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4 òðàâíÿ 1956 – 13 ñ³÷íÿ 2006

²ãîð Ãðèãîðîâè÷ Òêà÷åíêî íàðîäèâñÿ 
4 òðàâíÿ 1956 ðîêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó 
ðîäèí³ íàóêîâö³â. Ó 1979 ðîö³ çàê³í÷èâ 
Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò çà 
ôàõîì ³íæåíåð ñèñòåìîòåõí³ê. Ïðà-
öþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì â 
²íñòèòóò³ ³ì. Ïàòîíà.

Âðîäæåíà åíåðã³éí³ñòü ñïîíóêàëà 
²ãîðÿ Òêà÷åíêà ùå ó 1992 ðîö³ ñòâîðè-

òè îäíó ç ïåðøèõ â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó á³çíåñ³ ðåêëàìíó êîìïàí³þ 
– òàê íà ðèíêó ç’ÿâèëîñÿ ï³äïðèºìñòâî «Êîíñàëòèíã Óêðà¿íà». Íà äàíèé 
ìîìåíò ó ÂÀÒ «Êîíñàëòèíã Óêðà¿íà» âõîäèòü áëèçüêî 70 êîìïàí³é.

Ó 1997 ðîö³ ²ãîð Òêà÷åíêî âïåðøå ïðåäñòàâèâ â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó ï³ïë-
ìåòðè÷íó ïàíåëü: ñïî÷àòêó ó Êèºâ³, ïîò³ì – ïî âñ³é Óêðà¿í³.

²ãîð Òêà÷åíêî áóâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â êîìïàí³¿ ÒÎÂ «Òåéëîð Íåëüñîí 
Ñîôðåç Óêðà¿íà» íèí³ â³äîìó ÿê Kantar â Óêðà¿í³. Éîãî îñòàíí³ ðîêè 
æèòòÿ áó- ëè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ö³ºþ êîìïàí³ºþ, ³ â³í áàãàòî çðîáèâ äëÿ ¿¿ 
ðîçâèòêó òà ïðîöâ³òàííÿ.

Ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿í-
ñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó» ²ãîð Òêà÷åíêî áóâ îäíèì ç íàòõíåííèê³â ¿¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ³í³ö³àòîðîì áàãàòüîõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê 
â³ò÷èçíÿíîãî ìàðêåòèíãó, ïðîñóâàííÿ öèâ³ë³çîâàíèõ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³ 
òà çàñàä äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿.

Â³í º îäíèì ç òèõ, êîìó â³ò÷èçíÿí³ ìàðêåòîëîãè çàâäÿ÷óþòü ðîçðîáêîþ 
òà ïðèéíÿòòÿì Ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü ÓÀÌ.

²ãîð Òêà÷åíêî – îäèí ç ³í³ö³àòîð³â òà îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó ñòóäåíò-
ñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò «Ìîëîäü îïàíîâóº ìàðêåòèíã».

Ìàðêåòîëîãè Óêðà¿íè çàâæäè øàíóâàòèìóòü ïàì’ÿòü ²ãîðÿ Òêà÷åíêà.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ІЗ МАРКЕТИНГУ ІМ. ІГОРЯ ТКАЧЕНКА 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ІЗ МАРКЕТИНГУ ІМ. ІГОРЯ ТКАЧЕНКА 



Îрганізаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової 
студентської конференції «Молодь опановує маркетинг»

 ім. Ігоря Ткаченка

Голова оргкомітету: Ірина Ëилик, ïðåçèäåíò ÃÎ «Óêðà¿íñüêà 
àñîö³àö³ÿ ìàðêåòèíãó», ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó «Ìàðêåòèíã â 
Óêðà¿í³», äîöåíò, êàôåäðà ìàðêåòèíãó ³ì. àêàäåì³êà Àíàòîë³ÿ Ïàâëåíêî 
ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà

×лени журі: 
Ірина Ëилик  – ïðåçèäåíò ÃÎ «Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó»,  
ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó «Ìàðêåòèíã â Óêðà¿í³», äîöåíò, êàôåäðà 
ìàðêåòèíãó ³ì. àêàäåì³êà Àíàòîë³ÿ Ïàâëåíêà ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà 
Ãåòüìàíà

Ñвітлана Винославська - Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Êàíòàð 
Óêðà¿íà   

Íадія Ëінцова – âëàñíèê àãåíö³¿ Umbrella Research

Íадія Крячок – ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÏ «ÖÌÔ² «Ìåä³êàë Äàòà 
Ìåíåäæìåíò»

Îлена Ïопова – äèðåêòîð êîìïàí³¿ InMind

Антон  Ïігіда – DP manager êîìïàí³¿ Êàíòàð Óêðà¿íà 

Îксана ×ерненко – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðîìèñëîâîãî 
ìàðêåòèíãó ÍÒÓÓ «ÊÏ²»

Îксана ßøкіна – ïðîôåñîð êàôåäðè ìàðêåòèíãó Äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà ïîë³òåõí³êà», äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê 

Організаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової
конференції «Молодь опановує маркетинг»

Голова оргкомітету: Ірина Лилик, генеральний директор ВГО «Українська асоціація маркетингу»,
головний редактор журналу «Маркетинг в Україні», доцент, кафедра маркетингу ДВНЗ 
КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана
Члени оргкомітету:
Олександр Шафалюк, декан факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана, професор
Олександр Дима, заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, доцент

Члени журі: 
Микола Чурилов – член Ради УАМ, доктор соціологічних наук, професор, генеральний директор 
ТОВ TNS Україна
Ірина Лилик  – генеральний директор ВГО «Українська асоціація маркетингу», заступник голов-
ного редактора журналу «Маркетинг в Україні», доцент кафедри маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана
Світлана Гостілова  – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», директор з маркетингу 
компанії ВС-БІЛД
Михаил Гафуров – спеціаліст відділу по роботі з клієнтами компанія АСНільсен
Олександр Дима – заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу 
ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, доцент
Кривяк Анастасія – спеціаліст відділу аналітики АСНільсен
Іван Любарський – директор компанії IRS Group
Володимир Паніотто – віце-президент ВГО «Українська асоціація маркетингу», доктор філософ-
ських наук, директор КМІС, професор Університету «Києво-Могилянська Академія»
Олена Попова – директор компанії InMind
Ірина Решетнікова – доктор економічних наук, профессор, кафедра маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана
Олег Синаюк – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», президент Нью Імідж  Груп 
(м. Харків)
Михайло Сокол – директор компанії "Богдан Інтер"
Єгор Ткаченко – магістр наук з маркетингу бізнес-школи Колумбійського університету, 
Нью-Йорк, США 
Олександр Федоришин  – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», кандидат психоло-
гічних наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Юрій Щирін – генеральний директор Агенції Індустріального Маркетингу

Мета конкурсу: створення умов для студентів спеціальності “маркетинг”, а також для виклада-
чів, отримувати інформацію про якість знань, та порівнювати їх з тим, які знання сьогодні вима-
гає ринок праці; отримати можливість визначити лідера і обмінятися прогресивними методи-
ками та інформацією, підтримати талановиту молодь.

Вимоги до наукових праць:

Наукова праця має бути спрямована на висвітлення результатів конкретних наукових дослід-
жень. 

� назвати джерела одержання інформації та по можливості описати методику збирання
й обробки первинної маркетингової інформації

� аргументувати причини, що спонукали аналізувати саме ці дані;
� акцентувати увагу на статистичні методи, за допомогою яких було проаналізовано

результати, і обґрунтувати потребу використання саме цих статистичних методів;
� особливу увагу автор зобов’язаний звернути на коректність інтерпретації й узагаль-

нення даних.

Наукова праця описує методику збирання даних чи їх обробку.
� порівняти цю методику з добре відомими в практиці маркетингових досліджень мето-

диками;
� показати галузі застосування даної методики та її оригінальність;
� описати переваги і вади даної методики;
� проаналізувати досвід застосування даного методу в практиці маркетингових дослід-

жень.

Наукова праця аналізує сегменти ринку.
� показати й обґрунтувати доцільність вибору інформаційного джерела;
� проаналізувати ступінь повноти використовуваної автором інформації;
� описати й обґрунтувати доцільність використання застосовуваних методів аналізу

інформації;
� особливу увагу автор зобов’язаний звернути на коректність інтерпретації й узагаль-

нення даних.

Наукова праця повинна бути невеликою за обсягом (35-45 стор.), оригінальною, без “води” й
абстрактних міркувань. Оцінюватиметься не кількість, а якість роботи.

Робота має подаватися у електронному вигляді на адресу: umaukr@mail.ru, з рецензією науко-
вого керівника. До роботи надається презентаційна версія  зроблена в програмі PP. 

www.uam.in.ua
http://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853

https://www.facebook.com/groups/doronin/
http://vk.com/club57529228
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Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
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Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Оксана Яшкіна – професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного 
університету, доктор економічних наук 
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професор, доктор економічних наук
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наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Олена Попова – директор компанії InMind
Світлана Потоцька – генеральний директор компанії  Millward Brown АРМІ – Marketing  Ukraine
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УДК 339.138 – Маркетинг

Молодь опановує маркетинг: Зб.мат. Всеукр. міжвуз.наук.студ.
конф.  17 червня 2021 р.-К.: Українська Асоціація Маркетингу, 
2021.― 88 c.

До збірника увійшли матеріали доповідей студентів, учасників 
Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції, 
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маркетингового інструментарію на підприємствах України.

Рекомендовано до друку засідання кафедри Маркетингу  
ім. Анатолія Павленко ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Протокол  
№ 11 від 26 травня 2021 р. 

Редакційна колегія: Федорченко А.В., зав. кафедрою Маркетингу  
ім. Анатолія Павленка ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана,  Лилик І.В., 
доцент кафедри Маркетингу ім. Анатолія Павленка ДВНЗ КНЕУ  
ім. Вадима Гетьмана
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ПРОГРАМА П’ЯТНАДЦЯТОЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  
«МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ» ім. ІГОРЯ ТКАЧЕНКА

17 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ
ПЛАТФОРМА ZOOM

9.30-10.00	 Реєстрація	учасників	конференції

10.00-10.15	 Вітальне	слово	президента	Української	Асоціації	Маркетингу	Ірини	
Лилик

10.15-10.30		 Вітальне	слово	спонсорів	та	організаторів	конкурсу

10.30-11.00		 Нагородження	 переможців	 конкурсу	 Молодь	 опановує	 маркетинг	
імені	Ігоря	Ткаченко

11.00-11.20		 Перерва	на	кава-паузу

 ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

11.20-11.35  Олександра Атаманюкова, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків.  
Маркетингове	дослідження	ринку	нативної	реклами	в	сучасних	
українських	та	зарубіжних	інтернет-ЗМІ

11.35-11.50  Тарас Василик, Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ.  
Дослідження	ставлення	споживачів	освітніх	послуг	до	окремих	
аспектів	їх	надання

11.50-12.05  Валерія Гусятинська, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Дослідження	ринку	чаю	

12.05-12.20  Аліна Заболотна, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Дослідження	іміджу	та	ринку	морозива
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12.20-12.35 Анна Лабунець, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Дослідження	ринку	одягу	

12.35-12.50  Тетяна Крупчатнікова, Катерина Любінчак, Донецький 
національний університет  імені Василя Стуса. 
Удосконалення	маркетингової	діяльності	на	вітчизняних	
підприємствах	засобами	сучасних	інформаційних	технологій.

12.50-13.00 Василина Могильська, ВСП «Тернопільський фаховий коледж 
ТНТУ ім. І. Пулюя».  
Оцінка	вартості	бренду	як	чинник	конкурентоспроможності	
підприємства

13.00 -14.00  ОБІД

14.00-14.15 Марина Олійник, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Дослідження	ринку	електрообігріваючих	приладів

14.15-14.30 Ірина Осипенко, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
Дослідження	ринку	поштових	послуг	

14.30-14.45 Наталія Прийма, Херсонський державний аграрно-
економічний університет. 
Маркетингові	дослідження	ринку	квітів	та	квіткових	композицій	
міста	Херсона	для	розробки	власного	квіткового	бізнесу	

14.45-15.00 Дмитро Турченюк, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
Дослідження	ринку	шоколаду	у	плитках	

15.00-15.15 Валерія Хижа, Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 
Маркетингове	дослідження	уподобань	та	смаків	споживачів	на	
європейському	ринку	органічної	малини	
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15.15-15.30  Людмили Черниш, Університет імені Альфреда Нобеля,  
м. Дніпро. 
Вибір	і	обґрунтування	маркетингової	стратегії	для	 
ТМ	«BAMBIK»

15.30-15.45  Світлана Чорнолуцька, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Звіт	з	маркетингового	дослідження	ринку	шоколадних	плиток

15.45-16.00  Вікторія Шуневич, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету.  
Маркетингові	дослідження	ринку	корейської	косметики	в	Україні	
(на	прикладі	м.	Вінниця	Україні)	

16.00-16.15  Катерина Ягупова, Університет імені Альфреда Нобеля,  
м. Дніпро. 
Розробка	заходів	з	підвищення	ефективності	діяльності	
маркетингової	служби	підприємства	(за	матеріалами	 
ТОВ	«ХАРВІС	ІНВЕСТ»)

16.15-16.30  Андрій Бондаренко, Університет імені Альфреда Нобеля. 
Лояльність	споживачів	як	інструмент	для	досягнення	
маркетингових	цілей	компанії	(за	матеріалами	турецького	fashion	
ритейлера	одягу	«LC	Waikiki»)

16.30-16.45 Олександра Бурцева, Університет імені Альфреда Нобеля. 
Брендинг	як	ефективна	технологія	завоювання	та	утримання	
покупця	(за	матеріалами	корпорації	«Біосфера»,	м.	Дніпро)

16.45-17.00 Катерина Головко, Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  
Оцінювання	задоволеності	споживачів	на	підприємствах	
автосервісу

17.00-17.15  Ганна Туманова. Університет імені Альфреда Нобеля 
Дослідження	маркетингового	середовища	підприємства	з	метою	
розробки	стратегії	розвитку	нового	товару.	(09-10.2019)

17.15- 17.30 Олена Язикова. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.  
Брендинг	як	ефективна	технологія	завоювання	та	утримання	
покупця
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17.30-17.45  Аріадна Михайлова, Аліна Габрид. Вінницький торговельно-
економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету.  
Особливості	формування	сучасного	ринку	мінеральної	води	(на	
прикладі	м.	Вінниця)

17.45-18.00 Анастасія Сабетова, Університет імені Альфреда Нобеля,  
м. Дніпро.  
Дослідженння	товарного	асортименту	підприємства	та	розробка	
рекомендацій	з	удосконалення

18.00 – 18.15 Анна Тичинська, Донецький національний університет імені 
Василя Стуса.  
Підвищення	купівельної	лояльності	споживачів	до	органічної	
продукції

18.15-18.30 Яна Янковська, Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне.  
Реклама	в	пошукових	системах	та	покращення	конверсійних	
показників	веб-ресурсу

18.30-18.45 Тетяна Огороднік, Хмельницький національний університет. 
Розроблення	стратегії	просування	бізнесу	в	мережі	Інтернет	на	
основі	соціального	медіа-маркетингу	за	матеріалами		 
ОРК	«СВ-КЛУБ»,	Спа-Центр	«Терми»

18.45-19.00  Софія Посохова, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі  
Розробка	концепцій	інноваційного	шоколадного	виробу	на	основі	
даних	маркетингових	досліджень	

19.00-19.15  Володимир Корольков, Хмельницький національний університет. 
Маркетингове	забезпечення	startup-проєкту	«#FRESH	LINE»

19.15-19.30 ЗАКРИТТЯ КОФЕРЕНЦІЇ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
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ВИКОРИСТАННЯ НАТИВНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЧАСТИНИ КОНТЕНТУ  
У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Олександра Атаманюкова  
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Наукові керівники: д.е.н., проф. Райко Д.В., д.е.н., проф. Шипуліна Ю.С.

Ринок	 інтернет-реклами	 постійно	 зростає,	 оскільки	 брендам	 потрібно	
постійно	здійснювати	рекламу.	Під	впливом	цифрових	технологій	в	інтернет-ЗМІ	
з’являються	нові	формати	передачі	інформації.	Тож	ж,	виникає	необхідність	щодо	
аналізу	визначень	щодо	сутності	 	нативної	реклами,	щоб	визначити	які	формати	
зараз	 популярні,	 які	 бренди	 вже	 готові	 до	 нативної	 рекламі	 і	 як	 взагалі	 видання	
використовують	 нативну	 рекламу,	 та	 як	 вони	 трансформують	 сферу	 діяльності	
рекламодавця	до	цільової	аудиторії.	

Головною	рисою	нативної	реклами	є	природність	рекламного	контенту,	який	
багато	в	чому	відповідає	уявленням	цільової	аудиторії	про	контент,	не	пов’язаний	
з	 рекламою.	 Вона	 виступає	 форматом	 платної	 реклами,	 в	 якому	 сама	 реклама	
відповідає	формі,	відчуттям	та	функціям	медіа,	часто	замаскована	як	звичайний	
зміст	новин.	Конкретні	приклади	включають:	спонсорські	публікації,	пошуковий	
маркетинг	(SEM),	друковані	історії,	які	з’являються	у	виданнях,	але	рекламуються	
брендом,	та	рекламовані	публікації	в	соціальних	мережах.

Існують	різноманітні	форми	нативної	реклами,	яка	може	бути	розміщеною	
у	 різних	медіа	 для	 ефективної	 комунікації	 із	 споживачами	 у	 	 форматі	 подання	
рекламного	 та	 PR-контенту,	 який	 буде	 привабливим	 і	 цікавим	 для	 цільової	
аудиторії.	Так,	при	вирішенні	 завдання	щодо	формулювання	типології	нативної	
реклами,	були	вивчені	існуючі	дослідження	з	даної	теми	у	зарубіжних	джерелах	
спеціалізованих	 видань	 з	 реклами,	 а	 також	 інтернет-публікації	 від	 експертів	 з	
маркетингу	та	сформульовані	категорії	нативної	реклами:	партнерський	контент;	
нативна	реклама	в	стрічці;	рекомендований	контент.	

