимер, 

относящийся к числу так называемых базовых полимеров.               

В качестве сырья для ПВХ используют хлор – 57% и нефть – 43%. 

Таким образом, ПВХ меньше, чем другие базовые полимеры, 

зависит от нефтяного сырья. Это играет очень важную роль в его 

ценообразовании. ПВХ был одним из первых полимеров, 

получивших широкое коммерческое распространение, и на 

сегодняшний день он является одним из самых популярных. По 

потреблению он занимает второе место после полиэтилена и 

является примером фантастической универсальности полимеров. 

Из ПВХ производят буквально все – от медицинских емкостей до 

детских игрушек, изоляционных материалов и оконных профилей.  

Сферы применения ПВХ: 

 В медицине этот полимер используется более 50 лет. 

Продукция из него крайне разнообразна и легко производима: 

контейнеры для крови и внутренних органов, трубки для 
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кормления, приборы для измерения давления, хирургические 

перчатки и маски, блистер-упаковки для таблеток и т.д. 

 В автомобилестроении ПВХ используется для производства 

покрытий, уплотняющих материалов, кабельной изоляции, 

отделки салона, приборных и дверных панелей, 

подлокотников… 

 Из всех полимеров именно ПВХ имеет наиболее широкое 

применение в строительстве. Он износоустойчив, механически 

прочный, имеет небольшую массу, с трудом поддается 

возгоранию, не проводит электричество. 85% всех 

строительных материалов из ПВХ используются для 

долгосрочных сооружений. 

 Широко используется ПВХ и в производстве детских игрушек: 

куклы, утята для ванной, надувные пляжные игрушки, мячи… 

В целом, можно сказать, что в производстве почти всех 

«мягких» игрушек используется ПВХ. 

 Из ПВХ производятся многие потребительские товары. 

Например, мебель (для нее используют жесткий ПВХ), 

напольные покрытия, обувь, кредитные и телефонные 

карточки, спортивное оборудование и оснащение. 

 Приведенные выше многочисленные и разнообразные свойства 

ПВХ делают его очень привлекательным материалом для 

производства упаковки. Основные сферы применения: жесткая 

пленка (51%), бутылки (35%), гибкая пленка (11%) и 

бутылочные крышки (3%).  

Среди производимых в ОАО «Укрполимерпак» 

поливинилхлоридных материалов выделилась пленка марки 

"Термовир" – полужесткая ПВХ-пленка с твист-эффектом для 

упаковки конфет и карамели методом закручивания. Эта пленка 

постепенно заменяет парафинированную бумагу и целлофан, так 

как имеет неопровержимые преимущества перед традиционными 

материалами:  

 имеет глянцевую, блестящую поверхность; 

 хорошо воспринимается высококачественная цветная печать; 

 имеет антистатические свойства; 

 не воспламеняющаяся; 
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 негигроскопическая, благодаря чему долго сохраняется; 

 имеет высокую степень газонепроницаемости, которая 

гарантирует надежную защиту упакованной продукции и 

удлиняет срок ее пригодности; 

 у пленки высокие показатели крепости, благодаря чему пленку 

можно использовать на высокоскоростных упаковочных 

автоматах любых типов; 

 она хорошо держит закрутку без дополнительной тепловой 

обработки, т.е. ее можно использовать для упаковывания 

конфет и карамели без подвертки. 

Норма затрат этих пленок на тонну продукции значительно 

меньше, чем других упаковочных материалов – масса квадратного 

метра не превышает 35 граммов. Поэтому даже при более высокой 

цене она успешно конкурирует с традиционными материалами. 

В конце 90-х годов ПВХ-пленка с твист-эффектом, 

разработанная на ОАО «Укрполимерпак», – была единственным 

упаковочным средством на основе поливинилхлорида, которое 

производился в Восточной Европе. В результате ПВХ-пленки с 

"твист-эффектом" испытаны на действующем оборудовании 

отечественных кондитерских фабрик в Донецке, Житомире, Луцке, 

Тростянце, Чернигове, Одессе, Симферополе, Полтаве, Киеве. 

Единым спорным вопросом на то время была повышенная 

токсичность ПВХ-пленок. Тогда во всем мире это не было 

подтверждено инструментальными санитарно-гигиеническими 

исследованиями, так как в рецептурах этих пленок не применяют 

токсичные химические материалы или легко улетучивающие 

пластификаторы. Кроме того, европейский и мировой опыт 

использования этих материалов при жестком контроле со стороны 

санитарных органов, свидетельствовал об их физиологической, 

экологической и санитарно-гигиенической безопасности.               

На пленки "Термовир" в конце 90-х гг. было получено разрешение 

Министерства здравоохранения Украины. 

Кроме ОАО «Укрполимерпак», производством 

поливинилхлоридных пленок и полного комплекса оборудования 
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для них в Европе занимается итальянская фирма QRE13.  Благодаря 

сотрудничеству с этим предприятием, удалось наладить 

производство ПВХ-пленки с твист-эффектом и в Украине. 

Технологический процесс производства ПВХ-пленок с твист-

эффектом довольно сложный, требует высокой точности 

соблюдения параметров и состоит из таких основных операций: 

 приготовление порошковидной ПВХ-композиции, к которой, 

кроме полимера (поливинилхлоридной смолы), входят 

стабилизирующе-смазочная система, модификаторы, 

наполнители, красители и прочие добавки. Этот процесс 

происходит в двухстадийном турбосмешивателе; 

 готовую порошковидную ПВХ-композицию пневмотранспорт 

подает в загрузочную воронку экструзионной установки, где, 

гомогенизируясь под действием температуры, давления и 

усилий сдвига, она формируется в угловой экструзионной 

головке в виде рукава с дальнейшим раздуванием и вытяжкой 

вверх в условиях точной термостабилизации. Охлажденная 

пленка в виде рукава наматывается на диспозиционном 

намоточном устройстве, которое оборачивается; 

 после снятия релаксационных (усадочных) деформаций на 

специальной кассетной установке пленка поступает на 

предшествующее обрезание по ширине; 

 разрезанная на холсты пленка подается на многокрасочную 

печати вальную машину (до 12 цветов), где на нее наносится 

соответствующий рисунок; 

 пленку с печатью разрезают на высокоскоростных 

бобинорезках на рулоны нужной ширины и диаметра; 

 бобины пленки после тщательного инструментального 

контроля упаковывают и отправляют потребителям. 

На всех технологических операциях контролируется 

соблюдение технологических параметров и качества. Отходы 

утилизируют и направляют на повторную переработку.  

Существует три основных типа отходов поливинилхлорида: 

                                                             
13  Название изменено. 
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 производственные отходы – отходы производства продукции 

из ПВХ, обрезки, остатки и т.д. Эти отходы легко 

утилизируются, выбрасывать их на свалки или сжигать не 

нужно. 

 инсталяционные отходы – это отходы, получаемые при 

использовании конечной продукции из ПВХ в основном в 

строительной отрасли. Речь идет о такой продукции как 

напольные покрытия, кабели, трубы и проч., которые в 

процессе монтажа режутся на части. Эти отходы также легко 

утилизируются, главное их собирать. 

 постпотребительские отходы – отходы потребительских 

товаров из ПВХ, которые потребители просто выбрасывают 

вместе с остальными отходами. Их труднее всего собирать, 

точнее отделять от остальных отходов жизнедеятельности 

общества. 

Испытания первой произведенной в Украине ПВХ-пленки 

прошли довольно удачно. Но тут случилось непредвиденное. Еще в 

1994 году вышла Европейская директива об упаковке, которая 

стала основой для гармоничного введения упаковки в замкнутый 

круговорот с использованием современных методов утилизации 

упаковки после потребления пищевых продуктов. Согласно этой  

директиве были установлены нормы утилизации упаковки, 

различные для каждого вида упаковочных материалов. Сегодня 

большинство стран используют так называемую „Зеленую точку” – 

систему сбора, сортировки, переработки использованной упаковки. 

То есть, экологичная грамотность европейского населения 

достаточно высокая, и их отношение к продукции без „Зеленой 

точки” – только негативное. А ее присутствие  говорит 

потребителю, что за утилизацию упаковки уже заплачено. Без нее 

наши товары просто не будут покупать. В 2001 г. весь 

цивилизованный мир открыто выразил свое негативное отношение 

к пленкам на основе поливинилхлорида. Во многих странах 

законодательно введен запрет или ограничение на их 

использование в разных областях применения, в первую очередь в 

упаковочном секторе. Для населения Украины, пережившего 

Чернобыльскую катастрофу и живущего в крайне неблагоприятных 
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экологических условиях, недопустима возможность 

дополнительного воздействия вредных веществ. Тем более это 

касается вредного воздействия упаковки для пищевой 

промышленности. Невинный фантик-обертка из-под конфеты, 

изготовленный из ПВХ, будучи брошен в костер или сгорая в печах 

мусоросжигательного завода, приводит к выделению 

высокотоксичного диоксина. Постепенно накапливаясь в 

окружающей среде, чрезвычайно канцерогенное вещество 

оказывает катастрофическое воздействие на все живое. В отрасли 

были разработаны и применяются способа утилизации отходов. 

 Механическая утилизация. Этот метод эффективен, когда 

отходы однородны по составу. В таком случае, без особых 

проблем, можно произвести из этих отходов продукцию того 

же типа. Одной из ключевых задач в развитии этого метода 

является совершенствование сортировки отходов перед их 

обработкой. 

 Сырьевая утилизация. Метод заключается в том, что отходы 

ПВХ разделяются на химические компоненты, т.е. на исходное 

сырье, из которого ПВХ производится. Это позволяет 

использовать метод механической утилизации в случае с 

разнородными по составу отходами. 

 Сжигание с целью получения энергии. Нефть, используемая в 

производстве ПВХ, может быть утилизирована, как минимум, 

дважды.  При сжигании она позволит получать большое 

количество энергии. Сжигание отходов ПВХ в муниципальных 

мусоросжигательных печах экономит топливо и позволяет 

существенно снизить объемы отходов, которые попадают на 

свалки. Однако, в нашей стране пока этот метод недопустим, 

поскольку большинство отечественных мусоросжигателей не 

соответствуют современным стандартам и не оборудованы 

достаточными средствами контроля за выбросом вредных 

веществ. 

Но каким бы не был метод утилизации отходов ПВХ, всегда 

остается часть, которую невозможно утилизировать. Эту часть 

отходов необходимо куда-то девать. Поэтому вопрос захоронения 

отходов на мусоросвалках остается актуальным. 
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Руководство ОАО «Укрполимерпак» оказалось на раздорожье. 

С одной стороны,  поливинилхлоридная пленка, принимая во 

внимание все ее полезные для потребителя свойства, продолжает 

активно использоваться в развивающихся странах. И сейчас в 

Украине твист-пленки на основе ПВХ закупаются в больших 

количествах за рубежом и за валюту, оставаясь в виде опасных 

отходов на территории страны. С другой стороны, руководство 

ОАО «Укрполимерпак» понимало всю бесперспективность 

дальнейшего производства ПВХ-пленки для пищевых продуктов, 

так как, ориентируясь на Европу, этот материал могли со дня на 

день запретить и в Украине. Кроме того, международное 

сотрудничество в сфере утилизации тары и упаковки представляло 

для предприятия и страны в целом  большой интерес. Тем не менее, 

для того, чтобы стать равноправным членом сообщества, которое 

признает принципы соответствующей Европейской директивы, 

Украине необходимо разработать концепцию производства и 

переработки тары, исходя из конкретных условий именно нашей 

страны. Будучи страной-производителем пленок на основе 

поливинилхлорида, этого достичь невозможно. 

Упаковка из поливинилхлорида стала продаваться в Украине 

по демпинговым ценам, поскольку ее производство в Европе идет к 

закрытию. Сокращенных производств больше, чем созданных, и 

для европейских стран утилизация ПВХ – общая стратегия.           

Но очевидно, что бизнес есть бизнес, и во главу угла всегда 

ставится экономическая эффективность, финансовая выгода. 

Главное – не поддаваться экологическому ажиотажу. Негативные 

аспекты производства и использования ПВХ хоть и небесспорны, 

но все же очевидны. Вопрос заключается в разумной альтернативе. 

 

Задания к ситуационному упражнению: 

1. Оцените целесообразность дальнейшего производства ПВХ-

пленки в Украине. 

2. Определите возможные новые группы потребителей для ПВХ-

пленки. 

3. Предложите свою стратегию поведения компании-

производителя ПВХ-пленки на рынке. 
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Свій серед чужих? Чужий серед своїх? 

 

Т.В. Співаковська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Міжнародний 

маркетинг», «Міжкультурна поведінка у бізнесі». 

 

Частина І 

Лист Джона Сміта своєму американському колезі (переклад на 

українську) 

 

Привіт, Томе! 

 

Ось і минуло вже півроку, відтоді як я приїхав до України. 

Хочу поділитися з тобою своїми враженнями від роботи тут. 

Нажаль, “недобре” – це краще, що я можу сказати. Хоча 

починалося все непогано. Першого ж дня фінансовий менеджер, 

пан Микола Петренко, привітав мене англійською мовою, і мені 

здалося, що він дуже тямущий та доброзичливий. Він також 

видався мені дуже поступливим щодо сприйняття моїх нових 

процедур контролю, тому я відразу ж вирішив використовувати 

його як перекладача. 

Першого ж дня, сидячи в своєму офісі, я помітив, що було вже 

далеко не 9:00 (справа йшла до 10:00), коли почали приходити 

співробітники, хоча робочі години тут з 9:00 до 18:00. Я зробив собі 

замітку: додати питання пунктуальності до повістки дня першої 

робочої наради, яку було заплановано провести того ж дня трохи 

пізніше. На тій нараді Микола Петренко вперше представив мене 

менеджерам з відділів виробництва, кадрів та продажу. Кожен з 

них енергійно та міцно потиснув мені руку та виявив велике 

бажання до тісної співпраці зі мною. 

Після наради я продовжив розробляти свої нові процедури 

контролю виробництва, а потім обійшов завод з Миколою та 

менеджером з виробництва. Вони вказали мені на деякі 

першочергові, з їхньої точки зору, проблеми, і обидва дуже хотіли, 
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щоб я зустрівся з начальниками цехів. Але я сказав, що є більш 

важливі питання, з яких треба почати. Вони були трохи 

розчарованими, але не зробили більш жодних коментарів. Кінець 

того дня я провів, занурившись у різні звіти. 

Протягом наступних кількох тижнів я не чекав, що на мою 

голову звалиться стільки проблем. Я був дуже здивований, що до 

мене постійно зверталися по допомогу менеджери, які замість того, 

щоб самим вирішувати проблеми, хотіли допомоги від мене, або ще 

гірше – хотіли, щоб я замість них прийняв рішення. Я, звичайно, 

вирішив пояснити їм, що в майбутньому вони повинні вирішувати 

проблеми абсолютно самостійно, що я і зробив на нараді, скликаній 

з цією метою. 

Однак, все пішло від поганого до ще гіршого. Одного дня я 

робив обхід заводу і помітив майстра, який показував робочому 

абсолютно неправильну операцію, яка могла призвести до 

виробництва неякісного товару. Звичайно, щоб покласти край 

цьому, я відразу ж вказав на помилку і відчитав майстра. Інші 

робітники чомусь припинили роботу, і, здавалося, насолоджувались 

шоу. 

Оскільки проблеми з пунктуальністю (годинами роботи, 

змінами, перервами на обід та розмовами в робочий час) 

продовжувались, я надіслав кожному службовцю індивідуальну 

записку, складену на основі трудового законодавства і штатного 

розкладу. Але я не помітив особливого поліпшення трудової 

дисципліни. Виглядало так, що я повинен був взятися за це питання 

суворіше. 

Але проблеми з персоналом не єдині, з якими я повинен був 

боротися. Минулого місяця ми мали багато проблем з тим, щоб 

забрати партію обладнання зі складу центральної митниці. Вони 

хотіли знати все більше та більше деталей перед тим, як відпустити 

обладнання зі складу. Микола порадив заплатити невелику суму 

службовцю митниці, який би прискорив справу, і сказав, до речі 

дивну річ: нібито затримку зумовлено тим, що ми досі цього не 

зробили. Звичайно, я не збирався погоджуватися на цю нечувану 

пропозицію: шантаж та хабарництво – це не мій спосіб вирішувати 

справи. Тому я особисто взяв цю проблему під свій контроль...  
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Щоб не розповідати зайвих подробиць, скажу тільки, що врешті-

решт ми змушені були заплатити, інакше ніколи не побачили б того 

обладнання. Можеш ти в це повірити?!  

Наступною була проблема з однією з наших телефонних ліній, 

яка не працювала. Її треба було терміново налагодити, тому що 

інші наші лінії були постійно зайняті. Але не зважаючи на мою 

особисту скаргу начальнику ремонтної служби, і його обіцянки, що 

майстер прийде “завтра”, лінію полагодили лише через три тижні. 

Після трьох місяців перебування в Україні, я вирішив 

спробувати іншу тактику роботи з менеджерами на наших 

щотижневих нарадах. Я оголосив, що тепер у нас будуть наради в 

американському стилі. Ти знаєш, цілком неформальні, “без 

краваток” і “ноги на стіл”. Але замість того, щоб розслабитися і 

насолоджуватись неформальністю, менеджери ніяковіли, хоча 

нічого не казали. Томе, я не розумію їх. В будь-якому випадку, 

після короткої перерви ми повернулися до обговорення проблем. 

Великим нашим недоліком все ще залишалася продуктивність 

праці. Треба було вводити якісь нові методи її підвищення.        

Було вирішено, що кожен менеджер викладе свої пропозиції 

письмово і через два тижні надасть мені для затвердження. Коли до 

кінцевого терміну залишилось 2 дні, я зустрів одного з менеджерів і 

запитав його, як іде робота над пропозиціями. Він мені відповів, що 

ще не думав над цим, але завтра все буде “зроблено”. Ти собі 

уявляєш? Він збирався зробити серйозний проект за один день.  

Але як не дивно, всі менеджери майже вчасно надали мені свої 

гарно оформлені проекти з чудово викладеними ідеями.                 

Це мене дуже вразило, і всі вони отримали заслужені компліменти 

за свою роботу. Деталі практичного впровадження цих ідей ми не 

обговорювали, тому що я хотів залишити їх на розсуд менеджерів. 

Нарешті я відчув, що я на правильному шляху. 

Через 3 тижні я вирішив перевірити результати, але, Томе, 

жоден з менеджерів навіть не спробував впровадити свою нову 

програму. Можеш ти в це повірити? Я негайно зібрав їх у своєму 

офісі і попросив пояснити мені ситуацію. Вони сказали, що не 

впроваджували нову програму, оскільки мова не йшла про те, як і 

коли її треба впроваджувати. У мене не було слів. Після цього 
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випадку я був дуже детальним в своїх інструкціях. Але я не 

розумію їх менталітет. Чому вони виглядають готовими до 

співпраці, з усім погоджуються, рідко роблять якісь коментарі, а 

потім роблять не так? 

Кілька тижнів тому я знайшов значну помилку в тижневому 

виробничому звіті. Я покликав менеджера з виробництва до свого 

офісу. Він почав довгу серію пояснень про те, як ця помилка могла 

трапитись. Але в мене скінчилося терпіння слухати вибачення, і я 

не хотів більше гаяти час. Я перервав його промову, і попередив, 

що подібні помилки надалі недопустимі. Він був трохи 

пригнічений, і я навіть сказав, що критикую не його особисто, а 

його роботу. 

Інша ситуація трапилася невдовзі після того. Ми міняли дизайн 

головного офісу, коли я помітив, що офіс начальника відділу збуту 

теж потребував ремонту, і попросив дизайнерську фірму зайнятися 

цим. Відразу ж до мене прийшли начальники інших відділів, 

вимагаючи такого ж ремонту для своїх офісів. Вони протестували 

проти того, що я вважаю їх позиції менш важливими. Я запевнив їх, 

що ремонт офісу ніяким чином не пов’язаний з важливістю посади, 

але вони не здавалися, поки я не погодився зробити те саме з їхніми 

офісами, хоча насправді вони того не потребували. Я не розумію 

їхньої логіки. 

А як тобі такий випадок? Нещодавно компанія оголосила нову 

вакансію начальника відділу збуту в іншому регіоні України. 

Позиція була дуже вигідною і перспективною, і я подумав, що наш 

старший менеджер відділу збуту досить компетентний для неї.       

Я сказав йому про вакансію, яка була б значним кроком вперед для 

нього, але він не виявив особливого інтересу, пояснюючи це тим, 

що його сім’я та й він сам не хочуть нікуди переїжджати. 

Неймовірно! Він відмовився від вигідної пропозиції тільки тому, 

що йому подобається тут жити і він не хотів переїжджати до іншого 

регіону. 

Ще мені не подобається, що сім’я та друзі тут відіграють 

важливу роль в ділових стосунках. Коли треба заповнити вакансію, 

вони починають перебирати всіх родичів, знайомих, знайомих 

знайомих, навіть не подумавши, що можна звернутися до послуг 
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рекрутингової агенції, в якій допоможуть підібрати найкращу 

кандидатуру. 

А ще один цікавий випадок трапився минулого місяця.         

Нам треба було купити кілька спеціальних стелажів для зберігання 

металу на заводі, тому я попросив менеджера з виробництва 

зробити порівняння цін основних фірм, які працюють на ринку, що 

він і зробив. Але він також запропонував, що його дуже хороший 

друг може зробити це безпосередньо з заводу за дуже помірну 

оплату. Досить цікаво, що його друг запропонував справді дуже 

привабливу ціну, і ми погодилися. Така ж історія відбулася з 

контрактом на ремонт, коли Микола порадив звернутися до свого 

брата, який займався ремонтним бізнесом. І знову результат був 

досить непоганим. Багато хто в Штатах поставився б підозріло до 

такого роду поєднання бізнесу та особистих стосунків. 

І потім ще ці граничні терміни виробництва. Здається, вони 

навіть не знають значення слова “deadline”. І наскільки я зрозумів, у 

них взагалі немає відповідного еквіваленту, щоб перекласти це 

слово українською мовою.  

Загалом, ти тепер маєш уявлення, чому ці шість місяців завдали 

мені стільки клопоту і були для мене такими нелегкими. Хоча 

українці дуже привітні, люб’язні та беззастережно сприймають мій 

авторитет, вони просто мовчки ігнорують ті аспекти своєї роботи, 

яких вони не розуміють, або в яких не погоджуються зі мною.     

Але незважаючи на деяке розчарування, я все ж відчуваю, що 

жорсткий контроль – це єдиний спосіб навчити їх правильно вести 

бізнес.  

Звичайно, мовний бар’єр – це теж проблема, але оскільки деякі 

менеджери говорять англійською, а я зрештою можу говорити 

через Миколу, думаю, що вчити їх мову – тільки гаяти час.         

Тим більше, вона мені, звичайно, не потрібна буде дома. А тут мені 

залишилося відпрацювати лише два з половиною роки. Моїй 

дружині Джоан теж нелегко доводиться в Україні. Дякувати Богу, 

неподалік від нас живе ще три американські сім’ї, з якими ми 

можемо нормально поспілкуватися. Трохи утішило нас, що не ми 

одні маємо такі проблеми тут. На щастя, через два роки цей філіал 
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стане ще чиєюсь головною біллю, а я буду дуже радий повернутися 

додому, в середовище, яке я добре розумію. 

Але досить. Можеш повірити, що я описав лише частину того, 

що зі мною трапилося до цього часу. Сподіваюся, що твоє 

призначення до Буенос-Айресу є більш приємним, ніж моє, і твої 

зусилля мають кращу віддачу. Напиши мені про свої враження, 

якщо маєш час. 

 

З повагою, 

Джон 

 

Частина ІІ 

Лист Миколи Петренка українському другові 

 

Привіт, Андрію! 

 

Сподіваюся, що у тебе і твоєї родини все добре, і що ти не маєш 

проблем на роботі. Що стосується моєї сім’ї, у нас все в порядку, але я 

продовжую розчаровуватися своєю роботою. Як ти мене просив, я 

нарешті відклав усі справи, щоб написати тобі про свій досвід роботи 

в цій американській компанії.  

По-перше, мушу зазначити, що мені дуже подобаються 

управлінські здібності та навички американців. Однак, коли вони 

намагаються нав’язати свої методи нам, виникають неймовірні 

проблеми. Ми всі засмучені та обурені, але не знаємо, що з тим 

робити. 

На мою думку, Джон Сміт, американський менеджер, який до нас 

приїхав, - холодна, різка, байдужа та дуже критична людина.         

Його головна мета – перетворити людей на роботів. Він думає, що ми 

повинні жити, щоб працювати, а не навпаки. Також він переконаний, 

що насолоджуватися життям можна, тільки коли є час. Друзі та сім’я є 

вторинними, і ніколи не можна говорити про них на роботі. Ти можеш 

уявити, яке “веселе” життя у нас повинно бути. 

Коли Джон тільки-но приїхав сюди, він абсолютно нічого не знав 

про Україну, про наші звичаї та традиції. І досі він продовжує думати, 

що американські методи треба впроваджувати тут без жодних змін, 
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що ефективності і гарних результатів можна досягти за допомогою 

значного тиску на українських менеджерів, щоб ми почали працювати 

по-американськи. Він не усвідомлює, що хоче примусити нас змінити 

традиції, яких ми роками дотримувались. Мені здається, 

впровадження деяких американських методів є корисним, бо ми могли 

б мати вигоду від їх технологічних досягнень та організаційних “ноу 

хау”, але ми не повинні жертвувати своїми звичками та традиціями. 

На жаль, Джон свято вірить, що ми просто вмираємо від бажання 

перейняти американські методи ведення бізнесу. Він переконаний в їх 

перевагах та відкрито висловлює цю думку. Як проблематично 

переконати когось з такою самовпевненістю, що його підходи просто 

не працюють тут! 

Щоб дати тобі уявлення про те, як приїзд американця вплинув на 

роботу компанії, я наведу тобі кілька прикладів. В наш перший день з 

Джоном Смітом на посаді головного менеджера, я привітав його та 

представив іншим менеджерам. Він потиснув руки (хоча без 

особливого ентузіазму), але відмовився зустрітися з провідними 

начальниками цехів.  

Він думає, що будь-яка помилка непростима і вимагає негайної 

критики. Одного разу він сказав, що почуття людини не важливі, і що 

ми повинні вчитися долати нашу чутливість до критики. Невдовзі 

після свого приїзду він розкритикував нашого майстра у присутності 

всіх робочих. А іншого разу Джон викликав до свого офісу 

начальника виробництва і мене як перекладача та почав дорікати йому 

за помилку в цифрах у тижневому звіті. Він не проявив абсолютно 

ніякого терпіння або розуміння, коли останній хотів дати 

обґрунтоване пояснення цієї помилки. Крім цього, трапилося багато 

інших дрібних інцидентів. 

Взагалі, будь-яка розмова між нашими співробітниками та 

американцем торкається якихось аспектів роботи. І я можу пригадати 

хіба що один епізод, в якому прозвучала похвала. 

Як приклад намагань Джона перетворити нас на роботів, я тобі 

поясню його ставлення до часу. Для нього час – найвищий пріоритет в 

усіх аспектах життя. Джон постійно говорить, що час – це гроші, і ми 

не повинні його витрачати дарма. Тому він спробував нав’язати нам 

суворі правила щодо перерв та годин роботи. З іншого боку, в нього 
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немає ніякого терпіння до працівників, які мають цілком виправдані 

проблеми з пунктуальністю (наприклад, проблеми з громадським 

транспортом), і ніяким чином не стимулює тих людей, які працюють 

допізна без скарг. Все, що він робить – це щоразу суворіше контролює 

кожне порушення правил. Він одержимий різними “deadlines” 

(граничними термінами), і ставиться до них так, ніби їх порушення 

шкідливе для продуктивності праці. А з тих пір, як він заборонив 

брати на роботу родичів наших працівників, у нас все більше росте 

загальне незадоволення і навіть кількість заяв на звільнення.             

Ми сподіваємося переконати його відмінити ці правила. 

В цілому, здається, що Джон не має чутливості до різних аспектів 

людських відносин. Можливо, це йде врозріз з його метою 

перетворити нас на роботів. Як можна вилучати людський елемент з 

робочого місця? Він не може не знати, що продуктивність залежить 

від того, наскільки мотивованими та задоволеними є працівники.  

Інша річ, яку ми не розуміємо і яка нам не подобається, є його 

підхід делегувати повноваження. Він очевидно вважає, що ми всі 

однаково звикли приймати на себе повну відповідальність, коли будь-

яка помилка або недолік з боку працівників піддається суворій 

критиці, навіть в присутності колег. Я дуже б хотів мати повну 

відповідальність за свою частину роботи, але я не можу прийняти це 

недипломатичне врегулювання випадкових помилок, які неминуче 

трапляються. 

Якщо говорити не про роботу, ніхто з нас не заздрить його стилю 

життя, в якому, здається, немає нічого, крім роботи, і дуже мало часу 

на відпочинок. Ми ніколи не зустрічалися з його сім’єю або 

дружиною, і він ніколи не згадував про них. Це повинно бути дивне 

існування. Врешті решт, чого варте життя, якщо не радіти йому? 

Життя, в якому немає місця для сім’ї та друзів? І для нас у нього теж 

немає часу. Він завжди дуже зайнятий своєю роботою і ніколи не 

питає нас про сім’ю або здоров’я, поки це не заважає нашій роботі. 

Нарешті, є ще питання етикету. Більшість американців, здається, 

не знають нічого про неприємне враження, яке вони справляють, коли 

ігнорують хороші манери. Одного дня він вирішив провести 

“неформальні збори в американському стилі”, і справді поклав ноги на 

стіл. Ти можеш уявити, щоб наші Петро Іванович або Віктор 
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Миколайович поводилися в такий нецивілізований спосіб? Втім, Джон 

абсолютно не зрозумів причини нашої ніяковості, а ми, звичайно, 

залишили це без коментарів. Але як він може поводитися так 

необдумано? 

Андрію, цей лист вийшов у мене повним скарг та критики.        

Але мені треба було висловити своє ставлення до всіх цих подій.        

В будь-якому випадку, думаю, щось з мого досвіду буде для тебе 

корисним, коли ти поїдеш на своє двомісячне стажування до Штатів. 

Можливо, у тебе складеться краще враження про американських 

менеджерів. 

 

Мої найкращі вітання твоїй дружині та дітям. Чекаю на твою 

відповідь. 

Микола. 

 

Завдання до першої частини ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте позитивні та негативні риси українських методів 

ведення бізнесу. 

2. Дайте рекомендації американському менеджерові Джону 

Сміту, які могли б підвищити ефективність його співпраці з 

українськими менеджерами. 

 

Завдання до другої частини ситуаційної вправи: 

3. Проаналізуйте позитивні та негативні риси американських 

методів ведення бізнесу. 

4. Дайте рекомендації українським менеджерам, які могли б 

підвищити ефективність їхньої співпраці з американським 

менеджером. 

 

Завдання до обох частин ситуаційної вправи: 

5. З урахуванням класифікації національних бізнес-культур за 

Г.Хофстедом, Р.Гестеландом проаналізуйте культурні 

відмінності, які лежать в основі конфліктних ситуацій, 

описаних у кейсі. 

6. Запропонуйте шляхи подолання культурних протиріч, 

спрямовані на запобігання конфліктним ситуаціям в 
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колективах, де працюють американські та українські 

менеджери. 

 

* Дослідження для написання ситуаційної вправи “Свій серед чужих? 

Чужий серед своїх? Міжкультурна поведінка у бізнесі.” було частково 

підтримано Програмою стажування молодшого викладацького складу вищих 

навчальних закладів (Junior Faculty Development Program), яка фінансується 

Бюро освітніх та культурних справ Державного Департаменту США (the 

Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State) і 

адмініструється Американською радою з міжнародної освіти (American 

Council for International Education: ACTR/ACCELS). Думки, викладені у 

ситуаційній вправі, належать автору і не обов’язково співпадають з 

поглядами ECA або American Councils. 

 

 

 

Сигнал точного времени 

 

Т.Г. Диброва 

 

Ситуационное упражнение целесообразно использовать при 

изучении дисциплины «Рекламный менеджмент». 

 

Компания Seiko приступила 

к широкомасштабным 

действиям по повышению 

престижности своего бренда 

в западных странах 

 

Большинство компаний, чья история длительна и славна, не 

просто гордятся ею, но и широко используют в своей рекламной 

политике. Особенно если предлагают такой статусный товар, как 

часы. Ведь в этом случае доброе имя и репутация бренда имеют, 

наверное, еще большее значение, чем дизайн и качество. В этом 

отношении политика японской компании Seiko до последнего 

времени представляла собой редкое исключение. Эта корпорация 
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со 126-летней историей – второй по величине производитель часов 

в мире – приберегала свою лучшую продукцию для национального 

рынка, где на равных конкурировала с ведущими швейцарскими 

фирмами – поставщиками элитных механических часов. США же 

и Европа знали японцев лишь как производителей относительно 

недорогих кварцевых часов. И только несколько лет назад в Seiko 

осознали недальновидность подобной политики. 

 

Течение времени 

В 1934 г. компанию возглавил Гензо 

Хаттори. При нем компания была 

структурирована в группу компаний наподобие 

холдинга. Фактически K.Hattori&Co 

разделилась на три независимые друг от друга 

части – торговую компанию, которая и 

называлась K.Hattori&Co (сейчас известна как 

Seiko Holdings), фирму Daini Seikosha (в настоящее время 

называется Seiko Instruments), выпускающую часовые механизмы и 

другую продукцию точного приборостроения, и Daini Kogyo, куда в 

1942 г. перенесено часовое производство. Впоследствии из      

Daiwa Kogyo выросла Seiko Epson Corporation – крупный 

производитель принтеров. Все эти компании формально считались 

независимыми, но на деле в них существовало перекрестное 

владение акциями и частично общие акционеры. K.Hattori&Co 

неформально оставалась главной компанией. Сегодня в состав 

группы входят еще несколько небольших фирм, выпускающих 

музыкальные синтезаторы, тюнеры и метрономы. 

Технологически три упомянутые выше компании группы не 

были связаны друг с другом. Каждая имела специализацию в 

рамках группы, сосредотачивалась на приоритетных для себя видах 

деятельности, могла реализовывать самостоятельные проекты, но 

была связана с двумя сестринскими фирмами производственной и 

научно-исследовательской кооперацией. Такая система позволяла 

одновременно развивать сразу несколько направлений, не опасаясь, 

что одно из них перетянет на себя все ресурсы или, наоборот, 

окажется в загоне. Благодаря этой системе группа Seiko сегодня 
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является едва ли не единственной часовой компанией мира, 

изготовляющей для своих часов все без исключения детали – от 

циферблатов и стрелок до специальных смазок для часовых 

механизмов и металла для пружин. Так что, говоря о Seiko, следует 

иметь в виду всю группу, хотя у входящих в нее компаний могут 

быть и собственные интересы (например, производство принтеров 

у Epson). 

 

Новый отсчет 

В 1963 г. в лабораториях K.Hattori&Co был создан первый в 

мире кварцевый хронометр. На следующий год японская компания, 

выиграв тендер у швейцарцев, стала эксклюзивным поставщиком 

времяизмерительной аппаратуры для Токийской олимпиады и 

продемонстрировала немыслимый по тем временам уровень 

точности – 0,2 сек отклонения от эталонного времени в день. 

Кстати, именно с тех времен Seiko стала одним из самых крупных 

поставщиков хронометров для спортивных состязаний. Продукция 

японской компании ежегодно используется в среднем на              

150 международных соревнованиях, включая и самые престижные 

– Олимпийские игры и Чемпионаты мира по футболу. 

Японцы очень активно участвовали в различных 

международных конкурсах часов, причем не без успеха. Например, 

как ныне шутят в Seiko, их победа на престижном          

Chronometric Competition, организуемом Невшательской 

обсерваторией, оказалась таким шоком для швейцарцев, что 

дальнейшее проведение этого соревнования часового мастерства 

было прекращено. 

Росту популярности в США способствовала война во Вьетнаме. 

Многие американские солдаты и офицеры охотно покупали 

недорогие и очень надежные японские часы – так, в фильме 

Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня" главный герой 

капитан Уиллард, которого сыграл Мартин Шин, носит именно 

водонепроницаемые часы Seiko для ныряльщиков. 

Впрочем, "Апокалипсис сегодня" был снят в 1979 г., а за 

несколько лет до этого японская группа начала кампанию продакт-

плейсмента, использовав для продвижения своей продукции самого 
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Джеймса Бонда. В пяти фильмах "Бондианы" в 1977–1985 гг. агент 

Ее Величества носил шесть моделей часов Seiko. Каждая 

представляла собой новинку, поступившую в продажу за несколько 

месяцев до выхода фильма на экраны. 

Seiko нашла свое окончательное место на мировом часовом 

рынке, в западных странах она позиционировала себя как бренд для 

среднего класса, отдавая самый дешевый сегмент таким 

производителям, как Casio, Swatch или Timex, и предлагая большую 

часть своей  продукции по $50–300. На сегодняшний день Seiko 

ежегодно выпускает около 14 млн часов и 350 млн (!) кварцевых 

часовых механизмов, используемых тысячами компаний по всему 

миру. 

 

Заявка на лидерство 

У Seiko был довольно высокий уровень узнаваемости (около 

70 %), но уровень престижности продукции компании респонденты 

оценивали как средний. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Специалисты 

единогласно признавали Seiko мировым лидером в часовой отрасли 

и отмечали высокий уровень качества при низкой стоимости.         

А потребители были уверены в том, что высококачественный товар 

должен стоить дорого, и так же единогласно ставили японский 

бренд гораздо ниже швейцарских. Тревожным звоночком для 

японцев стало и уменьшение  доли  на  национальном рынке. Около 

60% часов дорогого и элитного сегментов, продаваемых в Японии, 

были импортного происхождения, и этот показатель 

демонстрировал отчетливую тенденцию к росту. Компания понесла 

убытки.  