Формами	за	допомогою	яких	створюються	нативні	матеріали	є:	огляд;	міфи	
і	факти;	 історія;	розбір;	фан;	підбірка	з	частковою	присутністю	бренда;підбірка	
з	 повною	 присутністю	 бренда;рішення	 проблеми	 з	 частковою	 присутністю	
бренда;рішення	проблеми	з	повною	присутністю	бренда.	В	ході	вивчення	нативної	
реклами	 було	 визначені	 найбільш	 популярні	 серед	 рекламодавців	 формати	
нативної	 реклами.	 Такими	 форматами	 є:	 брендовані	 статті,	 промо-сторінки,	
картки,	тести,	веб-ігри,	лонгріди,	відеоролики,	подкасти.
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Оцінка	 ефективності	 нативної	 реклами	 робиться	 через	 панельних	 підхід	
аналізу	 даних,	 за	 допомогою	 сторонніх	 платформ	 оцінки	 нативної	 реклами,	
наприклад	платформа	«Abnetic»,	або	через	застосування	якісних	метрик.	

В	результаті	проведеної	роботи	вдалося	встановити,	що	гіпотеза	про	те,	що	
нативна	реклама	є	однією	з	найбільш	ефективних	форм	реклами	для	монетизації	
онлайн-ЗМІ	підтвердилась	частково.
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ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ

Андрій Бондаренко 
Студент 3 курсу 

Університету імені Альфреда Нобеля 
Науковий керівник: к.держ.упр., доц. В.М. Шевченко

В	умовах	сучасного	інформаційного	суспільства	споживачі	набагато	краще	
інформовані	 про	 властивості	 споживаних	 ними	 товарів	 і	 послуг,	 ніж	 це	 було	 в	
минулому,	 тому	 вони	 схильні	 діяти	 раціонально,	 і	 в	 разі	 виникнення	 кращих	
пропозицій	у	компаній-конкурентів	змінювати	свій	вибір.	Зрозуміло,	що	подібна	
поведінка	споживачів	може	призвести	до	зниження	різних	фінансових	показників	
компанії,	зокрема,	її	прибутку.	Звідси	очевидно,	що	заходи,	які	зроблять	споживачів	
нечутливими	 до	 різних	 комунікаційних	 сигналів	 компаній-конкурентів,	 є	 в	
сьогоднішніх	умовах	актуальними	для	будь-якого	підприємства.	

У	 зв’язку	 з	 цим	 дослідження	 споживчих	 переваг	 і	 лояльності	 споживачів	
виступає	 не	 тільки	 бажаним,	 але	 і	 необхідним	 інструментом	 в	 успішній	
конкурентній	 боротьбі.	 Адже	 глибоке	 знання	 потреб	 потенційного	 споживача	
допоможе	 не	 тільки	 встановити	 конкурентоспроможні	 ціни	 на	 товари,	 а	 й	
скорегувати	всі	компоненти	комплексу	маркетингу	для	досягнення	стратегічних	
цілей	компанії.

Зазначимо,	 що	 «LC	 Waikiki»	 –	 одна	 з	 ритейл-компаній	 в	 Україні,	 що	
найбільш	 динамічно	 розвивається.	 Торгова	 марка,	 заснована	 в	 1985	 році	 у	
Франції,	була	придбана	турецькою	Taha	Group	в	1997-му.	За	цей	час	ритейлер	став	
№1	в	Туреччині	 і	почав	активну	міжнародну	експансію.	Зараз	в	мережі	більше	
750	магазинів	в	36	країнах	світу	 і	до	2023	року	в	планах	компанії	збільшити	їх	
кількість	до	500	в	Туреччині	 і	 до	1000	магазинів	 за	 її	межами.	На	український	
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ринок	компанія	вийшла	в	2013-му,	а	найбільш	активно	розвивалася	в	2016	році,	
коли	українська	мережа	«LC	Waikiki»	виросла	в	2,3	рази	за	загальною	площею.	
Активний	 розвиток	 мережі	 продовжився	 і	 в	 2017	 році:	 нові	 торгові	 об’єкти	
«LC	Waikiki»	вже	відкрилися	в	Полтаві	та	Кривому	Розі	[1].

Така	експансія	з	півдня	привела	до	того,	що	сьогодні	на	вітчизняному	ринку,	
крім	ритейлера	«LC	Waikiki»,	працюють	такі	великі	оператори,	які	представляють	
одяг	 і	 взуття	 з	 Туреччини,	 як	 Colin’s	 Україна,	 Suvari	 і	 Super	 Step,	 і	 до	 яких	
згодом	приєдналися	De	Facto	 і	Koton.	У	підсумку	частка	 турецьких	брендів	на	
українському	ринку	зросла	з	8–9%	(на	початку	2017	р.)	до	15%	(у	2018	р.)	[2].

В	 процесі	 написання	 роботи	 були	 виконані	 поставлені	 перед	 автором	
завдання:

 - визначено	поняття	«лояльність	споживача»	та	стадії	її	формування;
 - досліджено	 маркетингове	 середовище	 компанії	 «LC	 Waikiki»	 на	
українському	ринку	fashion-ритейлу;

 - оцінено	ступінь	лояльності	споживачів	до	бренду	одягу	«LC	Waikiki»;
 - побудовано	 профіль	 потенційного	 споживача	 бренду	 одягу	
«LC	WAIKIKI».

Проведений	аналіз	довів,	що	в	умовах	сильної	конкуренції	глибоке	знання	
потреб	потенційного	споживача	і	підвищення	його	лояльності	допоможе	компанії	
скорегувати	всі	компоненти	комплексу	маркетингу.

В	 роботі	 розкрито	 основні	 підходи	 до	 визначення	 поняття	 «лояльність	
споживача»,	з	яких	виокремлено	два:	з	погляду	поведінки	споживача	(базується	
на	сумі	і	частоті	покупок)	та	з	погляду	споживчих	переваг	(результат	узагальнення	
почуттів,	емоцій,	думок).	За	другим	підходом	лояльність	споживачів	проходить	
чотири	стадії:	когнітивна	лояльність	(споживач	знайомиться	з	брендом);	емоційна	
лояльність	 (у	 споживача	 з’являється	 певний	 емоційний	 зв’язок	 з	 брендом);	
вольова	лояльність	(прагнення	споживача	до	прояву	лояльної	поведінки);	активна	
лояльність	(особиста	прихильність	споживача	до	бренду).	

Автором	 наголошується,	що	 у	 конкурентному	 середовищі	 fashion	 ритейл-
сегменту	лояльність	споживачів	до	певного	бренду	лежить	в	емоційній	сфері,	де	
основними	 компонентами	 виступають	 задоволеність	 (виникає	 від	 зіставлення	
попередніх	очікувань	і	реальних	якостей	придбаного	продукту)	та/або	обізнаність	
(ступінь	популярності	бренду	на	цільовому	ринку).	Підкреслюється,	що	споживачу	
важливіше	 більше	 психологічні	 (наприклад,	 престиж)	 та	 соціальні	 (наприклад,	
«made	in	Ukraine»)	вигоди	бренду,	ніж	його	функціональність.

В	 процесі	 дослідження	 було	 проведено	 анкетування,	 результати	 якого	
свідчать,	що	ступінь	лояльності	споживачів	бренду	одягу	«LC	Waikiki»	складає	
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54,6	%.	Такий	рівень	для	бренду,	який	нещодавно	вийшов	на	український	ринок	
fashion-ритейлу,	є	достатньо	високим.	

За	 результатами	 опитування	 побудовано	 профіль	 споживача	 бренду	 одягу	
«LC	 Waikiki»:	 найбільш	 лояльними	 є	 споживачі	 віком	 15-20	 років	 (36	 %),	 за	
сімейним	 станом	 –	 не	 одружені	 (69	%),	 студенти	 та	 працюючі	 (42	%	 та	 35	%	
відповідно),	 з	 невисоким	 сукупним	 місячним	 доходом	 від	 3000	 до	 5000	 грн.	
(48	%),	які	переважно	мешкають	у	місті	(83	%).

Результати	 дослідження	 дозволять	 компанії	 приймати	 більш	 обґрунтовані	
стратегічні	рішення	в	області	маркетингового	управління	лояльністю	споживачів	
для	подальшого	просування	бренду	одягу	«LC	Waikiki»	на	українському	ринку	
fashion-ритейлу.
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В	сучасних	умовах	нестабільної	ринкової	економіки	не	лише	в	Україні,	а	й	в	
Процеси	глобалізації,	загострення	міжнародної	конкуренції	стимулюють	компанії,	
які	вже	функціонують	на	ринку	або	тільки	на	нього	виходять,	до	використання	
новітніх	 способів	 та	 методів	 управління	 діяльністю	 і	 просування	 власних	
товарів.	Тому	щораз	більше	організацій	та	фірм,	при	формуванні	стратегії	свого	
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розвитку,	звертаються	до	зарубіжного	досвіду	забезпечення	конкурентоздатності,	
збільшення	 обсягів	 продаж	 та	 прибутків.	 Як	 результат,	 до	 існуючих	 в	 Україні	
методів	товаропросування	додалась	низка	нових,	зокрема	таких	як	бренд,	бренд-
менеджмент	 тощо.	 Тож,	 коли	 серед	 ключових	 факторів	 успіху	 підприємств	
виокремлюють	 відносини	 зі	 споживачами,	 персонал	 та	 нематеріальні	 активи,	
концепція	брендингу	набуває	більшого	значення	і	стає	відповіддю	на	потреби	в	
нових	формах	забезпечення	конкурентоспроможності	товарів	та	послуг.	З	огляду	
на	вищесказане,	дослідження	місця	брендингу	в	розвитку	сучасних	маркетингових	
концепцій	є	актуальним.

Корпорація	 «Біосфера»	 –	 найбільший	 виробник	 і	 дистриб’ютор	 товарів	
для	 догляду	 за	 будинком	 і	 персональної	 гігієни.	 Компанія	 з	 багатомільйонним	
оборотом	займає	лідируюче	положення	в	Україні	і	входить	до	числа	найбільших	
в	 СНД.	 Веде	 свою	 діяльність	 з	 1997	 року.	 Це	 чотири	 великих	 виробництва	 і	
рециклінгових	 заводів	в	Фастові,	 20	країн	присутності	 і	мільйон	продукції,	що	
купується	кожен	день.	Два	власних	виробничо-логістичних	підприємства	і	завод	
по	рециклінгу	на	території	України.

В	 процесі	 написання	 роботи	 були	 виконані	 поставлені	 перед	 автором	
завдання:

 - надано	 загальну	 характеристику	 господарської	 діяльності	 та	
проаналізувати	маркетингове	середовище	корпорації	«Біосфера»;

 - виконано	 маркетингове	 дослідження	 уподобань	 покупців	 корпорації	
«Біосфера»;

 - запропоновано	 основні	 напрямки	 удосконалення	 брендингу	 корпорації	
«Біосфера»	та	проаналізовано	ефективність	запропонованих	заходів.

Проведений	аналіз	показників	фінансового	стану	довів,	що	підприємство	по	
багатьом	групам	показників	знаходиться	в	нормальному	становищі.	Дослідження	
мікросередовища	 показало	 позитивний	 вплив	 постачальників	 на	 діяльність	
корпорації	 «Біосфера»,	 а	 конкурентний	 аналіз	 показав	 її	 сильну	 конкурентну	
позицію	 та	 значні	 конкурентні	 переваги	 перед	 іншими	 підприємствами	 галузі.	
Практично	 всі	 проаналізовані	 чинники	 позитивно	 впливають	 на	 діяльність	
Корпорації	 «Біосфера».	 З	 них	 найбільший	 вплив	 чинять:	 частка	 ринку,	 імідж,	
досвід,	 здатність	до	маневру,	 гнучкість,	 система	управління,	 уява	про	майбутні	
напрями	 розвитку.	 Результати	 аналізу	 факторів	 макросередовища	 маємо	
негативний	вплив	всіх	груп	факторів	в	цілому	по	сукупності	всіх	сформованих	
ознак.	При	цьому	політичні	і	ринкові	фактори	чинять	позитивний	вплив,	решта	
–	негативний.

Втім,	 на	 фоні	 незначного	 погіршення	 рівня	 прибутковості	 у	 2018	 році	
відбувається	 зростання	 зношеності	 необоротних	 активів	 та	 погіршення	
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ліквідності.	Це	потребує	додаткової	уваги	до	покращення	діяльності	корпорації	
у	 напряму	 підвищення	 рівня	 прибутковості,	 в	 т.ч.	 за	 рахунок	 удосконалення	
брендингу	своєї	продукції.	Для	цього	в	роботі	було	здійснено	оцінку	ефективності	
брендингу	Корпорації	«Біосфера»	за	кількома	підходами:

 - методика	 оцінки	 економічної	 цінності	 бренду	 консалтингової	 компанії	
«Interbrand	Group»	(здійснюється	за	трьома	компонентами:	аналіз	ринку;	
фінансовий	аналіз;	аналіз	ризиків	бренду);

 - методика	компанії	«Romir	monitoring»	(проведення	опитування	пересічних	
споживачів	продукції);

 - методика	V-RATIO-лістинг	брендів	 (здійснюється	за	допомогою	аналізу	
даних	показників	управлінського	обліку	в	динаміці);

 - метод	 вартості	 компанії	 (заснований	 на	 визначенні	 вартості	 бізнесу	 та	
ролі	у	цьому	витрат	на	брендинг).

Узагальнення	 всіх	 методик	 оцінки	 ефективності	 брендингу	 Корпорації	
«Біосфера»	та	виведення	усередненого	показника	оцінки	показало,	що	усереднена	
оцінка	ефективності	брендингу	Корпорації	«Біосфера»	до	реалізації	заходів	з	його	
удосконалення	є	задовільною,	наближеною	до	доброго	рівня	з	бальною	оцінкою	
в	3,87	бали.

З	метою	удосконалення	брендингу	Корпорації	«Біосфера»	в	межах	даного	
дослідження	 пропонується	 розробка	 комплексу	 брендингових	 стратегій	 з	
покращення	 позиціонування	 існуючих	 брендів,	 зміцнення	 позитивного	 іміджу	
підприємства	та	подальшого	зростання	показників	його	діяльності	наростаючими	
темпами.	Такими	заходами	виступають:

 - просування	 власного	 сайту	 Корпорації	 в	 мережі	 Інтернет	 з	 метою	
залучення	користувачів;

 - вивчення	споживчих	потреб	покупців	на	основі	регулярних	опитувань	на	
сайті	Корпорації;

 - участь	у	партнерських	програмах	(спонсорство	на	різного	роду	культурно-
масових	заходах).

Оцінка	 ефективності	 розроблених	 заходів	 за	 доходно-витратним	 методом	
показала,	 що	 на	 вкладені	 у	 брендингову	 стратегію	 621	 тис.	 грн.	 підприємство	
може	отримати	приріст	доходу	на	2405	тис.	грн.,	що	свідчить	про	ефективність	
таких	дій.

Результати	дослідження	дозволять	корпорації	приймати	більш	обґрунтовані	
стратегічні	 рішення	 в	 області	просування	 власного	бренду	в	мережі	 Інтернет	 з	
метою	залучення	користувачів	та	вивчення	їх	потреб.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
ДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЇХ НАДАННЯ

Тарас Василик,  
студент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Науковий керівник: Оксана Василик, к.е.н.,  
доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Сьогодні	в	Україні	 заклади	вищої	освіти	 (незалежно	від	форми	власності)	
все	більше	повинні	в	першу	чергу	розраховувати	на	власні	сили,	а	не	на	підтримку	
державного	бюджету.	Саме	тому	вони	так	само,	як	 і	компанії,	що	зацікавлені	в	
прибутковості	власного	бізнесу,	повинні	навчитись	орієнтуватись	на	споживачів.

Науковці	мають	дещо	відмінні	підходи	щодо	залученості	різних	суб’єктів	до	
категорії	споживачів	на	ринку	освітніх	послуг.	Включають,	зокрема,	від	одного	до	
шести	різних	суб’єктів:	тільки	студенти	(Дмитрів	А.Я.	та	Могилова	А.Ю.	[1,	2]);	
абітурієнти,	 студенти	 та	 їхні	 родини	 (О.О.	 Жегус	 [3]);	 абітурієнти,	 студенти,	
випускники	та	роботодавці	(Мотринчук	О.	В.	[4]);	студенти,	батьки,	випускники,	
роботодавці	(Лилик	С.	[5]);	студенти,	викладачі,	керівництво	закладу	вищої	освіти	
(ЗВО),	 роботодавці,	 держава,	 суспільство	 в	 цілому	 (Дубініна	 О.С.	 [6]).	 Хоча	 з	
останнім	автором	ми	не	можемо	погодитись,	оскільки	віднесення	викладачів	та	
керівництво	ЗВО	до	споживачів	освітніх	послуг	є	суперечливим.	

Тому	 пропонуємо	 поділити	 споживачів	 освітніх	 послуг	 закладів	 вищої	
освіти	(ЗВО)	на	дві	групи:
1)	 прямі	–	це	основні	споживачі	послуг	навчальних	закладів.	Можна	поділити	

на	три	групи:
 - потенційні	–	абітурієнти	та	їхні	родини.	До	цієї	групи	варто	включати	не	
лише	офіційних	абітурієнтів,	які	вже	беруть	участь	у	вступній	кампанії,	
але	й	школярів	старших	класів	та	студентів	коледжів,	які	лише	планують	
свою	подальшу	освіту;

 - основні	(або	реальні)	–	безпосередньо	студенти;
 - репрезентатори	 –	 випускники.	 Вони	 є	 свідченням	 якості	 отриманих	
послуг;

2)	 опосередковані	 –	 роботодавці,	 держава,	 суспільство	 в	 цілому.	 Роботодавці,	
зокрема,	отримують	освітні	послуги	через	призму	знань	і	вмінь	випускників.
Основними	 споживачами	 послуг	 навчальних	 закладів	 є	 студенти.	 Тому	

в	 сьогоднішніх	 умовах	 заклади	 вищої	 освіти	 переважно	 вивчають	 ставлення	
студентів	 як	 споживачів	 до	 якості	 освітніх	 послуг.	 Опитування	 студентів	 є	
особливо	цінним	інструментом	забезпечення	якості	освіти	в	останні	роки,	коли	
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з’явились	нові	вимоги	до	акредитації	спеціальностей.	ЗВО	проводять	опитування	
щодо	 якості	 освітніх	 послуг	 в	 розрізі	 окремих	 дисциплін,	 спеціальностей,	
семестрів	 тощо.	 Щодо	 інших	 аспектів,	 які	 стосуються	 різних	 організаційних	
моментів	(умови	навчання,	проживання,	початок	пар,	зручність	розкладу	тощо),	
опитування	переважно	проводять	студентські	організації.	Проте	ми	вважаємо,	що	
цікавитись	ставленням	студентів	до	різних	важливих	питань	в	процесі	навчання	
можуть	і	окремі	студенти.	Єдине,	що	при	цьому	потрібно	–		правильне	планування,	
організація	та	вміння	здійснювати	аналіз.

Аспектом	 надання	 освітніх	 послуг,	 щодо	 якого	 було	 проведено	 дане	
дослідження,	є	формування	розкладу	в	ІФНТУНГ.	Як	метод	збирання	первинних	
даних	було	обрано	опитування.	Вибірка	здійснювалась	в	два	етапи:	на	першому	
типологічна	 (стратифікована),	 на	 другому	 –	 безповторна	 власне	 випадкова.	
Обсяг	 вибірки	 220	 осіб,	 що	 становить	 7%	 генеральної	 сукупності.	 Вибірка	
репрезентативна	за	інститутами,	в	яких	навчаються	студенти.

Аналіз	 показав,	 що	 більше	 60%	 опитаних	 не	 задоволені	 формуванням	
розкладу	 –	 39,9%	не	 зовсім	 і	 29,5%	незадоволені	 та	 зовсім	 незадоволені.	Хоча	
є	 і	2,7%,	яким	просто	байдуже.	Якщо	говорити	про	задоволеність	розкладом	за	
інститутами,	то	в	кожному	з	них,	незалежно	від	кількості	опитаних,	ситуація	така	
ж,	як	і	всієї	сукупності.

Всі	опитані,	що	невдоволені	розкладом,	хочуть	його	поміняти	(табл.	1)

Таблиця 1
Залежність між задоволеністю існуючим розкладом та бажанням його 

змінити, особи

Задоволеність 
розкладом

Бажання змінити розклад
Разом

не міняти можливо змінити байдуже

подобається 28 21 10 4 63

не	зовсім 10 39 34 3 86

не	подобається 2 7 55 1 65

байдуже 0 3 2 1 6

Разом 40 70 101 9 220



Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó

03067, ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè 54/1,
ôàêóëüòåò Ìàðêåòèíãó ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.
Òåë./ôàêñ (+38 044) 456 9873; òåë (+38 044) 3716176; òåë. ìîá. (067) 775 85 61
e-mail: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua
https://www.facebook.com/Êîíêóðñ-Ìîëîäü-îïàíîâóº-ìàðêåòèíã-³ì-²-Òêà÷åíêà-363015517224593/

15

Наступне	питання	було	спрямоване	на	з’ясування	того,	що	саме	хотіли	би	
змінити	 студенти	 найбільше	 (рис.	 1).	 В	 ньому	 давалась	можливість	 обрати	 дві	
відповіді.	

Рис. 1 Що саме хочуть змінити студенти в розкладі

Респонденти	назвали	три	основні	бажання	–	зменшити	кількість	вікон	між	
парами;	 формувати	 розклад	 таким	 чином,	 щоб	 не	 потрібно	 було	 часто	 бігати	
між	корпусами;	звільнити	 	один	день	від	пар.	Дещо	менше	студентів	хотіли	би	
рівномірне	навантаження	по	днях	тижня.	Інші	причини	назвало	лише	4%	(серед	
іншого	тричі	зустрічалось	побажання	скасувати	перші	пари	і	трьом	було	байдуже).	
А	тих,	хто	вважає	розклад	складеним	добре	і	не	має	побажань	до	жодних	змін,	
лише	7%.	

Також	 задоволеність	 студентів	 розкладом	 було	 оцінено	 за	 десятибальною	
шкалою.	За	даними	опитування	середній	бал,	на	який	оцінили	розклад	опитані,	–	
5,9.	Найчастіше	студенти	оцінювали	розклад	на	7	балів	з	10.	Половина	студентів	
виставила	за	розклад	менше	6	балів.	Тобто	сукупність	має	невисоку	лівосторонню	
асиметрію.	25%	опитаних	оцінила	розклад	менше,	ніж	на	4	бали,	і	25%	більше,	
ніж	на	8	балів.	За	результатами	розрахунків		з	ймовірністю	0,954	середня	оцінка	
розкладу	всіма	студентами	денної	форми	навчання	бакалаврату	становитиме	від	
5,6	до	6,2	бали.
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Отже,	результати	опитування	показали	незадоволення	розкладом	студентів	
всіх	 інститутів	 та	 бажання	 його	 покращити,	 зокрема	 щодо	 уникнення	 «вікон»	
між	 парами,	 переходів	між	 корпусами	 та	 вивільнення	 від	 пар	 одного	 робочого	
дня	на	тиждень.	Оскільки	вибірка	є	репрезентативною,	тобто	якісно	характеризує	
генеральну	 сукупність,	 за	 інститутами,	 то	 результати	 дослідження	 можна	
використовувати	 для	 аргументації	 бажаних	 змін	 в	 розмові	 з	 керівництвом	
університету.	Адже	кожен	заклад	вищої	освіти	повинен	бути	зацікавлений	не	лише	
у	 з’ясуванні	 ставлення	 споживачів	 до	 отриманих	 послуг,	 але	 й	 до	 задоволення	
потреб	споживачів	у	сучасному	світі	маркетингу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тетяна Крупчатнікова, Катерина Любінчак 
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Планування,	реалізація	та	контроль	за	здійсненням	маркетингової	діяльності	
з	 метою	 підвищення	 продажів	 продукцією	 та	 послугами,	 отримання	 прибутку	
від	 них,	 збільшення	 частки	 ринку	 ґрунтуються	 на	 якісному	 інформаційному	
обслуговуванні	 всіх	 етапів	 маркетингової	 діяльності.	 Використання	
автоматизованих	 інформаційних	 технологій	 дозволить	 підприємству	 вирішити	
проблему	з	часом	виконання	робіт,	підвищити	продукивність	праці,	забезпечить	
прийняття	ефективного	управлінського	рішення.

Метою	 роботи	 є	 дослідження	 ефективності	 управління	 маркетингом	
на	 підприємстві	 ПрАТ	 «ВМЗ	 «Рошен»	 та	 розробка	 пропозицій	 щодо	 його	
удосконалення.

Маркетингова	діяльність	на	підприємстві	ПрАТ	«ВМЗ	«Рошен»	як	 і	будь-
якого	 підприємства	 здійснюється	 за	 допомогою	 програмного	 забезпечення.	
Ефективність	 діяльності	 підприємтсва	 залежить	 від	 успішного	 впровадження	
ПЗ.	На	підприємстві	ПрАТ	«ВМЗ	«Рошен»	використовують	ліцензійні	програмні	
продукти	[1]:	1С:Підприємство	8;	Adobe	Photoshop.

Автоматизовані	функціональні	області	відображені	на	рисунку	1	[2].

Рисунок 1 Концепція автоматизації на основі «1С: Підприємство 8. 
Управління виробничим підприємством» [2]
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Виділяють	три	категорії	маркетингового	програмного	забезпечення	[3]:
 - маркетингова	 розвідка	 (Marketing	 Intelligence)	 -	 процес	 відстеження	
поведінки	потенційних	споживачів;

 - маркетингова	автоматизація	(Marketing	Automation)	-	процес	управління	
обізнаністю	споживача	і	його	інтересом	до	продукції;

 - автоматизація	 маркетингового	 документообігу	 (Advanced	 Workflow	
Automation)	 для	 роботи	 з	 внутрішнього	 маркетинговою	 інформацією	 і	
внутрішньофірмовими	маркетинговими	процесами.

Після	 аналізу	 підприємства	 виявили,	що	ПрАТ	 «ВМЗ	 «Рошен»	 необхідно	
покращити	 управління	 маркетингової	 діяльності.	 Для	 цього	 пропонуємо	
впровадити	 сучасні	 інформаційні	 технології.	 Після	 дослідження	 ринку	
інформаційних	 технологій	 для	 удосконалення	 управління	 маркетинговою	
діяльністю	 пропонуємо	 впровадити	 програму,	 яка	 забезпечить	 автоматизацію		
маркетингових	функцій.	Такою	є	програма	«Marketing	Analytic»	[5].	За	допомогою	
даної	програми	є	можливість	підвищити	ефективність	маркетингової	діяльності	в	
ПрАТ	«ВМЗ	«Рошен».

Для	того,	щоб	зрозуміти,	чи	економічно	вигідно	впроваджувати	в	дяльність	
підприємства	розрахуємо	економічний	ефект.	Розрахуємо	методом	екстраполяції	
прогнозне	 значення	 обсягу	 виручки	 після	 впровадження	 інформаційних	
технологій	на	підприємстві	ПрАТ	«ВМЗ	«Рошен»	(табл.	1).

Таблиця 1
Прогнозні значення за моделлю множинної регресії

№ Y X1 X2
17 544701,31 640,75 68467,5
18 534032,14 630,75 66935,6
19 539094,63 630,75 67792,3
20 548086,15 630,75 69313,9

Далі,	розрахуємо	економічний	ефект	представлений	у	таблиці	2.
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Таблиця 2 
Розрахунок економічного ефекту

Показники 2019 р. Прогнозний рік Відхилення, %

Виручка	від	реалізації	
продукції,	тис.	грн 2074970 2165914 4,38

Витрати	на	маркетинг,	тис.	
грн. 2613 2533 -3,06

Прибуток,	тис.	грн. 25 706 30885 20,15

Ефективність	витрат	на	
маркетингові	програми -40,23 35,90 189,25

З	 таблиці	 видно,	 що	 наші	 пропозиції	 дозволять	 підприємству	 збільшити	
обсягу	виручки	від	реалізації	продукції	та	прибуток	на	4,38%	і	20,15%	відповідно.	

Отже,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 запропоновані	 заходи	 забезпечують	
позитивний	 економічний	 ефект	 та	 дозволять	 покращити	 фінансовий	 стан	
підприємства.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БРЕНДУ ЯК ЧИННИК 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Василина Могильська  
студентка 4 курсу  

Науковий керівник: Павлик А.Й.  
викладач економічних дисциплін  

ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя»

Перспективи	 розвитку	 молочної	 галузі	 та	 її	 існування	 є	 безпосередньо	
актуальними	 та	 важливими,	 тому	 що	 вживання	 цих	 продуктів	 є	 цінними	 та	
незамінними	у	харчуванні	людини.	Фахівці	рекомендують	споживати	2,5-3	порції	
молочних	та	кисломолочних	виробів.	Молочна	галузь	України	на	даний	час	мають	
низку	проблем,	що	перешкоджає	розвитку	цієї	сфери.	Виробники	молокопродукції	
стараються	 не	 використовувати	 радянські	 стандарти,	 а	 засвоюють	 сучасні	
європейські	технології	у	виробництві	якісного	молока.	

На	 ринку	 молочної	 продукції	 приватне	 акціонерне	 товариство	
«Тернопільський	молокозавод»	позиціонується	як	бренд	«Молокія»,	що	продукує	
класичну	молочну	продукцію	з		максимальним		збереженням		природних		цінних		
якостей		молока.		

Одним	з	важливих	напрямків	оцінки	діяльності	підприємства	є	дослідження	
ринкового	 середовища.	 В	 результаті	 проведеного	 	 дослідження	 сформовано	
SWOT	–	аналіз,	де	визначено,	що		ТМ	«Молокія»		займає		досить		стійку		позицію		
на	 	ринку	 	молочних	 	продуктів	 	та	 	формує	позитивний	 	 імідж	 	у	 	споживачів		
за		рахунок		стабільно	високої		якості	із	максимальним	збереженням	природних	
властивостей	молока	без	шкідливих	домішок.

Найважливішим	 кількісним	 показником,	 що	 характеризує	
конкурентоспроможність	продукції,	є	займана	частка	на	ринку.	Дане	підприємство	
розміщене	 у	 квадранті	 «Зірки».	 Воно	 вважається	 лідером	 на	 ринку,	 їхня	
продукція	є	конкурентоспроможною	та	високорентабельною,	однак	потребують	
додаткових	 інвестицій	 для	 розвитку	 та	 підтримки	 високої	 частки	 на	 ринку.	
ПрАТ	«Тернопільський	молокозавод»	входить	в	ТОП-10	українських	виробників	
молочної	продукції.	

Створення	 бренду	 –	 це	 справжнє	 мистецтво.	 Молочна	 продукція	 ТМ	
«Молокія»		відповідає	національним	та	міжнародним	стандартам	ISO,	товариство	
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постійно	 працює	 над	 оновленням	 товарного	 асортименту	 і	 впроваджує	 сучасні	
інноваційні	 	 технології.	 Вся	 молочна	 продукція	 виготовляється	 виключно	 з	
молока,	без	жодних	шкідливих	домішок.

В	березні	2017	року	було	успішно	проведено	редизайн	упакування,	виконаний	
у	відтінках	зеленого	кольору.	Спільним	елементом	дизайну	упакування	«Молокія»	
є	 краплина.	 Плівкова	 продукція	 має	 свою	 особливість	 -	 інтенсивність	 кольору	
упакування	залежить	від	жирності.	Чим	вища	жирність	продукту,	тим	яскравіший	
відтінок	 зеленого.	 Основою	 продукту	 є	 технологія	 свіжого	 молока,	 а	 зелений	
колір	це	своєрідна	фреш-концепція.	Свіжість	має	асоціацію	 із	 зеленою	травою,	
яку	 їсть	 корівка	 та	 символізує	 прихід	 весни.	 Білий	 колір	 обгорток	 підкреслює	
чистоту,	свіжість	та	безпеку.

Вартість	 бренду	 «Молокія»,	 яка	 розрахована	 різними	 методами,	 підлягає	
порівнянню.	 Найбільш	 точним	 методом	 розрахунку	 є	 витратний	 метод,	 який	
відрізняється	від	середньозваженої	оцінки	на	125,6	тис.	грн.	і	відображає	реальну	
вартість	 майна	 підприємства.	 Наступні	 два	 методи	 дають	 наближену	 оцінку	 з	
похибкою	±1%	і	використовуються	з	 іншою	метою.	В	загальному	оцінка	майна	
підприємства	знаходиться	на	однаковому	рівні.

У	випадку	продажу	підприємства	доцільно	обрати	витратний	метод	оцінки	
бізнесу.	 Прибутковий	 метод	 показує	 зниження	 оцінки	 бренду,	 а	 це	 тривожний	
сигнал	для	керівництва.	Для	того,	щоб	підприємство	зберегло	лідируючі	позиції	і	
було	конкурентоспроможним	на	ринку,	необхідно	активно	проводити	маркетингові	
заходи,	спрямовані	на	збільшення	обсягів	продажу	та	отримання	прибутку.	

Процес	 оцінки	 бренду	 є	 важливим	 підґрунтям	 для	 визначення	 стратегії	
підприємства.	 Збільшення	 вартісної	 оцінки	 свідчить	 про	 досягнення	
підприємством	 конкурентних	 переваг	 за	 результатами	 управління	 збільшення	
вартості	 активів	 підприємства,	 збільшення	 доходів	 від	 реалізації	 продукції,	
підвищення	 конкурентоспроможності	 продукції,	 залучення	 нових	 покупців	
і	 зростання	 ринкової	 частки.	Тільки	 сильні	 та	 стійкі	 бренди	 за	 будь-яких	 умов	
досягають	тривалого	ринкового	успіху.	
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СПЕЦИФІКА PR-ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Тетяна Огороднік,  
Науковий керівник: Є.М.Забурмеха 

Хмельницький національний університет

Технологічний	прогрес	ХХІ	ст.	змінив	спосіб,	за	яким	суспільство	контактує,	
споживає,	 засвоює	 та	 передає	 інформацію.	 Медіапростір	 змінився,	 традиційні	
PR-інструменти	більше	не	дають	бажаного	 ефекту,	 діяльність	PR-фахівців	не	 є	
результативною.	

Активний	розвиток	технологій	і	соціальних	мереж	змушує	переосмислити	
багато,	особливо	у	сфері	комунікацій	та	PR.	За	останні	роки	практична	діяльність	
PR-фахівців	 та	 PR-агентств	 трансформувалася	 по	 мірі	 того,	 як	 керівництво	
організацій	 усвідомлювало	 цінність	 нових	 комунікацій	 для	 розвитку	 бренду	
або	 самої	 організації.	 Інтернет	 надає	 досвідченим	 PR-професіоналам	 безліч	
інструментів	для	того,	щоб	почути	та	взаємодіяти	з	ширшим	колом	громадськості,	
та	може	бути	надзвичайно	корисним	для	компаній,	які	бажають	бути	прозорими	
у	своїх	комунікаціях.	

Інтернет	та	інтранет	радикально	змінили	ринок	і	характер	взаємовідносин	
зі	 стейкхолдерами	 (зацікавленими	 сторонами).	 Нові	 соціальні	 медіа	 сприяють	
комунікативному	 зв’язку,	 коли	кожен	може	взяти	участь	 і	 обмінюватися	один	 з	
одним	думками,	ідеями,	знаннями,	зображеннями.	

Отже,	соціальні	медіа	змінюють	односторонню	модель	спілкування	бренду/
організації	 зі	 своєю	 громадськістю	 та	 відкривають	 нові	 можливості	 та	 канали	
спілкування	 з	 найрізноманітнішими	 цільовими	 групами.	 На	 думку	 багатьох	
професіоналів,	 основною	 проблемою,	 яку	 соціальні	 медіа	 створюють	 для	
організацій	та	спеціалістів	з	PR,	зокрема,	є	втрата	контролю	над	повідомленнями.	
Проте	 консервативні	 топ-менеджери	 наразі	 програють,	 якщо	 досі	 намагаються	
безуспішно	контролювати	«меседж»	до	аудиторії.

На	 сьогодні,	 окрім	 традиційних	 ЗМІ,	 значним	 управлінським	 та	
інформаційним	 ресурсом	 у	 діяльності	 організацій	 будь-якої	 організаційно-
правової	форми	діяльності	стають	нові	медіа.	

Соціальні	 медіа	 є	 основою	 нового	 медіапростору,	 втілюються	 в	
різноманітних	 формах,	 включаючи	 текстову,	 візуальну,	 аудіо	 та	 відео,	 а	 також	
розповсюджуються	за	допомогою	різних	форумів	(forum.pravda.com.ua),	блогів	та	
мікроблогів	(Blogger,	Wordpress,	Twitter),	вікі-довідників	(Wikipedia),	соціальних	
мереж	 (Facebook,	 Друзі,	MySpace,	 LinkedIn),	 онлайн-ігор	 та	 віртуальних	 світів	
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(World	 of	Warcraft,	 TheSimsOnline),	 відео-	 та	 фотообміну	 (YouTube,	 Instagram),	
відеоконференцій,	 дошок	 оголошень	 (Obyava.ua),	 підкастів	 iTunes),	 соціальних	
закладок	(напр.,	Delicious),	RSS-каналів	тощо.