"Часы больше, чем любой другой товар, даже больше, чем 

автомобиль, говорят, кто вы есть на самом деле", – примерно 

таким был основной лозунг кампании. Seiko Corporation 

предоставляет массу возможностей для самовыражения с помощью 

ее продукции. Так, в США продают ограниченными сериями часы, 

созданные по мотивам творений скандального художника Энди 

Уорхола, часы, разработанные известным индустриальным 

дизайнером Патрисией Уркипой, часы для путешественников и 
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сторонников движения "зеленых" со встроенным глобусом, 

совершающим один оборот за 24 часа. 

Ранее каждое сбытовое подразделение Seiko вело 

самостоятельную маркетинговую политику, продавая продукцию 

компании и рекламируя ее так, как считало нужным. Но с 2003 г. 

эта деятельность была централизована. Теперь Seiko создает 

одинаковый образ для потребителей в Нью-Йорке, Лондоне, Токио 

и Мельбурне, стремится пропагандировать один и тот же набор 

базовых ценностей бренда, даже рекламные ролики для разных 

стран почти не отличаются. 

В дистрибуции основными направлениями новой политики 

Seiko стало сокращение количества сбытовых каналов с 

одновременным повышением их "качества". Если ранее японская 

компания в тех же США продавала большую часть своей 

продукции через крупные торговые центры (вплоть до Wal-Mart), 

то в последние годы упор делается на бутики, ювелирные 

магазины, дорогие специализированные часовые салоны. Seiko 

Corporation приступила к созданию сети собственных розничных 

торговых точек.  

Украина пока не входит в список приоритетов Seiko.                

На территории СНГ у японской компании нет ни одного 

представительства, а торговля ведется через местных 

дистрибуторов. Впрочем, еще в начале 1990-х годов на украинском 

рынке появилось много часов с логотипом Seiko весьма 

сомнительного происхождения. И, возможно, поэтому наши 

потребители еще не готовы воспринимать этот бренд как 

престижный. Правда, в 2006 г. Seiko потратила на маркетинг в 

России около $1 млн, ориентируясь на продажи дорогостоящих 

моделей через немногочисленные элитные магазины. Вероятно, 

такая же стратегия будет использована и на украинском рынке, где 

японский бренд, в представлении потребителей, пока относится к 

категории массовых продуктов.  

 

Ситуация на украинском рынке 

На украинском рынке господствует (количественно!) 

контрафактная китайская продукция. На Троещине можно 
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приобрести не только кроссовки Adidas или Nike за 35 грн, но и 

часы любых марок. 

Ежегодно в Украине продается около 20 млн наручных часов. 

14 млн из них попадают в страну нелегально. По подсчетам 70% 

контрабанды приходится на дешевые китайские часы стоимостью 

до 100 грн. Обычно этот товар завозится челноками – в чемоданах, 

коробках из-под фруктов и т.п. Clock-дилеры не платят импортных 

пошлин и продают часы значительно дешевле японских и 

европейских брендов.  

Из Японии в Украину в прошлом году (согласно 

статистическим данным) наручных и карманных часов было 

ввезено 16163 штуки. Такое количество часов Seiko, Casio, Citizen, 

Q&Q и прочих торговых марок только в качестве образцов 

выставлено на витринах киевских магазинов (часы эти в 

большинстве своем являются “японскими” только по названию; 

большая часть японских часов не декларируется на таможне). 

 
Рис. 1. Структура украинского рынка наручных часов 

Часы – исключительно удобный для контрабанды товар.           

К тому же льготная ставка ввозной пошлины в размере 25% на 

наручные часы (производство которых в нашей стране практически 

отсутствует!) и 5–15 % на различные детали и комплектующие 

(которые вообще не производятся в Украине!) не стимулирует 

импортеров к соблюдению официальных “правил игры”. Поэтому 

реальные объемы импорта в 2–3 раза больше официально 

заявленных в количественном выражении и в 5–7 раз – в денежном 

(смотрите рис. 1). 
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По словам украинских часовщиков, в большинстве китайских 

часов используются дешевые японские механизмы. Зато корпуса и 

браслеты, как правило, позолоченные. Правда, через полгода они 

тускнеют и теряют товарный вид. Но при относительно низкой 

покупательной способности украинцев, особенно в регионах, спрос 

на дешевый китайский товар есть. 

Самым крупным мировым экспортером часов традиционно 

считается Швейцария. Швейцарцы экспортируют 95% 

производимых часов – это около 25 млн штук ежегодно. А прибыль 

от экспортных поставок в среднем составляет $9 млрд в год.         

Но по количеству поставок в Украину Китай обогнал даже 

швейцарцев. Причем стоимость китайских часов не меняется 

последние 10 лет – благодаря установленному в этой стране 

фиксированному курсу доллара. Себестоимость европейских часов, 

напротив, растет. Чаще всего гонконгские и китайские часовые 

мастера копируют швейцарские марки. Стоимость подделки в     

100 раз ниже, чем оригинала, – копии пользуются успехом у 

украинцев, желающих выглядеть дороже, чем они могут себе 

позволить. Противостоять наплыву подделок невозможно. 

Компании, производящие оригиналы, ничего не могут с этим 

поделать. Впрочем, купить оригинальные часы, на 100% 

произведенные в Швейцарии, тоже непросто. В основном 

продаются качественные красивые подделки, а оригиналы 

занимают всего 20 % украинского рынка swiss made. 

 

Часы по-украински 

 
Рис. 2. Доля продаж часов в разных ценовых сегментах, % 



300 

Украинские часовщики, раньше работавшие в относительно 

дешевом сегменте, постепенно переходят на производство более 

дорогих моделей. Они пытаются акцентировать внимание 

покупателей на том, что часы – предмет не столько 

функциональный, сколько имиджевый. Отчасти это сработало – в 

последнее время украинцы покупают более дорогие часы. Три года 

назад наручные часы стоимостью до 100 грн занимали 70% продаж, 

сейчас – только 30 % (смотрите рис. 2). Гламурная молодежь 

тяготеет к дизайнерским маркам – D&G, Pierre Cardin, Nina Ricci, 

Givenchy, Calvin Klein, Cavalli и Moschino. Люди, ориентирующиеся 

на часы, а не на моду, предпочитают марки с многолетней 

историей. Но спрос на украинском рынке на дешевый товар падает 

не только благодаря рекламным кампаниям отечественных 

производителей. Основная причина – растущие продажи сотовых 

телефонов, которые вытесняют дешевый сегмент часов.  

Изобретение “фишки” (т.е. удачное позиционирование себя и 

своей продукции) – необходимое условие преуспевания любой 

марки на любом рынке. Но конкуренция на украинском рынке 

часов очень жесткая. Вот и приходится “производителям времени” 

особо изощряться. Как многолик сам товар на этом рынке, так и 

подходы к его рекламе разнообразны. Как выяснилось, импортеры 

часов некоторых эксклюзивных марок просто не имеют права 

рекламировать свой товар “где попало” (за нарушение можно 

лишиться эксклюзива или права работать с данной маркой). 

Seiko – все же глобальная компания с миллионными объемами 

производства, и сосредотачиваться на выпуске десятков тысяч 

элитных моделей она не может. Что ж, этот вызов должен стать для 

Seiko еще одной возможностью проявить свою инновационность. 

 

Вопросы и задания к ситуационному упражнению: 

1. Проанализируйте факторы маркетинговой среды и выявите их 

влияние на Seiko для правильного формирования рекламной 

стратегии на украинском рынке.  

2. Кто, по Вашему мнению, может являться потенциальными 

покупателями часов Seiko? 
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3. Разработайте и предложите свою стратегию позиционирования 

часов Seiko для украинского ринка.  

4. Предложите собственный вариант концепции рекламного 

обращения часов Seiko для украинского рынка. Определите 

носители, на которых должны быть размещены рекламные 

обращения. Обоснуйте содержание и форму представления 

рекламного обращения. 

5. Предложите несколько вариантов слоганов рекламного 

обращения для украинского потребителя. 

 

Методика работы над ситуационным упражнением 

Обсуждение ситуационного упражнения на примере часов Seiko при выходе 

на украинский рынок  целесообразно рассматривать в два этапа, в группах 

по 5–6 человек. Главным заданием первого этапа является анализ факторов 

рыночной среды с целью выявления проблем, связанных с разработкой 

рекламной стратегии Seiko.  

Второй этап работы над кейсом посвящен  отработке навыков разработки 

стратегии рекламного обращения. Каждая команда предлагает 

собственные варианты рекламных обращений, определяет его содержание 

(характер мотивации, выгоды) источник, где лучше размещать обращение, 

слоган. Нужно сделать презентацию, используя иллюстрированные 

материалы (рисунки, плакаты, и т.д).  

 

Источники литературы: Цибулько А. Обзор рынка наручных часов – 

Електрон. дан. – 2008. – Режим доступа: http://www.marketing-

ua.com/articles.php?articleId=1167; История часов Seiko – Електрон. дан. – 

2008. – Режим доступа: http://www.deka.dn.ua/seiko-brand_31.php; Цибулько 

А. Швейцарские часы по-украински – Електрон. дан. – 2007. – Режим 

доступа: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=909; Сайт 

Всеукраинского журнала о часах и часовом искусстве – Електрон. дан. – 

2008. – Режим доступа: http://www.watch-ua.net. – Название с домашней 

страницы Інтернета. 
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Sony Tablet: новинки від Sony 
 

Т.В. Співаковська, А.М. Боровський, А.В. Цибуля 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Фундаментальний 

маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетингова 

політика комунікацій», «Рекламний менеджмент». 

 

Історія компанії 

Sony Corporation – транснаціональна корпорація зі              

штаб-квартирами в Японії і США, що виникла в Японії в 1946 р. 

Сьогодні Sony Corporation – один з операційних підрозділів, що 

входять до складу холдингу Sony Group. Він займається випуском 

побутової та професійної електроніки та іншої високотехнологічної 

продукції. 

Компанія Sony починала свою діяльність як майстерня               

з ремонту радіоапаратури, відкритої Масару Ібукою та Акіо 

Морітою 7 травня 1946 р. На самому початку вона називалася 

«Тоцуко», але, як з’ясував Акіо Моріта, це слово важко вимовляти 

американцям. Сучасна назва «Sony» походить від латинського 

слова "sonus", що означає звук, і англійського розмовного слова 

"sonny" ("синок"), яке увійшло до японської розмовної мови і стало 

застосовуватися зі значенням "вундеркінд". "Ми були 

вундеркіндами і працювали із зображенням і звуком," – пояснює 

етимологію Акіо Моріта. Спочатку компанію хотіли назвати Sonny, 

але воно здалося засновникам занадто схожим на японську фразу 

soh-nee, що означає "справи йдуть погано". Тоді Моріта наполіг на 

тому, щоб назвати компанію новим словом Sony, якого немає в 

інших мовах. 

Свою історію виробника компактної споживчої електроніки 

фірма веде з 1957 р., коли на ринку був вперше представлений 

перший в світі кишеньковий транзисторний радіоприймач «TR-63». 

Ця новинка поклала початок успіху компанії. У подальші роки 

компанія розробляла моделі транзисторних телевізорів і 

аудіомагнітофонів, причому останніх кожного разу ставало все 
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менше і менше. У 1979 р. з випуском на ринок плеєра «Walkman» 

світ дізнався про абсолютно новий спосіб прослуховування музики. 

Sony стала світовим лідером в галузі споживчої електроніки та 

увійшла до історії як перша японська фірма, чиї акції котирувалися 

на Нью-Йоркській торговій біржі. 

У 1983 р. Sony спільно з компанією Philips випустила на ринок 

перші компакт-диски. У кінці 1980-х рр. Sony почала освоювати 

медіаринок, придбавши спочатку звукозаписну компанію (CBS 

Records за $22 млрд в 1988 р.), а потім головну голлівудську 

кіностудію (Columbia Pictures за $4,9 млрд в 1989 р.). Ці придбання 

зробили Sony основною рушійною силою індустрії розваг.              

У 1990 р. Sony випустила близько 500 нових продуктів, тобто 

винаходилось майже дві новинки в день. 

Наприкінці 1994 р. «Соні» представила на Японський ринок 

відому тепер усім першу свою консоль – PlayStation. Серія 

консолей PlayStation впевнено конкурує на світовому ринку. 

Пізніше були випущені наступники цієї консолі – PlayStation 2, 

PlayStation 3, а також портативні PlayStation Portable та PlayStation 

Vita. 

Влітку 2011 р. компанія Sony анонсувала перші фірмові 

планшетні комп’ютери під управлінням мобільної ОС Google 

Android 3.0 Honeycomb. Sony представила пару планшетних 

комп’ютерів під управлінням операційної системи (ОС) Google 

Android 3.0 Honeycomb. Пристрої, що отримали назви S та P, 

відкривають нову лінійку продуктів японського виробника, під яку 

він традиційно виділив суббренд  (Sony Tablet). 

Маркетингова діяльність 

Маркетинг в Sony бере свій початок з Акіо Моріти. Він сказав, 

що успішна компанія повинна володіти трьома різними способами 

творчості: творчістю у винаходах, творчістю в плануванні та 

виробництві товарів і творчістю в маркетингу. Моріта очолював 

компанію довгий час, відповідав за маркетинг та продаж і зумів 

привести її до величезного успіху на ринку. Sony зробила своє ім’я 

на доброму та привабливому дизайні і нововведеннях. Особливу 

роль Sony приділяла зменшенню розмірів продукції і техніки для 

розваг. 
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Творчість в маркетингу для Sony – це не тільки грамотно 

підготовлені рекламні звернення, але і глибоке розуміння покупців. 

Припустимо, в компанії знають, що покупці ігрової приставки 

«PlayStation» полюбляють шукати розгадки і розшифровувати 

приховані повідомлення. Тому сюжет відеороликів з рекламою 

«PlayStation 2» розгортається навколо молодої людини, що 

прогулюється вулицями міста і потрапляє на різні знаки, що 

повідомляють про ті або інші події. У вітрині магазина з’являються 

і манекени, що витягають руки і загадковим чином вказують на 

щось, що повинно ось-ось відбутися. «Головний герой занурений у 

власну ролеву гру. Він повинен іти за підказками, щоб врятувати 

героїню», – говорить Андрю Хауз, старанний віце-президент Sony з 

маркетингу. – В рекламних роликах ми особливо прагнули 

передати  емоції, які, на нашу думку, виникають у людей при  

проходженні наших ігор, – інтригу, передчуття, збудження, паніку, 

полегшення і кінцеве досягнення». 

Маркетинг в Sony включає також оцінку ефективності кожної 

рекламної кампанії. Рекламні ролики «PlayStation»  тривалістю     

30 секунд транслюються перед кожним сеансом в 1800 кінотеатрах, 

в цілому на 8 тис.  кіноекранах. Підрозділ Sony Computer 

Entertainment  America використовує рекламу в кінотеатрах близько 

шести років. «Реклама в кінотеатрах дуже ефективна, – говорить 

Емі Блер, директор з маркетингу товарів. – Причина, з якої ми з 

року в рік працюємо з кінотеатрами, проста: як показують 

дослідження, здатність пригадати рекламу «без підказки» після її 

перегляду неймовірно висока». 

Sony навіть розробила особливе рішення, яке вона продає 

іншим компаніям, що прагнуть оцінити свою маркетингову 

ефективність. Продукт, що одержав назву «eBridge», дозволяє 

маркетологам оцінювати ефективність кампаній та одночасно 

вивчати цільові аудиторії – і все це в одному пакеті. 

Новий продукт – Sony Tablet 

Планшетний комп’ютер Sony S1 виконаний в класичному 

форм-факторі моноблока з 9,4-дюймовим сенсорним дисплеєм.     

S1 працює на платформі NVIDIA Tegra 2, оснащується 

інфрачервоним портом для управління домашньою технікою Sony, 
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а також підтримує стандарт DLNA для обміну медіаданими. 

Роздільна здатність його дисплея становить 1280x800 точок, обсяг 

оперативної пам’яті – 512 Мб і 32 Гб на вбудованому накопичувачі. 

Sony Tablet P працює під управлінням останньої версії Android 

3.2. Модель оснащена фронтальною і тиловою камерами, що 

дозволяють знімати відео та робити фотознімки. А наявність порту 

Micro USB 2.0 і роз’єм для карт пам’яті формату Micro SD спрощує 

копіювання даних з ПК і дозволяє безпосередньо передавати файли 

з цифрових фото- і відеокамер та інших пристроїв. Також ця 

модель дозволяє грати в оригінальні ігри для PlayStation 

(PlayStation ® Certified). 

Sony Tablet P ідеально підходить для подорожей та прогулянок 

у місті. Легкий (372 г) і компактний (габарити пристрою у 

складеному стані – 79 × 180 × 26 мм) цей планшетний комп’ютер 

призначений для обміну даними та використання розважальних 

програм у дорозі. Унікальний дизайн Sony Tablet P відразу ж 

привертає увагу – завдяки наявності двох сенсорних дисплеїв 

діагоналлю 13,9 см (5,5 дюймів). Його можна скласти і з легкістю 

помістити в кишеню або сумку. 

Планшети позиціонуються як інструменти для мультимедійних 

розваг, що підтверджується встановленими засобами для роботи з 

сервісами Sony Qriocity (музика і відео), PlayStation Suite (мобільні 

ігри), і читання Store (електронні книги). Обидва пристрої 

підтримують вихід в інтернет через Wi-Fi і WAN (стільникові 

мережі 3G і 4G). 

Офіційно планшетні комп’ютери Sony ще не надійшли до 

продажу в Україні, проте вже успішно продаються в країнах 

Європи та в Росії. Планується вихід Sony Tablet на ринок України у 

другій половині 2012 року. 

Тенденції ринку портативних комп’ютерів у світі 

Планшетні комп’ютери – сегмент мобільних (портативних) 

комп’ютерів, сформований за рахунок успіхів Apple iPad. На кінець 

2010 р. Apple стала світовим лідером з продажів портативних 

комп’ютерів завдяки iPad. Згідно з даними аналітичної компанії 

DisplaySearch, у IV кварталі американській компанії вдалося 

випередити своїх конкурентів. DisplaySearch вважає планшетні 
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комп’ютери частиною ринку "мобільних" ПК (поряд з ноутбуками і 

нетбуками). За звітний період Apple продала понад                          

10 млн портативних комп’ютерів, з яких 7 млн – планшети iPad.              

Для порівняння, компанія HP продала 9 млн "мобільних" ПК, Acer 

– 8 млн, Dell – майже 6 млн і Toshiba – 5 млн. Цікаво, що окрім 

Apple, свою частку на ринку портативних комп’ютерів збільшила і 

компанія Toshiba (на 15%).  

За даними iSuppli, у 2010 р. у всьому світі було продано        

17,4 млн медіапланшетів і також 2,3 млн планшетів з 

функціональністю повноцінного ПК. Це означає, що в цілому 

ринок планшетів склав 19,7 млн шт. У 2011 р. обсяг продажів 

планшетів вперше перевищив продажі нетбуків (близько 57 млн 

планшетів за оцінками експертів). За прогнозами аналітиків, 

загальна кількість проданих планшетів у 2012 році становитиме   

100 мільйонів одиниць. До 2015 р. за даними iSuppli, попит на 

мультимедійні планшети збільшиться до 202 млн. одиниць.        

При цьому продажі комп’ютерів-планшетів зростуть до 39,3 млн.  

У цілому обсяг ринку планшетів досягне 242,3 млн. штук, тобто 

зросте в 12 разів порівнянні з 2010 р. 

На сьогодні ринок планшетів ділиться на дві нерівні частини:   

є iPad, на який припадає три чверті продажів, і є всі інші.             

Тим часом серед цих "інших" є досить багато цікавих моделей – як 

за дизайном, так і за конструкцією. Велика частина 

"альтернативних" iPad планшетів працює під управлінням 

операційної системи Google Android, частка пристроїв на базі 

інших ОС зовсім незначна. "Андроїдні" планшети в свою чергу теж 

діляться на дві великі категорії: економ-клас і преміум, причому 

якийсь "золотої середини" тут немає. Бюджетні моделі 

відрізняються скромною продуктивністю, в найдешевших часто 

використовуються резистивні сенсорні екрани, а в якості 

операційної системи виступає доволі застаріла версія Android 2.2, 

призначена для смартфонів. Моделі преміум-класу відрізняє 

нетривіальний дизайн, дорогі матеріали, потужна начинка і          

ОС Android 3.0-3.2, яку розробили спеціально для планшетних 

комп’ютерів. 
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Варто зазначити, що сьогодні на ринку основна активність 

відбувається саме в сегменті пристроїв на базі Android OS, які зараз 

заполонили прилавки магазинів. Частка операційної системи 

Android на ринку у третьому кварталі 2010 р. становила 2,3%, а вже 

в наступному кварталі – 22%.  Фахівці компанії Strategy Analylics 

прогнозують, що в майбутньому обсяги продажів Apple iPad будуть 

зростати, але частка продукції компанії на світовому ринку 

зменшиться. Причиною цього вони вважають високу вартість 

пристроїв. Базова версія iPad (без підтримки 3G і з 16 ГБ пам’яті) у 

США коштує $ 499, а це в 2–3 рази більше, ніж значна частина 

покупців може заплатити за нього. Аналітики прогнозують, що 

частка iPad буде й надалі скорочуватися, але не так швидко.     

Якщо порівнювати обсяги продажів iPad і пристроїв на базі 

Android, варто пам’ятати, що iPad виробляє одна компанія, а 

випуском інших займається кілька виробників. Це ж треба 

враховувати і при порівнянні частки продукції на ринку. 

2012 рік на ринку планшетів має бути надзвичайно цікавим та 

насиченим, і пов’язано це у першу чергу із виходом Windows 8, 

який попередньо призначено на другу половину року, появою 

оновленого iPad та загального збільшення пристроїв під 

керуванням OS Android, що перейшла на новий етап розвитку та 

еволюціонувала до 4-ої версії. Керівництво Asus першими 

повідомило, що у третьому кварталі наступного року з’являться 

одразу кілька моделей планшетів із Microsoft Windows 8. Наразі 

зрозуміло, що Microsoft теж не проти збільшити свою частку на 

ринку мобільно-портативних пристроїв. 

Конкуренція з боку «ультрабуків» 

Восени 2011 р. корпорація Intel вивела на ринок перші моделі 

нового класу пристроїв під назвою "ультрабуки". Ультрабуки 

поєднують в собі продуктивність ноутбуків з рисами планшетів. 

Товщина корпусу ультрабуков складає до 2 сантиметрів. Також для 

ультрабуков характерний тривалий час роботи від батареї. Пристрої 

працюють на чіпах Sandy Bridge і оснащуються твердотільними 

накопичувачами. Intel намагається протиставити їх планшетам.  

Intel розраховує, що популярність ультрабукам забезпечить не 

лише портативність, висока продуктивність і тривалий час роботи 



308 

від батарей, а й нові функції, багато з яких уже звичні користувачам 

смартфонів і планшетів. 

За чотири місяці з моменту появи у продажу перших моделей 

Ultrabook, на ринок вийшло вже півтора десятка пристроїв цього 

класу від провідних виробників комп’ютерної техніки – компаній 

Acer, Asus, HP, Lenovo, LG, Samsung, Toshiba. Понад 75 моделей 

ультрабуків – тонких і легких ноутбуків із високою продуктивністю 

– повинні з’явитися на ринку до кінця 2012 року, заявив віце-

президент корпорації Intel Мулі Іден. 

Порівняльна характеристика портативних комп’ютерів 

Що краще для роботи в мобільних умовах – нетбук, ноутбук 

або планшет? Кожен представник гарний у своїй галузі: на нетбуці 

зручно друкувати прямо на колінах, ноутбук може послужити 

заміною десктопу, а планшет можна використовувати для 

перегляду кіно, серфінгу та ігор – аби в магазині додатків було 

відповідний додаток. Розглянемо кожен пристрій більш детально. 

Нетбук являє собою зменшену копію ноутбука з діагоналлю 

дисплея від 7 до 12 дюймів. Оснащений в більшості випадків 

слабким економічним процесором. Бувають і більш потужні, з 

дискретним відеоприскорювачем, але вони й коштують дорожче. 

Перевагою є можливість програвання Full HD-відео і підвищена 

продуктивність. Такі нетбуки називаються субноутбуками. 

Популярними нетбуки стали за рахунок поєднання маленької 

ваги і бюджетної ціни. Зважаючи на зменшення продуктивності, 

нетбуки "живуть" довше порівняно з ноутбуками. Однак на таких 

пристроях вкрай незручно працювати в Microsoft Office (зокрема, 

PowerPoint) і Photoshop – потужності й екрану не буде вистачати. 

У категорію «ноутбуки» входять пристрої з діагоналлю екрану 

від 12,5 дюймів і більше. Це може бути як і MacBook Air 13 так і 

монстроподібний Alienware M18x з 18,4’’ Full HD-екраном. 

Конфігурації залежать від вартості. 

Ноутбук може застосовуватися не тільки для друку тексту в 

офісі, але і як станція для геймера або студія дизайнера, тобто в 

багатьох сферах. Продуктивності вистачає для обробки даних, тим 

більше, для серфінгу в Інтернеті. Однак велика вага, габарити і 

малий час роботи без підзарядки зводять нанівець усю мобільність. 
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Планшети на базі Windows 7 підтримують звичні програми, є 

досить універсальними за рахунок даної ОС. Однак споживають 

багато енергії, тому від батареї "живуть" не довго. Планшети на 

основі ОС Android, iOS та інших подібних систем відзначаються 

тривалим часом роботи, швидкою роботою системи загалом, 

плавним відтворенням Full HD або HD-відео. Приклад - Samsung 

Galaxy Таb. 

Основні переваги планшетників порівняно з ноутбуками та 

нетбуками полягають в маленьких габаритах і вкрай маленькій вазі. 

Інша величезна перевага – дуже тривалий час роботи від батареї. 

Однак є й недоліки: обмежена функціональність – на них не 

набереш великі тексти, бо це доволі незручно. Планшети 

призначені передусім для споживання контенту – соцмережі, відео, 

ігри, серфінг. 

Порівняльну характеристику ноутбуків, нетбуків і планшетів 

наведено у табл. 1. Оцінка проводилася за трибальною системою   

(1 – мінімальна оцінка, 3 – максимальна). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика портативних комп’ютерів 

Порівнювана 

характеристика 

Тип пристрою 

Нетбук Ноутбук Планшет 

Вага 2 1 3 

Час автономної роботи 2 1 3 

Продуктивність 2 3 1 

Габарити 2 1 3 

Сфера застосування (робота з 

документами, відео, Інтернет тощо) 

2 3 1 

Ціна 3 2 1 

Усього 13 11 12 

Переваги ноутбуків і нетбуків над планшетами: 

 Ноутбуки більш продуктивні. Що ж до нетбуків, то тут різниця 

в продуктивності з сучасними планшетами дуже маленька або 

ж взагалі відсутня. 

 Звична всім операційна система Windows. На всіх ноутбуках і 

нетбуках вона вже встановлена, або ж її можна встановити в 
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будь-який час. А планшети майже всі працюють на операційній 

системі Android. Є планшети і з ОС Windows, але, як свідчить 

досвід, працюють вони не дуже добре з цією ОС. 

 Можливість підключення великої кількості периферійних 

пристроїв. Але багато моделей планшетів від різних виробників 

мають повноцінний USB роз’єм, який дозволяє підключати 

флешки, клавіатури, мишки. 

 Звичність до пристроїв такого виду. Багато людей просто не 

хочуть або бояться перейти від звичних усім ноутбуків на 

новий формат планшетних ПК. 

Переваги планшетів порівняно з ноутбуками або нетбуками: 

 Мобільність. Це напевно найголовніша перевага. Планшети 

дійсно дуже зручні, особливо в поїздках. 

 Час роботи від батареї. Планшет в автономному режимі може 

пропрацювати набагато довше ноутбука.  

 Маленькі розміри та вага.  

 Новий, стильний і сучасні вигляд пристрою. 

Ринок портативних комп’ютерів в Україні 

IT-ринок є найбільш швидкозростаючим сектором українського 

ринку побутової техніки та електроніки, який за 2011 р. виріс на 

25,4% (за даними компанії GfK). У дослідженні GfK Technical 

market index наголошується, що ринок IT зростає передусім завдяки 

ноутбукам – їх продажі збільшилися на 50%, а частка ноутбуків в 

IT-секторі склала 69,5%. Всього в третьому кварталі 2011 р. 

українці купили 479,3 тис. ноутбуків на суму 1, 927 тис. грн.         

Це на 64% більше (у фізичному вираженні), ніж у другому кварталі 

2011 року. При цьому частка нетбуків продовжує зменшуватися.             

У поточному кварталі вона склала 12,9% у фізичному вимірі від 

загального ринку мобільних комп’ютерів, що на 2,2% менше, ніж у 

попередньому кварталі. Середня ціна ноутбуків за останній рік 

знизилася з 4700 грн до 4200. Проте, в останньому кварталі падіння 

ціни зупинилося, навіть були зафіксовані 1,2% зростання.  

Продажі стаціонарних комп’ютерів (десктопів) у третьому 

кварталі цього року збільшилися на 41% порівняно з показником 

попереднього кварталу. Їх частка в IT-секторі становить 10%.         

У цілому ринок у третьому кварталі склав близько 153 тис. 
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десктопів на суму 576 млн грн. Середня вартість стаціонарного 

комп’ютера склала 3900 грн.  

Таблиця 2 

ТОП 20 планшетів, що користуються найбільшим попитом 

(за інформацією Hotline.ua) 

Місце Назва 
Частка 

ринку 
Ціна 

1 Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 64Gb 8,36 934 

2 Samsung Galaxy Tab P1000 7,49 530 

3 Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 16Gb 6,36 754 

4 Acer Iconia Tab A500 5,84 553 

5 Samsung Galaxy Tab 10.1 (P7500) 4,8 735 

6 Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 32Gb 4,12 849 

7 Apple iPad 2 Wi-Fi 16Gb 3,96 650 

8 ASUS Eee Pad Transformer TF101 16GB 3,24 527 

9 Samsung Galaxy Tab 10.1 (P7100) 1,85 640 

10 ViewSonic ViewPad 7 1,75 350 

11 
ASUS Eee Pad Transformer TF101 16GB with 

keyboard 
1,61 662 

12 Acer Iconia Tab A501 XE.H6PEN.025 1,6 659 

13 Apple iPad Wi-Fi + 3G 64Gb 1,57 648 

14 Apple iPad 2 Wi-Fi 32Gb 1,4 767 

15 HTC Flyer 16GB 1,35 699 

16 HTC Flyer 32GB 1,34 828 

17 Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0 1,19 373 

18 Globex GU705Т 1,13 248 

19 Apple iPad 2 Wi-Fi 64Gb 1,12 844 

20 
ASUS Eee Pad Transformer TF101 32GB with 

keyboard 
1,06 768 

У другому півріччі 2011 р. український ринок планшетних 

комп’ютерів виріс на 105%, порівняно з попереднім півріччям. 

Всього було продано близько 20 тис. одиниць цих пристроїв. 

Середня вартість планшета знизилася на 8% і становить 4850 грн. 

При цьому дослідники відзначають, що все більшою популярністю 

користуються Android-планшети, а частка пристроїв, що мають 
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вбудований 3G-модуль, в третьому кварталі склала близько 56% від 

всіх планшетів.  

Покупці надавали перевагу 9+ дюймовим планшетним 

комп’ютерам: їх частка на спільному ринку планшетів склала 34%. 

Одночасно стрімко зростає сегмент 10+ дюймових пристроїв – в 

останньому кварталі вони зайняли майже третину ринку.  

За даними Hotline.ua, найбільш популярним планшетним 

пристроєм в Україні за останні три місяці стала топова версія Apple 

IPAD 2, оснащена 3G-модулем і 64 Гб вбудованої пам’яті. У свою 

чергу конфігурація Apple IPAD 2 Wi-Fi + 3G 16Gb зайняла             

3-е місце в рейтингу. Варто відзначити, що в першу двадцятку 

увійшло відразу сім різних модифікацій даного продукту (табл. 2).  

З точки зору операційних систем, в ТОП 20 увійшло                  

7 планшетів на платформі IOS і 13 – на базі Android 3.X і 2.X. 

Опис основних товарів-конкурентів 

Apple IPAD 2 Wi-Fi + 3G 64GB 

Найкраща модель IPad 2 вибилася в лідери. Причини подібної 

популярності планшетів від компанії Apple, криються в наявності 

стильного надтонкого алюмінієвого корпусу, потужної апаратної 

платформи на основі двоядерного процесора Apple A5 з графічним 

прискорювачем і найбільш доброзичливою до звичайного 

користувача ОС IOS 5.  

Samsung Galaxy Tab P1000 

Лідер попередніх трьох місяців – 7-дюймовий Samsung Galaxy 

Tab P1000 – здав одну позицію. Незважаючи на не найбільш 

актуальні характеристики, ця Android-модель до цього часу 

популярна завдяки компактному дизайну, наявності 3G-модема і 

привабливій вартості (близько $ 500).  

Для шанувальників більш просунутих пристроїв компанія 

Samsung пропонує дві версії 10-дюймової моделі Galaxy Tab 10.1 

на основі платформи NVIDIA Tegra 2 і ОС Android 3.0 

(Honeycomb): топова модифікація P7500 (зайняла 5-у позицію) 

коштує близько $ 740, версія без 3G-модуля P7100 (9-й рядок) 

обійдеться на $ 100 дешевше. 

Один з головних конкурентів IPad здав позиції. Якщо влітку він 

стабільно знаходився в п’ятірці лідерів, то зараз інтерес до нього 
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знизився. І в певному сенсі, «завдяки» виходу оновленої версії 

Galaxy Tab 10.1. Середня ціна пристрою – $ 640. 

Apple IPAD 2 Wi-Fi + 3G 16Gb 

Не найбільш «наворочена» модель компанії Apple вибилася в 

трійку лідерів завдяки ціні. За планшет просять $ 754. Є також 

середня за оснащеністю модель Apple IPAD 2 Wi-Fi + 3G 32Gb  з 

Wi-Fi, 3G і 32 Гб пам’яті, яка коштує близько $ 849. 

Революційний девайс  Apple IPAD 2 Wi-Fi 16Gb займає відразу 

4 позиції в ТОП-10. Основні відмінності лише в додаткових 

можливостях і пам’яті. Одна з найпростіших комплектацій – без 3G 

і з 16 Гб внутрішньої пам’яті. Середня вартість – $ 650. 

Acer Iconia Tab A500 

Дуже вдала 10-дюймова модель. Планшет на Android 3.0 

практично не поступається IPad 2 і навіть в чомусь його 

перевершує. Так, він має 1 Гб ОЗУ, замість 512 Мб у планшета від 

Apple, і такі корисні характеристики, як повнорозмірний USB-

роз’єм, металевий корпус і захист дисплея загартованим склом 

Gorilla Glass.  

ASUS Eee Pad трансформатор TF101 16GB 

Планшет відрізняється передусім комплектацією. Він має 

можливість підключення док-станції з додатковими роз’ємами, 

другим акумулятором і апаратною клавіатурою. В результаті 

покупець отримує практично розбірний ноутбук. Середня ціна 

пристрою – $ 527. 

ViewSonic ViewPad 7 

Цей планшет, який працює на ОС Android 2.2, цікавий 

користувачам, перш за все, своєю ціною. Середня ціна – $ 350.     

Це найдешевше пристрій в ТОП-10. 

Sony Tablet на ринку Росії 

21 вересня 2011 р. в Росії стартували продажі першого 

планшета від компанії Sony – Sony Tablet S. А вже 18 січня 2012 р. 

у продаж надійшов Sony Tablet P. 

На відміну від найбільш популярних на ринку планшетів від 

Apple і Samsung, які зазвичай приходять до Росії із запізненням, 

пристрій від Sony надійшов у роздріб майже одночасно з США і 

Європою. Він доступний одразу в декількох великих російських 
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роздрібних мережах. Їх представники, опитані CNews, за 

підсумками першого дня продажів одностайні в тому, що попит на 

Sony Tablet S абсолютно не можна порівняти з ажіотажем, який 

спостерігався на старті продажів iPad. 

Проте Sony розраховує протягом року стати гравцем № 2 на 

ринку планшетів, де з великим відривом від конкурентів лідирує 

Apple. На початку року, за повідомленнями зарубіжних ЗМІ, про це 

заявляв віце-президент групи споживчих пристроїв Sony Кунімаса 

Сузукі (Kunimasa Suzuki). Варто зазначити, що зайняти своє місце 

на планшетному ринку вже намагалися багато виробників, однак 

через неуспіх деякі з них згодом змушені були згорнути продажі 

цих пристроїв. Така доля, наприклад, спіткала HP і Sharp. 

Що ж чекає на новинки Sony на українському ринку 

портативних комп’ютерів? Чи зможуть вони потіснити 

конкурентів? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте мотивації українських споживачів при виборі 

портативних комп’ютерів. Як можна збільшити ринок 

планшетних комп’ютерів відносно товарів-замінників? 

2. Яку стратегію конкурентної поведінки доцільно обрати 

компанії Sony на українському ринку планшетних 

комп’ютерів? Чому? 

3. Запропонуйте концепцію позиціонування Sony Tablet                 

у найбільш привабливих сегментах. 

4. Розробіть рекомендації щодо комплексу маркетингових 

комунікацій для Sony Tablet. Запропонуйте нові нестандартні 

методи та інструменти просування Sony Tablet на українському 

ринку. 

 

Джерела: Teresko J. ASIA: Yesterday’s Fast Followers Today’s Global Leaders // 

Industry Week, February 2004, P. 22-28; Solman G. Sony’s Got Game on Movie, 

TV Screens // Adweek, November 26, 2003; Sony Launches Holiday Ad Blitz // 

Technology Advertising & Branding Report, December 1, 2003. 
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ТОВ “КМК”: шляхи удосконалення стратегії збуту14 

 

О.О. Комяков 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Збутова 

діяльність» та «Маркетингова політика розподілу». Кейс 

присвячений проблемі  розширення можливостей збуту 

металовиробів ТОВ «КМК». 

 

При черговій нагоді керівники ТОВ “КМК” обговорювали 

питання розвитку та вдосконалення результатів своєї роботи. 