Отже,	 термін	 «соціальні	 медіа»	 означає	 використання	 веб-	 і	 мобільних	
технологій	для	перетворення	спілкування	на	інтерактивний	діалог.	

Соціальні	медіа	–	потужний	інструментарій	для	організацій	та	брендів,	що	
не	тільки	надають	можливість	для	безпосереднього	та	миттєвого	організаційного	
спілкування,	але	й	можливість	повернутися	до	ідеальних	основ	PR	–	побудови	та	
підтримання	взаємовідносин	–	і	змінити	деякі	негативні	стереотипи,	які,	зазвичай,	
пов’язані	з	галуззю.	

Тобто	використання	соціальних	медіа	–	це	ефективний	інструмент,	який	добре	
підходить	для	втілення	ідеальної	моделі	зв’язків	з	громадськістю	за	Дж.	Грюнігом	
–	двосторонньої	симетричної.	Згідно	з	останнім	дослідженням,	проведеним	We	
Are	Social	та	Hootsuite	[1],	у	2020	р.	кількість	людей,	які	використовують	соціальні	
медіа	в	усьому	світі,	становила	більше	4	млрд.

Цифровий	PR	(digital	PR,	PR	2.0,	еPR)	–	зв’язки	з	громадськістю	електронним	
способом	за	допомогою	Інтернету	або	інтранету,	що	стрімко	набирає	популярність	
в	усьому	світі,	в	Україні	також	переймає	естафету	найперспективнішого	напрямку.	
Усі	форми	PR	є	інтерактивними.	

Традиційний	PR	зосереджено	на	створенні	прес-релізів	та	іміджу	компанії	і,	
таким	чином,	забезпечує	контрольований	випуск	інформації	та	процес	комунікації,	
який	спирається	на	журналістів	та	традиційні	медіа,	такі	як	газети.	На	цей	процес	
діяльності	надзвичайно	подіяло	розповсюдження	та	вплив	Інтернету.	

Хоча	 Інтернет	 забезпечує	 PR-галузь	 ефективними	 інструментами,	
привнесені	зміни	в	комунікаціях	разом	з	тим	викликали	зміни	й	в	галузі	зв’язків	з	
громадськістю.	А	саме:	інформація	є	у	вільному	доступі	та	досяжна	для	набагато	
більшої	 аудиторії,	 на	 відміну	 від	 контрольованої	 обраною	 групою	журналістів;	
процес	спілкування	відбувається	у	«світі»,	де	споживач	почуває	себе	максимально	
комфортно,	на	відміну	від	каналів,	визначених	компанією.	

Проте	 асиметричні	 моделі	 комунікації	 більше	 не	 відповідають	 новим	
комунікативним	 практикам,	 пов’язаним	 з	 інтерактивністю	 соціальних	 медіа.	
Зміни	 у	 взаємодії	 між	 організаціями	 та	 її	 громадськістю	 зумовлені	 природою	
самого	онлайн-спілкування,	що	є	горизонтальним,	безпосереднім,	інтерактивним,	
партисипативним.	

Соціальні	 медіа	 змусили	 організаційні	 комунікації	 перейти	 до	 діалогу,	 в	
якому	стейкхолдери	(а	не	тільки	компанії)	мають	владу	над	повідомленнями.	

Базова	 потреба	 встановлювати	 соціальні	 зв’язки	 не	 змінилася	 протягом	
тисячоліть,	 а	 лише	 технологія,	 яку	 ми	 використовуємо	 для	 цих	 зв’язків.	 Ми	
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належимо	до	груп,	клубів,	спільнот	та	суспільства	в	цілому.	Інтернет	та	розвиток	
комп’ютерних	технологій	зробили	наші	мережі	видимими	та	легкодоступними.	

Уперше	спеціалісти	зі	зв’язків	з	громадськістю	долучилися	до	інтерактивних	
соціальних	мереж	у	середині	2006	р.	 із	появою	та	популяризацією	Facebook	та	
YouTube.	Хоча	перша	соціальна	мережа	з’явилася	задовго	до	цього:	Classmates.com	
було	запущено	у	США	1995	р.,	яка	за	10	років	охопила	понад	40	млн	користувачів.	
Для	 сучасного	 PR-фахівця	 соціальні	 мережі	 представляють	 складний,	 проте	
багатий	простір	можливостей	та	ризиків.	

Кількість	соціальних	мереж	зростає,	самі	мережі	трансформуються,	постійно	
оновлюються	їх	можливості	для	того,	щоб	бути	цікавими	користувачам.	Наведемо	
декілька	визначень	поняття	«соціальна	мережа»,	що	найбільш	повно	розкривають	
його	сутність,	маючи	на	увазі	електронні	соціальні	мережі.	

Серед	переваг	застосування	соціальних	мереж	у	просуванні	товарів	і	послуг	
підприємства	є	[2]:

 - значні	 можливості	 таргетингу	 –	 у	 доступі	 в	 SММ-спеціалістів	 набір	
певних	критеріїв	для	відбору	цільової	аудиторії,	такі	як	стать,	вік,	сімейний	
стан	та	навіть	політичні	погляди	 і	музичні	вподобання.	Сукупність	цих	
інструментів	допоможуть	максимально	чітко	визначити	цільову	аудиторію	
компанії;

 - взаємовідносини	 із	 спільнотою	 та	 мас-медіа.	 Соціальні	 мережі	
дозволяють	поширювати	новини	про	підприємство	та	його	діяльність,	а	
також	інформувати	цільову	аудиторію	про	ту	чи	іншу	подію	або	акцію;

 - існування	зворотного	зв’язку	та	клієнтської	підтримки	для	безпосереднього	
звернення	споживача	із	пропозиціями	та	зауваженнями;

 - підвищення	лояльності	зацікавленої	аудиторії	до	компанії	з	точки	зору	як	
продавця,	так	і	роботодавця;

 - реклама	 в	 соціальних	 мережах	 не	 характеризується	 високою	
нав’язливістю;

 - відкриття	нових	перспектив	виходу	на	міжнародний	ринок;
 - зменшення	 витрат,	 враховуючи,	 що	 SММ	 є	 порівняно	 недорогим	
інструментом	просування	товарів	та	послуг.

Зазвичай	для	організацій	існує	п’ять	основних	напрямків	щодо	діяльності	у	
соціальних	мережах:	створення	обізнаності	про	бренд;	як	інструмент	управління	
репутацією	 в	 Інтернеті;	 рекрутинг;	 вивчення	 нових	 технологій	 та	 конкурентів;	
інструмент	для	пошуку	потенційних	клієнтів.	

Взагалі	у	соціальних	мережах	компанія:	веде	діалог	зі	своїми	спільнотами,	
споживачами	 та	 зацікавленими	 особами	 для	 формування	 «адвокатів»	 бренду;	
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використовує	 контент,	 опитування,	 конкурси,	 демонстрацію	 продукту	 тощо;	
оперативно	відповідає	на	запитання	клієнтів,	у	разі	потреби	–	нейтралізує	негатив.	

Для	роботи	у	соціальних	мережах	PR-фахівець	повинен	чітко	усвідомити,	
для	 чого	 організація	 використовує	 соціальні	 мережі,	 сформулювати	 конкретні	
цілі	та	стратегію	роботи	з	громадськістю.	Для	цього	необхідно	вивчити	Інтернет-
простір;	 соціальні	 мережі,	 де	 планується	 робота;	 аудиторію;	 тип	 спілкування;	
лідерів	та	активістів	платформ.	

Проте	 не	 слід	 відмовлятися	 від	 традиційних	 інструментів	 PR.	 Необхідне	
поєднання	традиційного	та	електронного	PR	в	діяльності	спеціаліста	зі	зв’язків	з	
громадськістю,	щоб	досягти	цілей	і	поліпшити	взаємовідносини	з	громадськістю.
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«РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ШОКОЛАДНОГО 
ВИРОБУ НА ОСНОВІ ДАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Софія Посохова 
Студентка Навчально-наукового інституту економіки та фінансів 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Науковий керівник: к.е.н., доц. О.П. Афанасьєва

Асортимент	 шоколаду	 та	 шоколадних	 виробів	 сьогодні	 є	 надзвичайно	
широким.	Проте	виробникам	шоколадної	індустрії	зовсім	несолодко,	адже	для,	
того,	щоб	 бути	 в	 тренді	 та	 користуватися	 попитом	 у	 споживачів,	 їм	 потрібно	
постійно	 вдосконалювати	 свою	 продукцію,	 представляти	 споживачеві	 щось	
незвичне	 для	 нього,	 дивувати	 його	 унікальними	 шоколадними	 виробами.	
Тільки	на	основі	даних	маркетингових	досліджень	можна	найбільш	ефективно	
розробити	якісний	і	цікавий	продукт,	що	буде	популярним	серед	широких	верств	
населення.
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Для	визначення	особливостей	попиту	на	шоколадні	вироби	серед	мешканців	
міста	 Харкова	 нами	 проведено	 маркетингове	 дослідження	 методом	 онлайн-
опитування,	де	взяли	участь	155	осіб.	Анкету	розроблено	за	допомогою	сервісу	
Google	Forms.	Обробка	й	аналіз	даних	також	проводилися	за	допомогою	цього	
сервісу,	 оскільки	 це	 швидко,	 наочно	 та	 безкоштовно.	 Оскільки	 дослідження	
проводилося	пілотне,	то	питання	репрезентативності	даних	не	ставилося.

За	 результатами	 опитування,	 72,8%	 респондентів	 зацікавилися	
шоколадними	 виробами	 на	 основі	 керобу	 та	 готові	 спробувати	 інноваційний	
продукт,	 якому	 дано	 назву	 «Розумний	шоколад».	 Інноваційний	 продукт,	 який	
заплановано	вивести	на	ринок,	являє	собою		шоколадний	виріб,	що	не	містить	
у	своєму	складі	цукру	та	всі	інгредієнти	якого	мають	рослинне	походження,	що	
робить	 цей	 продукт	 доступним	 для	 веганів	 і	 вегетаріанців.	 Також	 «Розумний	
шоколад»	 можуть	 уживати	 ті	 люди,	 яким	 категорично	 заборонений	шоколад,	
вагітні,	жінки,	які	годують	дітей,	діабетики,	алергіки	та	всі,	хто	турбуються	про	
своє	здоров’я.

 - результати	 опитування	 дали	 змогу	 визначити	 окремі	 цільові	 сегменти	
споживачів,	 на	 які	 буде	 орієнтований	 інноваційний	 продукт	 за	
унікальною	концепцією:	

 - для	сегмента	споживачів	«Діти»	запропоновано	концепцію	«Безтурботне	
дитинство».	

 - для	сегмента	споживачів	«Юні	та	завжди	зайняті»	−	концепція	«Кроки	
самостійності».	

 - для	сегмента	споживачів	«Тато,	мама,	я»	−	концепція	«Зразкові	батьки».	
 - для	 сегмента	 споживачів	 «Піклування	 про	 онуків»	 −	 концепція	
«Бабусине	піклування».	

Унаслідок	 аналізу	 даних	 онлайн-опитування	 з’ясовано,	 що	 найбільшу	
цінність	«Розумний	шоколад»	становить	для	сегментів	споживачів	«Діти»,	«Юні	
та	завжди	зайняті»,	 	«Тато,	мама,	я»,	де	слід	робити	акцент	як	на	раціональні,	
так	 і	 на	 емоційні	 мотиви	 купівлі.	 Від	 пробного	 тестування	 серед	 споживачів	
визначених	сегментів	залежатиме	вибір	найбільш	прийнятної	концепції.

Таким	 чином,	 за	 результатами	 проведеного	маркетингового	 дослідження	
виявлено	 переваги	 інноваційного	 продукту	 та	 визначено	 цільові	 сегменти	
споживачів,	 на	 які	 буде	 орієнтований	 цей	 продукт	 за	 демографічними	 та	
психографічними	 ознаками.	 Відповідно	 до	 особливостей	 попиту	 споживчих	
сегментів	розроблено	чотири	концепції	 інноваційного	продукту,	що	дозволять	
йому	вийти	на	ринок	найбільш	ефективно.	Розроблені	концепції	 сприятимуть	
диференціації	інноваційного	продукту	і	визначенню	його	конкурентних	переваг	
на	споживчому	ринку.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  РИНКУ  КВІТІВ
ТА КВІТКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ МІСТА ХЕРСОНА

ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЛАСНОГО КВІТКОВОГО БІЗНЕСУ

Наталія Прийма,  
здобувач вищої освіти бакалаврського рівня  Економічного факультету 

Науковий керівник:  С.Ю. Боліла   
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Квіти	 несуть	 не	 тільки	 радість	 оточуючим,	 це	 ще	 дуже	 стильний	 та	
прибутковий	бізнес.	Експерти	оцінюють,	що	річний	оборот	на	українському	ринку	
квітів	складає	понад	6	млрд.	гривень.	Якщо	раніше	на	українському	ринку	квітів	
більше	переважали	 імпортовані	квіти,	то	 	нині	 	ситуація	змінюється	 і	кількість	
рослин	 вітчизняного	 виробництва	 може	 сягати	 80	%,	 тобто	 український	 ринок	
не	стоїть	на	місці	та	починає	набирати	дуже	гарні	оберти	в	професійній	дії.	Але,	
головною	перепоною	є	те,	що	ця	галузь	йде	сама	по	собі,	внаслідок	неузгоджених	
дій	 суб’єктів	 ринку,	 а	 продукція	 подекуди	 може	 не	 відповідати	 європейським	
стандартам.	Проблеми	та	питання	розвитку	галузі	на	сьогодні	цікавлять	як	бізнес,	
так	і	науковців	[1-2],	тому	дослідження	в	цьому	напрямку	є	на	часі,	що	й	зумовлює	
актуальність	обраної	нами	тематики.	

За	допомогою	проведення	маркетингових	досліджень	квіткового	ринку	 як	
національного,	так	і	локального	ми	зможемо		виявити	та	усунути	недоліки	в	цій	
сфері,		скласти	прогноз	та	надати	пропозиції	щодо	покращення	його	стану.	Метою	
досліджень	 було	 оцінити	 	 стан	 та	 	 перспективи	 	 розвитку	 українського	 ринку	
квітів,	в	тому	числі	і	на	локальному	рівні,		провести	маркетингові		дослідження,	
що	вказують	на	основні	аспекти	квіткової	діяльності	та	розробити	рекомендації	
щодо	розвитку	власного	квіткового	бізнесу	на	основі	врахування	аналізу	профілю	
споживача.	В	якості	об’єкта	 	досліджень	виступив		вітчизняний	ринок	квітів	та	
квіткових	композицій,	в	тому	числі	і	на	місцевому	рівні.	Предметом	дослідження	
виступили	уподобання	споживачів	квітів	та	квіткових	композицій		на	локальному	
ринку	 м.	 Херсона.	 Теоретичну	 та	 методичну	 основу	 дослідження	 склали:	
діалектичний	 метод	 пізнання	 та	 системний	 підхід	 до	 процесів,	 що	 вивчалися	
та	 методи:	 абстрактно-логічний,	 статистико-економічний,	 монографічний,	
аналітичний,	порівняння,	узагальнення	та	інше.	Для	збору	первинної	інформації	
від	 опитуваних	 використовували:	 дані	 анкетування	 експертів,	 комп’ютерне	
опитування,	спостереження.	
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Квітковий	 ринок	 України	 формується	 із	 вітчизняної	 та	 імпортованої	
продукції:	живі	зрізані	квіти,	горщикові	квіти,	посадковий	матеріал	та	переробна	
продукція,тобто	квіткові	композиції,букети,	флористичні	вінки	тощо.	Квіти	-	це	
дуже	 ніжний	 товар,	 який	 потребує	 особливого	 догляду,	 правильного	 зрізання,	
правильного	 використання	 упаковки	 та	 якісного	 використання	 хімічних	
препаратів,	 дотримання	 температури.	 Щоб	 закупити	 квіти	 дуже	 важливо	
правильно	 розрахувати	 їхню	 кількість,	 	 асортимент	 та	 врахувати	 сезонність.	
Покупки	квіткової	продукції	здійснюються	клієнтами	протягом	року.	Але	влітку	
український	квітковий	ринок	наповнюється	за	рахунок	вітчизняного	виробника,	
а	взимку	залежить	від	імпорту.	І	дуже	добре,	що	квітковий	ринок	розвивається	не	
тільки	у	мегаполісах	але	й	в	регіонах,	що	свідчить	про	перспективи	цього	бізнесу	
і	на	місцях.

Зазвичай	споживачі	на	українському	ринку,	та	місцевому	також,		планують	
купівлю	букетів	тільки	на	свята,	а	в	звичайний	день	як	правило	проходять	повз	
квіткових	прилавків.	Характерною	особливістю	стрімкого	розвитку	вітчизняного	
квіткарства	 на	 сьогодні	 є	 гнучка	 система	 ціноутворення.	 Ціна	 на	 зрізану	 або	
горщикову	продукцію	відносно	стабільна,	але		все		ж	залежить	від	того,	який	це	
продукт	та	де	цей	продукт	пропонують.	Ціна	букета	в	обгортковому	папері	буде	
найнижча,	а	ось	якщо	аранжувати	букет,	то	рівень	ціни	зростає.	Для	ринку	квітів	
характерна	поінформованість	споживачів		щодо	асортименту	квіткової	продукції,	
її	 якості,	догляду	та	довіри	до	кваліфікованого	продавця	та	флориста.	Тому,	ми	
можемо	сказати,	що	найважливішим	фактором	впливу	на	покупця	є	персонал.		На	
жаль,	в	Україні	дуже	мало	флористичних		центрів	та	студій,	де	навчають	сучасним	
технологіям	флористики,	як	наслідок	-	дефіцит	професійних	фахівців.

Якщо	порівнювати	наш	український	ринок	квітів	з	європейським,	то	ми	дещо	
відстаємо	від	них.	Візьмемо	наприклад	країни	найближчого	зарубіжжя.	Флористика	
там	більш	сучасна,	букети	залишились,	але	вони	представлені	в	мінімалістичній	
упаковці	та	в	правильному	поєднанні	квітів.	Але,	найголовнішою	їх	відмінністю	
від	наших	композицій	є	те,	що	вони	почали	створювати	квіти,		поєднуючи	їх	разом	
з	 каркасами.	Каркас	 -	 це	 самий	 головний	 помічник	 професійного	флориста.	 За	
допомогою	нього,	простий	букет	стає	вишуканим,	цікавим,	оригінальним.	Навіть	
маленькому	 наборі	 квітів	 він	 придасть	 пишності	 та	 зробить	 його	 унікальним.	
Каркаси	можуть	бути	зроблені	абсолютно	із	будь-якого	матеріалу.	Це	може	бути:	
гілки,	 картон,	 колоски	 пшениці,	 пінопласт,	 в›язаний	 каркас,	 гарбуз,	 будь-які	
природні	матеріали	та	багато	чого	іншого,	головне	-	фантазія.

Загальна	 позитивна	 динаміка	 розвитку	 квіткового	 бізнесу	 в	 українських	
реаліях	дала	нам	сподівання	на	можливості	його	розвитку	і	на	локальному	ринку	
м.	Херсона.	За	нашими	спостереженнями	на	квітковому	ринку	Херсона	відсутня	
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тенденція	 спрямованості	 на	 розмаїття	 	 квіткового	 асортименту	 та	 квіткових	
композицій.	В	більшості	квіткових	магазинів	 (було	проаналізовано	20	торгових	
точок)	асортимент		майже	однаковий,	представлення	букетів	однотипне	та	відсутнє		
більш	сучасне	 	 їх	оформлення.	В	той	же	час,	 в	деяких	квіткових	магазинах	ми	
можемо	бачити,	що	 квіткові	 композиції	 розробляються	 в	 корзинах,	 в	 коробках,	
боксах		та	навіть	в	пробірках,	що	свідчить		про	наявність	конкуренції	в	сегменті		
цільового	споживача,	який	нас	цікавить.	Але	в	той	же	час,	 	рівень	унікальності	
упакування	та	представлення	композицій	в	більшості	квіткових	точок	на	думку	
як	 експертів,так	 і	 опитуваних	 невисокий,	 що	 свідчить	 про	 наші	 можливості		
протистояти	саме	за	рахунок	ексклюзивності	оригінальності	нашого	каркасного	
квіткового	компонування,	кращої	професійності	в	наданні	послуг,	брендинговим	
технологіям	 та	 побудові	 добрих	 взаємин	 з	 клієнтами	 та	 більш	 обміркованої	
розумної	ціни		квіткової	композиції	цільовому	споживачу.	Проведені	дослідження	
щодо	 запиту	 на	 квіткові	 композиції	 в	 оригінальній	 унікальній	 упаковці	 (	 80%	
опитаних)	 	 та	 каркасах	 власного	 виробництва	 (	 60	 %	 опитаних)	 	 на	 ринку	 м.	
Херсона	 показали	 наявність	 споживачів,	 що	 готові	 це	 купувати	 ,	 незважаючи	
навіть	на	дещо	підвищену	ціну	на	цю	продукцію.	

На	 основі	 проведених	 маркетингових	 досліджень	 квіткового	 ринку	 та	
поглядів	і	уподобань	споживачів	вважаємо	за	потрібне	створити		в	місті	Херсоні	
квітковий	салон,	який	буде	враховувати	особливості	профілю	цільового	клієнта	
та	пропонувати	споживачам	ексклюзивні	композиції	на	 замовлення	 (із	 каркасів	
за	 інноваційними	 технологіями);	 композиції	 із	 каркасів,	 які	 представлені	 в	
самому	 салоні	 та	 каталогами;	 	 класичні	 букети	 в	 мінімалістичній	 упаковці	 з	
врахуванням	гендерних	особливостей	попиту	та	розрахованих	на	будь-яку	цінову	
категорію,	окупність	проекту	відбудеться	за	1,5-	2	роки.	Для	популяризації	салону	
слід	 використовувати	 як	 традиційні,	 так	 і	 сучасні	 	 маркетингові	 інструменти	
просування,	в	тому	числі	і	он-лайн	заходи.
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Наприкінці	 2019	 р	 було	 проведене	 опитування	 у	магазинах	АТБ	 у	 відділі	
солодощів	 та	 снеків,	 для	 того	 щоб	 розробити	 рекомендації	 для	 покращення	
асортиментної	політики	компанії	TRUFF	ROYAL.	Всього	було	опитано	150	осіб	
віком	від	18	до	50	років.	Всі	питання	були	закритими,	час	на	опитування	однієї	
персони	займав	7-10	хвилин.

Мета	 опитування:	 виявити	 незадоволені	 потреби	 споживачів	 на	 ринку	
солодощів.	

З	результатів	опитування	було	зроблено	висновок	про	неповне	задоволення	
споживачів	на	ринку	солодощів	і	не	зайняту	нішу	«здорового	харчування».	60	%	
споживачів	 при	 виборі	 солодощів	 орієнтуються	 на	 якість	 товару	 і	 обов’язково	
читають	його	склад,	і	73%	респондентів	бажають	щоб	солодощі	були	здоровішими	
та	натуральнішими.	40%	з	опитаних	готові	платити	більше	за	смачні	та	натуральні	
солодощі,	45%	згодні	платити	більше	за	умови	незначного	підвищення	ціни	(не	
більше	 ніж	 на	 чверть	 вартості	 товару).	 Отже,	 споживачі	 потребують	 більше	
здоровіших	 солодощів	 з	 натуральним	 складом,	 без	 цукру,	 консервантів	 та	
барвників	 і	 готові	за	це	заплатити.	 	Таким	чином	компанія	має	дійсно	непогані	
шанси	 для	 зайняття	 цієї	 ніші	 і	 кроки,	що	 були	 прийнятті	 до	 цього,	 наприклад	
випуск	батончиків	Protein	bar,	ідуть	у	правильному	напрямку.

TRUFF	ROYAL	у	2018	р	придбала	ліцензію	Дісней,	Марвел	та	Лукас	філм,	
що	дає	 компанії	 право	 використовувати	персонажей,	 які	 включені	 до	 договору.	
Впровадження	 Дісней	 Кітчен	 є	 частиною	 націленості	 компанії	 на	 підтримку	
здорового	 образу	 життя	 серед	 населення,	 особливо	 серед	 дітей.	 Наразі	 дуже	
мало	солодощів	,	які	б	мали	смакові	властивості,	що	подобаються	дітям	та	мають	
яскраву	упаковку,	тож	TRUFF	ROYAL	запустив	цей	проект.	Всі	продукти,	в	яких	
представлений	 логотип	 Дісней	 кітчен,	 відповідають	 європейським	 стандартам	
харчування	Дісней	–	компанія	регулює	розміри	порцій,	кількість	солі,	клітковини,	
цукрів	та	жирів.	

Тобто	цей	проект	приклад	того,	як	компанія	використовує	власні	досягнення	
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для	покращення	світу	–	стимулювати	дітей	та	їх	сім’ї	обирати	корисніші	продукти.	
Проте	пропонується	вилучити	з	асортименту	TRUFF	ROYAL	лінійку	Disney	

kitchen	 через	 низьку	 прибутковість	 цих	 товарів.	 Ліцензія	 Дісней	 на	 3	 лінійки	
коштує	дуже	дорого,	ціну	для	кінцевого	споживача	піднімати	не	можна,	так	як	це	
б	призвело	до	зменшення	кількості	продажів	і	не	підвищило	прибуток	компанії.	
Отже,	не	рекомендується	продовжувати	ліцензію	на	лінійку	Disney	kitchen.	

За	даними	опитування	у	місцях	продажів,	80%	покупців	були	дорослими	(18-
30	років),	з	них	60%	купували	товари	цієї	лінійки	для	себе,	а	не	для	своїх	дітей.	
Отже,	 більша	 частина	 споживачів	 була	 дорослими,	 і	 придбала	 товари	 не	 через	
маркування	Дісней	kitchen	та	персонажів	з	фільмів	та	мультфільмів	на	упаковці,	
а	через	цільнозернове	борошно	у	складі	продукції,	натуральні	барвники	та	малу	
кількість	цукру	у	батончиках.	

Виходячи	 з	 цього,	 компанії	 рекомендується	 перепозицілнувати	 ці	 товари	
з	 «дитячих»	 на	 «дорослі»	 змінити	 упакування	 та	 його	 стиль	 на	 білий,	 змінити	
дизайн	позначок	(gluten	free,	wholegrain	guarantee,	sugar	free).

Асортимент	цієї	лінійки:	
 - вафлі	чорні	(рецептура	з	лінійки	Disney	kitchen)
 - вафлі	з	томатом	(рецептура	з	лінійки	Disney	kitchen)
 - вафлі	з	сиром	на	цільнозерновому	борошні
 - батончик	з	вишнею	(рецептура	з	лінійки	Disney	kitchen)
 - батончики	з	чорною	смородиною.	
За	 рахунок	 впровадження	 нової	 лінійки	 «у	 білому»	 компанія	 виводить	 на	

ринок	товари	що	будуть	користуватись	попитом	у	сегменті	«здорове	харчування.	
снеки»	і	закріпить	позиціонування	бренду.	Слід	поставити	кінцеву	ціну	аналогічну	
що	була	у	лінійці	Disney	kitchen,	але	за	рахунок	зменшення	собівартості,	випуск	
такої	лінійки	буде	економічно	вигідним	для	компанії.	
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Маркетингове	дослідження	це	система	збору,	обробки	та	аналізу	інформативних	
даних	про	ситуацію	на	ринку	для	зменшення	ризику	підприємницької	діяльності	і	
прийняття	відповідних	обґрунтованих	маркетингових	рішень.	

Метою	 дослідження	 є	 дослідження	 ринку	 чаю,	 положення	 на	 ринку,	
дослідження	 споживача,	 конкурента,	 шляхи	 розвитку	 підприємства.	 Головним	
завданням	виступає	оцінювання	місткості	ринку,	визначення	ринкової	частки,	оцінка	
рівня	 конкурентоспроможності	 товару,	 оцінка	 рівня	 конкурентоспроможності	
підприємства.	

Маркетингове	 дослідження	 ринку	 чаю	 проводилося	 у	 жовтні	 2020	 р.	
Через	 карантинні	 обмеження	 обрано	 інтернет	 опитування	 -	 це	 один	 із	 методів	
опитування,	 який	 спрямований	 на	 виявлення	 ставлення	 споживача	 до	 певного	
товару	 чи	 послуги.	 Саме	 анкетування	 здійснювалося	 через	 Google	 Forms,	 яку	
поширювали	 через	 соцмережу	 Facebook.	 Було	 опитано	 145	 осіб,	 з	 яких	 96%	 є	
споживачами	 чаю,	 серед	 них	 люди	 різної	 вікової	 статті,	 різного	 економічного	
статусу,	 чоловіки,	 жінки,	 діти,	 молодь,	 дорослі	 люди,	 і	 люди	 похилого	 віку.	
Опитуваним	надавалися	перелік	запитань	як	відкритого,	так	і	закритого	типу,	із	
яких	були	зроблені	висновки	і	дослідження	про	споживання,	конкурентів,	позиції	
певного	товару	на	ринку.	

В	дослідженні	брали	участь	торгові	марки	чаю	Lipton,	Greenfield,	Принцеса	
нурі,	Бесіда,	Ahmad	Tea,	TESS,	Lovare,	Batik,	Мономах,	Хайсон.	

За	даним	дослідження	визначено,	що	найбільшу	кількість	опитуваних	склали	
жінки,	віком	від	36	до	45	років.	Ця	категорія	споживає	найбільше	чаю.	Наступна	
категорія	це	споживачі,	вік	яких	становить	від	18	до	21	року.	Серед	респондентів	
було	39%	чоловіків,	і	61%	жінок.

Частіше	 всього,	 покупець	 споживає	 чай	 вдома,	 або	 у	 кафе	 і	 ресторанах.	
Переважна	більшість	опитуваних	використовують	як	пакетований	так	 і	ваговий	
(розсипний)	чай.	Деякі	торгові	марки	створюють	ці	дві	лінії	товарів,		ваговий	чай	
і	пакетований,	що	є	правильним	рішенням.	

За	 даними	 опитувачів,	 ми	 також	 дізналися,	 що	 більшість	 споживачів	
обирають	 традиційний	 чорний	 чай	 без	 добавок	 і	 ароматизаторів,	 а	 найменший	
попит	саме	на	ароматизований	зелений	чай.	
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Така	марка	чаю	як	«Greenfield»,	 є	найбільш	вживаною,	бо	ціна	відповідає	
якості.	Чай	«Бесіда»	є	найнижчою	маркою	за	показником	вживаності.	Довелося	
дослідити	і	те,	що	переважна	більшість	опитуваних	вважає	головною	перевагою	
–	якість	чаю,	при	умові,	що	ціна	на	товар	буде	відповідною.	Вага	для	споживача	
не	така	важлива,	як	наприклад	країна	виробник,	на	що	також	звертається	чимала	
увага.	

Основним	місцем	купівлі	чаю	є	супермаркет.	Це	в	першу	чергу	зручно	для	
покупця,	коли	він	купує	й	інші	продукти.	На	ринках	малий	вибір,	тому	покупець	
швидше	 обирає	 те	 місце,	 де	 йому	 вигідніше	 буде	 придбати	 весь	 необхідний		
товар.	Інтернет	замовлення	здійснюється	тоді,	коли	споживач	купує	різновидність	
закордонних	чаїв,	яких	немає	на	полицях	українських	ринків.

Також	відомо	те,	що	споживачі	частіше	всього	не	змінюють	свої	переваги,	і	
купують	один	і	той	самий	вид	чаю.	

В	 цілому,	 на	 чай,	 покупець	 готовий	 витратити	 до	 50	 грн,	 і	 тільки	 деякі	
купують	 даний	 товар	 більше	 ніж	 за	 100	 грн.	 В	 цю	 вартість	 можуть	 входити	 і	
подарункові	 набори	 з	 багатим	 асортиментом	 чаю.	 Очевидно,	 що	 переважну	
більшість	споживачів	задовольняє	співвідношення	ціни	і	якості.	А	за	10	бальною	
шкалою,	оцінку		8/10	зазначили	ті,	хто	задоволений	асортиментом	чаю	на	ринку.
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Процес	 формування	 іміджу	 підприємства	 супроводжується	 його	
позиціюванням,	тобто	закріпленням	унікальних	ідентифікуючих	рис	підприємства	
у	свідомості	покупців,	які	відрізняють	його	від	інших	аналогічних	підприємств.	У	
випадку	неправильного	позиціювання	підприємства	або	при	негативних	впливах	
конкурентів	сьогодні	доступний	широкий	вибір	інструментів	коригування	іміджу,	
які,	зокрема,	дозволяють	понизити	імідж	конкурента,	підвищити	власний	імідж,	
застосувати	рекламу,	відмежуватися	від	конкурентів.

На	сьогодні	ринок	морозива	здебільшого	складається	з	продукції	українського	
виробництва	з	незначною	часткою	імпорту,	оскільки	специфіка	продукту	обмежує	
перевезення	на	далекі	відстані.	Українські	виробники	випускають	широку	лінійку	
продукції,	 як	 за	 смаком,	 ціною	 так	 і	 дизайном.	 Ринок	 морозива	 в	 Україні	 має	
потенційну	ємність	і	є	перспективним	в	майбутньому	так	як	рівень	споживання	в	
Україні	значно	менше	ніж	в	інших	країнах	світу.

Щоб	провести	дослідження,	ми	використали	Google	Форму,	за	допомогою	
якої	 можна	 легко	 і	 швидко	 планувати	 заходи,	 складати	 опитування	 та	 анкети,	
а	 також	 збирати	 іншу	 інформацію.	 Форму	 можна	 підключити	 до	 електронної	
таблиці	Google,	 і	 тоді	 відповіді	 респондентів	 будуть	 автоматично	 зберігатися	 в	
ній.	За	допомогою	даного	інструменту,	можна	швидко	та	якісно	зібрати	потрібну	
інформацію,	 оформити	 анкету	 відповідно	 до	 теми	 опитування.	 Щоб	 пройти	
анкету/опитування	 у	 даній	формі,	 не	 знадобиться	 багато	 часу,	 все	 проходиться	
швидко	 та	 якісно.	 Усі	 результати	 одразу	 відображаються	 у	 відповідях.	 Можна	
редагувати	 данну	 анкету	 коли	 завгодно	 (доповнювати	 її).	 Активне	 посилання	
анкети	в	Google	Формі	легко	розповсюджується	в	соціальних	мережах	(Facebook,	
Instagram,	Viber,	Telegram	і	тд).

Так	як	результати	опитування	в	Google	Формі	відобразились	в	графіках	та	
діаграмах,	ми	використали	їх	у	звіті	маркетингового	дослідження.

Звернемо	увагу	на	те,	що	дослідження	проводилося		в	період	карантину,	і	не	
мали	змогу	повноцінно	проводити	їх	в	польових	умовах.

Отже,	було	проведено	дослідження	по	ринку	морозива	за	такими	марками	
як:	 «Рудь»,	 «Три	 Ведмеді»,	 «Ласунка»,	 «Хрещатик»,	 «Ажур»,	 «Геркулес»,	
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«Лімо»,	 «Белая	 Бяроза»,	 «Ласка»,	 «Хладик»,	 «Мушкетер»,	 «Monaco»	 (Три	
Ведмеді),	«Волошкове	поле»,	«Гармонія»,	«Твоя	Ферма»,	«Айс»,	«Браво»,	«Vital»,	
«Лукавиця»,	«Aurum»,	«Солодка	мрія»	та	«Дельфин».	Найвідомішими	виявились:	
«Рудь»,	«Три	Ведмеді»,	«Ласунка»,	«Monaco»	(Три	Ведмеді),	«Геркулес»,	«Лімо»,	
«Белая	Бяроза»,	«Ласка»,	«Хрещатик»,	«Волошкове	поле»	та	«Ажур».

Дослідження	показали,	що	дані	ТМ	є	досить	популярними,	особливо	серед	
жінок.

Завдяки	матриці	10*10	вдалося	визначити,	що	продукція	ТМ	«Monaco»	(Три	
Ведмеді)	 є	найдорожчою,	 і	найвищу	ціну	 за	даний	продукт	було	 зафіксовано	у		
магазинах	«Сільпо»,	«Варшава»,	«METRO»,	«ГРОШ»,	«Фуршет»,	а	найнижчу	у	
магазинах	«АТБ»,	«ЕКО-маркет».	Продукція		ТМ	«Ажур»	є	найдешевшою	в	ціні.	
Товари	даної	марки	було	важко	найти	в	магазинах	міста	та	сайтах	магазинів.	Але	
все	ж	таки	вдалося	знайти	у	магазина	«Фуршет»,	«ЕКО-маркет»,	«Україночка»	та	
«К-маркет».