Зазвичай такі обговорення носили неформальний та нетрадиційний 

характер: керівники підприємства були давніми друзями, разом 

працювали на заводі “Електроприлад”, разом заснували власний 

бізнес і могли щодня ділитись думками з приводу його подальшого 

розвитку.  

Співвласники підприємства були незадоволені поточними 

обсягами реалізації своєї продукції і ділились поглядами щодо 

можливостей покращення позицій підприємства та розширення 

сфери збуту металоконструкцій. Вони вважали, що цілком 

можливою причиною незначних обсягів реалізації 

металоконструкцій є недосконала систему збуту та розподілу, 

оскільки система отримання замовлень на виконання робіт носила 

пасивний характер.  

Товариство з обмеженою відповідальністю “КМК”, яке 

займається металообробкою та виготовленням металовиробів, було 

створене у Києві у 1996 р. двома ініціативними талановитими 

інженерами. Засновники компанії – люди  з вищою технічною 

освітою і значним досвідом роботи у сфері металообробки – 

вирішили розпочати власну справу, зайнявшись пошуком та 

виконанням невеликих замовлень промислових підприємств на 

виготовлення металевих виробів на ринку м. Києва та в околицях.  

                                                             
14 Назву підприємства змінено 
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Протягом останніх років попит на металообробку та 

металовироби в Україні зростав. Зростання обсягів виробництва 

зафіксоване за всіма основними видами промислової діяльності в 

усіх регіонах України, що свідчить про існування певного 

потенціалу зростання  цього ринку через поступовий розвиток 

промисловості. Також спостерігається збільшення кількості 

компаній сфери послуг, торгівлі, які є основними замовниками 

металовиробів, таких як решітки, огорожі та ін. 

Відповідно, на ринку конкурентами ТОВ “КМК”, з одного 

боку, є фірми, які займаються металообробкою, з другого боку, 

фірми, які виготовляють решітки, огорожі та ін.  

Металообробкою у Києві займаються майже всі заводи 

машинобудівної та металообробної промисловості (наприклад, 

“Радар”, “Більшовик”, “Артем”, завод ім Калініна тощо), також 

існують невеликі компанії. Ці підприємства працюють 

безпосередньо з клієнтами, переважно не користуючись послугами 

посередників. Різниця між ними в тому, як побудований збут на 

підприємстві.  

Великі підприємства мають цілі відділи збуту, професійних 

працівників збуту, велике коло постійних клієнтів, займаються 

активним пошуком нових клієнтів, використовуючи для цього різні 

засоби просування своєї продукції на ринку. Великі виробничі 

об’єднання мають перевагу, оскільки можуть виконувати великі 

замовлення, чого не може робити ТОВ “КМК”. Але воно виконує 

невеликі за обсягами замовлення для невеликих клієнтів, кількість 

яких є досить значною на ринку Києва. До того ж, завдяки 

невеликому штату фірма може встановлювати нижчі ціни, ніж на 

великих підприємствах. Також фірма має можливості проводити 

гнучке ціноутворення для більш повного задоволення потреб 

клієнтів. 

На ринку також існують невеликі структури, які займаються 

посередництвом між замовниками і виробниками за певну плату у 

вигляді відсотку від угоди. Це, як правило, приватні підприємці, які 

співпрацюють з невеликими фірмами металообробки, шукаючи для 

них замовлення. На початку своєї діяльності ТОВ “КМК” 

користувалося їхніми послугами. Але, завоювавши декілька 
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постійних клієнтів, керівництво фірми відмовилося від їх послуг, 

оскільки вони, по-перше, збільшували ціну замовлення для клієнта, 

по-друге, наявність посередника іноді призводила до непорозумінь, 

конфліктних ситуацій (коли посередник давав не зовсім точне 

замовлення, що призводило до певних збитків).  

Щодо виготовлення і збуту кованих металевих решіток, огорож 

та іншої продукції підприємство конкурує з досить великою 

кількістю компаній. На ринку Києва працює 2–3 великі фірми 

(наприклад, “Кузнечный двор”), які виготовляють свою продукцію 

на обладнанні і за технологіями, купленими за кордоном.        

Також існує багато невеличких фірм. Решітки, що виготовляються, 

бувають різні, але найкращими вважаються саме ковані.            

Вони різноманітні за формою, розмірами, дизайном. Ціни, що 

встановлюють виробники, є приблизно однаковими. Тобто 

визначальними на ринку є методи нецінової конкуренції. 

Власники товариства не тримають постійний штат працівників. 

По мірі необхідності для виконання цих невеликих замовлень вони 

залучають працівників-спеціалістів з різних цехів заводу 

“Електроприлад” залежно від специфіки отриманого замовлення. 

Керівники компанії – колишні співробітники цього заводу, тому 

вони  добре знайомі з  його працівниками, знаючи їх як відмінних 

спеціалістів своєї справи. Отже, вони впевнені, що довіряють 

справу професіоналам. Крім того, зважаючи на незначні масштаби 

діяльності компанії та виконання невеликих замовлень, які 

трапляються час від часу, утримувати постійний штат працівників 

недоцільно. 

Продукція ТОВ “КМК” виготовляється із застосуванням як 

власних, так і закордонних технологій. Металообробка 

здійснюється переважно за власними кресленнями керівників 

фірми. Решітки, огорожі та інші конструкції кують на підприємстві 

за німецькою технологією фірми Hёbo. ТОВ “КМК” може 

виготовляти решітки різного дизайну та оформлення за 

побажаннями клієнта. Більша частина елементів при виробництві 

решіток на вікна та подібної продукції виготовляється 

підприємством на власному обладнанні, деякі елементи 

конструкцій закуповуються  у сторонніх підприємств.                  
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Два  виробничі станки були розроблені й виготовлені самими 

власниками фірми. Металообробка та виготовлення металовиробів 

здійснюється або з металу ТОВ “КМК”, який фірма купує на 

міських металобазах та у фірм, що його продають на ринку м. 

Києва, або із матеріалу замовника, що, звичайно, впливає на ціну. 

ТОВ “КМК” не відзначається не дуже активною збутовою 

діяльністю та просуванням своєї продукції. Збутом продукції 

займаються самі власники. Вірніше, власники компанії займаються 

пошуком замовлень на металообробку та виготовлення металевих 

конструкцій, тобто компанія прямо працює із замовниками, не 

звертаючись до послуг посередників. 

Зусилля зі збуту керівників компанії зводяться до підтримання 

контактів з постійними клієнтами, виконання їх замовлень, а також 

замовлень підприємств, які звертаються до них за порадами 

постійних клієнтів. Інколи трапляються замовлення від 

підприємств, які випадково побачили поодинокі рекламні 

оголошення про діяльність ТОВ «КМК». Отже, компанія на 

сьогодні обмежується наявністю неширокого кола постійних 

клієнтів, з якими укладають угоди на виконання робіт протягом 

певного періоду часу та випадковими одиничними замовленнями.  

Структура замовлень фірми така: металообробка становить 

близько 85 % від усіх замовлень (у вартісній оцінці), металовироби 

– 15 %. 

Постійними клієнтами ТОВ «КМК» є компанії, які 

співпрацюють з підприємством на основі укладених 

довгострокових угод. Вони забезпечують до 90% обсягу 

виробництва і доходів підприємства.   

Найбільшими клієнтами за обсягом замовлень на 

металообробку є малі та середні підприємства, що виготовляють 

меблі. Один із найбільших таких замовників – фірма “Дельта” – 

виробник офісних меблів, меблів зі скла для відео- та 

аудіоапаратури – замовляє у товариства металеві кріплення та іншу 

арматуру з металу. Ще один великий постійний клієнт – спільне 

голландсько-українське підприємство «Металхолдінг» – замовник 

різноманітних деталей, які експортуються ним до Німеччини. 
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Обслуговування клієнтів підприємства “КМК” відбувається 

так: зазвичай замовники на металообробку приходять зі своїми 

кресленнями і всією необхідною технічною документацією.     

Якщо товариство може виготовити це замовлення, то 

підраховується його ціна, залежно від обсягу замовлення, 

матеріалу, який використовується, складності виготовлення, обсягу 

додаткових послуг, які хоче отримати клієнт. При обговоренні ціни 

з клієнтом можливе її коригування. Також досягається 

домовленість про інші умови виконання замовлення. 

Оплата замовлень може здійснюватись як готівкою, так і за 

безготівковими розрахунками. Питома вага безготівкових 

розрахунків звичайно більша (85 %). Готівкою розраховуються 

здебільшого малі підприємства або приватні підприємці. Надійні 

постійні клієнти оплачують продукцію переважно після виконання 

замовлення, але за домовленістю з клієнтом можлива і часткова 

передоплата. Ця передоплата виступає як умовний аванс на 

матеріали; може бути як гарантія при роботі з маловідомим фірмі 

клієнтом або тоді, коли фірма має сумніви щодо можливості 

клієнта заплатити за роботу вчасно. 

Щодо замовників металовиробів, то ТОВ «КМК» має угоди з 

трьома невеличкими будівельними бригадами, які споруджують 

дачні будинки, роблять ремонти. Їх замовлення становлять близько 

половини всього обсягу виробництва металовиробів товариства. 

Інша половина – це замовлення господарів дачних будинків та 

власників підприємств сфери послуг (кафе, барів, перукарень, 

казино тощо), які напряму контактують з фірмою.  

Серед обсягів замовлень металовиробів найбільшу частку 

займають замовлення на решітки для вікон (приблизно 50%), 

огорожі та ворота (приблизно 27 %), решта 23 % всього обсягу 

виготовлення металевих виробів – поручні, балкони, ліхтарі, 

підставки та ін.  

ТОВ «КМК» пропонує клієнтам різноманітний дизайн виробів, 

безліч візерунків для решіток на вікна, огорож, які представлені у 

каталозі фірми. Можливе розроблення нового дизайну, якого немає 

у каталозі. Залежно від індивідуальності замовлення розробляються 

необхідні креслення та інша технічна документація. ТОВ «КМК» 
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самостійно робить заміри усіх потрібних розмірів, виготовляє 

замовлення і за домовленістю з клієнтом установлює його.              

У такому випадку ціни та умови виконання замовлень 

визначаються за домовленістю з клієнтом. Оплата, як і в 

попередньому випадку, може бути готівковим і безготівковим 

розрахунком за побажанням клієнта.  

У випадку виготовлення металевих виробів підприємство 

частіше призначає передоплату, оскільки часто йому потрібно 

закуповувати матеріали, запасів яких підприємство не робить.      

До того ж, ці замовники, як правило, маловідомі фірмі.             

Тобто передоплата також виступає гарантією від можливих збитків. 

Щодо заходів з просування продукції, компанія іноді бере 

участь у періодичних галузевих виставках  (“Архітектура та 

побут”) та час від часу подає невеликі рекламні оголошення.  

ТОВ “КМК” пропонує клієнтам високу якість виконання 

замовлень та належний рівень сервісу: за домовленістю з клієнтом 

можливе надання додаткових послуг, таких як розробка креслень, 

вимірювання необхідних для клієнта розмірів решіток, огорож 

тощо у місці їх встановлення, доставка металовиробів та ін.  

Незважаючи на таку пасивну стратегію компанії, належна 

якість виконання замовлень, гарна репутація та професіоналізм 

керівництва дає результати: коло клієнтів поступово розширюється 

завдяки вже існуючим клієнтам, їх відгукам та порадам.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте існуючу стратегію збуту  та розподілу 

підприємства. 

2. Визначте альтернативні шляхи розширення можливостей збуту 

металовиробів ТОВ “КМК” (методи, канали збуту). 

3. Розробіть рекомендації щодо вдосконалення збутової стратегії 

підприємства. 
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«Українська фруктова компанія» у пошуку нових 

ринків збуту  

 

С.О. Солнцев, С.М. Ставська 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Основи 

маркетингу», “Маркетингова цінова політика”, “Збутова 

діяльність”, “Маркетингова політика комунікацій”, 

“Дослідження споживчих мотивацій”, “Поведінка 

споживачів”. 

 

Ластівка на заході сонця! 

Турботами завтрашнього дня  

Переповнено серце. 

(Ісса) 

 

Цього осіннього ранку Святослав Яблонський виїхав на роботу 

раніше звичайного – йому потрібно було обговорити з колективом 

фірми ситуацію, що склалася на плодоовочевому ринку. Він тільки-

но вчора повернувся з Одеси, куди прийшло чергове судно 

навантажене фруктами. Приїхавши в офіс, Святослав скликав 

позапланову нараду. Співробітники зібралися в конференц-залі на 

подив швидко і з неприхованою зацікавленістю чекали оголошення 

результатів поїздки. 

Святослав Олексійович привітав присутніх і відразу перейшов 

до суті справи: 

“Наші закордонні партнери підтверджують репутацію надійних 

постачальників: судно вчасно прийшло в порт, і я особисто 

переконався в тому, що фрукти відповідають заявленій якості. 

Судно з Еквадору йде 21 день; наступне прибуде до Одеси за два 

тижні. Попит на імпортні фрукти продовжує зростати, це особливо 

помітно з наближенням холодного зимового сезону. Але разом з 

ним збільшується і кількість наших конкурентів. Ми розуміємо, що 

фруктовий бізнес є дуже ризикованим: якщо вчасно не укласти 

угоди про збут продукції, компанія зазнає значних збитків”. 
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Святослав Яблонський організував свою фірму 

– «Українська фруктова компанія» («УФК») – у 

1992 р. «УФК» є однією з перших компаній-

імпортерів, що відкрили «фруктовий шлях» до 

України. «УФК» займається постачанням фруктів і забезпечує 

повний технологічний цикл передпродажної обробки продукції. 

Завдяки оснащеності сучасним устаткуванням для зберігання і 

дозрівання фруктів «УФК» ефективно обслуговує клієнтів і 

гарантує високу якість товару. «УФК» поставляє до України в 

основному ті овочі та фрукти, які не вирощують на території нашої 

країни, проте які мають бути невід’ємною частиною раціону кожної 

людини.  

Ринок плодоовочевої продукції в Україні розвивається 

швидкими темпами – цьому сприяють як зростання пропозиції 

якісної сільськогосподарської продукції на місцевому ринку і 

поступове розширення асортименту, так і подальша диверсифікація 

даного ринку. Поява продовольчих супермаркетів і великих 

спеціалізованих плодоовочевих магазинів на українському ринку 

впродовж  останніх років істотно впливала на торгівлю фруктами й 

овочами, особливо  на товарний асортимент і сезонність продажу. 

У зв'язку зі зміною акцентів у раціоні харчування населення у 

бік вітамінізованої їжі рослинного походження споживання фруктів 

зростає з кожним роком. Спершу, коли конкуренція була 

незначною, а кількість споживачів постійно збільшувалася, 

«Українська фруктова компанія» отримувала величезні прибутки. 

Але з часом на ринку з'явилися нові гравці – компанії-імпортери в 

Харкові, Львові,  Донецьку, Миколаєві почали створювати 

серйозну конкуренцію для «УФК». 

 

Компанією керують не лідери, а цілі 

«Українська фруктова компанія» починала свою діяльність з 

початком розвитку ринку бананів, цитрусових і екзотичних фруктів 

у нашій країні, коли з'явилися перші приватні фірми в Україні.     

На сьогодні «УФК» має заслужену репутацію лідера вітчизняного 

ринку, ключовими особливостями якої є динамічний розвиток і 
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максимальна орієнтація на потреби безпосередньо своїх клієнтів та 

кінцевих споживачів в цілому. 

Основна мета компанії – надання українському споживачеві в 

усіх регіонах нашої країни фрукти бездоганної якості за 

оптимально доступною ціною. 

Крім потужної виробничої бази, клієнти і постачальники 

високо цінують професійний сервіс, що надається компанією: 

 доступну об’єктивну інформацію про 

фруктовий ринок та товар, що продається; 

 налагоджену логістику;  

 партнерську підтримку та стабільність 

колективу фірми, що має високий 

професійний рівень. 

«УФК» виокремлює наступні основні принципи в роботі: 

 прагнення завжди виконувати свою роботу краще за всіх, 

використовувати останні технічні досягнення і новаторські 

управлінські рішення;  

 бути відкритими і чесними один з одним та відносно партнерів; 

 знаходитися завжди в русі та перспективному розвитку; 

 прагнення забезпечити прибутковість співпраці для всіх 

партнерів, споживачів, постачальників, співробітників, 

засновників. 

 

Участь «Української фруктової компанії» у виставках 

Участь компанії в промислових виставках є важливим 

чинником розвитку її діяльності, потужним інструментом для 

налагодження міжнародних контактів, впровадження новітніх 

технологій і залучення інвестицій. В рамках аграрно-промислових 

виставок проводяться семінари, спеціальні конкурси інновацій та 

інші заходи, організовані компаніями-експонентами, під час яких 

розглядаються тенденції і перспективи розвитку плодоовочевого 

бізнесу в різних країнах світу. Так, серед вітчизняних компаній, як і  

попереднього року, лише ТОВ "Українська фруктова компанія" 

взяла участь у міжнародній виставці-саміті FRUIT LOGІSTІCA 

2007 в Берліні. Цього року  свою продукцію і послуги на виставці 

презентували 1867 експонентів з 74 країн світу. ТОВ "УФК" 
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неодноразово брала участь у міжнародній конференції-виставці 

«Овочі та фрукти України», яка проводиться щорічно. 

 

Чим корисні банани? 

Банан – король всіх тропічних фруктів. Банан має чудовий 

аромат, смак і легко засвоюється. Більш того, банани – незамінне 

джерело калію в дієтичному харчуванні (2000–4000 мг калію на 

день). У 100 г банана міститься близько 370 мг калія. Завдяки 

високому вмісту у фрукті й шкірці, калій вважається найбільш 

важливою поживною речовиною в банані. Тому, щоб якість фрукта 

була високою, необхідний ретельний контроль за застосуванням 

вуглекислого калія. 

 

Конкуренція наступає  

1. Основними конкурентами ТОВ "УФК" на ринку овочів і 

фруктів України є такі компанії: «Аркадія» (м. Харків), «Тропік» 

(м. Львів), «Фрукти світу» (м. Донецьк). 

ТОВ «УФК» має найбільшу частку ринку – 33 % (рис. 1). 

Річний оборот компанії (2006 р.) становив близько $127 млн. 

Фактично ТОВ "УФК" постачає до 80 % бананів від загального 

імпорту цієї продукції в Україні. Це дає можливість постачати 

продукцію з меншими накладними витратами на одиницю, тому 

ціни на її продукцію є нижчими. 

 
Рис. 1. Конкуренція на плодоовочевому ринку в 2007 р. 

Фірма «Тропік» (м. Львів) займає 19 % ринку; має переваги 

щодо близькості до кордону з Польщею. Проте, дана компанія не 
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ввозить плодоовочеву продукцію морським шляхом, як це роблять 

«УФК», «Аркадія» (м. Донецьк) і «Фрукти світу» (м. Харків). 

«Аркадія» і «Фрукти світу» володіють відповідно 17 % і 8 % 

ринку. Ці фірми близько розташовані до Одеси (нагадаємо, що саме 

до одеського порту прибувають судна з плодоовочевою 

продукцією), але ці компанії розташовані далеко від кордону з 

Польщею. 

ТОВ «УФК» охоплює ширшу географію країн-виробників для 

імпорту фруктів, ніж її основні конкуренти. Завдяки багаторічному 

досвіду роботи на плодоовочевому ринку, прямим контактам з 

виробниками плодів, знанню морських і автотранспортних 

перевезень, наявності технічних і професійних передумов для 

якісного зберігання фруктів і овочів, «УФК», «Фрукти світу» та 

«Аркадія» пропонують своїм клієнтам зручні умови постачань, які 

не мають істотної цінової різниці для споживачів. 

Представництва ТОВ «УФК» знаходяться в кожному регіоні 

України, тоді як кожен з найближчих конкурентів має 

представництва лише в декількох областях країни. 

2. Потенційними учасниками ринку є великі закордонні 

компанії, які займаються постачанням плодоовочевої продукції. 

Зокрема ті, які зазнають збитки із-за насиченості фруктами і 

овочами країнами ЄС, а тому займаються пошуками нових ринків 

збуту. Також потенційними конкурентами є підприємства сектора 

переробки плодоовочевої продукції, які можуть налагодити зв'язки 

з партнерами з країн-виробників продукції і імпортувати овочі і 

фрукти самостійно. 

3. Альтернативою імпортної плодоовочевої продукції є 

постачання овочів і фруктів, що вирощуються в Україні. 

4. Розвиток і розширення мереж ресторанів і готелів, поява 

нових кафе позитивно впливають на конкурентні позиції            

ТОВ «УФК», оскільки з кожним роком дедалі більше 

плодоовочевої продукції споживає саме сегмент HoReCa (готелі, 

ресторани, кафе). 

5. ТОВ «УФК» підтримує та розширює співпрацю з провідними 

експортерами. Географія імпорту охоплює широкий перелік країн-

виробників (Туреччина, Іспанія, Аргентина, ПАР, Кіпр, Бразилія, 
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Еквадор, Гватемала, Коста-Ріка, Чилі, Нідерланди, Італія, Греція, 

Китай, Франція тощо). 

Тропічні фрукти переважно транспортуються морським 

шляхом. Основна кількість овочів поставляється від українських 

виробників, а також імпортується з Туреччини, Іспанії, 

Нідерландів. Отже, ТОВ «УФК» підтримує довгострокові 

партнерські відносини з виробниками плодоовочевої продукції, що 

позитивно відображається на діяльності компанії. 

 

Постачальники 

ТОВ «УФК» тісно співпрацює з провідними експортерами 

плодоовочевої продукції. Географія імпорту охоплює широкий 

перелік виробників. Цитрусові (залежно від сезонності) ввозяться 

морським транспортом з Туреччини, Іспанії, Аргентини, ПАР, 

Кіпру, Бразилії; банани – з Еквадору, Гватемали, Коста-Ріки; гранат 

– з Індії, Єгипту; нектарін – з Іспанії, Македонії, Італії. Яблука, 

обсяги постачань яких дозволяють формувати окремі автомобільні 

партії, ТОВ «УФК» прагне також імпортувати від виробників в 

Чилі, Нідерландах, Італії, Греції, Китаї, Франції. Асортиментні 

партії плодів, зокрема ананасів, винограду, кокосів, манго, авокадо 

і багато інших фруктів і овочі доцільно ввозити автотранспортом з 

Нідерландів, Польщі. Основна кількість овочів поставляється від 

українських виробників, а також імпортується з Туреччини, Іспанії, 

Нідерландів. ТОВ «УФК» підтримує довгострокові партнерські 

відносини з виробниками плодоовочевої продукції. Структуру 

імпорту фруктів в Україну розглянемо на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура імпорту фруктів в Україну в 2005 р. 
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«УФК» пропонує широкий асортимент продукції:  

Фрукти, ягоди: ананас (Коста-Ріка), апельсин (Іспанія, 

Бразилія, Аргентина, Кіпр, Туреччина, ЮАР), кавун (Іспанія), 

банан (Еквадор, Коста-Ріка, Гватемала), виноград (Бразилія, 

Аргентина, Італія, Чилі), грейпфрут (Аргентина, Туреччина, ЮАР), 

диня (Узбекистан, Іспанія), карамбола (Малайзія), ківі (Чилі, 

Греція, Італія), кокос (Кот-д'івуар), лимон (Іспанія, Туреччина, 

Аргентина), манго (Бразилія), мандарин (Іспанія, Італія, Пакистан, 

Бразилія, Аргентина, Туреччина), персик (Іспанія, Греція, Італія, 

Македонія), яблуко (Чилі, Нідерланди, Італія, Греція, Китай, 

Франція), гранат (Індія, Єгипет), груша (Нідерланди, Голландія, 

Аргентина, Італія), лайм (Бразилія), слива (Іспанія), абрикос 

(Іспанія), нектарін (Іспанія, Македонія, Італія), хурма (Бразилія), 

полуниця (Голландія), папайя (Бразилія), фізаліс (Колумбія). 

Овочі: авокадо (Африка, Ізраїль), капуста, кольорова капуста, 

картопля, цибуля, буряк, часник, огірок, помідор, м'ята, стебло 

селери, морква, перець (зелений, жовтий, червоний, помаранчевий), 

кабачок, баклажан, редис, цукіні, петрушка. Основна кількість 

овочів поставляється від українських виробників, а також 

імпортується з Туреччини, Іспанії, Голландії. 

 

Ви знали, що в світі три з десяти бананів ростуть в 

Еквадорі? 

Еквадор є основним експортером бананів у світі, вирощуючи 

неперевершені банани високої якості і вишуканого смаку. 

При цьому всі виробничі процеси відповідають міжнародним 

стандартам про охорону навколишнього середовища. Клімат і 

благодатні ґрунти сприяють тому, що плантаціям в Еквадорі 

достатньо половини циклу фунгіциду, порівняно з виробництвом 

бананів в інших країнах. 

Банани в Еквадорі – це постійна присутність протягом всього 

року близько 180 тис. оброблених гектарів і 12 % робочої сили. 

У Еквадорі вирощують так сорти бананів: Велері, Гранд 

Кавендіш, Гранд Наїн і Лакатен. Основні ринки збуту: США, 

Європейський Союз, Росія, Нова Зеландія, Далекий Схід, Японія і 

Чилі. Еквадор також експортує напівфабрикати, такі як бананове 
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пюре, бананову муку, зневоднені банани і бананові чіпси. Подібним 

чином Еквадор пропонує екологічно чисті банани, також доступні 

протягом усього року. Розглянемо динаміку експорту бананів з 

Еквадору (рис. 3), який зріс у п’ять разів за останні 20 років. 

 
Рис. 3. Динаміка експорту бананів з Еквадору 

 

Як розвивався плодоовочевий ринок у світі 

За останню чверть століття світове виробництво плодоовочевої 

продукції більш ніж подвоїлося. Якщо в 1980 р. світове 

виробництво плодоовочевої продукції становило 0,62 млрд тонн, то 

до 2003 р. воно зросло до 1,32 млрд тонн, а в 2006 році становило 

близько 1,47 млрд тонн. Експорт бананів зріс у п’ять разів за 

останні 20 років. 

Збільшення виробництва плодоовочевої продукції 

спостерігається в основному в країнах, які розвиваються, а в 

розвинених країнах воно стабільне або має тенденцію до зниження. 

Від економічного розвитку країни залежить рівень технологій – в 

країнах, які розвиваються, з низькою вартістю робочої сили рівень 

технологічного оснащення виробництва набагато нижчий. 

Лідером серед імпортованих до України фруктових культур є 

банан. Споживання бананів зараз становить близько 5,7 кг на 

українця в рік. Проте порівняно з країнами ЄС і США, де 

споживання бананів становить у середньому 11 кг і 13 кг на людину 

в рік відповідно, ринок України далекий від насичення. Динаміку 

обсягу ринку імпортних овочів і фруктів відображає наступний 

графік (рис. 4): 
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Рис. 4. Динаміка розвитку фруктового ринку України 

За 2006 р. місткість ринку імпортних овочів і фруктів в Україні 

збільшилась на 20–25%. Таким чином, імпорт тропічних фруктів 

склав 630–650 тис. т (рис. 5). На банани, апельсини, мандарини та 

лимони українці витратили приблизно $130 млн, на інші тропічні 

плоди (ананаси, манго і т.п.) – $100 млн. Таким чином, за 2006 р. 

попит на імпортні плоди виріс на 30–40%. 

 
Рис. 5. Структура ринку імпортної плодоовочевої продукції в 

Україні, 2006 р. 

 

Фактори, що впливають на процес ціноутворення: 

1. Ціни. Всі компанії-імпортери прагнуть понизити витрати на 

купівлю і транспортування плодоовочевої продукції і є достатньо 

чутливими до їх ціни. 
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2. Надання продукції з відстроченням платежу.                     

Для споживачів плодоовочевої продукції є важливими умови 

платежу і терміни відстрочення платежу. 

3. Розмір націнки. Кожна компанія встановлює розмір націнки 

на продукцію, залежно від витрат, які вона понесла при купівлі, 

транспортуванні плодоовочевої продукції. 

4. Терміни виконання замовлення. Залежно від типу продукції і 

її обсягів, компанії виконують замовлення в середньому до семи 

днів. 

5. Широта асортименту (кількість позицій продукції). 

Асортиментний ряд плодоовочевої продукції, який має компанія, 

зазвичай нараховує більш ніж 45 найменувань.  

6. Імідж компанії. Споживачі плодоовочевої продукції надають 

перевагу співпраці з відомими постачальниками, які мають хорошу 

репутацію і відоме ім’я на ринку. 

7. Сортність плодоовочевої продукції. Споживачі бажають 

купувати продукцію вищого і першого сортів. 

8. Забезпечення технологічного циклу передпродажної обробки 

продукції. Компанії-імпортери плодоовочевої продукції переважно 

здійснюють повний технологічний цикл передпродажної обробки 

продукції (миття, сортування, пакування, охолоджування, газація і 

ін.). 

9. Технологічні ресурси підприємства. Компанії-імпортери 

плодоовочевої продукції мають сховища з регульованим газовим 

середовищем, використовують такі технології газації: «banavac», 

«polypack», «Hіgh dencіty», «SmartFresh» та ін. 

10. Географія охоплення ринку. Залежно від ширини географії 

охоплення ринку, зокрема від кількості представництв на території 

країни, відбувається організація збуту плодоовочевій продукції. 

11. Наявність сайту. Зі збільшенням користувачів мережі 

Інтернет збільшується потреба висловлювати інформацію про 

діяльність компанії на власному сайті. 

12. Кваліфікація працівників. Від того, наскільки 

кваліфікованим є персонал компанії, залежить ефективність її 

діяльності в цілому. 
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13. Діяльність маркетингової служби (зокрема щодо 

організації прямого збуту продукції до ресторанів).                       

Від ефективності роботи відділу маркетингу залежить розробка 

продуктово-ринкової стратегії компанії і безпосередньо прибуток, 

який отримає компанія. 

14. Частка ринку. Конкурентну силу компанії, величину її 

можливостей демонструє частка ринку, яку вона займає. 

За типом конкуренції плодоовочевий ринок олігополістичний; 

кількість споживачів активно зростає, а кількість імпортерів є 

незначною; прибутковість висока; характерна нецінова 

конкуренція; вхідні бар'єри високі: оренда судна, використання 

новітніх технологій щодо правильного транспортування і 

зберігання плодоовочевої продукції є дорогими. 

 

Будь-яка вершина – це завжди край прірви 

Створення розгалуженої інфраструктури є одним з основних 

стратегічних напрямів в розвитку компанії. На сьогодні 

представництва «УФК» розташовані в кожному регіоні України. 

Маючи найякіснішу інфраструктуру на території України, 

розгалужену мережу філіалів, а також поставляючи продукцію 

практично у всі найбільші мережі країни, компанія активно сприяє 

здоров’ю нації. 

«Українська фруктова компанія» пропонує на вибір покупців 

широкий асортимент продукції високої якості, що охоплює десятки 

найменувань фруктів і овочів, які імпортуються з провідних країн-

виробників. 

Отже, компанії потрібно розібратися в причинах виникнення 

проблем зі збутом продукції.  Керівництво «УФК» не розуміє, чому 

їх клієнти переходять до конкурентів і не відчувають різниці між 

різними постачальниками. «Невже вони не розуміють, що лише ми 

можемо надати бездоганну якість продукції?», – спантеличено 

роздумував Святослав Яблонській. «Ми не раз нагадували 

споживачам про те, що фрукти й овочі за оптимально доступною 

ціною можна купити тільки в «УФК», та й сервіс наша фірма надає 

вищого класу... Чому нам не вдалося вплинути на переваги 

споживачів тим, що ми вже понад 10 років успішно працюємо на 
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ринку? Втім, якщо ситуація не змінитися, то про яку успішність 

може йти мова? Треба неодмінно утримати позицію лідера на 

ринку, інакше згуртовані дії конкурентів дозволять їм 

перерозподілити між собою нашу частку ринку». 

«УФК» уклала контракти з іноземними постачальниками на 

рік, але компанії не вдається реалізовувати такі великі обсяги 

плодоовочевої продукції. Оскільки овочі та фрукти є продуктами, 

які швидко псуються, щоб відшкодувати хоч якусь частину витрат 

«УФК» доведеться продавати їх за заниженими цінами. А розрив 

контрактів з виробниками-експортерами потребуватиме не тільки 

фінансових витрат, але й негативно вплине на репутацію компанії. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначити чинники, що впливають на формування харчової 

моделі українського споживача. 

2. Провести SWOT-аналіз ТОВ «УФК». 

3. Виявити найпривабливіші напрями зростання компанії. 

4. Запропонувати можливі маркетингові стратегії ТОВ «УФК». 

5. Оцінити структуру ринкового попиту на плодоовочевому 

ринку. 
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Український інтернет-провайдер“WEB”: як вижити 

в умовах високої конкуренції?15 

 

О.О. Комяков 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Збутова 

діяльність», «Маркетингова політика розподілу», 

«Маркетинг послуг». 

 

Сидячи за кермом новенького авто, молодий директор однієї з 

компаній, які надають послуги доступу до мережі Інтернет на 

українському ринку, несподівано почув по радіо звуки улюбленої 

рок-опери. Увімкнувши голосніше, та насолоджуючись мелодією 

він згадував, як п’ять років тому вони з друзями закінчили 

“Київський політехнічний інститут” і вирішили заснувати свій 

бізнес, прагнучи досягти великих успіхів. 

Але, на жаль, життя, зі своїми стрімкими поворотами, внесло 

корективи у плани та мрії. За п’ять років діяльності компанія після 

стрімкого злету почала відчувати шалений тиск з боку конкурентів, 

і як наслідок, зіткнулася з проблемою падіння обсягів збуту. 

Вчора на нараді зі своїми партнерами вони обговорювали 

подальшу стратегію діяльності компанії. Було висунуто 

пропозицію розширити сферу діяльності компанії і працювати не 

лише на ринку корпоративних клієнтів (промислових виробників, 

фінансових організацій, державних установ), на яких зараз 

орієнтуються діяльність компанії, але й спробувати свої сили в 

обслуговуванні приватних користувачів мережі Інтернет. Наявність 

вільних потужностей (достатня кількість телефонних ліній та 

широка пропускна здатність) дозволяє втілити ідею в життя, 

запропонувавши користувачам інтернет-картки. Але виникає 

питання, як їх краще розповсюджувати. 

                                                             
15 Назву компанії змінено 
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Послуги інтернет-провайдера дозволяють користувачам 

здійснювати доступ до сервісів мережі Інтернет. Для здійснення 

доступу є декілька варіантів підключення. 

1. Доступ за допомогою комутованих телефонних ліній або 

робота в режимі Dial-up. Для доступу до мережі користувачу 

спочатку потрібно додзвонитися до провайдера, на шляху від 

компанії до серверу провайдера дані будуть переключатися 

(комутуватися) з лінії на лінію на АТС. Цей спосіб є найдешевшим, 

але найменш продуктивним і надійним. 

2. Доступ за допомогою протоколу UUPC або поштовий 

пакет. Цей вид підключення робить доступними для споживача      

Off-line сервіси, тобто можлива лише робота з електронною 

поштою. 

3. Доступ за виділеними телефонними лініями. У цьому 

випадку користувач орендує реальну пару проводів, які з’єднують 

модем клієнта та провайдера. Проводи, які йдуть через АТС, 

з’єднаються тільки для цього користувача, тому, знявши трубку, 

користувач зразу почує модем провайдера.  Цей спосіб дорожчий за 

dial-up, але значно підвищує швидкість дозвону та доступу. 

4. Підключення через супутникові канали. Працюючи в цьому 

режимі, запит в Інтернет від користувача відправляється наземним 

каналом, а відповідь приходить через супутник прямо на антену 

клієнта. Цей вид підключення гарантує високу надійність зв’язку та 

найвищу швидкість доступ за межі провайдера. 

Технічними показниками, які обумовлюють якість, є: 

1. Номери телефонів віддаленого доступу (267, 238, 241, 247 всі 

цифрові); 

2. Кількість вхідних ліній – 50 (5+5+10+10+10+10 серійних); 

3. Тип вхідних модемів – IDC на 33,6 Кбіт/с, адаптованих до 

нашого телефонного бездоріжжя, містить передові системи захисту 

від шумів. 

4. Пропускна здатність зовнішніх каналів – 128 Кбіт/с – 

“Infocom” (Київ), 1 Мбіт/с – “LuckyNet” (Київ). 

Серед клієнтів компанії переважають великі підприємства та 

організації, серед яких: Центральна бібліотека імені Вернадського, 

ліцей “КПІ”, газети “Зеркало недели”, “Аргументы и факты”, 
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фінансово-промислова група “Brinkford”, представництва в Україні 

іноземних компаній, серед яких: “OSTcomputers”, “Diawest”, 

“Softer”, а також радіо “Континент”. Усі ці підприємства та 

установи відзначають якість послуг та переваги роботи з “WEB”, 

що допомагає створенню високого іміджу фірми на ринку. 

Прагнучи надавати своїм клієнтам високошвидкісний зв’язок, 

забезпечувати легкість дозвону та якісну технічну підтримку, 

компанія постійно нарощує потужності і використовує 

найсучасніше обладнання. Динаміка збільшення потужностей 

наведена у табл. 1: 

Таблиця 1 

Динаміка збільшення потужностей компанії “WEB” 

       Змінні 

 

Роки 

АТС 

віддаленого 

доступу 

Кількість 

вхідних 

ліній 

Тип 

модему 

Зовнішні канали 

біт/с 

1997 247 10 IDC (33,6) 
256 К – «LuckyNet» 

33,6 – «Укртелеком» 

1998 241, 247 30 IDC (33,6) 

256 К – «LuckyNet» 

33,6 – «Укртелеком» 

64 К – «Інфоком» 

1999 
267, 238, 

241, 247 
50 IDC (33,6) 

128 К – «Інфоком»,  

1М – «LuckyNet» 

2000 
267, 238, 

241, 247 
50 IDC (33,6) 

128К – “Укртелеком” 

1М – “LuckyNet” 

2М – “Адамант” 

 

На ринку послуг доступу в мережу Інтернет останнім з часом 

посилюється конкурентна боротьба, і в умовах невисокої 

рентабельності бізнесу ледве не єдиним засобом боротьби за 

клієнта залишається розширення сервісу. При цьому сервіс 

розглядається як система заходів з обслуговування покупців.     