Найбільше	 морозива	 споживачі	 купують	 в	 супермаркетах	 та	 магазинах,	
деякі	надають	перевагу	купівлі	даної	продукції	 в	кафе	та	в	 торгових	місцях	на	
вулиці.	 Також	 було	 досліджено,	 що	 для	 споживачів	 найважливішим	 являється	
смак	 та	 термін	 придатності	 даного	 продукту.	 Опитувані	 споживачі	 не	 завжди	
звертають	 увагу	 на	 популярність	 ТМ,	 а	 також	 реклама	 є	 менш	 важливою	 при	
виборі	морозива.	

Для	кожної	торгової	марки	морозива	важливо,	щоб	саме	їхній	продукт	знали	
та	впізнавали	в	магазинах.	Маркетингове	дослідження	показало,	що	найбільше	
впізнають	такі	торгові	марки	як	«Рудь,	«Ласунка»	та	«Monaco»	(Три	Ведмеді,	через	
те,	що	споживачам	подобаються	смакові	різновиди	продукції	даного	виробника,	
якість,	ціна,	дизайн	упаковки	тощо.

Більшості	 респондентів	 подобаються	 класичні	 смаки	 морозива,	 такі	 як:	
пломбір	та	шоколадне.	Також	вони	полюбляють	прохолодні	літні	смаки	морозива:	
заморожений	 сік,	 фруктове	 та	 вершкове.	 Деякі	 споживачі	 полюбляють	 даний	
продукт	з	досить	незвичним	смаком,	таким	як:	солона	карамель,	крем-брюле	та	
плодово-ягідний.

Варто	 зазначити,	 що	 саме	 смак,	 термін	 придатності	 та	 ціна	 є	 вагомими	
показниками	 при	 прийнятті	 рішення	 про	 покупку	 морозива	 для	 споживачів,	
оскільки	велика	кількість	опитуваних	наголосила	на	важливості	цих	показників.	
Якість	перевірена	раннє,	упаковка	та	виробник	також	відіграють		важливу	роль	
при	придбанні	морозива,	оскільки	багато	хто	з	опитуваних	вказали	на	важливість	
цього	показника.	

Варто	 сказати,	 що	 для	 споживачів	 також	 важливою	 є	 розфасовка	 даного	
продукту.	Велика	кількість	надає	перевагу	вафельному	ріжку	та	стаканчику,	є	й	
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любителі	морозива	на	паличці	та	в	брикетах.	Є	й	любителі	більш	незвичайних	
видів	розфасовки	морозива	таких	як:	фігурне	морозиво	в	шоколадній	та	фруктовій	
глазурі,	морозиво-торти	тощо.	

	В	кожного	досліджуваного	бренду	є	свої	позитивні	та	негативні	атрибути	
торгової	марки,	що	так	чи	інакше	впливають	на	їхню	пізнаваність	та	споживання.	
«Рудь»,	«Ласунка»,	«Monaco»	(Три	Ведмеді)	–	торгові	марки,	з	великим	смаковим	
та	 ваговим	 асортиментом	 морозива.	 Продукцію	 даних	 марок	 можна	 купити	 у	
будь-якому	магазині	та	супермаркеті.	Також	серед	найуживаніших	марок	є	«Три	
Ведмеді»,	«Белая	Бяроза»,	«Лімо»,	«Ласка»,	їх	також	можна	придбати	у	будь-якому	
торговому	 підприємстві	 міста	 Вінниці.	 Такі	 марки	 як	 «Хладик»,	 «Мушкетер»,	
«Гармонія»,	«Айс»,	«Браво»	майже	не	користуються	попитом	серед	опитуваних	
осіб,	також	продукцію	цих	брендів	не	завжди	можна	знайти	на	полицях	магазинів.	

Отже,	 кожна	 з	 досліджуваних	 марок	 має	 свої	 особливості,	 свій	 дизайн,	
подачу	 товару,	 ціну	 та	 популярність	 серед	 споживачів.	 Споживачу	 при	 купівлі	
морозива	є	важливим	не	тільки	смак,	але	й	багато	інших	показників,	які	кожна	з	
марок	кожного	разу	вдосконалюють,	та	стараються	максимально	привабити	увагу	
споживача.	
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОДЯГУ

Анна Лабунець  
Науковий керівник – д.е.н,  професор Танасійчук А.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Для	 будь-якої	 фірми,	 яка	 прагне	 до	 успіху,	 маркетингові	 дослідження	
виступають	як	початок	 і	 логічне	 завершення	будь-якого	циклу	 її	маркетингової	
діяльності.	Дослідження	ринку	значно	зменшують	невизначеність	при	прийнятті	
важливих	маркетингових	рішень,	що	дозволяє	ефективно	розподіляти	економічний	
потенціал	для	досягнення	нових	висот	в	бізнесі.

Маркетингові	 дослідження,	 вивчення	 зовнішнього	 і	 внутрішнього	
середовища	 та	 його	 регулярний	 моніторинг	 для	 будь-якого	 підприємства	 є	
важливим	елементом	стратегії	успішного	розвитку	в	умовах	ринкової	економіки.	
Роль	досліджень	зростає	багаторазово	в	умовах	несформованості	свого	сегмента	
ринку	або	при	невизначеності	нового	бізнесу.

Маркетингові	дослідження	–	це	систематичне	визначення	інформації,	збір,	
аналіз	 і	 звіт	 про	 результати,	 необхідні	 для	 підприємства,	 щоб	 дізнатися	 про	
маркетингову	ситуацію	на	ринку.

Первинна	інформація	в	маркетингових	дослідженнях	–	це	дані,	одержувані	
спеціально	для	цілей	конкретного	дослідження	безпосередньо	від	респондентів.	У	
класичних	маркетингових	дослідженнях	існують	три	основних	методи	отримання	
первинної	інформації:	опитування,	спостереження,	експерименти.	Збір	інформації	
в	 Інтернеті	 може	 здійснюватися	 дослідником,	 респондентом	 та	 реєстратором,	
коли	 респондент	 знає,	 що	 його	 опитують,	 і	 коли	 респондент	 цього	 не	 знає.	 У	
цілому	 дослідження	 споживачів	 через	 Інтернет	 слід	 проводити	 в	 тому	 разі,	
якщо	ймовірність	досягнення	необхідного	респондента	через	Інтернет	дорівнює	
ймовірності	досягнення	того	самого	респондента	будь-яким	іншим	способом.

Проведення	 онлайн	 	 дослідження	 доречно	 в	 тому	 випадку,	 якщо	 об’єкт	
дослідження	розміщений	в	Інтернет	мережі,	є	його	невіддільною	частиною.	Ніякі	
інші	засоби	проведення	маркетингового	дослідження	не	дадуть	більше	достовірних	
результатів,	 наприклад,	 про	 аудиторію	 web-сайту.	 Інтернет-дослідження	
застосовують,	якщо	респондент	легко	досяжний	через	Мережу.	Для	фахівців,	чия	
діяльність	пов’язана	з	комп’ютерними	технологіями,	опитування	через	Інтернет	
може	бути	більш	перспективним,	ніж	будь-який	інший	вид	дослідження.

Як	 описано	 в	 одній	 із	 статей	Kantar,	 компанії	 з	 питань	 даних,	 інсайтів	 та	
консалтингу,	 маркетингові	 інсайти	 повинні	 відображати	 нову	 динаміку	 ринку,	
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ринкове	 середовище	 сьогодення:	 для	 досягнення	 успіху	 необхідно	 вчасно	 та	
ефективно	реагувати	на	можливості,	які	виникають	у	зв’язку	із	розвитком	нових	
технологій	та	появою	нових	типів	даних.

Свої	класичні	дослідницькі	підходи	Kantar	доповнює	такими	методами,	як:	
моніторинг	соціальних	мереж,	методології	 з	 використанням	мобільного	 зв’язку	
(опитування,	 моніторинг	 серфінгу,	 тощо),	 збір	 технометричних	 даних	 Інтернет	
трафіка,	 вивчення	 аудиторій	 соціальних	 медіа.	 Таким	 чином,	Kantar	 допомагає	
краще	 розуміти	 сучасні	 ринкові	 процеси,	 забезпечує	 відповідність	 даних	
досліджень	вимогам	епохи	цифрових	технологій.

Дане	маркетингове	дослідження	здійснювалось	на	основі	онлайн-опитування	
та	 анкетування,	 за	 допомогою	 Google	 Forms,	 адже	 в	 зв’язку	 з	 дистанційним	
навчанням,	польові	дослідження	було	проводити	неможливо.

Проведене	дослідження	ринку	одягу	здійснювалося	за	відомими	марками:	
Bershka,	Colin’s,	Pull&Bear,	Stradivarius,	Mango,	Reserved,	H&M,	Puma,	Zara	тощо.	
Дослідження	показали,	що	дані	торгові	марки	є	досить	популярними,	особливо	
серед	студентів	та	дорослих.

В	 результаті	 виконаних	 опитувань,	 було	 визначено,	 що	 найбільше	 одягу	
споживачі	 купують	 в	 торгових	 центрах	 і	 через	 Інтернет-магазини,	 оскільки	 ці	
способи	є	досить	зручними.	Споживачі	не	завжди	звертають	увагу	на	відомість	
бренду,	тобто	при	покупці	одягу	відомість	торгової	марки	не	відіграє	великої	ролі.	

Для	кожної	торгової	марки	одягу	важливо,	аби	саме	їхній	бренд	знали	та	він	
був	найбільш	впізнаваним.	Маркетингове	дослідження	показало,	що	відомими	є	
такі	бренди	одягу	як		ZARA,	H&M,	Mango,	Stradivarius	і	Bershka,	а	також	серед	
лідерів	Colin’s	та	Waikiki.	Це	показує	те,	що	споживачам	подобається	асортимент	
даних	торгових	марок,	якість	їх	одягу,	тощо.

Провівши	 анкетування	 було	 вияснено,	 що	 більшості	 людям	 до	 вподоби	
класичний	 та	 Casual	 стилі	 в	 одязі.	 Також	 опитувані	 полюбляють	 зручність	 та	
комфортність,	 оскільки	 обирають	 для	 себе	 спортивний	 стиль	 та	 оверсайз,	 та	
зовсім	небагато	людей	вибирають	стиль	бохо.

Варто	 зазначити,	 що	 якість	 одягу	 –	 це	 досить	 вагомий	 показник	 при	
прийнятті	рішення	про	покупку	одягу	для	споживачів,	оскільки	велика	кількість	
опитуваних	наголосила	на	важливості	цього	показника.	Ціна,	наявність	знижок	
та	наявність	нових	колекцій	відіграють	також	важливу	роль	при	придбанні	одягу,	
оскільки	багато	хто	з	опитуваних	відповідали,	що	їм	дуже	важливий	цей	показник	
при	покупці	одягу.	Кольорова	гама	–	вагома	ознака	при	покупці	одягу,	оскільки	
багато	 опитуваних	 звертають	 на	 гармонійність	 кольорів,	 їх	 відтінки,	що	 також	
впливає	на	вибір	покупця.	
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Такі	досліджувані	бренди	як	ZARA,	Mango,	Reserved,	Waikiki	–	бренди,	в	
яких	є	широкий	асортимент,	наявний	чоловічий,	жіночий	та	дитячий	одяг,	також	
ціни,	що	відповідають	якості.	Дані	бренди	досить	добре	відомі	та	мають	хороші	
відгуки	про	їхні	товари.	Недоліком	є	те,	що	таких	торгових	точок	як	Zara,	Mango,	
Reserved,	Terranova,	House,	H&M,	Topshop	у	Вінниці		немає.	

Stradivarius,	Pull	&	Bear	,	Bershka,	Wakiki,	Levi’s	–	бренди	одягу,	які	популярні	
серед	молоді.	У	Вінниці	знаходяться	магазини	з	всіма	4	брендами	одягу,	що	не	
може	не	приваблювати	споживачів.	Ці	ТМ	мають	широкий	асортимент	як	одягу,	
так	і	аксесуарів,	що	є	досить	непогано.	Недоліком	є	те,	що	персонал	магазину	не	
звертає	увагу	на	відвідувачів.	А	так	як	споживач	може	сам	себе	обслужити	і	не	
потребує	сторонньої	допомоги,	це	не	має	негативного	впливу	на	магазин.	Ціни	
високі	і	не	відповідають	якості,	окрім	Wakiki	та	Pull&Bear.	Тому	даним	брендам	
слід	переглянути	ціни,	проконтролювати	та	покращити	виробництво.

Інший	досліджуваний	бренд	–	MassimoDutti	–	має	 	великий	вибір	товарів,	
ціна	 відповідає	 якості,	 зручність	 у	 користуванні	 сайтом.	Недоліком	 вважається	
відсутність	магазину	у	м.	Вінниця.

Отже,	 провівши	 дослідження,	 можна	 сказати,	 що	 досліджувані	 бренди	
досить	відомі	серед	споживачів,	кожен	з	яких	має	ряд	переваг	та	недоліків,	що	
так	чи	інакше	впливають	на	їхню	репутацію.	Для	споживачів,	при	виборі	одягу	
важлива	якість,	ціна,	якість,	колір	тощо.	Варто	зазначити,	що	споживачі,	купуючи	
одяг,	надають	перевагу	обслуговувати	себе	самостійно.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРООБІГРІВАЮЧИХ ПРИЛАДІВ

Марина Олійник 
Науковий керівник – д.е.н,  професор Танасійчук А.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Бажання	заощадити	спонукає	власників	житла	розглядати	альтернативу	газу	
―	традиційному	енергоносію,	за	допомогою	якого	здійснюється	опалення.	Багато	
хто	відмовляється	від	централізованих	систем	з	радіаторами,	віддаючи	перевагу	
більш	ефективним	і	екологічним	електрообігрівачам.

На	сучасному	українському	ринку	подібних	варіантів	представлено	чимало.	
Серед	 них	 електричні	 конвектори,	 інфрачервоні	 обігрівачі,	 маслонаповнені	
електрорадіатори,	 тепловентилятори,	 плінтусні	 конвектори	 тощо.	 Для	 роботи	
електрообігріву	 не	 потрібні	 радіатори,	 труби,	 фітинги,	 запірні	 клапани	 та	 інші	
елементи	 централізованої	 системи.	 Кліматична	 техніка	 легко	 включається,	 її	
робота	 контролюється	 вбудованим	 або	 зовнішнім	 терморегулятором,	 і	 немає	
необхідності	відключати	обігрів	вручну.

На	 діаграмі	 представлено	 найбільш	 вживані	 торгові	 марки	
електрообігріваючих	приладів	в	Україні,	серед	яких	Electrolus,	Saturn,	Termoplaza,	
Термія,	Carrera,	Domotec,	Gorenje,	Maestro,	Polaris,	Polvax,	Stinex,	Теплокерамік	
(рис.1).

Рисунок 1. Бренд структура ринку електрообігріваючих приладів в Україні

На	 ринку	 України	 представлено	 чимало	 високоякісних	 і	 ефективних	
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електрообігрівачів.	 Вони	 оснащені	 датчиками,	 терморегуляторами,	
программаторами.	Можуть	програмуватися	на	добу	або	тиждень	вперед.	Ви	ще	
їдете	з	роботи,	а	обігрівач	вже	включився	автоматично	і	прогрів	приміщення	для	
вашого	комфорту	і	більшої	економії.

Аналізуючи	 цінову	 політику	 на	 ринку	 електрообігріваючих	 приладів,	
варто	 відзначити,	 що	 на	 даному	 ринку	 представлений	 товар	 різного	 цінового	
сегменту,	а	це	означає,	що	споживачі	можуть	обрати	електрообігрівач	відповідно	
до	 свого	 рівня	 доходу.	 Звичайно,	 ціна	 може	 відрізнятися	 залежно	 від	 виду	
електрообігріваючого	приладу,	наявних	в	ньому	функцій	та	місця	його	продажу.		
Найдорожчими	серед	поданих	торгових	марок	є	Carrera,	Polvax	та	Kermi.	Решта	
торгових	марок	продають	свої	електрообігрівачі	за	ціною	у	межах	від	999	до	3000	
грн.

У	ході	проведеного	маркетингового	дослідження	ринку	електрообігріваючих	
приладів	 було	 виявлено,	 що	 зі	 100%	 опитуваних	 (серед	 яких	 51%	 жінок	
та	 49%	 чоловіків)	 47,1%	 користувачів	 віддає	 перевагу	 маслонаповненим	
електрорадіаторам,	 39,2%	 -	 тепловентиляторам,	 29,4%	 -	 електричним	
конвекторам,	 26,5%	 -	 інфрачервоним	 обігрівачам,	 і	 лише	 8,8%	 -	 плінтусним	
конвекторам.	 При	 	 цьому	 варто	 відзначити,	 що	 значна	 частина	 користувачів	
вважає	фактор	енергозбереження	дійсно	важливим	при	виборі	електрообігрівача,	
оскільки,	до	прикладу,	 інфрачервоні	керамічні	конвектори	споживають	мінімум	
електроенергії.	Для	обігріву	14	м2	достатньо	всього	700	Вт	потужності.	Техніка	
працює	півгодини,	а	потім	відключається	і	1-1,5	години	віддає	тепло	в	навколишнє	
середовище.	За	добу	обігрівач	працює	десь	5-6	годин.	Це	означає,	що	виробникам	
електрообігрівальної	продукції	 	потрібно	враховувати	фактор	енергозбереження	
та	по	максимуму	вдосконалювати	його.	

Дослідження	виявило,	що	при	виборі	електрообігрівача	покупці	найбільше	
звертають	 увагу	 на	 його	 технічні	 характеристики	 та	 надають	 перевагу	
консультаціям	 на	 місці	 покупки.	 Проте	 значна	 кількість	 користувачів	 все	 ж	
обирають	онлайн-покупки,	а	це	означає,	що	підприємствам	варто	обирати	таких	
посередників,	котрі	можуть	здійснювати	продаж	як	у	фізичних	магазинах,	так	і	
через	Інтернет	(онлайн-покупки	особливо	затребувані	в	період	пандемії).

Серед	 усіх	 запропонованих	 в	 анкеті	 торгових	 марок	 електрообігрівачів	
найчастіше	 обирали	 Термію,	 Saturn,	 Укратлантік,	 Polaris	 та	 Stinex.	 Одним	 із	
критеріїв	відбору	користувачами	електрообігріваючих	приладів	стала	наявність	
у	 них	 додаткових	 допоміжних	функції	 таких,	 як	 захист	 від	 ураження	 струмом,	
захист	 від	 замерзання,	 захист	 від	 опіків,	 замок	 від	 дітей,	 терморегулятор,	
дистанційне	 управління,	 таймер	 та	 гарантійне	 обслуговування.	 Підприємствам	
необхідно	удосконалювати	свою	продукцію,	оскільки	даний	вид	товару	купується	



Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó

03067, ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè 54/1,
ôàêóëüòåò Ìàðêåòèíãó ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.