Його основна мета полягає в тому, щоб запропонувати споживачам 

існуючі послуги доступу до мережі Інтернет та надати їм допомогу 

в отриманні найбільшої користі від використання сервісів мережі 

Інтернет. Збільшення значущості сервісних послуг для 

користувачів обумовлено такими причинами: 
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 зростанням конкуренції на все більш насиченому ринку 

інтернет-провайдерів; 

 створенням та профілізацією сервісних центрів; 

 зростаючим бажанням споживачів вирішувати проблеми, які 

виникають у процесі використання послуг інтернет-

провайдерів; 

 розширенням обізнаності користувачів щодо функціонального 

призначення мережі Інтернет і послуг провайдера. 

Основними функціями сервісних послуг, як інструменту 

маркетингу, є залучення нових клієнтів, підтримка існуючих та 

інформування потенційних споживачів мережі Інтернет про 

переваги компанії. Варто зауважити, що якщо поштові та 

інформаційні послуги, а також послуги зв’язку можуть виступати 

винятково як сервісні послуги, то послуги web-хостінгу, web-

дизайну та web-реклами, які зараз провайдери пропонують 

додатково при покупці прямих послуг доступу до мережі Інтернет, 

можуть бути послугами окремої асортиментної групи, що 

дозволить збільшити кількість клієнтів. Прагнучи зберегти свої 

конкурентні позиції, компанія “WEB” намагається постійно 

розширювати перелік сервісних послуг. У її арсеналі є послуги  

web-хостінгу, серед яких: 

 реєстрація сторінки користувача на своєму сервері; 

 реєстрація віртуального серверу виду www.name.kiev.ua і 

поштового домену виду name.kiev.ua; 

 підтримка віртуального серверу виду www.name.kiev.ua; 

 підтримка інформації. 

А також послуги зв’язку: переадресація пошти; динамічне 

виділення ІР з блоку адрес Web; маршрутизація поштового домену 

виду name.kiev.ua на адресу name@web.ua при підключенні в 

режимі dial-up. 

Останнім часом намітилася тенденція збільшення кількості 

корпоративних замовників, які бажають отримувати увесь набір 

послуг мережі з одних рук. Також ринок характеризується появою 

користувачів, які при виборі провайдера мотивуються критерієм – 

надійність сервісу. У цих умовах перелік сервісних послуг компанії 

“WEB” є не досить широким, що обумовлює ризик втрати клієнтів, 
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особливо представництва іноземних компаній, оскільки, за даними 

PC Week, західні користувачі найважливішим показником роботи 

провайдера називають продуктивність сервісу. 

На момент виходу компанії “WEB” на ринок кількість фірм, які 

пропонували подібні послуги на ринку міста Києва, була обмежена 

(близько 10 компаній), тоді як попит явно перевищував їх 

можливості, відповідно проблеми з користувачами не існувало, і 

розроблений компанією асортимент послуг повністю відповідав 

вимогам споживачів. Це дозволило компанії стати одним із лідерів 

ринку. Компанія зосередила усі свої зусилля на технічних 

характеристиках зв’язку, вважаючи, що висока якість послуг є 

запорукою успішного збуту. 

На сьогодні на ринку послуг інтернет-провайдерів працює 

близько 300 компаній, що обумовлює високу інтенсивність 

конкуренції. Особливо гостра конкуренція спостерігається на ринку 

приватних користувачів. Зростання інтенсивності конкуренції 

змушує провайдерів удосконалювати та підвищувати якість послуг, 

а також розширювати асортимент за допомогою нових видів 

послуг, зокрема пропонувати інтернет-картки. В умовах 

інтенсивної конкуренції у 2000 р. компанія “WEB” вперше 

зіткнулася з проблемою падіння обсягів збуту, вирішивши її 

шляхом зменшення ціни майже у півтора рази, що дозволило 

зберегти існуючих постійних клієнтів, але серйозно не вплинуло на 

збільшення кількості нових користувачів. Зазначимо, що на 

сьогодні інвестиційна привабливість галузі зростає. Інвесторів, які 

бажають вкласти гроші у галузь, можна записувати у чергу, при 

цьому це навіть не завжди інвестори, а часто посередники, яким 

доручили знайти привабливі інтернет-проекти в Uanet. Існує мода в 

усьому світі, але перевагу віддають вкладанню коштів не в 

Німеччину чи Польщу, там уже “немає де яблуку упасти”, а 

наприклад, у Росію, в якій зараз скуповуються цілі портали, і в 

Україну, де це поле ще незоране. З одного боку, це розширює 

можливості компанії отримати інвестиції на вдосконалення 

технічної бази для підвищення якості послуг, а з іншого – несе 

небезпеку. Так, наприкінці 1999 р. в Україні стартував один з 

найбільших в її історії інтернет-проектів, інвестором якого 
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виступив фонд Societe Generale Ladenburg Thalmann. Реалізацією 

проекту, мета якого – створення найбільшого в Україні провайдера 

інтернет-послуг (ISP) і розвиток електронної комерції, займеться 

холдінгова компанія           Naddima Groupe, в яку входять два 

українські інтернет-провайдери – “Rellcom Україна” та “IP 

Telecom”, яка на сьогодні, маючи ціль залучення максимальної 

кількості клієнтів, застосовує демпінгові ціни, тим самим 

змушуючи інші компанії знижувати ціни для утримання клієнтів.  

Іншу небезпеку діяльності компанії становить скасування 

ліцензування послуг доступу в Інтернет, що призвело до 

полегшення процедури виходу на ринок нових сервіс-провайдерів. 

У ситуації, коли інтернет-провайдером може оголосити себе 

кожний, якість послуг ніким не гарантується. Відповідно, 

зневірений користувач йде з ринку, престиж операторів падає, а 

розвиток вітчизняної інтернет-індустрії гальмується.                   

Слід зауважити, що невеликі фірми-постачальники послуг Інтернет 

пропонують низькі ціни і до кожного клієнта ставляться досить 

уважно. Отже, користувачі (а це фізичні особи, особливо 

тінейджери та студенти), які полюбляють розважальні ресурси, 

різноманітні чати, із задоволенням звертаються до маленьких 

компаній, у результаті великі провайдери втрачають клієнтів, 

частка яких у загальній кількості користувачів мережі складає 

близько 50 %, і які дають провайдеру 25% доходу. 

На сьогодні залучення нових клієнтів відбувається переважно 

за рахунок рекомендацій існуючих, які працюють з компанією уже 

декілька років, відзначаючи якість її послуг. Це переважно 

корпоративні клієнти, а також іноземні громадяни, що мешкають на 

території України. Процес пошуку нових клієнтів керівництвом 

компанії майже не ведеться. Дослідження ринку показало, що 

характеристиками, якими керуються споживачі на промисловому 

ринку при виборі інтернет-провайдера за ступенем важливості 

розподіляються так: швидкість зв’язку, надійність з’єднання, 

вартість послуг, можливість отримання консультаційних послуг, 

конфіденційність зв’язку, відомість марки та умови оплати.     

Варто при цьому зауважити, що найбільш поширеними недоліками 

послуг існуючих на ринку ISP було названо низьку швидкість 
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передачі даних, невисокий рівень надійності з’єднання та високу 

вартість послуг доступу до сервісі мережі Інтернет. Що стосується 

компетентності людей, які приймають рішення про вибір інтернет-

провайдера, то можна сказати, що переважно це фахівці у сфері 

інформаційних технологій, тобто вони мають необхідну 

інформацію та навики. І хоча зрозуміло, що кожен клієнт передусім 

бажає заощадити кошти, проте потреби різних груп користувачів 

суттєво відрізняються. Для абонентів, які використовують лише 

електрону пошту (їх кількість суттєво зменшується з кожним 

роком, у зв’язку із запровадженням більшістю провайдерів єдиної 

погодинної оплати за підключення, незалежно від способу доступу 

до мережі), найбільш важливі такі показники роботи провайдера, як 

постійна наявність вільних модемних входів, збереження 

електронної пошти та відсутність обмежень на обсяг повідомлень. 

Користувачі, підключені до мережі в режимі on-line через 

комутовані канали, понад усе, окрім постійної наявності вільних 

модемних входів, зазвичай зацікавлені у швидкості передачі даних. 

На цей показник впливають якість лінії зв’язку, тип модемів 

користувача та провайдера, завантаженість та продуктивність 

серверів провайдера, пропускна здатність зовнішніх каналів. 

Для більш “продвинутих” абонентів, які розміщують на вузлі 

провайдера власну інформацію, важливі додаткові послуги – 

постійні інтернет-адреси, цілодобова технічна підтримка. І нарешті, 

клієнтів, підключених через виділену лінію (без використання 

телефонної мережі загального користування), а це як правило 

крупні промислові підприємства або фінансові організації, 

цікавлять можливості отримання всього комплексу послуг доступу 

до мережі Інтернет з одних рук, надійність їх постачальника та 

професіоналізм персоналу провайдера. 

На сьогодні загальна кількість користувачів послуг компанії 

“WEB” становить близько 500 клієнтів. При цьому дві третини з 

них – це корпоративні користувачі, решта – приватні. Приватних 

користувачів можна поділити на три категорії: 

 професіонали, які використовують бізнес-ресурси та сервіси.  

За кількістю їх 40–45 %, але вони дають провайдеру 70% 

доходу. Ті ж 70 % від кількості таких користувачів складають 
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ІТ-спеціалісти, а 30 % – люди інших професій (лікарі, трейдери, 

дистріб’ютори та ін.); 

 тінейджери, які полюбляють розважальні ресурси, особливо 

різноманітні чати. За кількістю їх понад 50 %, але вони дають 

провайдеру лише 25 % доходу; 

 користувачі, які ще тільки знайомляться з мережею Інтернет і 

зазвичай виростають у професійних користувачів. Їх приблизно 

5 %, і приносять вони лише 5 % доходу. 

Беспосередньо ж процес збуту на фірмі відбувається так: 

клієнт, дізнавшись про компанію (за рекомендацією колег), 

телефонує або приходить до офісу, де його зустрічає один з трьох 

менеджерів по роботі з клієнтами, які за фахом є спеціалістами з 

комп’ютерної техніки. Клієнта знайомлять з асортиментом послуг, 

пропонуючи стандартизовані пакети, вартість яких включає певну 

кількість годин, а кожна додаткова година роботи у мережі 

Інтернет оплачується за підвищеними тарифами. Основна увага при 

веденні розмови з майбутнім клієнтом акцентується на технічних 

параметрах якості (розташування телефонів віддаленого доступу 

провайдера на цифрових АТС, кількість вхідних ліній, тип вхідних 

модемів, пропускна здатність зовнішніх каналів тощо). Менеджери 

по роботі з клієнтами безпосередньо підпорядковуються директору 

компанії і отримують фіксовану заробітну плату. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте сильні та слабкі сторони компанії “WEB”, 

загрози та можливості її діяльності. 

2. Оцініть проблему, з якою зіткнулася компанія “WEB”. Які Ви 

бачите шляхи подолання цієї проблеми? 

3. Визначте шляхи підвищення ефективності збутових операцій. 

4. Які, на Вашу думку, методи продажу доцільно 

використовувати компанії? 

5. Чи доцільно компанії “WEB” випускати інтернет-картки?  

Якщо “так”, які канали розповсюдження Ви можете 

запропонувати для реалізації цієї ідеї? 
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Хлібозавод «Нива»: проблеми реорганізації збутової 

діяльності16 

 

О.О. Комяков 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Збутова 

діяльність» та «Маркетингова політика розподілу». Кейс 

присвячений проблемі розподілу продукції підприємства.  

 

Хлібозавод “Нива” (далі – хлібозавод), розташований у 

Вінницькій області, є виробником хлібобулочних та кондитерський 

виробів, асортимент яких з кожним роком зростає. Підприємство 

реалізує свою продукцію у селах та містечках Могилів-

Подільського, Чернівецького та Муровано-Куриловецького районів 

Вінницької області. Реалізація продукції хлібозаводу здійснюється 

як шляхом торгівлі у місті через фірмову мережу, так і шляхом 

виїзної торгівлі. Але, незважаючи на те, що хлібозавод є 

найбільшим виробником хлібобулочних та кондитерських виробів 

у регіоні та має найширший асортимент продукції, підприємство 

зіткнулось із серйозною проблемою розподілу. Протягом 

останнього періоду часу торгівля через мережу фірмових точок 

несе великі збитки, що призводить до їх закриття та скорочення 

реалізації продукції підприємства. Хлібозавод втратив більшу 

частину ринку збуту та опинився у кризовому становищі. 

 

Історична довідка 

Хлібозавод був заснований у 1969 р. на території колишньої 

військової частини. Основна спеціалізація заводу – виготовлення 

хлібобулочних виробів. Для виробничих потреб на підприємстві 

були створені виробничі цехи, обладнанні новим на той час 

устаткуванням, створена вся необхідна інфраструктура для 

безперебійного та потужного виробництва продукції. За часів 

Радянського Союзу підприємство цілком забезпечувало продукцією 

                                                             
16 Назву підприємства змінено 
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місто Могилів-Подільський, а також населені пункти району, 

поставляло вироби в міста та села Молдови. 

У 1996 р. підприємство було приватизоване, ставши відкритим 

акціонерним товариством. Після цього було здійснено емісію акцій 

на суму статутного фонду у розмірі близько 148 тис. грн, і 

підприємство розпочало свою виробничу діяльність. 

 

Сучасний стан хлібозаводу 

Від минулих часів у власність підприємству надійшли будинки, 

господарські споруди, різноманітне виробниче устаткування: 

тістозмішувальні, фасувальні та формовочні машини, печі, 

растоїчні шафи та інше, транспортні засоби, інструменти та 

інвентар. Уся ця “спадщина” потребувала детального аналізу, 

оскільки стан основних фондів підприємства визначає його 

матеріально-технічну базу та виробничі потужності. Головною 

метою аналізу основних засобів був пошук резервів щодо їх 

кількісного та якісного удосконалення, а також визначення шляхів, 

які б забезпечували зростання ефективності використання наявних 

основних фондів. Результати аналізу виявились на дуже втішними, 

оскільки виявилось, що машини та обладнання є придатними лише 

на 22 %, транспортні засоби – на 54 %, інструменти, прилади та 

інвентар – на 53 %, що по суті означало те, що основні виробничі 

фонди зношені, морально застарілі та потребують оновлення та 

заміни на більш якісне обладнання. У структурі підприємства 

активна частина виробничих фондів складає 30,4 % їх загальної 

суми , а їх фізичний знос – 70 %. 

Аналіз технічного стану виробничих потужностей виявив, що 

наявні виробничі потужності підприємства задіяні лише на 10 %. 

Тоді як основні виробничі об’єкти – хлібопекарні печі – при 

нормальній потужності підприємства розраховані на випуск 45 т 

хлібобулочних виробів на добу, печі задіяні лише на 8,9 %, 

оскільки випуск продукції залежить від замовлення.                  

Тому, фактичний випуск продукції становить 4 т готової продукції 

на добу. Виробничі бункера для зберігання борошна, нормальний 

запас яких повинен забезпечувати безперебійний виробничий цикл 

при нормальній виробничій потужності, задіяні на 17,7 %, 



343 

тістозмішувальні машини, тістовикидувачі, тістоділильні машини 

та інше допоміжне обладнання, що обслуговує процес виробництва, 

завантажено на 10 %, оскільки цей процес залежить від роботи 

хлібопекарних печей.  

Транспортні засоби – в основному автофургони ГАЗ-54, ГАЗ-

52 – займаються розвезенням хлібу конкретним замовникам. 

Транспортні засоби задіяні на 70 %, машини розвозять незначні 

партії хлібу у велику кількість торгових точок на близькі відстані, 

до того ж мають місце значні матеріальні втрати палива, що 

характеризує не оптимальне використання транспортних засобів 

підприємства. 

Дизельна підстанція, що працює на підприємстві, 

використовується для виробничих потреб лише в аварійних 

випадках для забезпечення безперебійного виробничого процесу. 

Котельня, в якій знаходиться три парових котли, функціонує 

постійно, а значні втрати палива не зіставляються із виходом 

готової продукції. 

Але, незважаючи на наявність певних проблем, виявлених під 

час аналізу, техніко-економічні показники діяльності підприємства 

в цілому є задовільними. 

Планові завдання з випуску та реалізації продукції, які були 

поставлені перед підприємством на початку минулого року, не були 

виконані в повному обсязі. Фактичні показники виробництва хліба 

становили лише 61,5 % від планових показників. Головними 

причинами, що призвели до такого стану речей, є : 

 підвищення цін на борошно, напівфабрикати та сировину, що в 

свою чергу призвело до збільшення собівартості, а також 

оптових та роздрібних цін на продукцію; 

 зниження купівельної спроможності населення; 

 виникнення вагомої конкуренції на аналогічну продукцію з 

боку малих приватних пекарень; 

 нестабільна фінансово-кредитна та податкова політика 

держави. 

 

Основна номенклатура продукції складається з таких 

найменувань: 
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 Хліб білий, 1с, формовий; 

 Хліб “Дарницький”, формовий; 

 Батон “Нарізний”, вищий сорт; 

 Торт “Київський”; 

 Інші хлібобулочні та кондитерські вироби. 

 

Варто зазначити, що уся виготовлена підприємством продукція 

реалізується, тобто суттєвих відхилень між обсягами випуску та 

обсягами реалізації готової продукції на підприємстві не було, 

також немає незавершеного виробництва та залишків готової 

продукції на складах. Всю випущену продукцію підприємство 

реалізує під замовлення конкретним покупцям та споживачам 

хлібобулочних виробів. Виробництво продукції підпорядковане 

попиту, і збільшення обсягів виробництва прямо пропорційно 

залежить від збільшення обсягів реалізації, тобто розширення 

ринку збуту. 

Щодо собівартості одиниці хлібобулочної продукції, то 

найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат має сировина (59 % 

борошно та 2,27 % допоміжна сировина – разом близько 62 % 

витрат), паливо (у виробничому процесі використовується мазут 

для пекарних печей) – близько 13 % усіх витрат, загальновиробничі 

витрати складають 12 %, заробітна плата працівників виробництва 

– 4,5 %, витрати на обладнання – 5,7 %, амортизація – 2,3 % в 

загальній сумі витрат. Із такої структури собівартості видно, що 

найбільш вагомі статті калькуляції – основна сировина, паливо, 

загальновиробничі витрати. 

Отже, проаналізувавши наявний стан підприємства, 

керівництво вирішило провести певні реформи: 

 підвести природний газ до підприємства; 

 провести підготовчі роботи з переобладнання котельні 

підприємства на роботу на природному газі. 

Переоснащення котельні підприємства на природний газ 

призведе до суттєвого зниження витрат палива, що 

використовується у технологічному процесі, що в свою чергу 

суттєво знизить фактичну собівартість продукції, оскільки витрати 

газу на одну тону готової продукції в 2,2 разу менше, ніж витрати 
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мазуту. В перерахунку на одну буханку білого хліба це призведе до 

зменшення собівартості на 0,05 грн, а при поставках борошна 

першого сорту за ціною 0,87 грн/кг собівартість                  

знизиться на 0,07 грн. 

З метою розукрупнення підприємства було вирішено відділити 

транспортний цех, складські приміщення та інші підрозділи 

допоміжних виробництв та створити окремі юридичні особи, які 

мають працювати на єдиному податку. Це нововведення дасть 

можливість зменшити чисельність виробничого персоналу та 

частини адміністративного персоналу – всього 50 осіб. В свою 

чергу зменшення чисельності працівників дасть змогу знизити 

собівартість однієї буханки білого хліба з 0,85 грн до 0,68 грн. 

Значна економія спостерігається і при нарахуванні податків на 

заробітну плату працівників, яких передбачається перевести до 

інших юридичних осіб-виробничих підрозділів підприємства. 

Загалом, лише за рахунок зменшення податкових виплат, 

підприємство додатково отримає ще 12 тис. грн. 

Також було вирішено провести маркетингові дослідження, які б 

дали інформацію щодо попиту на продукцію хлібозаводу в регіоні, 

кон’юнктуру цін на аналогічну продукцію та 

конкурентоспроможність продукції підприємства. 

 

Результати маркетингового дослідження  

Основними споживачами продукції підприємства є фізичні та 

юридичні особи – населення, магазини, їдальні, ресторани, заводи, 

товариства, приватні підприємці, бари та кафе, які знаходяться у 

Могилів-Подільському районі; а також структури на бюджетному 

забезпеченні – прикордонні війська України, що дислокуються в 

Могилів-Подільському, Міністерство внутрішніх справ України, 

лікарні. 

Ціни на хлібобулочні вироби на ринку Могилів-Подільського 

регіону подано в табл.1. Таким чином, з таблиці видно, що ціни на 

основні вироби хлібозаводу “Нива” є найвищими у регіоні, що 

звичайно не сприяє збільшенню реалізації продукції підприємства 

та завоюванню споживача. Але, наприклад, такий виріб, як 

“трубочка з кремом” іншими виробниками не виготовляється та не 



346 

завозиться на ринок для реалізації, тобто в цьому випадку 

підприємство займає монополістичну позицію на ринку. 

Таблиця 1 

Ціни на продукцію хлібозаводу порівняно з конкурентами 

Найменуван-

ня 

виробника 

Ціна, (грн) 

Хліб 

білий, 

формо-

вий 

Хліб Дар-

ницький, 

формо-

вий 

Батон 

наріз-

ний 

Булка 

“Укра-

їнська” 

Торт 

“Київ-

ський” 

Трубочка 

з кремом 

Хлібозавод 

“Нива” 
1,10 1,30 1,30 0,85 13,50 0,70 

Яришівський 

хлібозавод 
0,90 - 1,10 0,60 - - 

АТП рай 

потреб. 

спілки 

- 1.30 1,20 0,70 15,50 - 

Фірма 

“Сортнасіно

вощ” 

0,90 - - - - - 

Фірма “Овіс” 0,80 - - - - - 

ПП с. 

Юрківці 
0,80 - - - - - 

ПП М. 

Дунаївці 
- 0,90 - - - - 

ПП Іванов 0,80 - - - - - 

“-” – відсутність цього виду продукції у конкурента. 

 

Конкурентоспроможність продукції хлібозаводу у регіоні 

За часів Радянського Союзу хлібозавод був потужним 

виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Могилів-

Подільському районі. Наявність дешевої сировинної бази та 

великого ринку збуту (райони Вінницької області та прилеглі міста, 

села та райони держави Молдова) сприяло реалізації продукції та 

задовольняло потреби населення. З часом зміни у політиці держави 

та законодавстві призвели до занепаду підприємства, а сприятливі 
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умові для створення приватного бізнесу створили сучасне 

різноманітне конкурентне середовище в регіоні. 

Основну конкуренцію щодо виготовлення та реалізації 

основного виду продукції в регіоні для хлібозаводу “Нива” складає 

Яришівський хлібозавод (структури райспоживспілки), який 

займається випуском майже аналогічного переліку хлібобулочних 

виробів, але з кондитерських виробів випускає тільки “Пряник 

медовий”. З хлібокомбінатів м. Вінниці конкурентну продукцію 

чотирьох видів завозять Могилів-Подільські автотранспортні 

підприємства, також є автотранспортні підприємства, які 

закуповують продукцію хлібозаводу та реалізують її, розвозячи на 

більш далекі відстані. Також є фірми та приватні підприємці, 

випуск продукції яких складає відносну конкуренцію для заводу. 

Але продукція хлібозаводу має високу якість, яка відповідає 

вимогам ГОСТу. Також сильними позиціями компанії є здійснення 

постійного контролю вхідної сировини та вихідної продукції, 

висока якість використаної сировини, використання провідного 

технологічного процесу та наявність кваліфікованої лабораторії, 

задовільні техніко-економічні характеристики, великий асортимент 

продукції, вироблення продукції для хворих на діабет та переробка 

черствого хліба. Також не менш важливою перевагою хлібозаводу є 

можливість працювати за індивідуальними замовленнями різного 

виду продукції: як одиничних, так і великими партіями, а також 

розробляти рецептуру, проводити аналіз готової продукції та 

сировини. Окрім цього, хлібозаводу має підсобне господарство, де 

розводиться птиця  та цех із виробництва напівфабрикатів, який 

виготовляє пельмені, пироги з сиром, пироги з сиром та 

родзинками, макаронні вироби, квас, пудра цукрова. Наявність цих 

підрозділів, а особливо наявність підсобного господарства, надає 

підприємству нові можливості у розширенні асортименту продукції 

та її реалізації. Наприклад, після закінчення випікання хлібів 

температура печі залишається деякий час незмінною (приблизно 

180–190ºС), а це можна використати для засмаження курячих 

стегенець. Цей вид продукції знайде свого споживача, оскільки 

вартість готового стегенця буде нижчою від вартості на ринку. 
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Збутова діяльність 

На підприємстві збутом готової продукції займається відділ 

торгівлі та матеріально-технічного постачання, до складу якого 

входять: 

 начальник відділу – освіта середня спеціальна (Могилів-

Подільський монтажний технікум); 

 бухгалтер – освіта вища (Одеська академія харчових 

технологій); 

 касир-контролер – освіта середня спеціальна; 

 продавці; 

 водії. 

Працівники відділу отримують заробітну плату згідно з 

посадовим окладом у розмірі: 

№ 

п/п 
Посада 

Кількість 

осіб 

Посадовий оклад, 

погодинна тарифна 

ставка (грн) 

1. 

Начальник відділу торгівлі та 

матеріально-технічного 

забезпечення 

1 380 

2. Бухгалтер 1 250 

3. Касир-контролер 1 210 

4. 

Водії: 

ГАЗ-52     2,5 т 

ГАЗ-54      4,0 т 

 

4 

4 

 

1,30 

1,35 

5. Продавці 20 118,00 

 

Основним стимулом для покращення роботи відділу є 

нарахування  і виплата преміальної доплати.  

Збут продукції здійснюється за такою схемою: 

 

Цех- 

виробник 

 

 
Експедиція  Транспорт 

 

 

Торговельна 

мережа 

 

1. Готова продукція з цехів згідно з приймальними-

здавальними накладними накопичується в експедиції. 
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2. Комірник готової продукції відповідно до поданих заявок з 

торгівельної мережі проводить виписку і навантаження згідно з 

графіками завозу (маршрути по місту, розроблені відповідно до 

місця розташування торгових точок). 

3. Після першого рейсу проводиться коригування заявок від 

покупців. 

4. В кінці дня комірник готової продукції і майстер регулюють 

замовлення на наступний день. 

5. Виїзну торгівлю по населеним пунктам області планує і 

регулює начальник відділу. 

 Серед основних проблем працівники відділу називають 

недосконалість законодавчої бази, вимоги з боку фіскальних служб 

та служб санітарного контролю. Але не це є головним. 

Фактично на підприємстві взагалі відсутній відділ збуту, як 

такий. Відсутня чітка організаційна структура збутового апарату, 

функції якого частково виконує відділ торгівлі та матеріально-

технічного постачання. До складу цього відділу входять 

працівники, які не мають спеціальної освіти у сфері збутової та 

маркетингової діяльності і, власне, є працівниками основного 

виробництва (експедитор, комірник) та автомобільного 

господарства (водії автофургонів). Окрім цього, істотним 

недоліком є відсутність мотивації працівників. Також на 

підприємстві відсутні будь-які маркетингові служби, які б 

займалися аналізом ринку та просуванням продукції підприємства, 

що є вкрай необхідним у сучасних ринкових умовах. Керівництво 

підприємства це розуміє та планує вжити необхідних заходів. 

Хлібозавод реалізує свою продукцію як через фірмову мережу 

у місті, так і через виїзну торгівлю. Торгівля в місті становить 70 % 

від загального обсягу реалізованої продукції, з них 20 % 

реалізується через власну фірмову мережу роздрібної торгівлі 

(тобто безпосередньо кінцевим споживачам) та 50 % – під 

замовлення оптових покупців. Існує кілька категорій оптових 

споживачів: 

 великі – від 200 до 400 шт. хлібобулочних виробів у день; 

 середні – від 60 до 200 шт. хлібобулочних виробів у день; 

 дрібні – до 60 шт. хлібобулочних виробів у день. 
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Оптовими споживачами здебільшого є приватні підприємці та 

фірми, які спеціалізуються у наданні послуг громадського 

харчування . 

Розподіл продукції підприємства хлібозаводу здійснюється 

напряму – від виробника до споживача чи замовника, без 

посередників. Хлібозавод має свою фірмову торговельну мережу, 

яка нараховує 11 торгових точок, але три з них було зачинено, 

оскільки вони виявились нерентабельними. Мережа фірмових 

торгових точок являє собою тимчасові необладнані кіоски, 

розташовані на вулицях міста, де реалізується невеликий 

асортимент хлібобулочної продукції. Торгівля через мережу 

фірмових точок несе збитки, це пояснюється відсутністю будь-якої 

реклами та несприятливим розташуванням точок.  

За результатами опитування під час проведення маркетингових 

досліджень було визначено, що споживачі бажають купувати в 

одному місці крім хлібобулочних виробів ще низку товарів, таких, 

як молочні та м’ясні вироби, інші продукти. Але все це з причин 

малої площі та відсутності спеціального обладнання власна торгова 

мережа реалізувати не може, і як наслідок, споживачів втрачають. 

Виїзна торгівля проводиться у районах Вінницької області і 

становить 30 % від загального обсягу реалізованої продукції. 

Виїзна торгівля (торгівля з машин) реалізує дуже малий асортимент 

продукції – 70 % споживачів купують чорний хліб (хліб 

“Дарницький”) та 30 % споживачів купують білий хліб (хліб білий, 

1с). Основними регіонами виїзної торгівлі підприємства є : 

 18 сіл та міст сільського типу Могилів-Подільського району; 

 10 сіл та міст сільського типу Чернівецького району; 

 4 села та міста сільського типу Муровано-Куриловецького 

району; 

 також планується освоєння Ямпільського району. 

Виїзна торгівля здійснюється на базі автотранспортного 

господарства хлібозаводу, яке складається з основних та 

допоміжних машин (борошновоз, трактор, бензовоз, рефрижератор, 

легковий автомобіль та інше). Основні машини – це 

спецавтофургони ГАЗ-52 кількістю дев’ять машин, які здійснюють 

перевезення готової продукції до споживачів та замовників.           
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За цими машинами закріплені дев’ять водіїв, до функцій яких 

входить: отримання готової продукції, завантаження, 

транспортування до місця призначення, отримання замовлення на 

наступну добу. Але, наявний автомобільний транспорт є застарілим 

та потребує великих паливних ресурсів, в той час як заміна його на 

більш економічний (наприклад, автомашина типу “Газель”) дала б 

змогу вивозити свою продукцію на більш далеку відстань, тобто 

розширити ринок збуту. 

Процес виробництва та реалізації продукції підприємства 

здійснюється за такою схемою: 

1) пекар-майстер отримує замовлення та організовує процес 

виробництва; 

2) процес виробництва (тістороб за допомогою 

тістозмішувальних машин змішує сировину та підготовляє тісто, 

дріжджовик підготовляє дріжджову масу та допомагає тісторобу, 

надалі формувальник придає тістовій масі форму та вагу згідно із 

замовленням, а машиніст тісторобної машини на формуванні 

укладає форми у растоїчну шафу, після цього пекар укладає форми 

у піч та виймає готову продукцію на транспортерну стрічку, де 

укладальник складає готові хлібобулочні вироби на лоточну тару та 

контейнери); 

3) експедитор отримує упаковану продукцію, передає її водіям 

та отримує замовлення на наступний день по телефону; 

4) водії здійснюють доставку продукції до споживача чи 

замовника та отримують замовлення на наступний день. 

Таким чином, витрати на збут продукції складаються з таких 

витрат (див. рис. 1): 

 витрати на оплату праці працівників відділу торгівлі та 

матеріально-технічного постачання (начальник відділу, 

бухгалтер, касир-контролер), експедиторів, водіїв та продавців 

– 65 %; 

 витрати на утримання автотранспорту (паливо, ремонт) – 30 %; 

 витрати на організацію торгових точок, маркетинг та 

просування – 5 %. 



352 

 
Рис. 1. Витрати на збут продукції 

Отже, після проведення маркетингових досліджень, перед 

керівництвом хлібозаводу постав цілий комплекс першочергових 

завдань, спрямованих на оптимізацію системи розподілу, 

розширення ринку збуту та підвищення конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте вплив маркетингових факторів на стан 

хлібозаводу. Які з них є найвагомішими? 

2. Проаналізуйте мотивації споживачів та замовників продукції 

підприємства. 

3. Виявіть проблеми та недоліки системи розподілу підприємства. 

4. Запропонуйте альтернативні шляхи вирішення проблем. 

5. Запропонуйте рекомендації щодо створення відділу збуту на 

підприємстві та його структури. 
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«Чернігівське Біле» – новинка, що сколихнула 

пивний ринок України 

 

С.В. Співаковський 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Основи 

маркетингу», «Маркетинговий менеджмент», 

«Стратегічний маркетинг», «Маркетингова політика 

комунікацій». 

 

Отримавши результати останнього аудита продажів пива, 

директор з маркетингу «САН ІнБев Україна» (далі «САН ІнБев») 

замислився: за останній рік сегмент нефільтрованого пива в Україні 

скоротився із 6 до 4 % пивного ринку. Таке скорочення викликає 

певне занепокоєння, адже саме продукція «САН ІнБев» домінує в 

цьому сегменті. Як розвиватиметься сегмент надалі, чи повернеться 

він на свої максимальні позиції? Наскільки він потребує 

подальшого інвестування, і чи можуть зусилля однієї компанії 

суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію? Адже декілька 

років тому саме новинка «САН ІнБев» – «Чернігівське Біле» – 

сколихнула пивний ринок України, зокрема, ринок нефільтрованих 

сортів пива. 

На той час у 2000 р. сегмент нефільтрованих пивних сортів 

становив менш ніж 0,3 % ринку пива в Україні. Трьома 

найбільшими сегментами ринку тоді були: сегмент світлого пива 

(понад 50 %), сегмент міцного пива (24 %) і сегмент темного 

пива (7 %). Проте, саме потенціал сегмента нефільтрованих сортів 

пива відчула компанія «САН ІнБев», і, відповідно, націлила свої 

зусилля на розроблення нефільтрованого пива «Чернігівське Біле». 

«Чернігівське Біле» – це світле пиво, 

виробництво якого виключає процес 

фільтрації. Технологія його виробництва не 

унікальна, її вже давно використовують 

численні виробники пива. Особливо 

популярні нефільтровані сорти пива в 
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Бельгії і Німеччині, однак на ринку України до запуску                 

ТМ «Чернігівське Біле» у липні 2002 р. нефільтровані сорти 

українських виробників не були представлені. 

У 1999–2000 рр. темпи зростання ринку пива в Україні 

становили 17–22 % на рік. 95 % ринку було поділено між 

продукцією чотирьох основних гравців: «САН ІнБев Україна»,  

ЗАТ «Оболонь», «Балтік Бевереджіс Холдинг» (BBH) та групою 

компаній «Сармат». Компанії «САН ІнБев» належала найбільша 

частка ринку, яка зростала щорічно протягом останніх років. 

ТМ «Чернігівське» посідала за обсягами продажів третє місце 

на ринку та друге місце в портфелі брендів «САН ІнБев», трохи 

відстаючи від ТМ «Рогань», що теж належить «САН ІнБев».           

У першу п’ятірку за обсягами продажу входили також торгові 

марки інших компаній – «Оболонь», «Славутич» та «Сармат».    

При цьому рівень зростання продажів пива «Чернігівське» був 

найвищим серед них. 

На той час «Чернігівське» мало дві 

платформи, на яких базувало свою 

маркетингову комунікацію: національна 

гордість (зі знаменитими братами Кличками та 

слоганом «Справжня українська якість») та 

групова інтерактивна платформа (зі слоганом 

«Краще разом!»). Бренд «Чернігівське» у своїх 

комунікаціях ніколи не наголошував на 

високий технологічний рівень виробництва, 

натомість підкреслював майстерність своїх пивоварів. 

Під час тестування концепції новинки з’ясувалось, що 

споживачі не розуміли різниці між процесами фільтрації і 

пастеризації, але обидва ці процеси асоціювались в їхньому 

сприйнятті з натуральністю і природністю продукту. Потреба 

споживачів у натуральних продуктах знайшла відображення у 

продуктовій пропозиції ТМ «Чернігівське» – нефільтрованому пиві.  

Розроблюючи рецептуру нового продукту, компанія приділяла 

особливу увагу його м’якості, насиченості смаку і особливому 

аромату з легким присмаком цитруса і коріандру. Під час дегустації 

напою, яку було спеціально організовано до початку масового 
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виробництва, споживачі, хоча і не мали досвіду споживання 

нефільтрованого пива, оцінили його смак на рівні своїх улюблених 

світлих сортів пива. 

 

Виведення на ринок 

У процесі виведення нового продукту на ринок компанія 

застосовувала такі елементи маркетингу: 

 використання зонтичної марки «Чернігівське», як однієї з 

найсильніших пивних марок, що допомогло дати новинці 

швидкий старт; 

 унікальність самого продукту, властивості якого не 

повторювали властивості жодного з існуючих на той час сортів 

пива на українському ринку; 

 приваблива упаковка, яка вирізнялась на полицях магазинів. 

Продукт з’явився на ринку в стандартній пляшці (як і 

«Чернігівське»), але з нестандартною пивною етикеткою – 

нестандартний дизайн, який в той час був інноваційним для 

пивної продукції. Через рік після запуску «Чернігівське Біле» 

продавалось уже в скляних пляшках, кегах, ПЕТ-упаковках та 

алюмінієвих банках; 

 преміальна ціна на продукт. Ціну на «Чернігівське Біле» було 

встановлено на 20 % вищу за середню на ринку. Тим самим 

компанія наголошувала на автентичній природі та благородстві 

цього пива; 

 національна дистрибуція по всій країні з використанням 

каналів розподілу найбільшого пивного холдингу України. 

Через 12 місяців після запуску «Чернігівське Біле» мало 

зважену дистрибуцію (тобто рівень представленості товару в 

торгових точках) близько 90 %; 

 комунікація продуктових переваг і особливого ритуалу 

споживання, побудована на натуральності нефільтрованого 

пива, що спонукало споживачів купувати та куштувати нове 

пиво. 

У 2002–2003 рр. для ТМ «Чернігівське Біле» було розроблено 

комунікаційні кампанії, що ґрунтувались на раціональних мотивах 

– якості пива, його функціональних перевагах (унікальний та 
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натуральний смак) та особливому споживанні (ритуал розливу 

пива). По суті, комунікація раціональних переваг продукту поклала 

початок сегменту нефільтрованого пива в Україні. Зі зростанням 

рівня впізнання марки «Чернігівське Біле» зростав і розвивався сам 

сегмент. Тодішнім своїм завданням керівництво бачило розвиток 

сегмента, підвищення впізнання бренда та забезпечення його 

купівлі. 

Обсяги продажу ТМ «Чернігівське Біле» у 2003 р. перевищили 

3,5% усього ринку пива. У 2004 р. обсяги продажу та зростання 

частки ринку «Білого» зменшилися через насичення ринку та 

виведення на ринок конкурентами подібних нефільтрованих сортів 

пива. 

Через рік після запуску ТМ «Чернігівське Біле» нефільтровані 

марки пива з’явились у інших гравців ринку – «Оболоні» 

(«Оболонь Біле») та «Славутича» («Славутич Вайс»). Як результат, 

сегмент нефільтрованого пива в Україні перевищив сегмент 

нефільтрованого пива в Європі!  Проте жоден з інших гравців 

ринку майже не інвестував у комунікаційні заходи для розвитку 

самого сегмента – тільки дехто підтримував свої бренди та 

підвищував рівень обізнаності про них. 

Для того щоб надати додаткового імпульсу розвитку марки, у 

червні 2004 р. було запущено нову марку «Біла Ніч» – перше й досі 

єдине нефільтроване темне пиво на ринку України. 

 

Маркетингові комунікації 

«Чернігівське Біле» було виведено на ринок зі слоганом 

«Справжність первинного смаку», який використовувався в усіх 

його комунікаційних кампаніях до квітня 2007 р., наголошуючи на 

натуральності продукту та його зв’язку з природою.  

Крім рекламних роликів, що запускались для вирішення 

тактичних завдань, кожного року компанія демонструвала на 

телебаченні два іміджевих ролики ТМ «Чернігівське Біле». Разом з 

цим всі комунікації бренда ґрунтувались на передачі краси 

навколишнього світу і природності. Середній рівень присутності на 

телебаченні у ТМ «Чернігівське Біле» був на рівні 4–5 % від усієї 

пивної продукції в Україні. 



357 

У 2006 р. з метою активізації продажів через канал ключових 

клієнтів (торговельних мереж) компанія організувала BTL-акцію 

«Твій бокал первинного смаку», під час якої відвідувачам магазинів 

надавали можливість отримати унікальний бокал ТМ «Чернігівське 

Біле». 

У травні 2007 р. з’явилась нова кампанія зі слоганом 

«Справжність у кожному з нас», яка змістила акцент комунікації з 

раціональних мотивів (якостей продукту) на емоційні.                    

Ця комунікація – новий етап розвитку марки. В основу 

повідомлення до споживачів покладено філософію того, що 

«Чернігівське Біле» завдяки своїй нефільтрованості зберегло всю 

сутність і «справжність» пива. «Проводячи у новому ролику 

аналогію між чорно-білою фотографією, яка відображає внутрішній 

світ людей і виявляє їхню індивідуальність, та маркою 

«Чернігівське Біле», ми говоримо про «справжність» як про 

загальнолюдську цінність – про самоповагу», – говорить директор з 

маркетингу «САН ІнБев» Костянтин Кліменко. 

Основним комунікаційним завданням на сьогодні керівництво 

вважає максимізацію рівня обізнаності про сегмент 

нефільтрованого пива та свій бренд, стимулювання споживачів до 

купівлі та підвищення їхньої лояльності. 

 

Ситуація сьогодні 

Незважаючи на те, що майже всі основні конкуренти почали 

виробляти подібне пиво, у 2007 р. «Чернігівське Біле» продовжує 

утримувати найбільшу частку ринку нефільтрованого пива в 

Україні. Однак, ситуація на ринку змінюється, і сегмент 

нефільтрованого пива насичується.  

ТМ «Чернігівське Біле», маючи перевагу першої на ринку та 

імідж природної марки, продовжує зберігати лідерські позиції у 

сегменті, займаючи в ньому близько 85 %. 

У 2006 р. частка ринку ТМ «Чернігівське Біле» та ТМ «Біла 

Ніч» у торгових мережах була більш-менш стабільною, проте сам 

сегмент нефільтрованого пива став значно скорочуватись. 

На сьогодні керівництво компанії намагається утримувати 

лояльних споживачів та збільшувати кількість споживачів, які 
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п’ють пиво цієї марки час від часу (тих, у кого ця марка 

знаходиться серед трьох найулюбленіших). Компанія вважає 

можливим збільшити продажі ТМ «Чернігівське Біле»: по-перше, 

за рахунок залучення споживачів нефільтрованого пива 

конкурентів та по-друге, за рахунок світлих сортів марок 

преміального сегмента. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проведіть SWOT-аналіз компанії «САН ІнБев» у сегменті 

нефільтрованих сортів пива на ринку України. 

2. Запропонуйте рекомендації щодо подальших стратегій 

конкурентної поведінки компанії в цьому сегменті. 

3. Надайте рекомендації щодо розроблення компанією програм 

лояльності для споживачів пива «Чернігівське Біле». 

4. Проаналізуйте мотивації споживачів та причини скорочення 

сегменту нефільтрованого пива. Яким чином його можна 

розширити? 

5. Проаналізуйте доцільність виведення товару-новинки в 

сегменті не фільтрованого пива. Якщо доцільно, запропонуйте 

концепцію товару-новинки. 

6. Надайте рекомендації щодо вдосконалення маркетингової 

політики комунікацій ТМ «Чернігівське Біле». 
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Чи живуть в Україні канібали? 

 

Т.Г. Діброва, Д.О. Носов, І.В. Домбік 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: “Маркетингова 

політика комунікацій”, “Рекламний менеджмент”, 

“Поведінка споживачів”. 

 

Непереборна спокуса підштовхує до  

 розширення сфери впливу бренда. 

(Закон розширення продуктової лінії. З книги 

Д.Траута «22 непорушних закони маркетингу») 

 

Для директора з маркетингу корпорації «УкрАВТО» Ірини 

Міхальової початок січня традиційно гаряча пора. І в цьому немає 

нічого дивного – адже отримані результати діяльності компанії за 

рік. На їх основі можна достатньо достовірно судити про підсумки, 

успіхи та невдачі 2007 року. Але для Ірини це ще й можливість 

своєчасно внести необхідні зміни в маркетинговий план на        

2008 рік. А дані за рік змушують задуматися…  

 

Автомобільний ринок — півмільйона на кону 

На автомобільному ринку України – бум. Продажі нових 

автомобілів з кожним роком зростають швидкими темпами. Якщо в 

2006 р. було реалізовано 371 тис. машин, то в 2007 р. цей показник 

склав більше ніж півмільйона (див. рис. 1). І це при тому, що в 

минулому році експерти прогнозували лише 20% зростання. 

За рівнем зростання продажів Україна випереджає не тільки 

країни Західної Європи, а й Росію, де приріст ринку в 2006 р. склав 

25%. І якщо в 2005 р. за обсягами продажів легкових автомобілів 

Україна посідала 12-е місце серед європейських країн (включаючи 

Росію), то зараз ми знаходимось на почесному сьомому місці. 

Попереду залишились тільки найбільші автомобільні країни, такі як 

Німеччина, Росія, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія. 
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Потенціал для зростання ринку ще є. На 1000 українців 

припадає лише 145 авто. Це менше, аніж у сусідніх Польщі та Чехії. 

А в Німеччині, наприклад, на 1000 осіб припадає близько             

630 автомобілів. Крім того, навіть якщо врахувати сучасний стан 

економіки, то є де активізуватися в сфері автокредитування, 

практично «незоране поле» на вторинному ринку. Чекають своєї 

черги для оновлення понад 4 млн автомобілів, які при розумних 

стимулюючих програмах власникам буде цікаво обміняти на нові 

авто. 

За думкою експертів, головна причина зростання ринку нових 

автомобілів – доступність кредитів та загальне зростання доходів 

населення. З кожним роком ці два фактори стають дедалі 

вагомішими. Крім того, аналітики відмічають відсутність 

альтернативи для дорогих покупок – ціни на нерухомість 

залишаються занадто високими для більшості потенційних 

покупців.  

Враховуючи все вищезазначене, віце-президент Корпорації 

«УкрАВТО» В’ячеслав Поврозник упевнений: «В довгостроковій 

перспективі ринок автомобілів в Україні досягне одного мільйона 

автомобілів на рік». В 2008 р. темпи зростання будуть такими ж як і 

в 2007 р., а це означає, 700 тис. авто на рік. 
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Справжнє обличчя нашого автолюбителя 

Існує тенденція, що в міру зростання купівельної спроможності 

населення відбувається «міграція» покупців вгору по ціновій 

драбині. Ті, хто ще вчора їздив на «нашемарках», намагаються 

придбати іномарку – нехай навіть українського виробництва.         

Це не тільки престижно, але й, як показує практика, вигідно з точки 

зору експлуатаційних витрат.   

Поки що в Україні продається все – російські, українські, 

корейські, китайські автомобілі. Ажіотаж на вітчизняному 

авторинку дивує навіть досвідчених експертів. Люди купують будь-

які машини. Їх не бентежать ні черги на отримання 

найпопулярніших автомобілів (вони доходять до півроку), ні черги 

на сервісне обслуговування. В зв’язку з дефіцитом відновився 

забутий з радянських часів бізнес, коли за певну суму грошей 

продається місце в черзі за автомобілем.  

Досліджуючи особливості попиту на українському ринку 

легкових автомобілів, можна в найбільш загальному випадку 

виділити два макросегменти:  

1) ті, для кого автомобіль не більше, ніж засіб пересування з 

пункту А в пункт Б (природно, що з різним рівнем комфорту); 

2) ті, для кого автомобіль є засобом самовиразу, важливою 

складовою іміджу, частиною стилю життя тощо. 

Більш поглиблену сегментацію приведено нижче.  

«Любителі новинок» – намагаються першими купити саме 

новинку, з нетерпінням очікують її виведення на ринок, 

намагаються заздалегідь записатися в чергу і при цьому зазвичай 

переплачують. Але задоволення від володіння автомобілем, якого 

ще немає ні в кого, для них набагато важливіше. Але вже незабаром 

після покупки вони знову починають хвилюватися та шукати собі 

нову «іграшку».  

«Консерватори» – намагаються купувати одну й ту саму модель 

(чи іншу, але в рамках модельного ряду певного виробника), часто 

дотримуючись одного й того ж відтінку. У них не буває дилеми що 

купити: новинку по доступній ціні чи добре знайому модель того 

самого класу. Вони краще зачекають, вислухають відгуки тих, хто 

вже їздив на новинках, враховуючи всі плюси та мінуси.  
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«Бувалі» – часто змінюють автомобіль: наприклад, минулий рік 

їздили на «Renault», в цьому році – на «Skoda», в наступному – 

думають над купівлею «Toyota». Намагаються продати автомобіль 

раніше, ніж він значно втратить у ціні. За модою вони не женуться, 

надають переваги співвідношенню: зручність – ціна – надійність. 

Від них також можна почути велику кількість корисних порад та 

вигуків на кшталт: «Та їздив я на цій машині… нічого 

особливого…». 

«Новачки» – купують перший у своєму житті власний 

автомобіль тієї марки, на яку вистачає грошей. Суворо виконують 

усі поради та рекомендації щодо сервісного обслуговування. Часто 

користуються автомобілем більше 3–5 років, а далі переходять в 

іншу категорію, залежно від отриманого досвіду керування та 

наявних коштів.  

«Акцентовані на іміджі» – цей сегмент об’єднує полярні на 

перший погляд групи споживачів: від цінителів унікальності та 

неповторності (рідкісні, ексклюзивні машини, не обов’язково 

дорогі або нові) до тих, кому важливі роль та статус у певній 

соціальній групі (наприклад, купівля «правильних» 

представницьких авто чи розкішних позашляховиків заможними 

людьми). Якщо кошти не дозволяють, намагаються максимально 

виділити свій автомобіль, «тюнінгувати», чи купити машину, яка 

виглядає дорожчою, ніж є насправді. Так, напрклад, на вулицях 

з’являються «псевдоспорткари» та автомобілі, схожі на моделі 

класом вище. 

Проте, для незаможних українських покупців пріоритетним 

фактором при виборі автомобіля, як і раніше, залишається ціна: 

значна частина від загального обсягу продажів припадає на частку 

автомобілів вартістю до $12000. При інших рівних умовах другим 

важливим фактором, який впливає на вибір автомобіля, є 

престижність марки. Втім, престиж – значною мірою, рекламне 

поняття, особливо коли мова йде про автомобілі нижчої цінової 

категорії. Що престижніше – «Chevrolet Aveo», «Skoda Fabia» чи 

«Hyundai Getz»? Однозначної відповіді на це питання немає ні у 

маркетологів, ні у покупців. Тому поступово попит зміщується в 

бік автомобілів тих марок, дилери яких пропонують більш вигідні 
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умови покупки та наступного утримання машини – умови 

кредитування, гарантійні терміни, рівень оснащення автомобілів 

системами безпеки, розгалуженість сервісної мережі, вартість 

запчастин та періодичного обслуговування, систему trade-in тощо. 

 

Хто винен? 

Здавалося б, за таких сприятливих прогнозів зростання ринку 

причин для занепокоєння у найбільшого оператора ринку в Україні, 

яким є Корпорація «УкрАВТО», немає. Але Ірина знає, що 

статистика річ уперта. Ще два роки тому «УкрАВТО» 

контролювала 52% усіх продажів легкових автомобілів. За два роки 

було втрачено контроль над 15% ринку (див. рис. 2-4). Хоча навіть 

з такими показниками «УкрАВТО» недосяжна для конкурентів – 

лише вона третій рік поспіль в Україні долає 100-тисячний бар’єр, 

тільки вона зуміла подолати позначку 200 тис. проданих авто    

(див. врізка 1). 
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Рис. 2. Основні оператори ринку легкових автомобілів у 2005 р. 

Що ж трапилося? Керівництво «УкрАВТО» ще в середині 90-х 

зрозуміло, що майбутнє на автомобільному ринку буде за тими 

компаніями, які зуміють отримати контроль над виробничими та 

складальними потужностями. Адже це дозволить виводити на 

ринок якісні імпортні автомобілі за більш низькими цінами, аніж 

пропонують імпортери, для яких ціни формує іноземний виробник. 

Після отримання в 2002 р. повного контролю над ЗАТ «ЗАЗ», 

корпорація впевнено заявила про себе як про лідера ринку, таким 
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чином випередивши «Богдан» та «АІС» (адже у спадок компанії 

залишились солідні потужності з випуску автомобілів «Daewoo»). 
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Рис. 3. Основні оператори ринку легкових автомобілів у 2006 р. 
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Рис. 4. Основні оператори ринку легкових автомобілів у 2007 р. 

«"УкрАВТО" – створюючи цивілізацію», – так звучить 

амбіційний слоган компанії. І дійсно, на сьогодні до продуктового 

портфелю корпорації входить широкий спектр моделей 

автомобилів: від бюджетних «Славут» до представницьких 

«Mercedes-Benz S-Class». Але корпорація на цьому не зупиняється. 

В жовтні 2006 р. більшість експертів ринку «сушили» голову на 

тим, чим же зацікавила непримітна китайська ТМ «Chery»             

(за підсумками продажів за перше півріччя 2006 р. автомобілі 

«Chery» були на 32-му місці) корпорацію «УкрАВТО», яка стала 

офіційним партнером марки на ринку України та країн Західної  
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Європи. Але Ірина та її команда прекрасно розуміли тенденції 

світового ринку, а саме: невідворотність масштабної експансії 

дешевих китайських автомобілів на закордонні ринки.  

Свого часу вдалий хід, який дозволив уникнути конкуренції 

китайських авто з продукцією «УкрАВТО», тепер створює нові 

проблеми. Аналізуючи звіт з продажів за 2007 рік, Ірина помітила 

тенденцію до спаду продажів «народного автомобіля»         

«Daewoo Lanos» (див. рис. 5). Зате впевнено зростають продажі 

«Chery». Потужна сервісно-збутова мережа «УкрАВТО» та 

рекламна підтримка роблять свою справу. Ще в травні 2007 р. 

продажі цієї марки перевищили 1000 автомобілів на місяць.             

І такого результату вдалося досягти з двома моделями: «Amulet» 

(від 49660 грн) та «Eastar» (від 83560 грн). 
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Рис. 5. Продажі «Daewoo Lanos» та «Chery Amulet» 

На кінець вересня продуктова лінійка китайців включала вже 

п’ять моделей. А підсумки продажів 2007 р. дозволили «Chery» 

вийти на дев’яте місце з результатом 3,42 % ринку (близько       

1500 авто на місяць).  При цьому позаду залишилися такі марки як 

«Kia», «Opel», «Nissan», «VW», «Ford» та «Mazda».  

Керівництво корпорації не бачить причин для занепокоєння: 

продажі «Chery» зростають як на дріжджах, а спад «Lanos» – 

сезонне коливання попиту. Адже в будь якому випадку, загальні 

продажі «Lanos» виявилися вищими порівняно з 2006 р. в півтора 

рази. Проте проблема може бути глибшою і призвести до 

негативних наслідків. 



366 

Врізка 1. Основні гравці ринку 

Вітчизняний ринок традиційно розділений за принципом «імпортери–

дилери» і «складальники–виробники». При цьому між ними спостерігається 

жорстке протистояння. Причина очевидна – виробники всіма методами 

добиваються пільгових умов ведення бізнесу, не забуваючи при цьому 

підвищити мито на ввезення імпортних автомобілів. Поки що перевага на 

стороні виробників. Так понад 67 % всіх продажів сконцентровано в руках 

чотирьох найбільших операторів ринку («УкрАВТО», «Богдан», «АІС» і 

«Атол»), які в свою чергу об'єднують десятки різних компаній. Причина 

такого сильного впливу полягає в тому, що їм належать всі найбільші 

автоскладальні й виробничі майданчики. 

  «УкрАВТО» з 2002 р. володіє ЗАТ «ЗАЗ» (зокрема й Іллічівським 

автоскладальним і Мелітопольським моторним заводами), з 2005 р. – 

найбільшим автопідприємством Польщі «FSO», а з весни 2007 р. 

спільно з корпорацією «Богдан» ведеться будівництво заводу повного 

циклу в Росії (Нижній Новгород, проектна потужність – 300 тис. авто). 

 До складу корпорації «Богдан» на даний момент входять три заводи 

(ВАТ «ЛуАЗ», ВАТ «Черкаський автобус», ТОВ «Богдан-

Спецавтотехніка»). Крім того корпорація займається дистрибуцією 

таких марок: «Hyundai», «Kia», «Subaru».  

 «АІС» володіє одним заводом (ТОВ «КрАСЗ») і займається 

дистрибуцією «Renault/Dacia», «Audi», «Ford», «Citroen». 

 До складу «Атол Холдинг» входить понад 40 компаній, зокрема       

ЗАТ «Єврокар» (виробництво та постачання автомобілів марки 

«Skoda», «VW»), ЗАТ «Формула Мотор Україна» (імпорт автомобілів 

«Seat»), компанія «Віпкар» (імпорт автомобілів «Bentley») та ін. 

Інші компанії є імпортерами різних марок: 

 «УкравтоВАЗ» – «LADA»; 

 ТД «Ніко» – «Mitsubishi»; 

 Автоінтернешнл – «Mazda», «Suzuki»; 

 Атлант-М – «VW», «Skoda», китайські марки «Soueast», «BYD» та 

«Brilliance»;   

 Нісан Мотор Україна – «Nissan», «Infinity»; 

 Тойота Україна – «Toyota», «Lexus»; 

 Вінер Імпортс – «Ford», «Jaguar», «Land Rover», «Range Rover», 

«Volvo», «Porsche». 
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Що робити? 

Найбільша частка ринку належить «Daewoo/Chevrolet» 

(«Daewoo» — 13,77 %, «Chevrolet» – 8,48 %). Такий успіх зумовили 

не тільки їх споживчі якості, а й лобістські зусилля керівництва 

корпорації «УкрАВТО», яке добилося від парламенту пільг для 

вітчизняного виробника і підвищення митних платежів для 

конкурентів.  

Вчасно визначивши тенденції ринку і отримавши необхідні для 

себе умови, корпорація зуміла зайняти сегмент, вибити з якого її 

тепер буде важко. Причому успіх зумовили максимально доступні в 

своїх класах моделі: «Daewoo Lanos/Sens», на які 

переорієнтовувалася частина покупців продукції «АвтоВАЗа», а 

також «Chevrolet Aveo» і «Lacetti», що не мають в Україні 

конкурентів за співвідношенням ціна/якість. 

Наймасовішим на сьогодні в Україні є С-клас (56% всіх 

проданих автомобілів). Конкуренція в нижчому ціновому сегменті 

(до $10 000) цього класу зараз серйозна. Разом з традиційними 

моделями ВАЗ («сімка», «дев'ятка», «десятка») і «Daewoo» 

(«Lanos», «Sens») своє місце під сонцем тут намагаються 

відвоювати «китайці».  

Лідером в цьому класі в 2006 р. був  «Daewoo Lanos». Але, 

можливо, розширення асортиментного ряду китайськими 

автомобілями стало причиною того, що корпорація в їх особі 

отримала сильного конкурента для своїх же марок, в першу чергу, – 

«Daewoo» і «Chevrolet». До чого це може призвести відомо – до 

«канібалізму» марок у власній продуктовій лінійці (див. врізку 2).  

Гірше те, що подібне явище може торкнутися не тільки цієї 

пари автомобілів, але й «Chery Elara» – «Chevrolet Lacetti» (верхній 

С-клас), «Chery Eastar» – «Chevrolet Epica» (Е-клас).  

Таким чином, перед маркетологами корпорації стоїть серйозне 

завдання – зберігаючи поточний продуктовий ряд зробити так, щоб 

бренди компанії не відбирали один у одного споживачів, а 

відвойовували їх у конкурентів. Одним словом, нудьгувати на 

роботі Ірині найближчим часом не доведеться… 
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Врізка 2. Просування китайських автомобілів 

Трос газу, що відірвався на 547-му км. Реле бензонасоса, що згнило на 

100-му км. «Нову машину вело праворуч: криво прикручена задня балка!», 

«тріснула ручка з боку водія. Антена не працювала спочатку.», «немає 

запчастин. Сказали чекати від двох тижнів до півроку» — на сайті 

Chinamobil.ru, де спілкуються власники китайських автомобілів, таких 

відгуків сотні. А машини все одно купують як гарячі пиріжки. Українські 

покупці багатіють, автокредитування розвивається, середня ціна нового 

автомобіля досягла  $18 000, «АвтоВАЗ» втрачає ринок. Що ж примушує 

покупців знову повернутися до автомобілів, які не можуть похвалитися 

високим рівнем якості і сервісу? 

Якщо в собівартості кожного американського автомобіля закладено 

$300–500 на рекламу, то китайські  виробники не вкладають … ні цента. 

Китайці, які не бояться втратити свій автомобільний престиж просто тому, 

що його немає, працюють інакше. Ні, вони не ризикують: виходячи на 

ринок, китайці, в першу чергу, шукають підтримку місцевого партнера, 

який бере на себе практично всі витрати. Але при цьому використовують 

будь-яку лазівку, щоб заощадити, не бояться невдач і швидко вчаться на 

своїх помилках.  

Наприклад, невдовзі після провального краш-тесту Chery Amulet, 

проведеного російським журналом «Авторев’ю», китайська компанія 

оперативно повідомила своїм шанувальникам радісну новину: Amulet 

успішно пройшов краш-тест англійської лабораторії VCA. Росіян 

насправді й перший тест не особливо турбував: позначається багаторічна 

звичка до «Жигулів» й ігнорування проблем безпеки. А тут всі остаточно 

заспокоїлися. І дарма. «Тест проводився не в Англії, а в Шанхаї. Ми його 

не організовували, а тільки були присутні», – пояснює відповідальний за 

китайський напрям VCA Енді Грімм. (На сьогоднішній день безпека 

китайських авто є їх найслабшим місцем – адже саме через неї гальмується 

просування на американському й європейському ринках, де питання 

безпеки належать до пріоритетних). 

Китайські марки до останнього часу рекламувалися мало: при обсягах 

продажів, порівнянному з Nissan і Kia, рекламних виходів у Chery за 

півтора роки практично не було. Продажам китайців допомагають, як не 

дивно, «Лади»: позначаються і звичка покупців до того, що в принципі 

машини бувають погані, і порівняння динамічних китайських виробників з 
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абсолютно інертним АвтоВАЗом, і обов'язковий кондиціонер, серійно 

ставити який АвтоВАЗ так і не навчився. Відомий прийом продавців в 

салонах – оперування відомим фактом, що Китай копіював свої моделі з 

відомих світових марок. «У Chery двигун від Mitsubishi і рама від Toyota, 

причому японці контролюють якість», – сміливо заявляють продавці в 

салонах. Насправді японців на заводі немає. Але запущені чутки 

виявляються на подив стійкими. До того ж дизайн автомобілів такий 

схожий на продукти іменитих брендів: Chery Amulet виглядає як клон    

Seat Toledo, а Chery Eastar здалека взагалі можна прийняти за Toyota 

Camry. Паркетник Chery Tiggo виглядає так саме як Toyota RAV4. 

Загалом, поки що всі задоволені. Китайці просувають продукцію, 

дилери нарощують продажі, а споживачі, відмовившись від ВАЗів, 

натомість отримують відчуття причетності до автомобільного прогресу і 

… кондиціонер. Помалу розбираються й із запчастинами: дещо підійде від 

Mitsubishi, дещо і від Opel – залежно від того, за чиїм зразком робилася 

рідна китайська деталь 

P. S. За словами менеджерів однієї із СТО, яка обслуговує китайські 

авто, починаючи з другої половини 2006 року число нарікань на заводські 

дефекти скоротилося удвічі. Причому ці нарікання змінилися якісно. Якщо 

в минулі роки клієнти скаржилися на недоробки основних вузлів і 

агрегатів, то зараз зазвичай виникають «косметичні» претензії – неякісно 

прикручена панель приладів, дверні карти, що деренчать, тугий хід 

підрульових перемикачів та ін. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Який імідж склався у автомобілів «Daewoo Lanos» та       

«Chery Amulet»?  

2. Які, на вашу думку, можуть бути причини зростання обсягів 

продажів «Chery Amulet» та одночасного спаду              

«Daewoo Lanos»? 

3. Як, на вашу думку, може позначитися на іміджі корпорації 

«УкрАВТО» просування китайських марок? 

4. Опишіть профіль типового покупця китайського автомобіля. 

5. Яким чином можна диференціювати у свідомості споживачів 

китайські автомобілі від конкуруючих моделей всередині 

продуктової лінійки корпорації «УкрАВТО»? 
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6. Запропонуйте позиціонування автомобілів «Chery» на одному 

із зазначених сегментів (або запропонуйте свій власний варіант 

сегментації). 

7. Чи доцільно, виходячи із ситуації кейсу, вкладати кошти в 

рекламну кампанію для автомобіля «Daewoo Lanos»? 

8. Сформулюйте цілі та завдання кампанії просування          

«Chery Amulet» на ринку. 

9. Сплануйте кампанію просування «Chery Amulet» на ринку. 

 

Джерела інформації: М. Кадаков Авторынок Украины: идем на рекорд! – 

Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: www.ua.autoreview.ru. – Назва з 

домашньої сторінки Інтернету; М. Вовк Авторынок Украины: полмиллиона 

на кону. – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: www.ua.autoreview.ru – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету; М. Кадаков Авторынок Украины: 

прогноз на завтра. – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

www.ua.autoreview.ru;  Цена хорошего настроения. – Електрон. дан. – 2008. – 

Режим доступу: www.uzr.com.ua; Чудеса китайского автопрома: стоит ли 

гнаться за ценой? – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

www.daily.com.ua; В девятку! – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

www.autocentre.ua; Премьеры 2007 года: мы будем продвигать системы 

навигации. – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: www.autocentre.ua; 

Наши производители. Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

www.autoconsulting.com.ua; Украинский авторынок неудержим. – Електрон. 

дан. – 2008. – Режим доступу: www.auto.oboz.ua; Китайские автомобили: 

или как все начиналось. – Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: 

www.auto.oboz.ua; Продвижение китайских автомобилей. – Електрон. дан. – 

2008. – Режим доступу: www.forum.2108.kiev.ua. 
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3.2. Ситуаційні вправи до окремих розділів курсу 

(міні-кейси) 

 

«Вибухова» популярність Motorola 

 

Т.Г. Діброва, І.В. Кіца 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», “Паблік рілейшнз” (тема: «PR у 

кризових ситуаціях»). 

 

У липні 2007 р. на численних інтернет-сторінках 

новин з’явилися публікації про загибель 22-річного 

жителя Китаю внаслідок перегріву та вибуху мобільного 

телефону марки Motorola. 

За інформацією преси, постраждалий робітник 

заводу тримав мобільний телефон у нагрудній кишені 

під час виконання зварювальних робіт. Припускають, що вибух був 

спровокований перегрівом акумулятора внаслідок дії високої 

температури зварювального апарату. Чоловіка було негайно 

відправлено до лікарні, однак врятувати його не вдалося. 

Представники компанії Motorola заявили, що зіпсовані батареї 

були передані до міліції, і компанія буде всіляко сприяти 

розслідуванню цього інциденту. У ЗМІ було опубліковано статтю 

від імені керівника компанії, який запевняє, що вибух стався не з 

вини виробника телефону. На користь Motorola він висунув 

аргумент, що робітник у момент вибуху перебував у гарячому цеху 

заводу. Не виключено також, що на мобільному телефоні стояла 

тільки назва відомої марки, у той час як сам телефон був 

виготовлений незаконним шляхом. Крім того, не можна виключати 

імовірність того, що в телефоні використовувалася неоригінальна 

батарея. Однак представники Motorola відмовилися від надання 

будь-яких подальших роз’яснень, доки не будуть відомі результати 

експертизи батареї. 
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У такій ситуації кожен день має вирішальне значення. За два 

тижні з дня інциденту обсяги продажів телефонів Motorola 

знизилися на 14 %. Траплялися навіть випадки повернення щойно 

придбаних телефонів. Публікації про нещасний випадок вийшли у 

12 виданнях накладами у десятки тисяч. Новина прозвучала в 

інформаційних випусках чотирьох рейтингових телеканалів.       

Про Інтернет вже годі й казати – понад 300 тис. згадувань. 

Варто відмітити, що подібний випадок стався не вперше        

(як з акумуляторами Motorola, так і інших відомих марок). У 2006 

р. після вибуху Motorola виявилося, що акумуляторна батарея була 

підробкою, і гарантувати її безпечність ніхто не міг. У світлі цих 

подій, компанія Motorola прийняла рішення упритул зайнятися 

гарантуванням безпеки своїх користувачів, надаючи їм усі 

необхідні рекомендації щодо вибору і придбання нових апаратів чи 

обладнання до них. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте дії керівництва компанії після новини про 

смерть робітника. 

2. Які інструменти PR варто застосувати компанії Motorola з 

огляду на те, що вибух батареї стався не вперше? 

3. Запропонуйте власний варіант виходу компанії із кризової 

ситуації засобами PR. 

 

Джерела: Взрыв батареи мобильника убил китайца – Електрон. дан. – 2007. 

– Режим доступу: http://gadgets.compulenta.ru/324614; Взрыв мобильного 

телефона убил сварщика – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

http://webplanet.ru/news/life/2007/07/06/cell_kill.html; От взрыва батареи 

мобильного телефона погиб человек – Електрон. дан. – 2007. – Режим 

доступу: 

http://play.ukr.net/videos/show/key/241da684bb1610360af3f484c27faf74. 

 

http://play.ukr.net/videos/show/key/241da684bb1610360af3f484c27faf74
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«Гаряча поліграфія» від Univest PrePress 
 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій» (тема «Директ-маркетинг: 

комунікаційний аспект»). 

 

Креатив – ось чим можна привернути увагу споживачів.     

Саме таким шляхом пішла компанія «Univest PrePress», втіливши в 

життя оригінальний проект – «гаряча поліграфія». Надсилати 

просто листки паперу з акуратно надрукованим проханням 

звернути увагу на продукт і купити його стало нецікаво й 

неефективно. Адже директ-маркетинг, як і інші сучасні медіа, 

швидко розвивається і здатен легко перетинати межі звичайної 

прямої поштової розсилки. 

На поліграфічному ринку України компанія Univest PrePress 

працює  вже 10 років і пропонує широкий асортимент 

високоякісної продукції: візитні картки, листівки, плакати, афіші, 

флаєри, РОS-матеріали, фірмові бланки, буклети, брошури, 

каталоги, дипломи, грамоти, запрошення, дисконтні картки, 

наклейки, етикетки, цінники, календарі (кишенькові та перекидні), 

блокноти, конверти, меню тощо. До поліграфічних послуг, які 

пропонує компанія, входять: дизайн, верстка, фотозйомка, 

професійне сканування, робота з кольоровим зображенням, 

виготовлення фотоформ, цифрових і аналогових фотопроб, 

підготовка видань до друку, цифровий малоформатний та 

широкоформатний друк, управління поліграфічними проектами 

тощо.  

Завдяки застосовуванню новітнього обладнання компанія 

Univest PrePress мала певні переваги перед конкурентами, 

передусім, це швидкість виготовлення продукції, можливість 

друкувати спеціалізовані невеликі тиражі (до того ж, у кожен 

екземпляр тиражу за допомогою цифрового друку можна додати 
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змінну інформацію текстового й графічного характеру), а також 

термінова доставка продукції до офісу. 

Восени 2007 р. компанія запропонувала клієнтам послуги з 

виготовлення продукції в дещо незвичному, оригінальному 

форматі. Суть проекту полягала в тому, що до офісів 46 компаній 

було доставлено досить велику гарячу, смачну піцу на ім’я одного з 

її менеджерів, у яскравій упаковці (див. рис. 1). І поки в офісі 

дегустували такий незвичний подарунок, всі присутні могли 

ознайомитись з інформацією про компанію Univest PrePress.  

 
Рис. 1. Упаковка піци, яку доставляли в офіси під час 

кампанії з директ-маркетингу 

Креативна ідея: синонім оперативного друку – «гаряча 

поліграфія», компанія Univest Prepress здійснює доставку 

друкованої продукції. 

Асоціативний ряд: гаряча + доставка = “піца”. Оперативна 

поліграфія на зразок піци, повинна бути в потрібний час, у 

потрібному місці й ще “гарячою”. 

Креативна стратегія:  

 пряме розсилання “з рук в руки” за допомогою кур’єрської 

доставки; 

 первинна комунікація здійснювалась за допомогою 

телефонного дзвінка; 
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 у вказаний день в обідній час контактній особі доставлявся 

пакет з персональними матеріалами: піца у коробці, буклет, 

дисконтна картка. 

Водій, який доставляв піцу, телефонував менеджеру з продажу 

і повідомляв про доставку. Менеджер з продажу зв’язувався з 

контактною особою по телефону і бажав “смачного”. Система 

фіксації і обробки відгуку: у цьому проекті використовувалися 

вихідні дзвінки (телефонують менеджери відділу продажів). 

Інформацію про дзвінок вносять в CRM-систему компанії. 

Дія дисконтної картки поширюється на будь-яку продукцію 

відділу цифрового друку, а також на будь-яку продукцію, 

виготовлену у відділі широкоформатного друку (банери, постери, 

фотоплакати, афіші, розтяжки, сіті-лайти, білборди, зображення на 

полотні, транспортна графіка, брендмауери). 

На реалізацію проекту було витрачено 838 грн. Отримано такі 

попередні результати: 

 активно відгукнулися на кампанію 15 компаній; 

 протягом місяця отримано реальні замовлення після розсилки 

від 5 компаній; 

 прибуток за перший місяць склав 5040 грн. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте цілі проекту та конкретизуйте цільову аудиторію. 

2. Які зразки продукції компанії, на ваш погляд, доцільно було 

запропонувати клієнтам? 

3. Підготуйте свій варіант тексту на упаковці з піцею або лист з 

інформацією рекламного характеру. 

 

Джерела інформації: «Горячая полиграфия» выиграла 3-е место Direct Hit 

2007 – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: http://www.univest-

prepress.com/_rus/company/news/49.html; Дни директ-маркетинга в Украине: 

кейсы 2007 – Електрон. дан. – 2007. – Режим доступу: 

http://www.dmdays.com.ua/rus/keysi/keisi2007; сайт компании Univest PrePress 

– Електрон. дан. – 2008. – Режим доступу: http://www.univest-prepress.com. – 

Назва з домашньої сторінки Інтернету. 



376 

Життєво необхідно чи смертельно небезпечно? 

 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», «Паблік рілейшнз». 

 

5 листопада 2007 р. за ініціативою благодійної організації 

«Всеукраїнська рада захисту прав і безпеки пацієнтів» в 

Українському національному інформаційному агентстві 

«Укрінформ» пройшла прес-конференція на тему «Чи захищені 

наші діти від небезпечних ліків? Застосування нестерильного 

препарату «Сукрим» для недоношених дітей від ТОВ «Докфарм» 

(м. Сімферополь)». 

 

Історія компанія ТОВ «Докфарм» 

ТОВ «Докфарм» стабільно працює на фармацевтичному ринку.           