Òåë./ôàêñ (+38 044) 456 9873; òåë (+38 044) 3716176; òåë. ìîá. (067) 775 85 61
e-mail: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

https://www.facebook.com/Êîíêóðñ-Ìîëîäü-îïàíîâóº-ìàðêåòèíã-³ì-²-Òêà÷åíêà-363015517224593/

42

для	довготривалого	використання,	а	отже,	повинен	відповідати	усім	стандартам	
безпеки	та	бути	зручним	у	користуванні.

Аналіз	цінової	політики	на	ринку	електрообігрівачів	показав,	що	споживачі	
можуть	 обирати	 електрообігрівач	 відповідно	 до	 будь-якого	 рівня	 доходу,	
оскільки	 асортимент	 досить	 різноманітний,	 є	 різні	 серії	 та	 укомплектування	
електрообігрівачів	,	а	значить	і	ціни	варіюються	залежно	від	розміру,	потужності	
тощо.

Підводячи	 підсумки,	 варто	 зазначити,	 що	 електроопалення	 —	 відмінний	
вибір	не	тільки	в	якості	альтернативи	центрального	опалення,	але	 і	можливість	
підтримувати	затишок	і	комфорт	в	міжсезоння,	коли	тепломережі	ще	не	запустили	
опалення	у	будинку.	Ринок	електрообігрівачів	в	Україні	досить	насичений	різними	
торговими	марками,	проте	недостатньо	розвинений	в	плані	рекламної	діяльності.	
Для	того,	щоб	покращити	свої	позиції	на	ринку,	виробникам	електрообігріваючих	
приладів	 необхідно:	 удосконалювати	 товарну	 політику,	 розробляти	 нову	
продукцію,	 використовувати	 якісні	 матеріали	 та	 новітні	 технології	 при	
виробництві	 для	 покращення	 технічних	 характеристик	 електрообігрівачів,	
стимулювати	збут	шляхом	проведення	презентацій	товарів,	вручення	подарунків	
і	надання	знижок	покупцям,	надання	гарантій,	удосконалення	упакування	тощо,	
впроваджувати	 або	 поліпшувати	 наявний	 продаж	 через	 Інтернет	 (особливо	
актуально	 у	 період	 пандемії),	 використовувати	 сувенірну	 продукцію	 (якщо	
нанести	 логотип	 або	 торгову	 марку	 на	 речі	 які	 використовуються	 щодня,	 то	
користувач	 буде	мимовільно	пам›ятати	про	 торгову	марку),	 застосовувати	 різні	
види	реклами	(реклама	на	телебаченні,	в	Інтернеті,	друкована	реклама,	рекламні	
щити,	участь	у	виставках,	для	того,	щоб	привертати	увагу	покупців	та	створювати	
сприятливий	образ	фірми-виробника.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

Ірина Осипенко 
Науковий керівник – д.е.н,  професор Танасійчук А.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В	останній	 час	 в	 галузі	 кур’єрської,	 експрес-доставки	 і	 доставки	посилок	
спостерігаються	високі	темпи	росту	по	всьому	світі,	Україна	не	є	виключенням.	
Електронна	 комерція	 є	 основним	фактором	 росту	 і	 розвитку	 даного	 ринку,	що	
приносить	значні	доходи	для	галузі.

Індустрія	 поштових	 послуг	 демонструє	 значне	 зростання	 в	 країні,	 що	
обумовлене	 зростанням	 міжнародної	 торгівлі,	 збільшення	 рівня	 інтернету	
і	 смартфонів	 у	 нашому	 житті,	 збільшення	 продажу	 електронної	 комерції,	
зростанням	населення	середнього	класу,	а	також	підвищенням	рівня	життя.

Сьогодні	 ринок	 поштових	 послуг	 зростає,	 адже	 у	 зв’язку	 з	 і	 стрімким	
розвитком	 інформатизації	 суспільства,	 внаслідок	 якого	 дедалі	 більшу	 частку	
замовлень	становлять	замовлення	через	Інтернет,	попит	на	поштові	відправлення	
збільшується.

Обсяг	реалізованих	в	Україні	поштових	послуг	за	2017-2019	рр.,	млн	грн
Послуга Роки

2017 2018 2019
Поштова	та	кур’єрська	діяльність 4944,3 5220,9 6059,1

На	території	України	працюють	різні	транспортні	організації	міжнародного	
та	місцевого	значення.	До	місцевих	перевізників	відносяться	приватні	компанії	
і	 державний	 оператор	 поштового	 зв’язку	 Укрпошта.	 Міжнародні	 компанії	
в	 основному	 співпрацюють	 з	 національними	 операторами,	 але	 можуть	
використовувати	власні	представницькі	філіали.

В	сегменті	української	e-commerce,	де	питання	логістики	мають	виняткове	
значення,	популярні	наступні	оператори:

1. Нова	Пошта	–	97%.
2. Укрпошта	–	33%.

http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990
https://ecsdev.org/ojs/index.php/index
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/35
http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986
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3. ІнТайм	–	24%.
4. DeliveryDelAuto–	18%.
5. Міст	Експрес	–	8%.
6. AutoLux–	4%.
7. Zruchna	–	3%.
8. Делфаст	–	0,8%.
Відсотковий	 показник	 поруч	 з	 назвою	 компанії	 –	 це	 приблизна	 кількість	

онлайн-підприємств,	що	співпрацюють	з	нею.
У	 сучасних	 умовах,	 де	 інтернет-магазини	 та	 онлайн-покупки	 стають	 все	

більшою	частиною	життя,	послуги	операторів	поштового	зв’язку	є	необхідними.	
Споживачі	 замовляють	 товари	 як	 з	 України,	 так	 і	 з-за	 кордону,	 і	 можливість	
обирати	зручний	для	себе	вид	доставки.

До	 40%	 інтернет-магазинів	 пропонують	 послуги	 власних	 кур’єрів,	 які	
здійснюють	 експрес	 доставку	 товарів	 по	 місту.	 Утримання	 власної	 кур’єрської	
доставки	 коштує	 доволі	 дорого.	 Проте,	 вона	 дозволяє	 тримати	 під	 повним	
контролем	 оперативність	 і	 якість	 доставки,	 які	 впливають	 на	 задоволеність	
клієнтів	і	їх	подальше	бажання	купувати	в	магазині.	В	усіх	інших	випадках	все	
залежить	від	особливостей	компанії,	яка	здійснює	доставку	замовлень.

Не	менш	важливим	фактором,	що	 визначає	 оператора	 поштових	 послуг	 є	
швидкість	доставки.	В	середньому,	служби	доставляють	замовлення	по	Україні	в	
такі	терміни:

 - Нова	Пошта	–	1-2	дні;
 - Укрпошта	–	4-6	днів;
 - ІнТайм	–	1-2	дні;
 - DeliveryDelAuto–	1-3	дні;
 - Міст	Експрес	–	1-3	дні;
 - AutoLux–	1-3	дні;
Експрес	 служба	 Zruchna	 привозить	 товари	 протягом	 1	 дня.	 Делфаст	 –	 за	

декілька	годин.
Повільніше	 за	 всіх	 доставляють	 замовлення	 від	 Укрпошти.	 Хоча,	 в	 даній	

компанії	 наявна	 послуга	 експрес-доставки,	 що	 варіюється	 в	 термінах	 2-3	 дні.	
Найбільш	оперативною	роботою	вирізняється	Нова	Пошта	та	ІнТайм.

Важливими	 факторами	 при	 виборі	 служби	 доставки	 є	 технологічність	
і	 програма	 лояльності.	 Служби	 доставки	 для	 інтернет-магазинів	 достатньо	
технологічні:	у	всіх	є	АРІ	і	майже	у	всіх	–	мобільні	додатки	(крім	Zruchna).	

Що	 стосується	 програм	 лояльності,	 то	 за	 використання	 онлайн-сервісів	
Нової	Пошти,	 компанія	 нараховує	 кошти	 на	 бонусні	 рахунки	 і	 дарує	 додаткові	
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дні	для	зберігання	вантажів.	В	Укрпошті	є	програма	«Щасливі	години»	(клієнти	
можуть	відправити	посилки	зі	знижкою	10%	з	19.00	до	21.00	в	будні	дні).	

В	 службі	 Делівері	 можна	 накопичувати	 бали,	 а	 потім	 використовувати	 їх	
для	 оплати	 послуг	 із	 розрахунку	 10	 балів	 =	 1	 грн.	 А	AutoLux	 дає	 можливість	
обмінювати	бали	на	одноразові	знижки	і	цінні	подарунки.

Фулфілмент.	Даною	послугою	користуються	здебільшого	інтернет-магазини,	
які	не	хочуть	витрачати	час	на	організацію	складу	і	процес	доставки	замовлень.	
Служба	доставки,	яка	надає	фулфілмент,	зберігає,	упаковує	 і	доставляє	товар,	а	
також	надсилає	клієнту	повідомлення	про	відправку.	Крім	того,	служба	опрацьовує	
платежі	 і	 переводить	 кошти	 на	 рахунок	 інтернет-магазину.	 Такі	 послуги	 надає	
Нова	Пошта,	ІнТайм	та	Zruchna.

Послуга	 відправлення	 декількох	 товарів	 на	 вибір.	 Цією	 функцією	
користуються	 споживачі,	 що	 купують	 в	 інтернет-магазинах	 і	 ризикують	 не	
вгадати	 з	 розміром	 товару	 (інтернет-магазини	 дають	 покупцеві	 можливість	
вибору,	магазини	підвищують	ймовірність	вдалої	угоди,	адже	отримавши	товар	
не	 свого	 розміру,	 клієнт	може	 відмовитися	 від	 покупки	 взагалі).	 Таким	 чином,	
покупці	отримують	 саме	 той	 товар,	 який	 їм	 ідеально	підходить.	На	жаль,	 дану	
послугу	можуть	надати	тільки	служби	доставки	для	інтернет-магазинів	ІнТайм	і	
Zruchna.

Доставка	в	часові	проміжки.	Завдяки	даній	послузі,	споживач	має	можливість	
обрати	 часовий	 проміжок	 для	 отримання	 доставки	 товару.	 Цю	 функцію	
започаткували	всі	наведені	оператори	поштового	зв’язку,	окрім	Укрпошти	і	Meest	
Express.

В	 процесі	 дослідження	 було	 проведено	 аналіз	 цін	 відомих	 в	 Україні	
операторів	 поштового	 зв’язку.	 Вартість	 доставки	 –	 це	 один	 із	 найважливіших	
критеріїв	вибору	служби.	У	компаній	різні	тарифи,	які	залежать	від	ваги,	габаритів	
і	 відстані	 між	 пунктами	 призначення.	 Нам	 стало	 цікаво,	 з	 якими	 компаніями	
вигідніше	відправляти	маленькі	посилки,	а	з	якими	—	великі.

Виявилося,	що	невеликі	вантажі	дешевше	перевозити	службами	Укрпошта	
(26	грн)	та	Автолюкс	(27	грн).	Середні	—	Делівері	(46	грн)	та	Міст	Експрес	(75	
грн).	 А	 для	 великих	 дешевше	 використовувати	 Укрпошту	 (123	 грн)	 та	 Інтайм	
(235,5	грн).

Найдорожче	перевозити	невеликі	вантажі	в	службах	Міст	Експрес	(52	грн)	
та	Нова	Пошта	(40	грн).	Середні	—	в	службах	Укрпошта	(94	грн)	та	Інтайм	(94	
грн).	 А	 за	 доставку	 об›ємних	 вантажів	 найбільше	 доведеться	 заплатити	 Міст	
Експресу	(975	грн).

Лідер	ринку	Нова	Пошта	утримує	середні	ціни	в	різних	категоріях	доставки,	
що	 трохи	 здивувало,	 адже	 вона	 має	 репутацію	 служби	 з	 завищеними	 цінами.	
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Також	виявилося,	що	з	Укрпоштою,	яка	відома	як	найдешевша	служба	доставки	в	
Україні,	порівняно	дорого	надсилати	середні	посилки.

В	сервісах	адресних	відправлень	система	розцінок	відрізняється.	В	Zruchna	
тарифи	починаються	 від	 60	 гривень.	Делфаст	працює	по	 єдиному	фіксованому	
тарифу,	який	на	даний	час	складає	170	гривень.

Як	 споживачі,	 так	 й	 інтернет-магазини	 залежні	 від	 правил,	 які	 диктують	
служби	доставки.	Рейтинг	Нової	Пошти	дуже	високий.	Вона	практично	монополіст	
у	галузі,	тому	постійно	змінює	умови	користування	і	підвищує	вартість	послуг.	
У	 неї	 є	 серйозний	 конкурент	 —	 Укрпошта,	 яка	 провела	 ребрендинг	 і	 почала	
впроваджувати	оновлення.	Процес	йде	повільно,	але	служба	залучає	все	більше	
клієнтів.	 Наприклад,	 недавно	 великий	 інтернет-магазин	 Rozetka	 заявив	 про	
початок	співпраці	з	Укрпоштою.

Незважаючи	 на	 те,	 що	 на	 ринку	 змагаються	 два	 великих	 гравці,	 в	
альтернативних	 служб	 достатньо	 можливостей	 для	 розвитку.	 Ринок	 великий	 і	
конкурентний,	тому	великі	гравці	не	можуть	покрити	всі	сегменти	послуг.	Завдяки	
цьому	навіть	з›являються	нові	компанії.	Наприклад,	недавно	відкрилася	служба	
доставки	 Justin.	 Вона	 працюватиме	 на	 базах	 магазинів	 Fozzy	 Group	 і	 компанії	
AutoLux.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ШОКОЛАДУ У ПЛИТКАХ 

Дмитро Турченюк 
Науковий керівник – д.е.н,  професор Танасійчук А.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

На	 сьогоднішній	 день	шоколад	 –	 це	 найпопулярніший	 вид	 ласощів.	Його	
асортимент	 налічує	 величезну	 кількість	 шоколаду	 з	 начинками,	 які	 здатні	
задовольнити	потреби	будь-якого	гурмана.	Але	найважливіше,	це	те,	що	зараз	цей	
продукт	доступний	кожному.

За	 даними	 Асоціації	 підприємств	 кондитерської	 промисловості	 України	
найдинамічніше	 розвивається	 ринок	шоколаду:	 його	 частка	 складає	 приблизно	
25%	 в	 загальному	 обсязі	 виробництва	 кондитерської	 галузі.	 Шоколадне	
виробництво	 розвивається	 дуже	 швидко	 і	 постійно	 удосконалюється.	 У	 вміст	
шоколаду	додають	різноманітні	добавки	та	начинки	і	такий	шоколад	користується	
попитом	споживачів.	

На	ринку	України	існує	багато	виробників	шоколадної	продукції.	За	обсягами	
виробництва	в	Україні	лідирує	міжнародна	компанія	«Kraft	Foods»	з	торговими	
марками	 «Корона»	 і	 «Мілка»;	 КФ	 «Світоч»	 з	 однойменною	 торговою	 маркою;	
український	 проект	 «Roshen»,	 до	 складу	 якого	 входить	 Київська	 кондитерська	
фабрика	 ім.	 Карла	 Маркса,	 Вінницька,	 Кременчуцька	 та	 Маріупольська	
кондитерські	 фабрики;	 «Rainford»	 с	 ТМ	 «Millennium»,	 «Millennium	 Gold»;	 КФ	
«АВК»	тощо.

Шоколад	 у	 плитках	 настільки	 популярний	 в	 Україні,	 що	 навіть	 може	
відноситись	до	розряду	 товарів	першої	необхідності.	Фактично,	попит	в	літній	
час	 проти	 зимового,	 за	 словами	 операторів	шоколадного	 ринку	 скорочується	 в	
середньому	у	3	рази	(на	цукерки,	за	тими	ж	даними,	попит	влітку	зменшується	в	5	
разів).	Загалом,	за	рівнем	споживання	на	душу	населення	серед	країн	колишнього	
Радянського	 Союзу	 і	 Східної	 Європи	 наша	 країна	 по	 споживанню	 плиткового	
продукту	поступається	лише	Польщі.

Одним	 з	 позитивних	 наслідків	 такої	 всенародної	 любові	 до	 шоколаду	
є	 активний	 внесок	 закордонного	 та	 вітчизняного	 капіталу	 в	 українську	
промисловість,	яка	з	1997	року	розвивається	ударними	темпами.	Валовий	обсяг	
виробництва	 в	 Україні	 «кондитерки»	 протягом	 1997-2002	 років	 зріс	 не	 менше	
ніж	 у	 2,5	 рази.	 Позитивним	 можна	 назвати	 і	 активне	 витіснення	 шоколадного	
імпорту	з	українського	ринку,	в	якому	сьогодні	частка	закордонних	марок	складає	
в	сукупності	біля	5%.



Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó

03067, ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè 54/1,
ôàêóëüòåò Ìàðêåòèíãó ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.

Òåë./ôàêñ (+38 044) 456 9873; òåë (+38 044) 3716176; òåë. ìîá. (067) 775 85 61
e-mail: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

https://www.facebook.com/Êîíêóðñ-Ìîëîäü-îïàíîâóº-ìàðêåòèíã-³ì-²-Òêà÷åíêà-363015517224593/

48

Під	час	проведення	маркетингового	дослідження	ринку	шоколаду	у	плитках	
(варто	зазначити,	що	у	зв’язку	з	карантинними	заходами	в	Україні,	респонденти	
проходили	 електронну	 версію	 анкети,	 створену	 за	 допомогою	 Google	 forms)	
вияснилось,	що	з	усіх	опитаних	респондентів	(181	особа),	з	яких	77,9%	-	жінки	а	
22,1%	-	чоловіки	98,3%	споживають	шоколад,	а	1,7%	-	ні.	При	цьому,	аналізуючи	
окремі	 анкети	 з	 відповідями	 респондентів,	 які	 негативно	 відповіли	 на	 перше	
запитання,	можна	виявити,	що	хоч	вони	не	споживають	шоколад	у	плитках,	вони	
купують	його	для	інших	цілей,	зокрема	у	якості	подарунку,	щоб	висловити	подяку,	
для	дітей	та	гостей	тощо.