З 2003 р. ТОВ «Докфарм» стало єдиним виробником сурфактанта в 

Україні, а препарат «Сукрим» – стратегічним продуктом компанії.         

Це натуральний екзогенний легеневий сурфактант, який застосовується 

для профілактики та лікування респіраторного дистресс-синдрома (РДС). 

Важливим напрямом діяльності компанії є оптово-роздрібна торгівля 

високоякісними вакцинами й оригінальними лікарськими засобами 

провідних виробників Німеччини, Англії, Франції, Швейцарії та ін. 

Компанія «Докфарм» перебуває в постійному русі й розвитку: 

розширюється асортиментний ряд реалізованих лікарських препаратів, 

активно розвивається науково-виробнича база підприємства, проводиться 

дослідницька робота з розроблення нових препаратів на основі 

сурфактанта. 

 

Конференція була присвячена якості препаратів сурфактанта 

«Сукрим» виробництва ТОВ «Докфарм», закуплених за бюджетні 

кошти МОЗ України. Виявилось, що у життєво необхідного для 

реанімації недоношених дітей вітчизняного препарату був 

виявлений смертельно небезпечний збудник інфекції. 
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Більш докладну інформацію про це повідомив на прес-

конференції віце-президент Всеукраїнської Ради захисту прав і 

безпеки пацієнтів В. Сердюк. За його словами, Державна інспекція 

з контролю за якістю лікарських засобів заборонила реалізацію, 

зберігання і застосування всіх серій препарату «Сукрим». Однак, 

через кілька днів з'явився новий припис, в якому йшлося про 

вилучення тільки однієї партії цього препарату. В. Сердюк також 

заявив, що на працівників Державної інспекції з контролю за 

якістю ліків чинився тиск з боку певних «зацікавлених осіб». 

Президент Асоціації неонатологів України О. Суліма, 

розповіла, що проблема використання сурфактантов, до яких 

відноситься «Сукрим», досить актуальна. «В Україні існує гостра 

потреба в таких ліках, і лікарі-неотанологи не проти його 

використання, незважаючи на те, що на зустрічах з виробниками 

ліків неодноразово вказували на недоліки препарату», – 

підкреслила Олена Сулима. Головний неонатолог України              

Є. Шунько, у свою чергу, заявила, що є значний досвід 

застосування препарату «Сукрим». І в Україні не зареєстрований 

жоден випадок смерті немовляти в результаті введення препарату 

«Сукрим».  

Наступного дня після проведення конференції в пресі 

(«Факти», «Сьогодні») і на телебаченні (“Інтер”, “1+1”) відбулася 

низка публікацій і репортажів, пов'язаних із цим інцидентом.          

У свою чергу, компанія відреагувала на це тільки заявою, 

розміщеною на власному сайті. 

 

Заява компанії ТОВ «Докфарм» 

Останнім часом з'явилися повідомлення, які ставлять під 

сумнів якість препарату «Сукрим». Чи обґрунтовані вони? А може 

це прояв несумлінної конкуренції? Претензії стосувалися 

стерильності препарату. Якщо звернутися до фактів, то ніхто не 

зазначив кількість ампул які, на думку опонентів, були зіпсовані. 

Де й на якому етапі могла бути порушена стерильність?                 

На виробництві? Або під час зберігання препарату? Наприклад, 

якщо ампулу (будь-якого препарату) упустили, в ній можуть 
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утворитися мікротріщини, через які може проникнути нестерильне 

повітря з атмосфери. Тоді це питання вже не до виробника. 

Низка виступів, які були присвячені обговоренню цього 

питання по телебаченню та у мережі Інтернет, відрізнялася дивною 

подібністю, аж до однакових фраз. Гучні слова та обвинувачення. 

Здається, що використання «Сукрима» уже стає неможливим.     

Але одна із фраз, яка, все ж таки звучала в заявах, була: «Життєво 

необхідний!» Це дійсно так. Ця фраза означає тільки одне – без 

«Сукрима» сотні дітей щомісяця не зможуть зробити перший вдих. 

Ефективність препарату «Сукрим» у цих репортажах 

підтверджують компетентні фахівці МОЗ України. Препарат 

проходить всі необхідні перевірки в процесі виробництва, має всю 

потрібну документацію – реєстраційні документи й сертифікати 

якості, ефективність його доведена науковими дослідженнями. 

Отже, наскільки коректно ставити під сумнів компетентність 

уповноважених державних органів? В одному з репортажів по 

телебаченню глядачеві була навмисно продемонстрована упаковка 

препарату «Сукрим» серії, з терміном, що закінчився. В зв'язку із 

цим виникає питання: звідки в руках репортерів узявся цей 

препарат? Чи могли вони його взяти у відділенні, де знімали 

репортаж? Взагалі-то, ні. Інакше – це серйозне порушення з боку 

керівництва медичної установи, в якій знімався репортаж.          

ТОВ «Докфарм» цей препарат не надавав. То звідки він? Висновки 

очевидні – упаковка була люб'язно надана ні ким іншим, як 

третьою стороною. А про те, якій третій стороні це може бути 

цікаво, не важко здогадатися. Для з'ясування причин того, що 

відбувається, проводиться розслідування, зокрема, перевірка якості 

архівних ампул препарату. У розслідуванні беруть участь 

представники компетентних державних і правоохоронних органів. 

Результати будуть оголошені громадськості і медичним 

працівникам.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте тип кризової ситуації, з якою зіштовхнулася компанія 

ТОВ «Докфарм». 
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2. Проаналізуйте заходи, які були застосовані керівництвом 

компанії для виходу з кризи.  

3. Запропонуйте свій план заходів для підприємства ТОВ 

«Докфарм» щодо виходу  з кризової ситуації. 

 

Джерела інформації: Незалежна комісія експертів має всебічно дослідити 

препарат вітчизняний препарат сукрим, одну з серій якого заборонено 

застосовувати через не стерильність – Електрон. дан. – 2007. – Режим 

доступу: http://presscenter.ukrinform.ua/view.php?links=2606; Безпека ліків – 

під державним і громадським контролем – Електрон. дан. – 2007. – Режим 

доступу:  http://www.apteka.ua/online/26098. 

 

 

 

Кольори високих технологій для ІТ-менеджерів 

 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій» (тема «Директ-маркетинг: 

комунікаційний аспект»). 

 

У 2004 р. компанія Samsung Electronics Ukraine вирішила 

поінформувати своїх споживачів у Києві, Харкові, Запоріжжі, 

Дніпропетровську, Донецьку та Сімферополі про новинки – 

кольорові лазерні принтери Samsung CLP-500 / CLP-500N.  

Цільовою аудиторією комунікаційного впливу були обрані: 

фінансові та страхові компанії, поліграфічні компанії, рекламні 

агентства, архітектурні та проектні бюро, вищі навчальні заклади. 

Компанії потрібно не тільки донести до цільової аудиторії 

інформацію про продукт, а ї дізнатися реакцію цільової аудиторії 

на пропозицію (ступінь зацікавленості у придбанні). До того ж, 

бажано провести міні-опитування стосовно застосування 

кольорових принтерів в офісі та підготувати для дилерів компанії 

Samsung базу даних підприємств, зацікавлених у придбанні техніки. 
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До реалізації проекту були залучені професіонали:              

ДМА «Мета» – технології та комунікації; РА «DIALLA 

Communications» – дизайн матеріалів; Samsung Electronics Ukraine – 

копірайт. Контактними особами було обрано IT-менеджерів 

компаній та особи, які приймають рішення про закупівлі офісної 

техніки. Охоплення: 3000 потенційних клієнтів. 

 

Творча ідея / рішення: 

З бази даних було обрано 5000 потенційних покупців, і 

протягом декількох днів за допомогою call-центру був здійснений 

контакт з потенційними покупцями. За сценарієм телефонного 

контакту, уточнюючи ім’я та контактні дані IT-керівників компаній, 

оператори попереджали про те, що незабаром вони отримають 

листа від «незвичайного відправника». «Незвичайним 

відправником» у цьому випадку був сам принтер Samsung CLP-500, 

оскільки пізніше відправлений лист було написано від його імені. 

Цей факт дозволив на першому етапі спілкування зацікавити в 

отриманні пропозиції та заінтригувати на час його очікування   

3000 потенційних клієнтів.  

Через п’ять днів після здійснення першого контакту             

3000 потенційних покупців отримали поштою іменні листи від 

принтера Samsung CLP-500. Лист виглядав як резюме принтера 

Samsung CLP-500, яке він вислав з пропозицією своєї кандидатури 

на місце офісного принтера (див. рис. 1).  

Через три дні після розсилки пропозицій по базі                    

3000 потенційних клієнтів був здійснений другий контакт (follow-

up телемаркетинг). У процесі спілкування оператори 

представлялися асистентами принтера Samsung CLP-500, і від його 

імені уточнювали факт отримання пропозиції, ступінь 

зацікавленості його кандидатурою та якістю друку, оскільки лист 

було надруковано на цьому ж принтері. При виявленні 

зацікавленості респондентів, дзвінки переводили на регіональні 

офіси представників Samsung, де покупці могли узгодити зручний 

час зустрічі з принтером Samsung CLP-500.  

Результати проведеної промо-кампанії вражали. Кампанію було 

реалізовано за 16 днів, агентству вдалося повністю заповнити     
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2100 форм. Вже за перший тиждень після поштової розсилки було 

продано 15 принтерів Samsung CLP-500 / CLP-500N, і на момент 

проведення проекту велися переговори з понад 60 потенційними 

покупцями. Була також отримана база даних для подальшої роботи. 

Так, «гарячі» клієнти складали 2,5 %, зацікавились пропонованою 

продукцією 33 % клієнтів, іншою продукцією компанії 

зацікавились 6 % респондентів. Зовсім не зацікавились 

пропозицією – 30,5 %, залишились нейтральними – 28 %.  

             
Рис. 1. Лист та конверт, які розсилалися під час кампанії з 

директ-маркетингу 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте й визначте цілі кампанії з директ-маркетингу та 

засоби, що були використані. 

2. Оцініть переваги й недоліки проведеної кампанії.  

3. Запропонуйте власний варіант кампанії з директ-маркетингу 

для Samsung Electronics Ukraine. 

 

Джерела інформації: Все цвета высоких технологий – Електрон. дан. – 

2008. – Режим доступу: http://www.directmarketing.com.ua/dir/dmcases/13. 
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Компанія Evoclub: інвестиції у власний розвиток 

 

О.В. Зозульов, О.І. Микало 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», «Рекламний менеджмент». 

 

Не даремно кажуть: криза – найкращий час для інвестицій у 

власний професійний, фізичний та духовний розвиток. Кожного дня 

у Києві відкриваються і знаходять своїх клієнтів нові тренінгові 

компанії, спортивні клуби, SPA-салони, школи танців та йога-студії. 

Природне бажання гарно виглядати, прагнення відволіктися від 

щоденних проблем, уповільнити ритм життя у великому мегаполісі 

разом із пропагандою здорового способу життя і тотальним 

захопленням східною культурою створили сприятливі можливості 

для розвитку Wellness-індустрії.  

За останні роки термін Wellness набув більш широкого змісту. 

Це не лише відсутність хвороб та фізично сильне тіло, але й баланс 

тіла та розуму, душі та інтелекту, психічна та соціальна рівновага. 

Wellness – це нова філософія життя та колосальне джерело прибутку 

в усьому світі. Україна не є винятком, здобутки індустрії краси та 

здоров’я стали доступні для більшості наших співвітчизників.  

Зростаючий попит та ентузіазм власників наприкінці 2008 р. 

зробили можливим відкриття клубу персонального розвитку 

Evoclub. Клуб розташований в одному зі спальних районів Києва 

біля станції метро «Святошин», має три великі зали для проведення 

групових та індивідуальних занять, комфортні роздягальні, салон 

краси та міні-бар. 

Лаконічне звернення до відвідувачів на головній сторінці сайту 

клубу має розставити всі крапки над «і»: «Evoclub пропонує Вам 

відволіктися від буденних справ та приділити увагу собі, надавши 

можливість нам якнайповніше розкрити Ваші таланти та 

здібності. В Evoclub можна робити все!». На підтвердження 

сміливого слогану клуб пропонує своїм клієнтам такі види послуг: 
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 Evodance: східний танок, стріп-пластика, сальса, латина, джаз-

модерн та хіп-хоп; 

 Evoyoga: універсальна йога, йога для вагітних, парна йога, дівья 

йога; 

 Evosport: шейпінг, аеробіка, карате, кудо, художня гімнастика; 

 Evobeauty: перукарські послуги, нарощування волосся, 

манікюр/педікюр, косметологія та SPA-процедури, татуаж, 

пірсинг. 

У перспективі – відкриття школи акторської майстерності 

Evostudio та студії засмаги. 

Крім тренувань на регулярній основі на території клубу 

проводяться короткострокові тренінги та семінари, які органічно 

поєднуються із основними напрямами роботи Evoclub і дозволяють 

залучати нових клієнтів: йогатерапія, тайський масаж, дихальні 

техніки. 

Вартість відвідання одного заняття відповідно до стандартного 

розкладу становить 40 грн. Для більшої зручності та з метою 

заощадження коштів клієнта передбачена можливість придбання 

абонементу на відвідання певної кількості занять або абонементу на 

визначений календарний термін із загальною знижкою до 40%. 

Завдяки вдалому позиціонуванню, широкому спектру послуг та 

лояльній ціновій політиці вже за півроку свого існування Evoclub 

здобув постійних клієнтів і досяг позитивних фінансових 

результатів. Але запорукою успіху сучасного бізнесу є постійний 

розвиток, який вимагає залучення інвестицій і, відповідно, нових 

клієнтів. Отже, хто готовий інвестувати у власний розвиток? 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначити цільову аудиторію клубу. 

2. Розробити програму просування клубу, спрямовану на 

залучення нових клієнтів. 

3. Враховуючи необхідність мінімізації витрат, підготувати 

бюджет і календарний план заходів, передбачених програмою 

просування. 
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Компанія UltraShape: орієнтація на виставкову 

діяльність 

 

Т.Г. Діброва, М.О. Григораш 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Маркетингова 

політика комунікацій» (тема «Виставки та ярмарки як 

засіб маркетингових комунікацій»). 

 

Сьогодні вимоги сучасної жінки до своєї зовнішності 

безперервно зростають, прагнення досягнути досконалості 

спонукає до вибору оптимальної методики досягнення поставленої 

мети.  

Ізраїльська компанія UltraShape Ltd., яку було 

засновано в 2000 р., розробляє та просуває на 

світовий ринок новаторські нехірургічні технології 

для естетичної медицини. У 2007 р. компанія 

відкрила своє представництво в України. Установка «UltraShape» є 

абсолютно новим для ринку України продуктом, який необхідно 

презентувати, причому зробити цю презентацію треба яскравою та 

такою, що запам'ятається надовго. Отже, компанії потрібно 

розробити та реалізувати ефективну стратегію просування як 

апарату «UltraShape Contour I», так і нової UltraShape-технології. 

Першим кроком на цьому шляху стало ухвалення рішення про 

необхідність участі компанії у виставці «InterCHARM-Україна», 

однієї з найбільш масштабних і значущих подій на українському 

ринку медичного косметологічного обладнання.  

 

UltraShape-технологія 

Вчені компанії UltraShape розробили безопераційний метод 

корекції фігури шляхом унікальної ультразвукової установки для 

нехірургічної корекції тіла.  

Концепція апарату ґрунтується на інноваційному використанні 

ультразвукових хвиль для селективного руйнування жирових 

кліток без ушкодження сусідніх тканин. Відразу після процедури в 
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організмі активізуються природні процеси, 

які сприяють переробці зруйнованих жирових 

клітин. Процедура, що виконується за 

допомогою апарату «UltraShape Contour I», не 

потребує анестезії, після неї не виникає 

ускладнень, характерних для операційних 

втручань. Пацієнти не відчувають болю або 

дискомфорту під час і після процедури, що 

триває від півгодини до півтори години. 

Пацієнти відразу можуть повернутися до 

своєї звичайної діяльності. 

Апарат використовують у понад 250 клініках 47 країн світу, 

аналогів йому немає. 

 

Інформація про виставку 

«InterCHARM-Україна» – найбільша 

виставка парфумерії та косметики, а також 

медичного й косметологічного обладнання 

на території України. За кількістю учасників її частка на ринку 

парфюмерно-косметичних виставок становить близько 40 %.          

А якщо брати сегмент учасників, які представляють продукцію для 

кінцевих споживачів, то частка «InterCHARM-Україна» становить 

понад 90 %.  

Виставка «InterCHARM-Україна» – це центр, де формується 

політика розвитку парфюмерно-косметичної галузі України, 

приймаються стратегічні рішення та укладається левова частина 

угод і контрактів у галузі. Виставка є майданчиком ділового 

спілкування не тільки між українськими та іноземними 

компаніями, але й між західними та азіатськими представниками 

парфюмерно-косметологічного ринку. Організаторами заходу 

активно залучаються дистриб’ютори, оптовики, представники 

роздрібної торгівлі та салонів краси з усієї України та її 

найближчих сусідів (країн Східної Європи, Росії, Закавказзя, 

Середньої Азії).  

Докорінна відмінність «InterCHARM-Україна» полягає в тому, 

що організаторам цікаво не просто залучати експонентів і 
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відвідувачів, а й створити виставку як подію з насиченою 

програмою, орієнтованою на всі цільові аудиторії. 

«InterCHARM-Україна» – це виставка, що динамічно 

розвивається. Про це свідчить збільшення кількості країн-учасниць 

виставки з восьми в 2003 р. до 21 в 2007 р., зростання кількості 

експонентів в 2,6 рази (520 експонентів у 2007 р.). Істотне 

розширення експозиційної площі з 9 тис. м2 у 2003 р. до 21 тис. м2 у 

2007 р. (див. табл. 1), збільшення кількості спеціалізованих заходів, 

проведених під час виставки для різних галузей парфюмерно-

косметичного ринку, з чотирьох у 2003 р. до 19 в 2007р.  

Таблиця 1 

Динаміка розвитку виставки 

Критерій 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Експозиційна площа, 

тис. м2 

9 11 16 17,9 21 

Кількість відвідувачів, 

тис. осіб 

27 36,6 33 42 45,5 

Кількість експонентів 189 267 362 455 520 

 

Тематичні розділи виставки: 

 Парфумерія, косметика, декоративна косметика. 

«InterCHARMpack» – виставка сировини, етикетки, упакування 

й устаткування для виробництва парфюмерно-косметичної 

продукції. «Pharma Beauty» – космецевтика, дитяча косметика, 

засоби особистої гігієни, біологічно активні добавки.        

«Trend Zone» – зона знайомств із напрямами розвитку світової 

індустрії краси. 

 Hairdressing: усе для нарощування волосся і вій. 

 Школи перукарського мистецтва. 

 Професійна косметика та косметологічне обладнання. 

 Засоби та інструменти догляду за нігтями. 

 Меблі та аксесуари для салонів краси. 

 Естетична медицина, солярії, засоби для засмаги, сауни. 

 Все для пірсінга й татуажа. 
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Експозиція «InterCHARM-Україна» працює зі всіма сегментами 

парфумерно-косметичного ринку України. Для кожної з цільових 

аудиторій виставка пропонує такі заходи: 

1. Для керівників і власників салонів краси, SPA-центрів, 

фітнес-центрів, студій засмаги: 

 «Інвестиції в салонний бізнес: перспективи та ризики». 

 UVA-академія. 

 SPA-інститут. 

 Beauty Salon Management. 

2. Для косметологів, фахівців естетичної медицини: 

 Міжнародна конференція з прикладної естетики. 

 Міжнародна конференція з актуальних питань естетичної 

медицини. 

 «Перлина майстерності». 

3. Для масажистів і мануальних терапевтів: 

 Форум масажних технологій. 

4. Заходи для стилістів, перукарів, візажистів, іміджмейкерів, 

дизайнерів: 

 Your Professional Show. 

 Ексклюзивні майстер-класи. 

 Fashion Festival Body Art. 

 Hair Extension. 

5. Для керівників, топ-менеджерів, маркетологів парфюмерно-

косметичної галузі: 

 VI Міжнародна конференція «Косметична індустрія України». 

 Pharma Beauty. 

 Міжнародна конференція «Нові інгредієнти й технології для 

парфюмерно-косметичного виробництва». 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте цілі участі компанії UltraShape Ltd. у виставці 

«InterCHARM-Україна». 

2. Запропонуйте програму підготовки компанії до участі у 

виставці.  

3. Обґрунтуйте вибір стенду та запропонуйте програму 

підготовки персоналу до роботи на виставці. 
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4. Підготуйте пропозицію щодо інформаційних і рекламних 

матеріалів для виставки. 

5. Запропонуйте промо-акцію, яка, на ваш погляд, допоможе 

презентувати продукцію компанії. 

6. Конкретизуйте інформацію, яку варто зібрати на виставці. Як 

це зробити? 

7. У яких виставкових заходах було б доцільно взяти участь 

компанії?  

 

Джерела інформації: Парфюмерно-косметический портал – Електрон. дан. 

– 2008. – Режим доступу: http://intercharm.kiev.ua. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету; сайт компанії Bodyshape – Електрон. дан. – 2008. – 

Режим доступу: http://www.bodyshape.com.ua. – Назва з домашньої сторінки 

Інтернету. 

 

 

 

Креативні ідеї від ЗТМ «Аріан» 
 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», «Паблік рілейшнз». 

 

Завод технічних мастил (ЗТМ) «Аріан» є вітчизняним 

виробником широкого спектра технічних мастил, понад                

200 найменувань мастил, автомобільних засобів, автохімії та 

автокосметики. В 2003 р. на заводі було створено оригінальний 

малолітражний автомобіль-мотокар «Мамай».  

Слід зазначити, що на українському ринку пропонується 

широка гама технічних мастил, як від провідних світових 

виробників, так і високоякісна продукція вітчизняного 

виробництва. Обмежені фінансові можливості підприємства не 

дозволяли масштабно використовувати рекламу для просування 

своєї продукції під торговою маркою «Аріан». Потрібно було також 
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знайти інвесторів і субпідрядників для організації серійного 

виробництва мотокара «Мамай» в цехах ЗТМ «Аріан». 

 

Реалізація PR-проекту ЗТМ «Аріан» на Міжнародному 

автомобільному салоні «SIA–2003» 

Передусім, команда ЗТМ «Аріан» поінформувала ЗМІ про 

презентацію мотокара «Мамай» в експозиції компанії на 

Міжнародному автомобільному салоні «SIA–2003». Попередню 

інформацію було розміщено заздалегідь, у ній ішлося про технічні 

характеристики нового автомобіля та весь асортимент продукції 

компанії. 

По-друге, на виставці були організовані зустрічі керівництва 

заводу з представниками субпідрядників та можливими 

інвесторами, де обговорювалися проблеми відродження  

вітчизняного легкового автомобілебудування. 

По-третє, було проведено конкурс серед відвідувачів на знання 

продукції під маркою «Аріан». Переможці конкурсу були 

нагороджені призами: високоякісними мастилами, засобами 

догляду за автомобілем тощо. 

Також на виставці відбулася гучна презентація мотокара 

«Мамай». Відвідувачам запропонували взяти участь у тест-драйві. 

Після закінчення виставки ЗМІ були проінформовані про 

підсумки першої серії консультацій і переговорів щодо організації 

серійного виробництва автомобіля. 

Результати роботи: презентація автомобіля «Мамай» 

привернула увагу ЗМІ. Кількість виходів PR-матеріалів: на 

телебаченні – 3; на радіо – 2; у пресі – 12 (зокрема «Дзеркало 

тижня», «Галицькі контракти», «Ділова столиця», «2000», «Діловий 

тиждень»); повідомлення про компанію в Інтернеті та 

інформаційних агенціях – 4. Кількість згадувань про завод у 

порівняно з минулим роком 21:1. Усі матеріали вийшли 

безкоштовно, а рівень продажів продукції порівняно з першим 

кварталом у другому кварталі 2003 р. збільшився на 16 %. 

Проектом серійного випуску «народного автомобіля» зацікавились 

певні вітчизняні фінансові структури.  
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Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Сформулюйте цілі цього PR-проекту. 

2. Визначте цільові аудиторії. Впишіть у таблицю всі цільові 

аудиторії та клієнтів, на яких була спрямована акція. 

 

Цільові аудиторії та 

клієнти 

Очікування Дії 

   

   

   

 

3. Проаналізуйте заходи і засоби реалізації проекту.  

4. Напишіть прес-реліз на тему участі заводу в Міжнародному 

автомобільному салоні «SIA–2003». 

 

Джерела інформації: Украина будет выпускать мотокары «Мамай» – 

Електрон. дан. – 2004. – Режим доступу: 

http://www.arian.com.ua/smi2_20_06.htm; Авто для козаков – Електрон. дан. – 

2004. – Режим доступу: 

http://news.autoua.net/ru/news/c48/c53/2003/06/22/1418.html. 
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Кризовий PR: хто наступний?  

 

Т.Г. Діброва, Н.В. Андрущенко 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», “Паблік рілейшнз”. 

 

Одного разу, переглядаючи «Marketing Media Review» (№20 (49) 

16.10.2007), генеральний директор компанії UMG Артур Герасимов 

натрапив на статтю «ТМ “Торчин” попалась…Кто следующий?», 

яка серйозно могла нашкодити як компанії UMG, так і індустрії 

маркетингових досліджень загалом.  

 

Про компанію UMG 

До складу “Української маркетингової групи” (UMG®) входить 

п’ять компаній, кожна з яких спеціалізується на конкретних видах 

маркетингових досліджень. Це дозволяє пропонувати повний 

перелік послуг з дослідницького забезпечення клієнтів.            

UMG виконує проекти на території України, країн СНД, а також у 

Західній Європі та США. 

До складу UMG входять: "UMG – Research International" 

(офіційний представник в Україні всесвітньої дослідницької мережі 

Research International) – комплексні дослідження споживчих та ін. 

ринків; "MEMRB-UMG – Моніторинг роздрібної торгівлі в 

Україні" – роздрібний аудит, аудит відкритих ринків, аналіз 

дистрибуції та цін різних категорій товарів, сенсус; брендингова 

агенція "Марка" – брендинг повного циклу; "КОМКОН-Україна" – 

регулярне дослідження U-TGI™ (Український індекс цільових 

груп) на території України, проводиться за ліцензією компанії 

BMRB International; "КОМКОН – Фарма Україна" – дослідження 

фармацевтичного ринку України.  

Компанія є членом ESOMAR, AMA та УАМ, у своїй роботі 

дотримується Директив та Керівництв ESOMAR, Стандартів якості 

маркетингових досліджень УАМ. 
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Методи діяльності: бізнес і дослідницькі консультації, 

збирання інформації, індивідуальні інтерв'ю, поштові інтерв'ю, 

багатоаспектні дослідження, спеціальні і постійні дослідження, 

якісні маркетингові дослідження, статистична обробка інформації, 

телефонні CATI (NIPO) дослідження, експертні опитування, 

інтернет-опитування, тести методом центральної локації, контент-

аналіз, періодичні трекінгові дослідження, тестування продуктів та 

концепцій (U-Test), трекінгове дослідження бренда та реклами    

(U-Track™), вивчення цінової чутливості споживачів (U-Price™), 

тестування реклами (U-AdTest™), кабінетні дослідження, BPTO™, 

Mystery Shopping, MicroTest™, BrandSight Gallery™, Brand Edge™, 

Brand Equity™, ScreenLab™, Conjoint Analysis. 

UMG плідно співпрацює з Beiersdorf, BBH (Славутич), 

BIZPRO, Cadbury, Coca-Cola, Danone, GSK, IFC, Foxtrot, JTI, 

McDonald's, MTI, Nestle, Orkla Foods (ТМ “Чумак”), “Оболонь”, 

Philip Morris, Procter&Gamble, SC Johnson, Samsung, Sandora, 

“Союз-Віктан”, “МТС”, Sarmat, Tetra Pak, Unilever, Veres, Vitmark, 

Wimm-Bill-Dann та іншими. 

 

Автор статті, Олена Профір, директор з маркетингу 

компанії «Троянда», звинувачує UMG у фальсифікації результатів 

дослідження. В статті йдеться про підтасовку результатів 

маркетингових досліджень. При цьому під сумнів ставиться і 

репутація клієнта компанії, ТМ “Торчин”, яка замовила 

дослідження. Автор наголошує: «Так что, дорогие коллеги, 

исследование потребителей от компании UMG оказалось полной 

липой! Изначально исследователь знает результат, который 

удовлетворит заказчика, и подделывает его! Но это не 

отображение реальных потребительских предпочтений, а развод 

заказчиков! ТМ «Торчин» попалась, кто следующий?». 

 

Про компанію «Троянда» 

ТОВ «Троянда» – один з провідних виробників українського 

ринку морозива. Сьогодні "Троянда" може запропонувати 

споживачам понад 70 видів морозива високої якості за середніми та 

вищими за середні цінами. Візитними картками компанії            
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ТОВ «Троянда» є торгові марки «Магнат», «Золотий Ключик», 

«Їжачок», «Бетмен». Компанія чітко позиціонує продукцію на 

конкретну цільову аудиторію, проводить агресивну маркетингову 

політику, формуючи довгострокову лояльність до марки.  

Завдяки широкому асортименту, відмінній якості продукції, 

розгалуженій дистриб’юторській мережі й високому рівню 

обслуговування клієнтів продукція під маркою «Троянда» має 

нагороди (морозиво «Золотий ключик», рулет «Інтрига» – золота 

медаль; ескімо "Абрикос", торти-муси "Босфор" та Святковий – 

срібна медаль; морозиво "Червона шапочка" – бронзова медаль). 

 

У відповідь на статтю генеральний директор UMG публікує 

спростування в наступному номері журналу «Marketing Media 

Review». В статті він наводить аргументи й факти, що 

спростовують обвинувачення О. Профір. Йдеться про те, що 

частина опублікованої раніше інформації отримана шляхом 

шпигунства. Зокрема, стаття містить інформацію про плани   

ТМ “Торчин”, яка замовила дослідження. Автор пише:                  

“К сожалению нам неизвестны истинные причины, побудившие 

написать данную статью ответственного сотрудника компании 

«Троянда», являющейся конкурентом нашего клиента в одном из 

секторов. Мы искренне надеемся, что данная статья является 

следствием непрофессионального видения ситуации и, как 

следствие, недальновидных выводов автора, а не является 

целенаправленным черным PR”. 

 

Одночасно на офіційному сайті компанія UMG  розміщує 

інформацію про ситуацію, що склалася, та пропонує такі вимоги й 

пропозиції: 

1. Звертаємося до всіх видань, що подають інформацію про наш 

і суміжні ринки, з проханням завжди дотримуватися етичних норм 

(а особливо при публікації неперевіреної і резонансної інформації). 

Вважаємо обов’язковою умовою у подібних публікаціях надати 

можливість висвітлення викладеної проблеми усім причетним 

сторонам. 
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2. Вимагаємо офіційного вибачення від автора статті,               

О. Профір, із спростуванням наведених висновків. 

3. Пропонуємо нашими колегам-дослідникам обговорити 

потенційні шляхи захисту інтересів клієнта від можливої 

протидії/шпигунства (з боку конкурентів) під час проведення 

маркетингових досліджень. 

4. Дотримуємося зараз і зобов’язуємося в майбутньому 

дотримуватися правил чесної конкуренції відносно наших колег у 

дослідницькій індустрії. 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте тип кризової ситуації.  

2. Дайте оцінку діям генерального директора UMG та засобам PR, 

які він застосував у кризовій для компанії ситуації. 

3. Запропонуйте план, оптимальні PR-інструменти й заходи, які 

необхідно застосувати для вирішення кризової ситуації? 

 

Джерела інформації: Профир А. ТМ «Торчин» попалась… Кто 

следующий? [Текст] / А. Профир // Marketing Media Review. – 2007. – № 

20 (49); Герасимов А. Вместо опровержения [Текст] / А. Герасимов // 

Marketing Media Review. – 2007. – № 21 (50). 

 



395 

Німі внутрішньокорпоративні комунікації „на 

колесах”  

 

Н.В. Юдіна 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: ”Бренд-

менеджмент”, „Маркетингова політика комунікацій”, 

„Паблік рілейшнз”.  

 

Кейс – номінант напряму «Внутрішні корпоративні суспільні 

комунікації» Міжнародного конкурсу проектів у сфері зв’язків зі 

спільнотою „Срібна Чайка-2007”. 

 

Компанія, про яку йде мова у кейсі, побажала залишитися 

невідомою з об’єктивних причин. Надалі – іноземна компанія, та, 

що працює в Україні. Сфера діяльності – медичні послуги.  

 

Описання управлінської проблеми  

В іноземній компанії А розпочався процес впровадження 

єдиного корпоративного стилю. Однак це завжди досить непростий 

процес внутрішніх перетворень, пов’язаний із людським фактором. 

Перед аутсорсинговою компанією з надання маркетингових послуг 

„Фабрика Рішень „Червоні Вітрила” було поставлено завдання 

залучення 100% персоналу компанії А, які мають власне авто, до 

єдиного корпоративного стилю компанії. 

 

Описання проекту 

Підрахувавши вартість витрат на зовнішню корпоративну 

рекламу на біллбордах, метою яких було нагадування споживачам 

про торгову марку А, „Фабрика Рішень „Червоні Вітрила” 

запропонувала керівництву компанії А перерозподілити цю статтю 

рекламного бюджету з зовнішньої реклами на рекламу на 

автотранспорті (єдиний вид зовнішньої реклами, який за діючим на 

той час Законом України „Про рекламу” не потребував отримання 
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спеціальних дозволів). Це запровадження планувалося зробити за 

допомогою двох цільових внутрішніх сегментів: 

1. по-перше, існуючого автопарку службових автомобілів, на яких 

працюють наймані водії; 

2. по-друге, за допомогою залучення в реалізацію стратегії 

брендингу співробітників компанії А – власників автомобілів – 

запропонувавши їм за певну доплату до заробітної плати 

„здавати в оренду” рекламні площі під корпоративні наклейки 

компанії.  

Слід відмітити, що залучення співробітників до нової 

корпоративної традиції планувалося дуже обмірковано та ретельно. 

Враховуючи присутність в Україні такого культурного фактору, як 

негативне ставлення власників автотранспорту до наклейок на 

власні легкові автомобілі, керівництву компанії.                                

А було запропоновано таке нововведення розпочати з власних 

автомобілів керівників компанії А: Dodge Durango, Lexus, Chevrolet 

та Nissan. Так було розпочато поступове виховування серед 

робітників нової „корпоративної моди” за допомогою таких 

„німих” внутрішньокорпоративних комунікацій на колесах. 

Критерієм ефективності внутрішньокорпоративного проекту 

обрана кількість співробітників, що проявили бажання 

використовувати власне авто з метою просування торговою марки 

підприємства, на якому працюють. 

 
Рис. 1. Крива психологічного переходу та сприйняття змін 
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Головна проблема полягає в тому, що при появі якихось змін 

людина намагається їм протидіяти (рис.1). Пояснення досить 

природне – будь-які зміни, в яких співробітник організації відчуває 

загрозу своїм інтересам, може викликати внутрішню, іноді навіть 

узгоджену з іншими співробітниками, інтереси яких також можуть 

постраждати, протидію. На рис. 1 наведена крива емоційних 

перетворень свідомості співробітника, яка відображає психологічну 

реакцію на зміни у робочому процесі. Як бачимо, це послідовний 

процес протидії та врешті-решт прийняття змін протягом певного 

часу. Так, процес запровадження корпоративного духу та 

корпоративної культури – це досить довготривалий, але, якщо 

вірно спланований, досить ефективний процес „закохування” 

власних співробітників у підприємство, де вони працюють!   

За півроку поступового впровадження проекту близько 40% 

співробітників компанії, що мали власне авто, погодились на участь 

у проекті. Через деякий час співробітники компанії А перестали 

розглядати пропозицію керівництва як обмеження волі, та 

зрозуміли, якщо керівництво не тільки інвестує гроші в оклеювання 

автомобілю співробітника, але й доплачує певну суму до зарплати, 

вони необхідні власній компанії! Це сприяло підвищенню 

самовіддачі та творчому натхненню робітників.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. З якими труднощами, на вашу думку, зіштовхнулася 

аутсорсингова компанія „Фабрика Рішень „Червоні Вітрила” 

при реалізації внутрішньокорпоративної програми у сегменті 

найманих водіїв?  

2. Запропонуйте варіанти комплексного плану дій, спрямованого 

на цей внутрішній сегмент.  

 

Джерела: Джоббер, Д. Принципы и практика маркетинга : Пер. с англ. : Уч. 

Пос. [Текст] // Д. Джоббер – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 

с. : ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0072-7 (рус.)  
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Оборудование для утилизации медицинских отходов 
 

А. В. Зозулёв, Е.С. Слесаренко  

 

Ситуационное упражнение целесообразно использовать при 

изучении дисциплин: “Промышленный маркетинг”, 

“Поведение потребителей”, “Исследование 

потребительских мотиваций”. Кейс предполагает анализ 

факторов рыночной среды, влияющих на формирование 

спроса, анализа моделей потребительского поведения, 

разработки системы маркетинговых мероприятий по 

продвижению высокотехнологичного экологического 

оборудования. 

 

Приблизительно до середины ХІХ столетия для большой части 

человечества не существовало острой проблемы отходов. Сегодня 

же объемы медицинских отходов и сопутствующих токсичных 

веществ исчисляются миллионами тонн в год, а проблема их 

утилизации до сих пор не решена.  

В Украине доминирующим методом обращения с отходами 

было и остается размещение и погребение отходов на 

мусоросвалках и специальных полигонах, которых сегодня 

официально насчитывается свыше 770. Подавляющее большинство 

свалок (от 80 % до 90 %) работают в режиме перегрузки, с давно 

превышенными проектными показателями объемов поступления 

отходов, без соблюдения предупредительных мер относительно 

загрязнения подземных вод и воздушного бассейна. Полигоны эти, 

размещенные близ городов, и принимают городские отходы.           

В селах, в подавляющем большинстве случаев, мусор просто 

вывозят за окраины и скрывают в естественных углублениях (яры, 

рвы и т.п.). Очень распространенная практика вывоза мусора на 

лесные лужайки, поля, другие объекты, не предусмотренные для 

использования как мусорохранилища. Только больших стихийных 

накоплений мусора около 1000, что составляет до 66% всех 

мусоросвалок в Украине. Одна из главных проблем, связанных с 

погребением отходов, – образование так называемого свалочного 
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газа. При погребении органического вещества, которого в 

мусорной массе в среднем от 50 % до 70 %, происходит ее 

биоконверсия с участием микроорганизмов. В результате этого 

процесса получается биогаз, макрокомпонентами которого 

являются метан (СН4) и диоксид углерода (СО2). Масштабы 

образования этого газа можно соотнести с геологическими. 

К эффективной системе управления отходами на Западе начали 

переходить недавно и с переменным успехом. Украина старается не 

отстать в этой области. Учитывая опыт не только развитых стран, а 

и держав «третьего мира», в украинском Институте электросварки 

им. Е.О. Патона разработана отечественная система обращения с 

отходами. Среди новейших разработок Института – 

плазмотермическое оборудование для утилизации медицинских 

отходов, которому нет прямых аналогов в мировой практике.      

Оно предназначено для  уничтожения инфицированных и 

токсичных отходов медицинских учреждений. Созданная установка 

предоставляет возможность уничтожать отходы больших 

медицинских учреждений, таких, как больницы, поликлиники или 

же централизованно собирать и уничтожать отходы медицинских 

научных и учебных учреждений, решая важную экологическую 

проблему.  

Основу технологии составляет термохимическая конверсия 

органической компоненты отходов в синтез-газ, который поддается 

эффективному очищению и содержит полезные компоненты       

(СО и Н2), которые  можно использовать как чистое энергетическое 

топливо или как сырье для технологий органического синтеза.        

В процессе конверсии блокируется образование NOX, a S, Cl, F – 

удерживающие полютанты, – удаляются с помощью связывающих 

абсорбентов. Более высокая, чем при сжигании отходов, 

температура в конверторе (1300–1500 против 850 0С) обеспечивает 

необходимую полноту разрушения диоксинов, фуранов и других 

вредных, канцерогенных веществ. Тяжелые металлы из отходов 

крепко связываются редким шлаком и не вымываются грунтовыми 

водами. Собственное плазмотермический конвертор – это 

высокотемпературная теплоизолированная реакционная камера, где 

разрушение материалов осуществляется под влиянием плазменных 
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вихрей, сгенерированных с помощью дугового разряда.               

При разработке плазмено-термического конвертора использованы 

новые сильноточные электродуговые узлы со специальной 

защитой. Конвертор характеризуется высоким энергетическим 

КПД, и процесс в нем близкий к автотермическому. Мощность 

установки – 200 кг/ч. 

Традиционно применяемые до сих пор огневые системы 

уничтожения медицинских отходов не разрешают полной мерой 

решить проблему утилизации и далеко не всегда отвечают 

экологическим нормам относительно выброса вредных веществ в 

окружающую среду. Наиболее эффективным направлением для 

этих целей есть применение низкотемпературной плазмы. 

Развитие плазменной технологии утилизации отходов за 

границей направляется путем применения генераторов 

низкотемпературной плазмы косвенного действия. Основными 

недостатками этих источников теплоты есть низкий коэффициент 

полезного действия (25-30%), ограниченный объем и низкая 

температура (1800–1900 К) зоны плазменной конверсии отходов, 

большие затраты электроэнергии. Эти недостатки не дают 

возможность в полной мере реализовать преимущества плазменно-

термической конверсии медицинских отходов.  

Применение в этом процессе как источника теплоты 

плазменных нагревательных комплексов Института электросварка 

им. Е. О. Патона НАН Украины на базе плазмотронов прямого 

действия разрешает увеличить в 2–3 раза объем зоны плазменно-

термической конверсии, увеличить ее температуру до 4000–5000 К, 

интенсифицировать скорость прохождения плазмохимических 

реакций, степень расписания вредных веществ и фиксации 

безопасных соединений. 

 

Задания к ситуационному упражнению: 

1. Выявите потенциальных потребителей и проанализируйте 

факторы маркетинговой среды, влияющие на их модели 

потребительского поведения при покупке оборудования для 

уничтожения отходов. 
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2. Сформулируйте конкурентные преимущества плазменно-

термической установки ИЭС по уничтожению отходов. 

3. Предложите комплексные маркетинговые стратегии и 

мероприятия по стимулированию потенциальных потребителей 

к покупке данного оборудования.  

 

Источники информации: Новый этап в жизни украинских технопарков – 

Електрон. дан. – 2006. – Режим доступа: 

http://www.tp.paton.kiev.ua/about/publis/publis_new_02.php; Петров С.В., 

Маринский Г.С., Чернец А.В. и др. Утилизация органических, в том числе 

медицинских и других опасных отходов – Електрон. дан. – 2006. – Режим 

доступа: http://waste.com.ua/cooperation/2006/theses/petrov.html. 

 

 

 

Планування промо-акції на промисловому ринку від 

«KNAUF Україна» 

 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Маркетингова 

політика комунікацій» (тема «Стимулювання збуту»). 

 

Компанія «KNAUF Україна» пропонує на вітчизняному ринку 

високоякісну продукцію: гіпсокартонні плити, сухі будівельні 

суміші й будівельну хімію. Зростання  темпів житлового й 

офісного будівництва та підвищення вимог до його якості 

позитивно впливає на динаміку попиту на штукатурку       

«KNAUF-МР 75». 

«KNAUF-МР 75» – це одношарова штукатурка для стін і стелі. 

Використовується для всіх звичайних твердих поверхонь (основ). 

Перемішується з водою й наноситься на поверхню за допомогою  

безупинно працюючих машин (наприклад, PFT G4). 

http://www.tp.paton.kiev.ua/about/publis/publis_new_02.php
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Компанія активно експортує свою продукцію, щорічно беручи 

участь у спеціалізованих виставках: «Будівництво 200..»; 

«Будівництво й Архітектура 200..»; «Kiev Build 200..». 

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Які заходи зі стимулювання збуту можна запропонувати для 

просування продукції будівельним компаніям на виставках? 

2. Розробіть концепцію та запропонуйте план промо-акції. 

 

Джерела інформації: KNAUF в Україні – Електрон. дан. – 2008. – Режим 

доступу: www.knauf-marketing.com.ua. – Назва з домашньої сторінки 

Інтернету. 

 

 

 

«Пробіг під каштанами»: від соціальної активності 

до соціальної відповідальності 

 

Т.Г. Діброва, М.О. Григораш 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисциплін: «Маркетингова 

політика комунікацій», «Паблік рілейшнз». 

 

Історія акції 

У травні 1993 р. у Києві 146 бігунів вперш подолали 

п’ятикілометрову дистанцію «Життя» центральними вулицями 

столиці. Ця подія відбулася за ініціативою волонтерів Корпусу миру 

США Карен Вестергаард і керівників однієї з перших українських 

агенцій маркетингових комунікацій «DIALLA Communications» 

Ірини та Костянтина Кузнецових.  

З 1994 р. спортивно-благодійна акція «Пробіг під каштанами» 

увійшла до офіційної програми святкування дня Києва і з того часу 

проводиться за підтримки Головного управління з фізичної 

культури та спорту Київської міської державної адміністрації 

(КМДА). З 2000 р. «Пробіг» включено до календаря 
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Держкомспорту України. З 2002 р. об'єктом 

соціальної допомоги «Пробігу» став 

єдиний в Україні «Центр кардіології та 

кардіохірургії дітей раннього віку» МОЗ 

України. Всі зібрані кошти передаються в 

Центр для придбання обладнання, 

матеріалів та медикаментів. 

У 1993 р. в акції брали участь 146 осіб, у 2004 р. – 1845 осіб, 

у 2006 р. – 2141 осіб, у 2007 р. – 2503 осіб, у 2008 р. – 2507 осіб. 

 

Мета акції: 

 показати українцям, що здоровий спосіб життя сьогодні займає 

перше місце серед інтересів світової громадськості; 

 створити та укріпити традицію доброчинності в Україні          

(як окремих людей, так і компаній); 

 показати, що допомагати іншим можна весело і життєрадісно; 

 надати фінансову допомогу “Центру”; 

 привернути увагу державної влади до проблем “Центру”. 

 

Реалізація проекту 

Проект був поділений на декілька етапів, на кожному з яких 

передбачалася тісна взаємодія зі ЗМІ: 

1. Запуск web-сайту www.probeg.dialla.com та розсилка          

прес-релізів.  

2. Проведення прес-конференції, присвяченої 

відкриттю пробігу, за участю Генерального 

директора «DIALLA Communications», 

Голови представництва «Samsung Electronics 

Ukraine», Начальника Головного управління з 

фізичної культурі та спорту КМДА, 

Головного лікаря “Центру”.              У 2004 р. до початку прес-

конференції в “Центрі” було проведено прес-тур, де 

представникам ЗМІ було надано можливість простежити за 

проведенням хірургічної операції на серці.  

3. В акції беруть участь професійні спортсмени, журналісти, 

школярі, студенти, бізнесмени, інваліди, діячі культури – 
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тисячі бігунів з українських міст та з інших країн стартують 

щороку в день Києва о 10:00 в останню неділю травня.  

4. З 2008 р. розмір благодійного внеску становить 30 грн для 

українських громадян та 60 грн для іноземців, 15 грн – для 

дітей до 15 років. Всі учасники отримують футболки з 

логотипом «Пробігу під каштанами». 

5. У «Пробігу» беруть участь команди учасників від провідних 

українських та міжнародних компаній: «McDonald’s Ukraine» 

(160 осіб), компанія «Ericsson» (100 осіб), агентство          

«OS-Direct» (70 осіб), а також «Газета по-киевски», журнал 

«5 балів», «Gala radio», «Puma», газета «Деловая Столица» та 

багато інших (2007 р.). 

6. Для популяризації доброчинності в акції беруть участь «лідери 

думок», зокрема, К. Серебрянська, М. Томенко, С. Бубка, 

С. Захарова, Ю. Павленко, О. Крюкова, Л. Добровольська, 

С. Полховський та багатьох інших. 

7. Організація прес-центру на Майдані Незалежності під час 

проведення пробігу, де журналісти мають можливість 

одержати будь-яку інформацію про акцію й отримати дані 

про зареєстрованих учасників і команди. 

8. Запуск SМS-акції для тих, хто не може взяти особисту участь в 

пробігу. Відправивши SMS (вартістю 1 грн) на вказаний номер 

із словом «серце», учасник одержує в подарунок красиву 

заставку акції з логотипом на згадку про те, що людина 

зробила свій внесок у порятунок дитячих життів. SMS-акція 

широко анонсувалася в пресі, а також була позначена як один 

із способів надання допомоги “Центру” майже в усіх 

безкоштовних публікаціях про пробіг. 

9. Нагородження переможців у номінаціях 

«Переможниця серед жінок», «Переможець 

серед чоловіків» (В. Шафар з м. Луцька 

пробіг п’ять кілометрів за 13 хвилин             

34 секунди, 2008 р.), «Переможець на 

інвалідному візку», а також присудження 

спеціальних нагород особливо активним учасникам пробігу.  
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10. Демонстрація результативності проекту 

на емоційному рівні. Показник дитячої 

смертності знизився до 1 % (у 2000 р. – 

14 %). Протягом 2007 р. спеціалістами 

Центру проведено 1 324 операції на серці. 

У 2006 р. вперше на п’ятикілометрову 

дистанцію Добра вийшла команда дітей, у минулому пацієнтів 

“Центру”, врятована благодійними внесками учасників проекту.  

11. Демонстрація результатів проекту на раціональному рівні. 

Завдяки допомозі учасників «Пробігу» за 15 років підтримки 

“Центр” отримав 402 тис. грн. Була також проведена прес-

конференція, де керівники проекту звітували про кількість 

зібраних засобів з публічним врученням чека (у 2007 р. – 

100 тис. грн).  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Проаналізуйте текст. Визначте, чи змінилися цілі проекту. 

2. Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку цього 

проекту. 

3. Які заходи й засоби можна застосувати для реалізації вашого 

варіанту проекту? 

 

Джерела інформації: Лисенко А. Юбилейный пробег под каштанами 

[Текст] / А. Лысенко // Газета по-киевски. – 2007. – № 107 (905); Пробіг під 

каштанами. / Агентство маркетингових комунікацій «DIALLA» – Електрон. 

дан. – 2008. – Режим доступу: www.probeg.dialla.com. – Назва з домашньої 

сторінки Інтернету; Фельдман В. От сердца к сердцу – в пятнадцатый раз 

[Текст] / В. Фельдман // Уикенд. – 2007. – № 21 (367). 
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У пошуках золота або «кавоманія по-українськи» 

 

Т.Г. Діброва 

 

Ситуаційну вправу доцільно використовувати для 

обговорення під час вивчення дисципліни «Маркетингова 

політика комунікацій» (тема «Стимулювання збуту»). 

 

«Кавоманами нас не назвеш. За рік середньостатистичний 

українець споживає 1,2 кг кави, у той час як поляк, чех або угорець 

– 3,5 кг, італієць – 5 кг, а фін (хто б міг подумати!) – аж 12,5 кг... 

Проте вітчизняний ринок набагато цікавіший, адже динаміка його 

зростання навіть не снилася «кавовим» країнам ЄС.   

Після краху на початку 1990-х рр. виробництво кави в Україні 

скоротилося з 13 тис. т на рік до 637 т. До кінця минулого 

десятиліття її споживання не перевищувало 0,5 кг. Відтоді ми не 

тільки заохотилися до цього напою, але й почали більше уваги 

звертати на його якість – обсяг ринку збільшився у п’ять разів, 

перевищивши $1 млрд у роздрібних цінах.   

У світі на мелену каву вже припадає майже половина 

споживання, у розвинених країнах натуральна кава давно домінує, 

у нас поки що з великими зусиллями відвойовує чверть ринку. 

Експерти пророкують, що баланс між розчинною і натуральною 

кавою буде змінюватися одночасно зі збільшенням споживання.    

А це значить, що коли (згідно з прогнозами до 2010–2011 рр.) 

українці вийдуть на нинішній «польський» рівень – 3 кг кави на рік, 

то істотну частину цього обсягу складуть дорогі сорти натуральної 

меленої кави». 

Отже, перспективи розширення місткості українського ринку 

кави величезні. Наскільки цей потенціал буде використаний, 

залежить, насамперед, від успішного розвитку культури 

споживання кави в Україні, зокрема, від заходів із просування 

кавових брендів на цьому ринку. 

 

 

 



407 

Традиції і спосіб життя визначають попит 

Залежно від рецептури приготування, смакових характеристик 

і способу виготовлення на кавовому ринку пропонують: 

натуральну каву (каву в зернах і каву мелена у вакуумній 

упаковці), розчинну каву, кавові суміші й розчинні кавові напої.  

Результати досліджень свідчать про те, що 47 % українців 

купує розчинну каву, 5 % – кавові «мікси», і тільки 11 % 

споживачів віддають перевагу натуральній каві (8 % купують 

мелену каву й лише 3 % – каву в зернах). Справа в тому, що 

розчинна кава більш «зручна» у приготуванні, а в Україні досі 

сильні «радянські» традиції споживання кави. До того ж, кавові 

напої дешевші, ніж натуральна кава, а це при виборі товару для 

масового українського споживача є основним аргументом.  

Споживання кави в Україні  все ще зберігає яскраво виражену 

регіональну структуру і значно відрізняється в різних регіонах 

України. Найбільш активні споживачі кави живуть у західному 

регіоні України, на другому місці місті – жителі столиці. На сході 

країни населення віддає перевагу розчинній каві. Щоправда, у всіх 

регіонах України переважна більшість споживачів кави, як 

натуральної, так і розчинної, сконцентрована в обласних центрах. 

Ця особливість дає можливість виробникам кави заощаджувати на 

рекламних витратах. Зниження обсягів реалізації кави влітку і 

зростання взимку коливається не більше, ніж на 10 % від 

середньомісячного (за рік) показника. 

 

Загальні тенденції ринку 

Протягом усіх останніх років ринок кави продовжує зростати, 

хоч і повільніше, ніж у минулі роки. Поступово змінюється й 

структура споживчих уподобань: на цьому ринку, як і на більшості 

інших, зростає частка продуктів преміум-класу. Для порівняння 

динаміка ринку кави в 2006 р.:  значно виросла частка ринку 

розчинної кави, особливо вимороженої (freeze dried), та 

агломерованої кави, а споживання порошкової кави й кавових 

міксів знижується, відповідно, падає їх частка в структурі ринку. 

Натуральна кава в цілому також втратила свої позиції порівняно з 

минулими роками. Це відбулося через скорочення споживання 
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домашніми господарствами меленої кави, у той час як частка кави 

в зернах в 2005–2006 рр. зросла. 

Слід також зазначити тенденцію до збільшення обсягів ринку 

кави, передусім, за рахунок збільшення споживання всіх 

асортиментних позицій кави (category penetration). Іншими 

словами, зростає кількість українців, які споживають каву як 

продукт, тобто збільшилася інтенсивність споживання. 

Збільшенню обсягів ринку сприяла й популяризація культури 

споживання кави у кафе, барах, на роботі. 

 

Основні гравці на ринку 

За результатами 2006 р. за обсягами споживання кави, лідером 

залишається Kraft Foods, компанія, що активно працює на всіх 

сегментах ринку кави. В 2006 р. найбільш активною й успішною 

була марка «Монарх» (натуральна й розчинна кава). В асортименті 

кавових міксів і капучіно компанія Kraft Foods до популярних 

«Maxwell House 3 в 1» і «Jacobs капучіно» додала цілу палітру 

новацій на будь-який смак: «Jacobs 2 в 1», «Jacobs Latte»,      

«Jacobs 3 в 1».  

Друге й третє місце розділяють швейцарська компанія Nestle 

(TM «Nescafe Classic», «Nescafe Gold», «Alta Rica», новинка 2005 р. 

– «Nescafe Espiro»), представлена як розчинною кавою, так і 

кавовими міксами, а також ізраїльська компанія Elite (TM «Fort», 

«Platinum», «Elegance»).  

Далі розташувалися компанія «Галка», кіпрська компанія 

Future Enterprises («MacCoffee», «Besame»), російські компанії – 

«Екопроект-2000» (ТМ «Петровская слобода»), «Орімі Трейд»  

(ТМ «Жокей», «Регал», «Чарівна плантація», «Монсеньйор»), 

«Золоті купала» («Чорна карта»), німецька компанія Tchibo 

(«Tchibo Exclusive», «Famile», «Mocco», «Davidoff»,                  

«Gold selection»). Ці компанії сумарно займають понад 80 % ринку 

кави. 

 

Компанія Tchibo 

Компанію Tchibo Frisch-Rost-Kaffee Gmb було засновано в  

1949 р. німецьким купцем Максом Херцем. Першим продуктом 
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компанії стала свіжа обсмажена кава за власною оригінальною 

технологією. Пізніше в їхньому асортименті з'явилася розчинна 

кава. 

Компанія Tchibo тривалий час працювала тільки на ринку 

Німеччини, розширюючи сфери діяльності й набираючи оберти.  

На сьогодні в компанії працюють понад 5900 осіб. Під маркою 

«Tchibo» продаються різноманітні асортименти кави першокласної 

якості, що виробляється на фабриках Гамбургу та Берліну.  

На початку 60-х років ТМ «Tchibo» вивели на ринок 

Центральної Європи. Вона з успіхом продається в Польщі, Чехії, 

Угорщині, Словаччині. В Україні компанія розпочала свою 

діяльність у вересні 2001 р. і зараз пропонує весь асортимент своєї 

продукції: кава в зернах; мелена кава; розчинна кава, капучіно, а 

також кава  у гранулах, що виготовлена за технологією, що зберігає 

смак і аромат свіжої кави.  

Сьогодні каву «Tchibo» пропонують майже у 22 тис. торгових 

точок, частина з яких надає повний комплекс послуг у готелях 

закладах громадського харчування й офісах. У Польщі, Угорщині й 

Чехії побудовані заводи з обсмажування зерен кави, що дає 

можливість Tchibo поставляти продукцію на свої ринки 

безпосередньо з місцевих виробничих центрів.  

Одне з основних завдань компанії Tchibo – контроль якості 

продукції, починаючи з вирощування кави до її розміщення на 

полицях супермаркетів і магазинів. Працюючи на українському 

ринку, керівництво компанії добре розуміє необхідність постійної 

комунікаційної підтримки своєї марки. 

Одним із проявів рекламної активності компанії було 

проведення всеукраїнської BTL-акції, що тривала чотири місяці (з 1 

жовтня 2005 р. по 31 січня 2006 р.). 

 

Умови акції 

Споживачі, які придбали акційну мелену каву («Tchibo 

Exclusive» і («Tchibo Mild»– 250 г) у вакуумному упакуванні, мали 

можливість одержати спеціальні й гарантовані призи. Спеціальні 

призи – 1000 золотих прикрас, а гарантовані – це можливість 

безкоштовно одержати стограмову упаковку меленої кави «Tchibo 
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Exclusive». Для цього потрібно було знайти всередині акційної 

упаковки кави купон із зображенням прикраси або зібрати 

комбінацію із двох купонів номіналом «40» і «60» і відправити їх 

за адресою, зазначеною на упаковці. Загальний призовий фонд 

становив 1000 шт. золотих прикрас і 25 тис. шт. упаковок кави 

«Tchibo». 

Медіа підтримка: 

 ТВ-ролик на чотирьох провідних національних каналах 

(«Кільце під чашкою кави «Tchibo») за звичайною для марки 

(невеликою) схемою розміщення. До звичайного рекламного 

ролика був доданий кадр із зображенням акційної упаковки; 

 в друкованих ЗМІ (журнали «Натали» і «Отдохни») дуже 

коротко висвітлювалися умови акції; 

 в газеті мережі супермаркетів «Сільпо», що поширювалась 

через «Укрпошту». 

Умови акції, розміщені на упаковці та в ЗМІ, були набрані 

занадто дрібним шрифтом на темному тлі (жовтий на синьому), а 

самій продукції не було знайдено належного місця на полицях 

супермаркетів. Вона була розміщена переважно на нижніх 

полицях. На жаль, акція не принесла бажаного результату, й обсяги 

продажів залишилися на колишньому рівні. Керівництву 

залишається тільки аналізувати допущені помилки, щоб не 

повторити їх знову.  

 

Питання та завдання до ситуаційної вправи: 

1. Визначте мету й засоби стимулювання у проведеній BTL-акції. 

2. Оцініть переваги й недоліки проведеної кампанії зі 

стимулювання збуту. Запропонуйте власний варіант. 

3. Розробіть детальний бюджет акції, аргументувавши 

необхідність запропонованих витрат. 

 

Джерела інформації: Криницька О. Невимогливі українці витрачають на 

«швидку каву» більш ніж $700 млн на рік [Текст] / О. Криницька // 

Український дiловий тижневик Контракти. – 2007. – № 43; Тиравськй В. 

Бізнес-перспективи чашки кави // Kyiv Weekly. – 2006. – № 9. – Режим 

доступу: http://www.weekly.ua/ukr/?art=1163627672. 
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ІV. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА СИТУАЦІЙНІ 

ЗАДАЧІ 

 

Практичні завдання з курсу “Маркетингові 

дослідження” 

 

С.О. Солнцев, К.В. Бажеріна 

 

1. Пригадайте три-чотири випадки, коли ви свідомо або несвідомо 

використовували маркетинговий підхід до вирішення 

проблеми. Проаналізуйте, яка додаткова інформація 

знадобилася вам для міркувань у кожній із ситуацій. 

2. Використовуючи інформацію з журналів “Маркетинг і 

реклама”, “Маркетинг в Україні”, газети “Бізнес”, інших 

українських видань, мережі Інтернет, складіть короткий 

каталог українських центрів і агентств, що займаються 

проведенням маркетингових досліджень, вказавши за 

можливістю їхню повну назву, види виконуваних робіт, 

керівників, адреси й контактні телефони. Окремо внесіть до 

переліку рекламні агентства, що пропонують послуги з 

проведення маркетингових досліджень. 

3. Складіть перелік періодичних видань України і систематизуйте 

їх як джерела вторинної маркетингової інформації, що може 

бути використана в процесі маркетингових досліджень. 

4. Відвідайте будь-яку виставку товарів (послуг, поліграфії, 

реклами), що регулярно проводяться у м. Києві. Опишіть і 

систематизуйте маркетингову інформацію, яка може бути 

отримана й використана в процесі проведення маркетингових 

досліджень різних ринків. 

5. Розробіть програму маркетингової розвідувальної акції, 

заснованої на спостереженні за одним з аспектів діяльності 

фірми (засоби просування товару, організація рекламної акції, 

методи залучення покупців тощо) під виглядом клієнта. 

Розробіть стислий бланк подібного спостереження, що містить 

4–5 позицій (питань), які потрібно уточнити в процесі 

дослідження. 
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6. Обґрунтуйте можливість проведення рекламної кампанії, що 

може бути здійснена паралельно з проведенням 

маркетингового дослідження. Які елементи такої кампанії, з 

вашої точки зору, не будуть впливати на надійність 

одержуваної в ході дослідження інформації?  

7. Уявіть, що ви проводите маркетингове пошукове дослідження, 

пов’язане з вивченням ставлення людей до реклами на радіо. 

Виконайте такі операції з підготовки дослідження: а) 

сформулюйте основні завдання дослідження; б) визначте, яка 

інформація необхідна для вирішення цих завдань; в) 

самостійно складіть невеличку анкету із закритими питаннями 

(підготуйте основні питання, що розкривають завдання 

дослідження; визначте зміст і форму відповідей на кожне 

питання; визначте послідовність питань в опитувальному 

листі);  г) протестуйте опитувальний лист серед п’ятьох 

студентів групи і проаналізуйте результати цього пілотного 

дослідження. 

8. Уявіть, що ви працюєте менеджером з маркетингу і одержали 

від керівництва компанії завдання замовити маркетингове 

дослідження. Звернувшись із брифом до трьох дослідницьких 

компаній, ви одержали пропозиції щодо можливостей 

проведення такого дослідження. Які критерії ви будете 

враховувати, відбираючи кращу пропозицію? 

9. Сформулюйте питання анкети для кожного з  пошукових 

питань: 

9.1 Який % споживачів віддає перевагу «МТС» при виборі 

мобільного оператора?  

9.2 Які основні причини спонукають споживачів змінювати 

мобільний оператор? 

9.3 Якими основними мотивами керуються споживачі при виборі 

мобільного оператора? 

10. Складіть план збору вторинної інформації з таких проблем: 

а) вивчення політичних уподобань українців; 

б) тенденції на ринку мінеральної води та інших прохолодних 

напоїв; 

в) визначення потенційної аудиторії “ Music Радіо ”. 
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11. Який з методів опитування ви використовували б в таких 

ситуаціях? Обґрунтуйте ваш вибір. 

 Визначення обсягу і сегментів потенційного, дійсного та 

освоєного ринків кави або молочної продукції в Києві. 

 Прогнозування результатів виборів за два–три дні до дня 

голосування. 

 Аналіз ефективності реклами, що пропонується в засобах 

масової інформації (у газетах, на радіо, телебаченні тощо). 

12. Знайдіть у пресі, періодичних виданнях результати будь-якого 

експертного опитування. Проаналізуйте, як були відібрані 

експерти, чи достатня їх кількість? 

13. Розробіть самостійно, використовуючи матеріали навчального 

посібника, методику (формуляр) проведення mystery shopping 

для вивчення якості обслуговування в кафе (перукарні, на 

автозаправній станції). 

14. Перегляньте основні економічні, маркетингові, рекламні 

видання, що виходять в Україні, матеріали, що містяться в 

Інтернеті, і випишіть українські організації, які проводять 

синдикативні і панельні дослідження. Охарактеризуйте основний 

зміст та особливості цих досліджень (специфіку й обсяг панелей, 

особливості реалізації результатів досліджень серед 

передплатників, ціни на подібну інформацію).  

15. Ваш замовник – невелике видавництво, що публікує 

переважно мемуари політичних діячів, готове оплатити 

проведення тільки двох–трьох фокус-груп за участю читачів. 

Кого за соціально-демографічними або за іншими 

характеристиками Ви порадили б включити до складу цих груп? 

Розробить скринінгову анкету. Розробіть стислий сценарій 

(структуру) для проведення цих фокус-груп (з 10–15 питань). 

16. Розробіть варіант шкали Осгуда для оцінювання якості й 

ефективності одержання і засвоєння населенням рекламних 

повідомлень.  

17. На рис. 1 наведено приклад оцінювання респондентом кави 

«Чібо» за шкалою Лайкерта. Визначте загальну оцінку та зробіть 

висновки. 
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Судження стосовно кави 

«Чібо» 

Цілком 

згодний 
Згодний 

Важко 

сказати 

Не 

згодний 

Цілком 

не 

згодний 

«+» Бажання купувати і пити 

кофе «Чібо» кофе «Чібо» 

 

Оцінки прийняття судження «+» 

 

 

«-» 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 

Небажання  купувати й 

пити 

Оцінки прийняття судження «-» 

(1) (2) (3) (4) (5) 

+(1) Каву «Чібо» я п’ю дуже 

давно і ніколи не 

«зраджую» їй 

V     

+(2) Мені дуже подобається 

смак кави «Чібо» 
 V    

+(3) Мені подобається запах 

кави «Чібо» 
  V   

-(4) Друзі говорять, що за 

тією ж ціною можна 

купити більш якісну каву, 

ніж «Чібо» 

   V  

-(5) Іноді після того, як вип’ю 

каву «Чібо», поболює 

серце 

  V   

-(6) Діти не люблять цей сорт 

кави і просять купувати 

інший 

 V    

+(7) Мені подобається 

упаковка, у якій 

продається кава «Чібо» 

 V    

-(8) Іноді упаковку кави 

«Чібо» дуже важко 

розкрити 

 V    

+(9) Кава «Чібо» бадьорить 

більше, ніж інші сорти 

кофе 

 V    

-(10) Каву «Чібо», на жаль, 

можна купити не всюди 
    V 

Рис. 1. Зразок  побудови впорядкованої номінальної шкали 

Лайкерта  
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18. Спираючись на власний досвід або спостереження, 

запропонуйте зміни, які можна було б внести у будь-який товар 

за вашим вибором з метою посилення в ньому якостей, 

необхідних для задоволення попиту відповідного сегмента ринку 

(споживачів). 

19. Спробуйте самостійно побудувати типологію українських 

покупців, базуючись на аналізі споживчої поведінки оточуючих 

вас людей (батьків, родичів, викладачів, товаришів-студентів, 

інших знайомих). 

20. Яку методику ви застосували б для визначення рівня 

креативного потенціалу персоналу компанії? Спробуйте 

визначити загальний креативний потенціал, рівень творчої 

активності усіх викладачів вузу; викладачів, які читають вам 

лекції. 

 

 

 

Ситуаційні завдання з курсу “Товарно-інноваційна 

політика” 
 

Н.С. Кубишина 

 

Зміст і структура завдань побудовані таким чином, щоб під час 

перевірки знань, вмінь та навичок студентів мати можливість 

об’єктивно оцінити та проаналізувати рівень їх фахової підготовки, 

здатність логічно мислити та обґрунтовувати відповіді під час їх 

виконання. 

 

Запитання до всіх ситуаційних завдань: 

1. Визначте класифікаційні ознаки товару, що виробляється 

підприємством, та обґрунтуйте, до якого типу ринку 

відноситься. 

2. За якими критеріями доцільно проводити порівняльний аналіз 

продукції фірми з конкурентами? 
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3. Які рекомендації ви можете запропонувати стосовно 

асортиментної політики на основі аналізу кількісних та якісних 

показників продукції? 

4. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар? Дайте 

стислу характеристику цьому етапу. 

5. Розробіть гіпотезу продуктової стратегії. 

 

Ситуаційне завдання №1 

Ви – економіст-маркетолог (консультант з маркетингу). Дайте 

відповідь на запитання, пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

 Акціонерне товариство “Норд” щорічно виробляє близько   

500 тис. одиниць побутової техніки: холодильники, морозильні 

камери. За останні три роки було розроблено нові моделі та дизайн 

продукції підприємства. 

 Технічні характеристики холодильників “Норд-214”,      

“Норд-235”: загальний літраж – 280 л; 320 л; розмір морозильної 

камери – 45 л; 65 л; робоча рідина – фреон; сучасний дизайн. 

Гарантійний термін – три роки. 

 Жорстка конкуренція з боку іноземних виробників призвела 

до падіння попиту на продукцію підприємства. Це вимагає її 

експорту, який складає 70 % виробленої продукції. Основними 

конкурентами в своєму класі є холодильники “Indesit”, “Ariston”, 

“Атлант”, “Кристал”. 

 Загальна економічна ситуація в країні характеризується 

значною поляризацією доходів населення, зниженням купівельної 

спроможності значної частини населення, зростанням цін на 

побутові товари. Головною проблемою, з якою зіткнулося 

підприємство, є падіння рівня попиту на продукцію АТ “Норд”. 

 

Ситуаційне завдання №2 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов'язані з аналізом господарської ситуації. 

Комп'ютеризація українських підприємств сприяла зростанню 

попиту на програмне забезпечення (ПЗ) для робочих груп. Фірма 

"Екрус" планує вихід на ринок України з програмним 

забезпеченням, що дозволяє ефективний обмін даними між 
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користувачами локальних мереж з можливостями виходу до інших 

мереж. Потенційними споживачами ПЗ є підприємства, що 

бажають підвищити якість управлінських рішень за рахунок 

новітніх інформаційних технологій, а саме – це промислові 

підприємства, банки, міністерства, відомства та великі комерційні 

фірми. 

На українському ринку присутнє іноземне ПЗ, але воно має 

низку недоліків: високу ціну, складності в користуванні, пов'язані з 

адаптацією до вітчизняних умов. Тому фірма "Екрус" має намір 

запропонувати відносно дешевий програмний продукт, що легко 

адаптується до вимог конкретного споживача.  

 

Ситуаційне завдання №3 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

Перехід до ринкової економіки сприяв зростанню кількості 

компаній, що займаються страховою діяльністю. Для забезпечення 

функціонування таких компаній фірма “Атлант-1” запропонувала 

готові програмні продукти, які дозволяють поліпшити 

обслуговування клієнтів та скоротити час на обробку інформації. 

Завдяки досвіду в розробленні та впровадженні програмних 

продуктів для страхового бізнесу, фірма “Атлант-1” стала лідером 

на ринку комп’ютеризації страхової справи. Більшість страхових 

компаній зараз відчувають значну потребу в саме таких продуктах, 

як розроблена фірмою програма “Лінг”, що дозволяє добирати 

потрібну інформацію за багатьма критеріями, які використовують у 

страховій справі. “Лінг” – простий  у використовуванні, надійний 

та відносно недорогий продукт. Закінчивши розроблення цього 

програмного продукту, фірма планує вийти з ним на ринок. 

 

Ситуаційне завдання №4 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації.  

Фірма “Корал” близько шести років займається виготовленням 

та ремонтом ювелірних виробів за індивідуальними замовленнями 

громадян. Підприємство спеціалізується на виготовленні 
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ексклюзивних художніх, ювелірних виробів та прикрас, оздобленні 

інтер’єрів. 

З 1991р. на ринку України почалися кардинальні зміни, що 

позначилось на кількості традиційних замовників. Крім того, 

з’явився новий швидко зростаючий сегмент – церкви, монастирі, 

собори, храми. Крім того, єдиний завод з виготовлення виробів для 

церковних організацій залишився за кордоном, у м. Софріно 

(Росія). Перед фірмою “Kopaл” постала реальна можливість 

зайняти цей привабливий сегмент. 

Як допомогти комерційному директору зорієнтувати своїх 

співробітників відносно нових покупців (замовників)? 

 

Ситуаційне завдання №5 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

Компанія "Gur Filters" – один з найбільших виробників 

масляних, бензинових та повітряних автомобільних фільтрів у 

Росії. Він має п’ятирічний досвід роботи на ринках Росії і країнах 

близького зарубіжжя. 

Продукція компанії виробляється за технологією            

"General Motors". Невеликі розміри, застосування нових технологій, 

що гарантують очищення масла протягом 15 тис. км, та помірні 

ціни роблять фільтри привабливими для власників автомобілів як 

вітчизняного, так і іноземного виробництва. Гарантією якості є 

марка "Gur", що має імідж виробника фільтрів європейської якості. 

Виробництво в Україні аналогічної продукції майже відсутнє, тому 

керівництво фірми вирішило запропонувати українським 

споживачам власникам іномарок німецького виробництва новий 

масляний фільтр GB 103. 

 

Ситуаційне завдання №6 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

Фірма “Промімпекс” в травні 1996 р. прийняла рішення про 

вихід на ринок України з низькокалорійним підсолоджувачем 

аспартам марки “Nutra Sweet”. Постачальник фірми – угорське 
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підприємство “Елті” (філія швейцарської компанії Nutra Sweet PQ). 

Потенційними споживачами є українські підприємства, що 

виробляють безалкогольні напої, цукерки та шоколад, деякі 

молочні продукти, морозиво та інші. На вітчизняному ринку 

конкурентами є виробники з Росії, Ізраїлю, Китаю, які працюють 

через ТОВ “Супутник”. 

На етапі впровадження цієї марки на український ринок 

підприємство зіткнулося з такими проблемами: 

 жорстка цінова конкуренція; 

 низька якість товарів інших виробників, що сформувало 

негативний імідж продукту; 

 низька зацікавленість з боку керівників оптових фірм та 

незначна кількість повторних замовлень. 

Перед керівництвом постало питання про доцільність роботи з 

цим підсолоджувачем на ринку України. 

 

Ситуаційне завдання №7 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

Починаючи з 1995 р., уряд України сприяє формуванню 

аграрного комплексу, що охоплює колективні та індивідуальні 

фермерські господарства. Це потребує оснащення індивідуального 

сільгоспвиробника спеціальними видами техніки. Розмір земельних 

ділянок, що належать фермерам, складає від 0,6 до 2,2 га. В цих 

умовах застосування звичайних зразків сільгосптехніки призводить 

до надмірного використання палива, потребує наявності ремонтної 

бази, крім того, така техніка негативно впливає на стан родючого 

шару землі, характеризується значним терміном окупності. 

Харківський тракторний завод (ХТЗ), який внаслідок складних 

макроекономічних умов, опинився в скрутному становищі, як один 

з варіантів виходу з кризового стану розглядає виробництво міні-

тракторів для фермерських господарств. Конкурентами ХТЗ є 

колісний трактор “Прикарпатець”, а також російські моделі 

“Уралець” та “Люберець”. 
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Ситуаційне завдання №8 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

АТ “Росава” (Білоцерківський шинний завод) працює на ринку 

шин з 1972 р. Підприємство пропонує широкий асортимент 

продукції: шини для легкових авто; шини для вантажних авто; 

шини для сільськогосподарського транспорту. 

Основні економічні зв’язки підприємства склалися ще за часів 

Радянського Союзу. Постачальники сировини для шинного заводу 

розташовані на території СНД та країн Європи. “Росава” 

використовує каучук (Росія), клей “наірит” (Голландія), сірку 

(Росія), каптан (Росія, Німеччина, Чехія). Майже 90 % сировини 

надходить з Росії. 

Такі споживачі продукції АТ “Росава”, як ЛАЗ, КРАЗ, ЗАЗ, 

ВАЗ, ГАЗ, ЗІЛ та АЗЛК до початку 90-х рр. були постійними 

замовниками заводу. Розподіл продукції АТ “Росава” (на той час 

ВО “Білоцерківщина”) відбувався централізовано, тому 

підприємство не мало проблем зі збутом. 

Перехід до ринкової економіки, розрив економічних зв’язків та 

економічний спад в країнах СНД призвели до того, що великі 

автомобільні заводи скоротили обсяги виробництва. Внаслідок 

цього керівництво АТ “Росава” зіткнулося з проблемою збуту своєї 

продукції. 

За останні десять років на ринку України з’явилися шини 

багатьох світових виробників: Goodyear, Michelin, Pirelly, Monarch 

та інші. Але й досі завод утримує істотну частку українського 

ринку. 

 

Ситуаційне завдання №9 

Ви – економіст-маркетолог. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

Ще за часів СРСР “Маяк” був одним з найбільших виробничих 

об’єднань країни. Марка “Маяк” широко відома споживачам. Зараз 

АТ “Маяк” має потужний виробничий комплекс, значний 

інженерно-конструкторський потенціал, розвинене складське 
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господарство та розгалужену мережу сервісного обслуговування по 

всій території СНД.  

З розпадом Радянського Союзу також розпалась і єдина мережа 

електропостачання, внаслідок чого Україна опинилась на межі 

енергетичної кризи. Почалися збої в електропостачанні, які 

особливо відчутні у невеликих містах та селах, де відключення 

електроенергії перетворилося на звичне явище. У великих містах 

криза виявила себе у стрибкоподібних змінах струму, що досить 

небезпечно для оргтехніки, особливо для комп'ютерної техніки. 

В таких умовах АТ “Маяк” вирішило вийти на український 

ринок з новою продукцією – джерелами безперебійного  живлення 

(ДБЖ). 

Основними конкурентами АТ “Маяк” є представництва 

іноземних виробників: ТОВ UPS Sendom, ТОВ ”ENTER”,              

СП “Електра”, АТ “Квазар-Мікро” та інші.  Основними недоліками 

іноземних ДБЖ є висока ціна, складність конфігурування під 

конкретні вимоги замовника та документація англійською мовою. 

 

Ситуаційне завдання №10 

Ви консультант з маркетингу. Дайте відповідь на запитання, 

пов’язані з аналізом господарської ситуації. 

АТ “Більшовик” – вітчизняний виробник товарів важкого 

машинобудування. З середини 80-х рр., згідно з програмою 

конверсії підприємство почало випуск ручних в’язальних машинок 

“Україна-2”. 3начна технічна база та власне конструкторське бюро 

дозволяють підприємству самостійно виготовляти основні вузли та 

деталі, займатися модифікацією цього виробу. Протягом багатьох 

років підприємство було монополістом на ринку вітчизняних 

ручних в'язальних машин, що давало можливість реалізовувати до 

100 тис. виробів на рік. В середині 90-х підприємство зіткнулося з 

проблемою реалізації  продукції. Темпи зростання обсягів продажу 

почали істотно знижуватись (за 10 років – у чотири рази), 

зменшилась платоспроможність основних замовників (державні 

підприємства), виникла жорстка конкуренція з боку іноземних 

виробників (Німеччина, Японія). Перед керівництвом підприємства 

стоїть завдання підвищити рівень попиту на в’язальні машинки. 
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Ситуаційні задачі з прикладного статистичного 

аналізу 

 

С.О. Солнцев, О.В. Черненко 

Зміст та мета 

Ситуаційні задачі зі статистичного аналізу призначені для 

розв’язання студентами при вивченні курсів: “Статистика”, 

“Маркетингові дослідження”, “Статистичне забезпечення 

маркетингу”. Запропоновані задачі є фрагментами маркетингових 

досліджень, які потребують використання методів математичної 

статистики. 

Формулювання завдань наводиться в контексті конкретних 

ситуацій, які виникають при розв’язанні практичних маркетингових 

задач.  

Метою ситуаційних задач є формування у студентів системного 

мислення та навичок комплексного аналізу ситуацій, зокрема: 

 розуміння місця методів прикладного статистичного аналізу в 

структурі маркетингових досліджень; 

 вміння вибирати адекватні методи прикладного статистичного 

аналізу для отримання коректної інформації; 

 здатність аналізувати та оцінювати достовірність отриманої 

інформації, визначати її цінність для прийняття управлінських 

рішень. 

 

Методика роботи над задачами 

Розв’язання задач передбачає таку послідовність дій: 

1. Аналіз управлінської задачі,  яку необхідно вирішити 

підприємству, та місця у її вирішенні конкретної підзадачі 

(пошукового питання). 

2. Формалізація поставленої задачі (підзадачі). 

3. Розглядання джерел отримання даних. 

4. Операціоналізація даних (підбір шкал та визначення набору 

операцій, які можна виконувати з даними). 

5. Вибір методу чи процедури статистичного аналізу, за 

допомогою яких можна отримати необхідну відповідь. 
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6. Розв’язання задачі за допомогою обраного методу (процедури) 

на наведених даних. 

7. Аналіз отриманих результатів з точки зору можливості чи 

неможливості прийняття управлінського рішення. Наведення 

висновків та їх аргументації. 

 

Приклад розв’язання задачі 

Дослідження: Підприємство-виробник дерев’яних дверей 

розглядає можливість виходу на ринок кінцевих споживачів. 

Гіпотеза: Частка споживачів, які приймають рішення про вибір 

фірми-виробника дверей за допомогою осіб, які виконують ремонт, 

у генеральній сукупності дорівнює 60 %. 

Пошукове питання: Чи можна вважати, що частка споживачів, 

які використовують поради ремонтників, у генеральній сукупності 

перевищує частку, яка передбачена підприємством? 

Отримані дані: Було опитано 128 споживачів, які 

встановлювали при ремонті двері подібні за двері фірми, 92 з них 

відповіли, що не приймали рішення про вибір виробника дверей 

самостійно. 

Розв’язання: 

Слід відзначити, що питання, запропоноване до розгляду, є 

дуже важливим при вирішенні цієї управлінської задачі.           

Може виявитися, що більшість споживачів не вибирають 

виробника дверей, а цілком передоручають це рішення фірмам, які 

здійснюють ремонт. Тоді основну увагу слід приділяти саме цим 

фірмам. Комплекс маркетингу також буде зорієнтований на 

посередників. 

Формалізуємо поставлену задачу: Будемо вважати, що 

генеральна сукупність за ознакою, яка вивчається, має 

дихотомічний розподіл (кожний споживач або приймає рішення 

сам, або довіряє це рішення фірмі). Зрозуміло, що насправді 

ситуація є набагато складнішою, але це виходить за рамки нашого 

дослідження. Генеральна сукупність за розміром є достатньо 

великою. Тому можемо вважати, що випадкова величина, яку ми 

отримуємо (кількість споживачів, які довіряють рішення фірмі), має 

біноміальний розподіл. Таким чином, треба перевірити, чи 
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перевищує параметр р генеральної сукупності 60 %. Сформулюємо 

статистичні гіпотези: 

60,0p:H

60,0p:H

1

0




 

Будемо перевіряти сформульовані гіпотези за допомогою 

критерію Пірсона. Вхідні дані: n=128, х=92, p0=0,60. Статистика 

формується так: 
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де    fоч
р=np0 – очікувана частота позитивних відповідей; 

fоч
q=n(1-p0) – очікувана частота негативних відповідей; 

 fсп
р= х – кількість отриманих  позитивних відповідей; 

fспq
р=n- х – кількість отриманих  негативних відповідей. 

Обчислюємо статистику: 

   
04,722,482,2

2,51

5,0362,51

8,76

5,0928,76
22

2 





  

Оберемо рівень значущості =0,05.  Критерій значущості: 
).1(2

1
2

   

Тобто,  

7,04<3,84 ? 

Нерівність не виконується. Таким чином, приймаємо 

альтернативну гіпотезу.  

Висновок: з ймовірністю 0,95 частка споживачів у генеральній 

сукупності, які передоручають вибір постачальника дверей фірмі, 

яка здійснює ремонт, перевищує 60 %. 

 

Рекомендації щодо організації процесу розв’язання задач 

Основну увагу при розв’язанні задач необхідно приділяти 

маркетинговій складовій задач. Рутинне, механічне використання 

статистичних формул і підрахунок відповідних статистик знижує 

інтерес студентів до предмета. Тому постійне нагадування тих 

маркетингових задач, для яких і провадяться статистичні 

процедури, значно підвищує інтерес студентів, пожвавлює 

навчальний процес і, як результат, підвищує засвоєння матеріалу.   

Якщо задачі використовуються у курсі “Статистика”, що 

вивчається студентами до отримання глибоких знань та навичок з 
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маркетингових досліджень, то їх розв’язання є цікавою основою 

для підготовки до майбутніх курсів.  

При розгляданні кожної ситуації корисно ознайомити студентів 

з такими ключовими поняттями як “пошукові питання”, 

“управлінське рішення”, “опитування”, “спостереження” тощо. 

Треба показати, наскільки важливим для отримання достовірної 

інформації є чітке дотримання послідовності проведення етапів 

маркетингових досліджень.  

Оскільки інформація, що наводиться в задачах, є результатом 

первинної обробки даних,  дуже корисним є обговорення шляхів 

такої трансформації даних. Якщо, наприклад, дані були зібрані 

шляхом експерименту, можна розказати як він повинен бути 

організований тощо. 

І нарешті, найголовніше, необхідно навчити студентів чітко і 

ясно переносити отримане формалізоване рішення задачі на 

рішення маркетингової проблеми, навчити обґрунтовувати 

достатність чи недостатність отриманої інформації, формулювати 

висновки, які можуть бути основою для прийняття управлінських 

рішень. Такий підхід забезпечить умови для кращого сприйняття 

найбільш важливого та складного курсу “Маркетингові 

дослідження”. 

Якщо задачі розглядаються у курсі “Маркетингові 

дослідження” чи “Статистичне забезпечення маркетингу”, основну 

увагу слід зосередити на розгляданні маркетингового аспекту 

поставленої задачі. Перш ніж почати статистичну обробку, 

доцільно: 

 розглянути, яким чином завдання конкретного дослідження 

трансформується у пошукове питання; 

 провести дискусію зі студентами, чи вірно сформульоване це 

пошукове питання; 

 обговорити, як повинні бути отримані дані, щоб можна було 

оцінити достовірність результатів; 

 якщо питання анкети не сформульовані в задачі, то вирішити, 

як ці питання повинні виглядати; 

 якщо питання анкети наводиться, можна обговорити вдалість 

чи недоліки його побудови; 
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 обговорити можливі варіанти формалізації поставленої задачі. 

 

Після проведення статистичного аналізу потрібно звернути 

увагу на: 

 правильність формулювання результатів у змістовному вигляді; 

 наявність кількісних оцінок ступені вірогідності отриманих 

результатів; 

 обговорення, у якій мірі досягнуті поставлені цілі і, якщо ні, то 

чому; 

 вирішення, як можна продовжити проведення дослідження, 

щоб вирішити усі поставлені задачі. 

 

Задачі 

№ 1. 

Дослідження: Фабрика трикотажних виробів «Роза»                 

(у минулому – фабрика ім. Рози Люксембург) вивчає ставлення 

споживачів до своєї продукції. 

Гіпотеза: Марка «Роза» не є широко відомою серед 

споживачів. 

Пошукове питання: Чому дорівнює частка споживачів у 

генеральній сукупності, які знають марку фірми? 

Питання анкети: Чи знаєте Ви трикотажні вироби марки 

«Роза»? («Так», «Ні») 

Отримані дані: Було опитано 200 жінок, 3 відмови, відповідь 

«так» обрали 32 жінки. 

 

№ 2. 

Дослідження: Досліджується рівень попиту на мобільні 

телефони на ринку м. Києва. 

Пошукове питання: Чому дорівнює кількість споживачів 

мобільних телефонів у м. Києві, які незадоволені моделлю, якою 

вони користуються? 

Отримані дані: З 365 опитаних власників мобільних телефонів 

94 не задоволені існуючою моделлю і в 3-х місячний термін 

планують змінити телефон. 
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№ 3. 

Дослідження: Фірма планує виходити на ринок з Т-молоком. 

Потрібно розробити стратегію проведення рекламної кампанії. 

Попередній аналіз показав, що якщо менше 25 % споживачів 

знають про переваги Т-молока, на цьому треба зосередити основну 

увагу в рекламі. 

Пошукове питання: Чому дорівнює частка споживачів у 

генеральній сукупності, які знають про переваги Т-молока? 

Отримані дані: Опитано 256 споживачів, відповідь «так» 

обрали 53 споживача. 

 

№ 4. 

Дослідження: Фабрика трикотажних виробів «Роза»                 

(у минулому – фабрика ім. Рози Люксембург) вивчає: чи 

влаштовують споживачів трикотажні вироби фірми «Роза» з точки 

зору їх якості; чи звертають споживачі увагу на виробника.  

Пошукове питання: Які характеристики повинні мати 

трикотажні вироби? 

Питання анкети та отримані дані: Було опитано 200 жінок,    

3 відмови. 

Які характеристики трикотажних виробів, на Вашу думку, 

визначають їх якість? 

1) якість пошиття 155 

2) якість матеріалу 169 

3) речовина матеріалу 92 

4) ціна 25 

5) довгий термін експлуатації  84 

6) імідж виробника 35 

7) інше (вкажіть) 7 

 

№ 5. 

Дослідження: При підготовці до збору первинних даних фірма 

вирішила провести апробацію опитувальної анкети.                           

З 15 респондентів 10 відмовилися відповідати на останнє відкрите 
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питання анкети. Необхідно оцінити частку відмов у більшій 

вибірці. 

 

№ 6. 

Дослідження: Визначаються споживчі мотивації навчальних 

закладів при купівлі комп’ютерної техніки. 

Пошукове питання: Визначити, яке програмне забезпечення 

використовують навчальні заклади в своїх комп’ютерних класах. 

Питання анкети: Яке програмне забезпечення встановлене на 

навчальних місцях? 

Опитано 20 навчальних закладів. 

Отримані дані:  

1) текстовий редактор 19 

2) бази даних 5 

3) учбові програми 16 

4) електронні таблиці 14 

5) графіка 2 

6) мови програмування 20 

 

№ 7. 

Дослідження: Підприємство-виробник парфумерної продукції 

вивчає рівень попиту на свої шампуні. 

Необхідно: Визначити середній час використання шампуню. 

Організація експерименту: 16 споживачам були запропоновані 

однакові флакони шампуню. Споживачі повинні були мити волосся 

тільки цим шампунем і зафіксувати час, коли він скінчиться. 

Отримані дані: У місяцях: 1,2   1,8   2,0  1,6   1,4   1,3   1,5   1,4   

1,5   1,2   1,1  1,5   1,2   1,3   1,2   0,9. 

 

№ 8. 

Дослідження: Підприємство-виробник зубної пасти розглядає 

можливість розширити асортимент продукції, що випускається: 

розпочати виробництво спеціальної дитячої зубної пасти.  

Гіпотеза: Частка споживачів, які купують зубну пасту 

спеціально для дітей, у генеральній сукупності дорівнює 20 %. 
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Пошукове питання: Чи можна вважати, що частка споживачів, 

які купують дитячу зубну пасту у генеральній сукупності, 

перевищує частку, яка передбачена підприємством? 

Питання анкети: Якою зубною пастою користуються Ваші 

діти? 

 такою ж, як і дорослі; 

 ми купуємо спеціальну дитячу зубну пасту. 

Отримані дані: Було опитано 352 сім’ї з дітьми, з них              

82 обрали другий варіант. 

 

№ 9. 

Дослідження: У ході опитування крім вивчення ставлення 

споживачів до продукту, перевіряється чи є ефективною реклама 

компанії. 

Пошукове питання: Чи можна вважати, що реклама змінює 

ставлення споживачів до продукту на краще? 

Отримані дані: При проведенні збору первинної інформації 

опитували 500 споживачів. Дані зведені до таблиці: 

Рекламу фірми 
Ставлення до продукту 

Сума 
позитивне негативне 

Бачили 202 68 270 

Не бачили 159 71 230 

Сума 361 139 500 

 

№ 10. 

Дослідження: Проводиться вибір цільових сегментів на ринку 

мобільних телефонів. 

Гіпотеза: Для жінок зовнішній вигляд телефону є однією з 

найважливіших характеристик при прийнятті рішення про купівлю. 

Пошукове питання: Чи відрізняються за своїми мотивами щодо 

купівлі мобільного телефону працюючі та непрацюючі жінки 

(рівень доходу високий)? 
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Отримані дані: Зведені до таблиці: 

Жінки 
Зовнішній вигляд телефону 

Сума 
важливий неважливий 

Бізнес-леді 102 78 180 

Домогосподарки 96 24 120 

Сума 198 102 300 

 

№ 11. 

Дослідження: Проводилося у Києві під час виходу на ринок 

вітчизняних виробників “живих” йогуртів. 

Гіпотеза: “Живі” йогурти можуть бути набагато більш 

популярними серед споживачів, ніж “мертві”, але дуже мала частка 

споживачів усвідомлює різницю між ними. 

Пошукове питання: Чи асоціюються “живі” йогурти у 

споживачів з більш корисним продуктом для здоров’я, і чи згодні 

вони у зв’язку з цим платити більшу ціну? 

Питання анкети: Яку ціну Ви вважаєте розумною на “живий” 

йогурт (2,5% жирності, 125 мл) 

 

 45 50 55 60 65 70 75 80  коп.  

 

(На час проведення дослідження ціна “мертвого” йогурту 

становила 55–60 коп.)  

Отримані дані: Зведені до таблиці: 

Ціна 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Споживачі, що: 

куштували “живі” 

йогурти 
1 3 10 31 72 22 10 8 2 

не куштували “живі” 

йогурти 
2 5 20 121 85 31 11 1 1 

 

№ 12. 

Дослідження: Видавництво “Діалектика” вважає, що книги 

серії “Секрети...” є дуже популярними серед споживачів. 



431 

Пошукове питання: Чи можна вважати, що частка споживачів, 

які знайомі з серією “Секрети...” у генеральній сукупності 

перевищує 40 %, передбачені видавництвом? 

Питання анкети: Чи користувались Ви книгами серії 

“Секрети...”? («Так», «Ні») 

Отримані дані: Було опитано 654 відвідувачі комп’ютерної 

виставки, з них – 218 відповіли позитивно. 

 

№ 13. 

Гіпотеза: Видавництво “Діалектика” вважає, що формат книги 

серії “Секрети...” є вдалим. 

Пошукове питання: Чи можна вважати, що формат книг має 

значення для споживача? 

Питання анкети: Який формат видання Ви вважаєте найбільш 

зручним? 

 165 х 255; 

 125 х 200; 

 195 х 255. 

Отримані дані: Було опитано 654 відвідувачі комп’ютерної 

виставки, з них 212 – обрали перший варіант, 233 – другий,          

206 – третій. 

 

№ 14. 

Дослідження: Фірма виділяє два цільових сегменти за віком 

“діти” та “дорослі”. 

Пошукове питання: Чи можна вважати, що кожен з продуктів 

фірми більше подобається дорослим, ніж дітям, чи навпаки, дітям, 

ніж дорослим. 

Отримані дані: Зведені до таблиці: 

Продукти 

Опитувані 

Дорослі Діти 

подобається усього подобається усього 

1 4 11 11 15 

2 4 10 10 14 

3 13 14 1 5 

4 12 16 4 10 
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№ 15. 

Дослідження: Вивчення мотивацій споживачів при виборі 

радіоканалу. 

Гіпотеза: При виборі каналу радіопередач існує сегментація за 

критерієм “стать”. 

Пошукове питання: Які передачі більше подобаються 

чоловікам, ніж жінкам, і навпаки? 

Питання анкети: Які передачі могли б Вас зацікавити? 

Отримані дані: Зведені до таблиці: 

Теми 

Опитувані 

Чоловіки Жінки 

цікаво усього цікаво усього 

1. Огляди цін  4 11 11 15 

2. Рекорди 4 10 10 14 

3. Поради про здоров’я 13 14 1 5 

4. Пародії 12 16 4 10 

 

№ 16. 

Дослідження: Вивчення мотивацій споживачів при виборі 

радіоканалу. 

Гіпотеза: При виборі каналу радіопередач існує сегментація за 

критерієм “стать”. 

Пошукове питання: Які передачі більше подобаються 

чоловікам, ніж жінкам, і навпаки? 

Питання анкети: Як Ви ставитеся до програм “музика на 

замовлення”? 

Отримані дані:  

 чоловіки жінки 

слухаю з інтересом 85 124 

терплю 60 56 

не слухаю (перемикаю 

канал) 

29 9 

інше 12 16 
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№ 17. 

Дослідження: Визначаються споживчі мотивації навчальних 

закладів під час купівлі комп’ютерної техніки. 

Гіпотеза: На ринку комп’ютерної техніки велике значення має 

набір сервісних послуг, що їх пропонують продавці. 

Пошукове питання: Надання яких сервісних послуг може 

вплинути на рішення про купівлю комп’ютерної техніки в сегменті 

навчальних закладів. 

Питання анкети: Надання яких сервісних послуг для Вас 

важливо при купівлі (розставте бали від 1 – дуже важливо, до 5 – 

зовсім неважливо). 

Отримані дані:  

доставка 1 3 4 3 1 4 2 1 4 5 4 3 4 5 4 1 4 3 4 1 

можливість 

модерні-

зації 

1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

навчання 

персоналу 
5 2 5 1 5 3 5 4 3 5 5 2 5 3 5 4 3 5 5 3 

монтаж 2 3 1 4 3 5 2 3 3 4 2 3 5 2 1 3 3 4 2 3 

ремонт на 

місцях 
1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 5 1 1 2 

 

№ 18. 

Дослідження: АТ “Деффа” вивчає споживчі мотивації під час 

купівлі керамічного посуду. 

Пошукове питання: Визначити найбільш важливі для 

споживачів властивості порцеляни. 

Питання анкети: Які властивості порцеляни для Вас є 

найважливішими? (найбільш важливе – на першому місці і так далі) 

Отримані дані:  

 1 2 3 4 5 

білизна 128 61 31 24 6 

прозорість 5 28 42 74 101 

міцність 75 99 38 17 21 

блиск глазурі 24 13 51 38 124 

хімічна стійкість глазурі 25 40 28 86 71 
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№ 19. 

Дослідження: Компанія, що займається роздрібною торгівлею 

товарів народного споживання, проводить дослідження своїх 

конкурентів. 

Гіпотеза: Більшість конкурентів на ринку має перевагу в ціні. 

Отримані дані: Після аналізу вторинної інформації було 

отримано приблизну кількість конкурентів: більше 200. В ході 

експерименту, який було проведено, дослідники отримали такі 

дані: у 6 з 8 конкурентів, ціни яких було зафіксовано, ціни нижче за 

ціни фірми. 

 

№ 20. 

Дослідження: Фірма, продавець комп’ютерної техніки, 

розглядає можливість диверсифікації. Як потенційний продукт 

розглядається ліцензійне програмне забезпечення. 

Гіпотеза: Більше половини клієнтів під час покупки 

комп’ютера будуть купувати і програмне забезпечення. 

Пошукове питання: Чому дорівнює частка споживачів у 

генеральній сукупності, які зацікавлені в покупці програмного 

забезпечення разом з комп’ютером? 

Отримані дані: Було опитано 86 клієнтів, з них  зацікавлені 48. 

 

№ 21. 

Дослідження: Підприємство аналізує внутрішню інформацію 

про обсяги продажу в трьох магазинах. 

Гіпотеза: Обсяги продажу в першому магазині у середньому 

вище, ніж у другому, але нижче, ніж у третьому. 

Дані: Зведені до таблиці: 

№ 

магазину 

Обсяги продажу, тис. грн 

Січень Лютий Березень Квітень Травень 

1 2,15 2,40 2,20 2,20 2,30 

2 2,10 2,50 2,00 2,40 1,80 

3 2,35 2,65 2,50 2,55 2,50 
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№ 22. 

Дослідження: Вивчаються мотиви споживачів при виборі соку 

в кафе. 

Гіпотеза: Упаковка соку має вплив на думку споживачів про 

його якість. 

Експеримент: Один і той самий сік було розлито в різні пакети 

та запропоновано споживачам для оцінювання в балах (1 – кращий 

... 10 – гірший). 

Отримані дані: Оцінки медіан отриманих поглядів зведені до 

таблиці: 

№ соку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінка упаковки 2 7 4 10 8 6 6 9 5 5 

Оцінка соку 4 6 2 10 5 6 8 10 2 4 

 

№ 23. 

Дослідження: Підприємство аналізує внутрішню інформацію – 

аналізується ефективність роботи філіалів. 

Гіпотеза: Вартість телефонних розмов, що їх проводить 

центральний офіс з філіалами, не має тісного зв’язку з отриманими 

за той самий період обсягами продажу. 

Дані: Зведені до таблиці: 

Місяць Тривалість розмов, хв. Обсяги продажу, тис. грн 

1 250 285 

2 380 400 

3 240 256 

4 260 353 

5 390 420 

6 220 273 

7 180 240 

8 160 260 

9 210 190 

10 330 380 

11 270 296 

12 460 658 
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№ 24. 

Дослідження: Компанія, що займається роздрібною торгівлею 

товарів народного споживання, досліджує своїх конкурентів. 

Потрібно розділити конкурентів на групи, щоб розробити декілька 

стратегій конкурентної боротьби залежно від особливостей 

конкурентів. 

Дані: На сьогодні компанія має 10 основних конкурентів. 

Отримані дані зведені до таблиці: 

Конкурент Кількість 

торгових точок 

Ширина 

асортименту 

Рівень цін (порівняно з 

нашими) 

1 8 285 1 

2 12 400 1,1 

3 24 156 0,89 

4 10 153 1 

5 18 120 1,05 

6 12 273 0,9 

7 4 318 1,08 

8 8 240 0,95 

9 15 105 1,05 

10 5 318 1 

 

№ 25. 

Дослідження: Фірма має 15 філіалів. Для оцінки їх роботи 

необхідно виділити три групи, у кожну з яких увійдуть близькі з 

точки зору їх потенціалу філіали.  

Дані: Дані по кожному філіалу зведені до таблиці: 

№ 

філіалу 

Кількість 

робітників 

Час роботи з 

моменту 

заснування 

Кількість 

потенційних 

споживачів 

Обсяг 

продажу 

1 10 4 2700 286 

2 12 7 4100 245 

3 4 1 2100 68 

4 6 1 3700 126 

5 18 5 8500 784 

6 15 6 9200 542 
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Продовження табл. 

№ 

філіалу 

Кількість 

робітників 

Час роботи з 

моменту 

заснування 

Кількість 

потенційних 

споживачів 

Обсяг 

продажу 

7 6 5 3200 128 

8 3 1 4500 204 

9 7 2 3200 180 

10 8 2 2600 235 

11 5 3 1200 94 

12 7 5 2800 46 

13 12 2 3800 672 

14 16 2 3500 520 

15 4 2 1600 52 

 

 

Ситуаційні задачі з логістики 

 

О.В. Бакалінський, В.В. Стадніченко 

 

№ 1 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 0,4 грн за 

одиницю, забезпечуючи річну потребу 80 тис. одиниць. Витрати на 

оформлення одного замовлення – 80 грн. Банківський відсоток – 

15 %. Витрати на утримання одиниці матеріалу – 0,2 грн на рік. 

Визначте оптимальний розмір замовлення. 

Відповідь: 7017 одиниць. 

 

№ 2 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 5 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 40 тис. одиниць. Витрати на 

оформлення одного замовлення – 80 грн. Банківський відсоток – 

15 %. Витрати на утримання одиниці матеріалу – 0,4 грн на рік. 

Розмір замовлення – 2000 одиниць. Визначте витрати створення 

запасу. 

Відповідь: 202,75 тис. грн. 
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№ 3 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 25 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 12 тис. одиниць. Витрати на 

оформлення одного замовлення – 150 грн. Банківський відсоток – 

12 %. Витрати на утримання одиниці матеріалу – 0,5 грн на рік. 

Постачальник пропонує два варіанти партій, обсягом 500 та       

1500 одиниць. Визначте відсоткову похибку в розрахунку річних 

витрат на створення запасу при запропонованих постачальником 

партіях та виберіть оптимальний обсяг партії. 

Відповідь: похибка становить 0,09%, оптимальний обсяг партії 

– 1500 одиниць. 

 

№ 4 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 30 грн за одиницю 

та за ціною 28 грн, забезпечуючи річну потребу 10 тис. одиниць. 

Витрати на оформлення одного замовлення – 120 грн. Банківський 

відсоток – 12 %. Витрати на утримання одиниці матеріалу – 1 грн 

на рік. Визначте оптимальний розмір замовлення для ціни зі 

знижкою. 

Відповідь: 742 одиниці. 

 

№ 5 

Підприємству потрібно забезпечити річну потребу в 100 тис. 

одиниць матеріалу. Витрати на оформлення одного замовлення – 

100 грн. Банківський відсоток – 15 %. Витрати на утримання 

одиниці матеріалу – 0,5 грн на рік. Ціна постачальника 1 грн за 

одиницю продукції. Також постачальник пропонує наступні 

знижки: при закупівлі партії понад 10 тис. ціна становитиме         

0,9 грн; при закупівлі партії понад 20 тис. ціна становитиме        

0,85 грн. Визначте найбільш доцільні витрати створення запасу. 

Відповідь: 91775 грн. 

 

№ 6 

Підприємству потрібно забезпечити річну потребу в 100 тис. 

одиниць матеріалу. Банківський відсоток – 20 %. Витрати на 
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утримання одиниці матеріалу – 0,3 грн на рік. Підприємство 

розглядає двох постачальників: А і Б.  

Постачальник А пропонує продукцію за ціною 2 грн, при цьому 

витрати на оформлення одного замовлення 100 грн; постачальник 

пропонує будь які партії, кратні 50 одиницям. 

Постачальник Б також пропонує продукцію за ціною 2 грн, але 

у разі постачання партіями, кратними 10 тис. одиниць надає знижку 

2,5 %. При цьому витрати на оформлення одного замовлення –     

500 грн. 

Визначте найбільш доцільні витрати постачання підприємства 

матеріалами. 

Відповідь: 203450 грн. 

 

№ 7 

Виберіть кращу систему розподілу із двох пропонованих, якщо 

для кожної із систем відомо: 

 Річні експлуатаційні витрати – 1) $7040 на рік; 2) $3420 на рік. 

 Річні транспортні витрати – 1) $4480 на рік; 2) $5520 на рік. 

 Капітальні вкладення в будівництво розподільних центрів – 1) 

$32534; 2) $42810. 

 Термін окупності системи – 1) 7,3 роки; 2) 7,4 роки. 

Відповідь: друга система. 

 

№ 8 

До консалтингової фірми звернувся вітчизняний виробник з 

питанням, де йому вигідніше закуповувати комплектуючі: на 

вітчизняному ринку чи в Південно-Східній Азії? Відома така 

інформація: 

 Питома вартість вантажу, що постачається – 3000 $/м3. 

 Транспортний тариф – 105 $/м3. 

 Імпортне мито на товар із Південно-Східної Азії – 12 %. 

 Ставка на запаси: в дорозі – 1,9 %, страхові – 0,8 %. 

 Вартість вітчизняного товару $108, в Південно-Східній Азії – 

$89. 

Відповідь: вигідніше в Південно-Східній Азії. 
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№ 9 

Фірма займається реалізацією продукції на ринках збуту КА, 

КВ, КС, та має постійних постачальників П1,П2, П3, П4, П5 у різних 

регіонах. У зв’язку зі збільшенням обсягів продажу перед фірмою 

постало завдання будівництва нового розподільчого складу.  

 Транспортний тариф для постачальників складає $1 т/км. 

 Транспортний тариф ТА = $0,8 т/км, ТВ = $0,5 т/км,                            

ТС = $0,6 т/км. 

 Партії постачальників мають такі обсяги: Q1 = 150 т; Q2 = 75 т; 

Q3 = 125 т; Q4 = 100 т; Q5 = 150 т. 

 Партії поставок клієнтам відповідно дорівнюють: QA = 300 т, 

QВ = 250 т. QС = 150 т. 

 Координати постачальників та клієнтів зазначені в таблиці: 

Координати 
Клієнти Постачальники 

КА КВ Кс П1 П2 П3 П4 П5 

X 0 300 550 150 275 400 500 600 

У 575 500 600 125 300 275 100 550 

Визначте місце розташування складу. 

Відповідь: X = 315 км, Y = 257 км. 

 

№ 10 

Проведіть АВС-аналіз річної потреби у виробах, за умови, що 

до групи А входитимуть позиції що забезпечують 80 % загальної 

вартості, а до групи В – 15 %. 

№ виробу Річна потреба у виробі Ціна виробу 

1. 1000 2 

2. 20 50 

3. 20000 2,5 

4. 1000 10 

5. 10 100 

6. 5000 0,2 

7. 1000 0,5 

8. 10 150 

9. 100000 0,3 

10. 30000 0,1 
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Відповідь: до групи А відносяться вироби №№3, 9; до групи В 

– №1, 4, 10; решта – до групи С. 

 

№ 11 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 2 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 20 тис. одиниць. Нова партія 

матеріалів надходить у десятиденний термін. Обсяг партії 

замовлення становить 4000 одиниць. Підприємство працює за 

графіком, у якому 200 робочих днів. Розрахуйте параметри 

періодичної системи поповнення запасів з фіксованим рівнем 

замовлення для перших чотирьох циклів, за умови, що в першому 

циклі щоденна норма використання матеріалу буде дорівнювати 

середній нормі за рік. У наступних трьох циклах планується 

щоденна норма використання: 

 dII= 150 од./д. 

 dIII= 75 од./д. 

 dIV= 100 од./д. 

Побудуйте графік руху запасів в системі координат час (t), 

запас матеріалів (S) та розрахуйте необхідний обіговий капітал для 

функціонування системи. 

 

Приклад розв’язку: 

40
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4000200
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d d c
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ï  çQ од. 

100010100SI
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ï

I
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III Цикл: 
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Відповідь: ОК = 5990 грн. 

 

№ 12 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 2 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 20 тис. одиниць. Нова партія 

матеріалів надходить у десятиденний термін. Підприємство працює 

за графіком, у якому 200 робочих днів. Розрахуйте параметри 

періодичної системи поповнення запасів зі змінним рівнем 

замовлення для перших чотирьох циклів, за умови, що в першому 

циклі щоденна норма використання матеріалу буде дорівнювати 

середній нормі за рік. У наступних трьох циклах планується 

щоденна норма використання: 

 dII= 150 од./д. 

 dIII= 75 од./д. 

 dIV= 100 од./д. 
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Побудуйте графік руху запасів в системі координат час (t), 

запас матеріалів (S) та розрахуйте необхідний обіговий капітал для 

функціонування системи. 

Відповідь: ОК = 8272 грн. 

 

№ 13 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 2 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 4200 одиниць. Нова партія матеріалів 

надходить у десятиденний термін. Обсяг партії замовлення 

становить 600 одиниць. Підприємство працює за графіком, у якому 

210 робочих днів.  

Розрахуйте параметри безперервної системи поповнення 

запасів з фіксованим рівнем замовлення для перших чотирьох 

циклів, за умови, що в першому циклі щоденна норма використання 

матеріалу буде дорівнювати середній нормі за рік. У наступних 

трьох циклах планується щоденна норма використання: 

 dII= 14 од./д. 

 dIII= 30 од./д. 

 dIV= 8 од./д. 

Побудуйте графік руху запасів в системі координат час (t), 

запас матеріалів (S) та розрахуйте необхідний обіговий капітал для 

функціонування системи. 

Відповідь: ОК = 834 грн. 

 

№ 14 

Підприємство закуповує матеріали за ціною 2 грн за одиницю, 

забезпечуючи річну потребу 4200 одиниць. Нова партія матеріалів 

надходить у десятиденний термін. Обсяг партії замовлення 

становить 600 одиниць. Підприємство працює за графіком, у якому 

210 робочих днів.  

Розрахуйте параметри безперервної системи поповнення 

запасів зі змінним рівнем замовлення для перших чотирьох циклів, 

за умови, що в першому циклі щоденна норма використання 

матеріалу буде дорівнювати середній нормі за рік. У наступних 

трьох циклах планується щоденна норма використання: 

 dII= 14 од./д. 
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 dIII= 30 од./д. 

 dIV= 8 од./д. 

Побудуйте графік руху запасів в системі координат час (t), 

запас матеріалів (S) та розрахуйте необхідний обіговий капітал для 

функціонування системи. 

Відповідь: ОК = 864 грн. 
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