Більше	 половини	 респондентів	 були	 віком	 від	 14	 до	 30	 років,	 це	 також	
підтверджується	тим,	що	більша	частина	з	них	–	студенти,	дещо	менша	кількість	
виявилась	людьми,	що	працюють,	ще	менша	–	школярі,	та	лише	1,1%	–	пенсіонери.	
П’ятою	частиною	всіх	опитуваних	були	люди	віком	від	30	до	50	років,	віком	50+	
лише	4,5%.	При	чому	лише	20,4%	серед	усіх	опитуваних	мають	рівень	доходів	до	
4000	грн/міс.	Абсолютна	більшість	отримують	дохід	від	4000	до	10000	тис/грн.	
на	міс,	більше	10000	грн/міс	отримують	цілих	22,7%	опитаних.	Це	доводить	що	
такий	продукт	як	шоколад	у	плитках	може	собі	дозволити	кожен	з	респондентів,	
адже	ціна	на	шоколад	доволі	невисока.	Більшість	з	опитаних	купують	шоколад	
лише	1-2	рази	на	місяць	(38,1%),	або	2-4	рази	на	місяць	(28,2%),	це	показує	те,	
що	більша	половина	респондентів	вживають	шоколад	не	дуже	часто,	можливо	це	
зв’язано	з	фінансовим	чи	соціальним	станом.

Найбільш	 улюбленим	 більша	 частина	 опитуваних	 назвала	 молочний	
шоколад,	це	пояснюється	тим,	що	більшість	споживачів	люблять	солодкий	смак	
шоколаду,	 проте	 чорний	 гіркий	 та	 десертний	 також	 має	 досить	 багато	 своїх	
прихильників.	Чорний	шоколад	може	бути	не	 всім	до	 смаку,	проте	 він	 є	 більш	
якісним	та	натуральним,	з	меншою	кількістю	доданого	цукру	та	підсолоджувачів.	
Відносно	мала	 кількість	 респондентів	 виявила	 свою	прихильність	 до	білого	 та	
пористого	шоколаду.	 І	 якщо	 другого	 представлений	широкий	 асортимент,	 то	 в	
білого	 і	 так	 представлена	 доволі	 невелика	 кількість	 продукції.	 Зовсім	 небагато	
людей	 обрали	 низькокалорійний	 та	 діабетичний	 шоколад,	 таких	 в	 сукупності	
виявилось	всього	13,3%,	проте	це	показує	що	варто	звертати	увагу	і	на	такий	тип	
продукції.

Щодо	 марок	шоколаду,	 то	 абсолютним	 лідером	 себе	 показали	 «Milka»	 та	
«Roshen»,	 це	 пояснюється	широким	 асортиментом	 даної	 продукції	 на	 полицях	
будь-кого	 магазину.	 Імпортний	 «Ritter	 Sport»	 та	 «Millenium»	 беруть	 в	 два	 рази	
менше	опитаних	споживачів,	і	якщо	«Millenium»	наявний	всюди,	то	«Ritter	Sport»	
можна	знайти	не	в	кожній	мережі,	а	такі	результати	показують	прихильність	людей	
до	шоколаду	 цієї	 торгової	марки.	Трохи	менше	 людей,	що	 купують	 продукцію	
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ТМ	«Корона»	та	ТМ	«Світоч».	Одразу	за	ними	в	списку	йде	ще	одна	 імпортна	
торгова	марка	«Studentska»,	 яка	 за	 своїми	розмірами	значно	більша	 звичайного	
українського	шоколаду	у	плитках,	не	рахуючи	деяких	винятків.	Майже	однакова	
кількість	 людей	 обрала	 «АВК»,	 «Любимов»,	 «Wawel»	 та	 «Villars»,	 це	 можна	
поснити	тим,	що	перші	дві	марки	в	списку	орієнтовані	більше	на	випуск	цукерок,	
останні	ж	дві	–	 імпорт,	при	чому	«Villars»	випускає	лише	чорний	шоколад,	що	
також	звужує	коло	можливих	покупців.	В	цей	час	шоколад	від	ТМ	«Своя	Лінія»	має	
лише	5%	прихильників,	швидше	за	все	це	зв’язано	з	рівнем	якості	шоколаду,	який	
на	вимогу	доволі	низької	ціни	 є	дуже	невисоким.	 Іншими	варіантами	відповіді	
респонденти	зазначили	про	ще	дві	імпортні	торгові	марки,	такі	як	«Shogiten»	та	
«Lindt».

Найбільше	споживачам	подобається	горіхова	начинка,	проте	інші	варіанти	
відповіді	 набрали	 відносно	 однакову	 кількість	 голосів,	 що	 показує	 те,	 що	
різноманіття	асортименту	на	ринку	це	добре,	адже	кожна	людина	має	вибір,	взяти	
те	що	і	зазвичай,	чи	все	ж	спробувати	щось	нове.

Найважливішими	 факторами	 при	 покупці	 шоколаду	 виявились	 якість	
шоколаду,	його	смакові	характеристики	та	ціна.	Це	не	викликає	здивування,	адже	
ніхто	не	хоче	віддавати	свої	кошти	за	неякісний	та	несмачний	товар,	і	опитування	
показує,	що	хоч	ціна	має	достатньо	вагоме	значення	під	час	покупки,	якість	та	
смак	 усе	ж	 таки	перевищують	його.	 Зовсім	мала	 кількість	 людей	 визнала	що	
реклама,	популярність	марки	чи	дизайн	упаковки	шоколаду	мають	на	них	якийсь	
вплив.	Це	показує	те,	що	підприємствам	варто	переходити	на	більш	сучасні	види	
реклами	–	в	соцмережах	та	у	відеохостингу	ютуб,	адже	основна	частка	реклами	
досі	 приходиться	на	 телебачення,	 яке	 в	наш	час	дивитисься	далеко	не	 кожен.	
Проте	можливо	 справа	 і	 в	 якості	 реклами,	 адже	досить	рідко	після	перегляду	
рекламного	 ролика	 одразу	 хочеться	 бігти	 та	 купувати	 шоколад	 цієї	 ТМ.	
Можливо	ринку	потрібне	щось	нове,	свіже,	інноваційне.	Що	стосується	впливу	
популярності	марки,	то	можна	зробити	висновок,	що	скоріше	за	все	це	показує	
що	у	кожної	фірми	є	свої	сильні	та	слабкі	сторони,	тому	людям	не	так	важлива	
марка,	як	саме	смак	та	якість.	Про	дизайн	можна	сказати	те,	що	і	про	рекламу	–	
потрібні	свіжі	ідеї	та	інновації,	окремо	можна	виділити	шоколад	ТМ	«Roshen»,	
де	 різноманіття	 упаковок	 для	 різних	 видів	 шоколаду,	 доволі	 часто	 привертає	
увагу	покупців.	Це	все	можна	резюмувати	власним	варіантом	відповіді	одного	з	
респондентів	–	ринку	потрібна	«новизна».

Абсолютна	 більшість	 споживачів	 звикли	 купувати	 шоколад	 у	 мережах	
супермаркетів.	 В	 основному	 люди	 обирають	 «Сільпо»	 та	 «АТБ»,	 це	 можна	
пояснити	 широкою	 розповсюдженістю	 цих	 магазинів	 та	 доволі	 низькими	
цінами,	особливо	це	стосується	мережі	«АТБ».	Хоч	 і	в	 інших	супермаркетів	є	
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свої	покупці,	їхня	кількість	в	рази	менша.	Роздрібні	магазини,	що	знаходяться	
недалеко	 від	 дому	 все	 ще	 залишаються	 актуальними	 місцями	 покупки,	 за	
рахунок	свого	зручного	розташування,	що	перебиває	факт	того,	що	ціни	в	них,	
значно	 вищі	 ніж	 у	 супермаркетах.	 Це	 показує,	 що	 розташування	 також	 грає	
чималу	роль	у	виборі	місця	покупки.	 	Також	люди	люблять	купувати	шоколад	
у	 спеціалізованих	 та	 фірмових	 магазинах,	 окремо	 можна	 виділити	 магазин	
«Roshen»,	 у	 якому	наявна	 вся	продукція	цієї	 торгової	марки,	 завжди	 свіжа	 та	
за	 низькими	цінами.	Анкетування	 також	показало	 те,	що	дуже	мала	 кількість	
людей	користуються	мережею	інтернет	для	покупки	шоколаду,	це	показує,	що	
люди	ще	недостатньо	для	цього	пристосовані,	а	також,	що	покупки	в	інтернеті	
займають	 час	 на	 доставку,	 коли	 набагато	швидшим	 вийде	 похід	 в	 найближчий	
магазин,	хоча	винятком	може	бути	те,	що	в	інтернет-магазині	може	бути	наявний	
шоколад,	якого	більше	ніде	не	має.

Хоч	невелика	кількість	людей	відповіла	про	вплив	на	них	реклами,	проте	варто	
відзначити	що	усі	вони	(за	винятком	одного	респондента)	так	чи	інакше	звертають	
на	 неї	 увагу,	 особливо	 часто	 люди	 бачать	 рекламу	 торгових	 марок	 «Milka»	 та	
«Roshen»,	трохи	рідше	–	«Корона»,	ще	менше	рекламу	«Світоч»,	«АВК»,	Любимов	
та	«Millenium»,	це	показує	низьку	рекламну	активність	даних	марок.

Щодо	мети	покупки,	майже	всі	респонденти	відповіли	про	куплю	шоколаду	
для	власного	споживання,	також	майже	половина	опитаних	відповіли,	що	беруть	
його	на	подарунок,	для	членів	родини	та	в	якості	подяки.	Це	показує,	що	чимале	
значення	має	кількість	членів	родини,	які	якщо	не	купують	шоколад	самі,	то	тим	
не	менш,	споживають.	Найбільше	виявилось	людей	у	яких	є	2-3	члени	родини,	що	
споживають	шоколад,	досить	мало	тих,	у	кого	таких	1	або	більше	5,	також	чимало	
людей	в	чиїх	сім’ях	від	3	до	5	членів	родини	споживаючих	шоколад.	Невелика	
кількість	 людей	 відповіли	 про	 покупку	шоколаду	 дітям,	 гостям,	 на	 побачення,	
та	 для	 вираження	 компліменту,	 окремо	 можна	 виділити	 власну	 відповідь	
респондента,	який	написав,	що	купує	шоколад	виключно	для	випічки.

Підсумовуючи	 все	 вище	 сказане,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 ринок	
шоколаду	 в	 Україні	 є	 досить	 насиченим,	 хоч	 на	 ньому	 і	 присутні	 великі	
підприємства,	 проте	 навіть	 в	 невеликих	 виробників	 є	 свої	 прихильники,	 що	
показує	 про	 гарну	 якість	 та	 рекламу	 продукту.	Абсолютна	 більшість	 продукції	
–	українського	виробництва,	хоч	людям	і	подобається	імпортна	продукція,	вона	
не	 витісняє	 вітчизняну.	 Цінова	 та	 товарна	 політика	 підприємств	 показує	 їхню	
зацікавленість	 у	 правильному	 підході	 до	 позиціонування	 продукції	 та	 її	 цін,	
адже	наявний	рівень	цін	дає	можливість	купувати	шоколад	при	будь-якому	рівні	
доходів.	Також	з	переваг	можна	зазначити	наявність	майже	усіх	торгових	марок	у	
більшості	магазинів.	
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Що	 ж	 стосується	 недоліків,	 то	 варто	 зазначити	 про	 недостатньо	 сильні	
рекламні	 заходи	 стосовно	 шоколаду	 у	 плитках,	 адже	 не	 зважаючи	 на	 велику	
кількість	реклами,	вона	вся	в	кінцевому	варіанті	залишається	непоміченою,	через	
найбільше	 її	 зосередження	на	екранах	телебачення.	Активна	участь	у	ярмарках	
та	виставках,	збільшення	кількості	зовнішньої	реклами	та	більш	активне	ведення	
сторінок	у	соц.	мережах	сприятиме	значному	розширенню	клієнтської	бази.	
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Шоколад	 і	 шоколадні	 вироби	 завжди	 користувалися	 популярністю	 серед	
населення	 України.	 За	 популярністю	 серед	 кондитерських	 виробів	 шоколад	
знаходиться	на	другому	місці,	поступаючись	тільки	борошняним	виробам.	Однак	
український	шоколадний	ринок	залишається	нестабільним	і	постійно	змінюється.	
За	даними	з	інтернет	блогу	«KOLORO»	в	Україні	спостерігається	постійний	спад	
попиту	 на	шоколадну	 продукцію.	Він	 почався	ще	 в	 2013	 році	 і	 був	 викликаний	
зниженням	купівельної	спроможності	населення.

Мною	 було	 проведене	 дослідження	 ринку	шоколадних	 плиток	 з	 такими	
торговими	 марками	 як	 ROSHEN,	 Milka,	 Світоч,	 Millennium,	 Корона,	 АВК,	
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Любимов,	 Ritter	 SPORT,	 STUDENTSKA.	 Дане	 дослідження	 було	 проводити	
досить	цікаво	та	смачно.	

Першим	етапом	було	опитування	споживачів	шоколадних	плиток.	В	результаті	
якого	 визначили	 скільки	 споживач	 купує,	 якому	 шоколаду	 надає	 перевагу,	 якій	
торговій	марці,	за	якою	ціною	купує,	які	критерії	застосовує	при	виборі	шоколадних	
плиток,	а	також	дізнались	відношення	до	торгової	марки	«Світоч».	І	головне,	склали	
портрет	споживача	шоколадних	плиток.	

Опитування	споживачів	відбувалося	онлайн,	через	анкету	створену	в	Google	
Forms,	а	також	на	пряму	–	інтерв’ювання.	Загалом	було	опитано	50	респондентів,	
з	них	27	через	інтернет,	і	23	на	вулицях	Вінниці.	З	них	39	–	жінок,	11	-	чоловіків.	
Вікова	категорія	18-55	років.	Різні	за	соціальним	статусом,	але	переважали	студенти.

Згідно	 з	дослідженнями,	українці	 споживають	шоколадних	плиток	в	2	рази	
менше	ніж	на	Заході,	Про	це	ми	дізнались	з	кількості	шоколадок	яку	купують	на	
місяць.	 Склалася	 традиція	 вживання	 солодкого	 в	 якості	 нагороди	 після	 важкого	
робочого	дня	або	для	зняття	нервової	напруги.	Навіть	в	умовах	скорочення	витрат,	
споживачі	намагаються	зберегти	певну	кількість	солодощів	в	своєму	раціоні.	

Збільшення	 цін	 змусило	 споживачів	 переходити	 на	 більш	 дешеві	
види	солодощів.	Ця	ситуація	помітна	в	опитуванні,	коли	споживачі	обирали	ціну,	за	
яку	готові	купувати	шоколадні	плитки,	середній	показник	склав	–	25	грн.

Отже,	 можна	 сказати	 що	 асортимент	 шоколадних	 плиток	 не	 малий,	 різні	
за	 смаком,	 складом,	 добавками,	 вагою,	 ціною.	 Трогових	 марок	 також	 вдосталь,	
як	 вітчизняних	 виробників	 так	 і	 закордонних.	 Вінничани	 віддають	 перевагу	
вітчизняній	 фабриці	 ROSHEN,	 шоколадні	 плитки	 якої	 купують	 більше	 всього,	
оскільки	вони	не	високої	цінової	категорії,	присутній	широкий	асортимент	вибору,	
і	доступний	для	купівлі.

Досліджування	 шоколадних	 плиток	 Світоч,	 показало,	 що	 це	 той	 шоколад	
який	важко	знайти	на	прилавках	магазинів,	оскільки	його	там	немає.	Що	не	скаже	
про	 попит	 на	 нього,	 багато	 опитуваних	 респондентів	 обурені,	 що	 для	 того	щоб	
поласувати	 улюбленим	 шоколадом	 потрібно	 попотіти,	 щоб	 його	 знайти.	 Тому	
компанії	 Світоч	 потрібно	 подумати	 над	 цією	 ситуацією,	 і	 задовільнити	 готовий	
попит,	відповідною	пропозицією.
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Сучасний	 косметичний	 ринок	України	 зазнає	 значних	 метаморфоз	 з	 боку	
іноземних	виробників.	Вже	декілька	років	активно	просувається	на	вітчизняний	
ринок	косметична	продукції	азіатських	країн	–	Японії,	Китаю,	Таїланду,	Південної	
Кореї.	

Корейська	 доглядова	 та	 декоративна	 косметика	 в	 тренді	 в	 європейських	
країнах	 і	 Сполучених	Штатах	Америки	 останні	 декілька	 років	 [1].	 Виробники	
косметичних	 засобів	 Південної	 Кореї	 завдяки	 поширенню	 інноваційної	
високотехнологічної	продукції	методом	продажу	–	«з	уст	в	уста»	і	формуванням	
позитивних	 відгуків	 в	 мережі	 Інтернет,	 за	 допомогою	 створення	 платформ	 –	
віртуальних	магазинів	в	соціальних	мережах.	Наразі,	обсяги	продажу	косметичних	
засобів	 з	Південної	Кореї	 на	 ринку	України	 зростають,	 поступово	поширюючи	
географію	свого	впливу.

Інтерес	 до	 азійської	 косметичної	 продукції	 в	 українських	 споживачів	
спровокований	 захопленими	 розповідями	 численних	 б›юті-блогерів,	 які	
скрупульозно	шукали	все	нові	і	нові	засоби	по	догляду,	щоб	постійно	накопичувати	
і	збільшувати	свою	аудиторію	підписників.

Бажання	 гарно	 виглядати	 підштовхує	 українських	 споживачів	 купувати	
більше	 різновидів	 косметики.	 Обсяги	 продажу	 зростають	 досить	 швидко	 як	 в	
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національній,	так	і	в	іноземній	валюті.	У	національній	валюті	українці	витратили	
на	 косметичну	 продукцію	 в	 2016	 році	 на	 25%	 більше,	 ніж	 в	 2015-му,	 в	 2017	
продажі	збільшились	ще	на	16%,	в	2018	році	–	на	13%	порівняно	з	аналогічним	
попереднім	періодом.	У	доларовому	еквіваленті	темпи	зростання	обсягів	продажу	
менші,	але	динамічні:	2016	р.	–	7%,		2017	р.	–	11%,	2018	р.-	16%.	

Найбільше	 українських	 красунь	 цікавлять	 засоби	 по	 догляду	 за	 волоссям	
та	шкірою	обличчя.	Обсяги	продажу	засобів	по	догляду	за	волоссям	та	шкірою	
обличчя	 становлять	 –	 41%	 загального	 обсягу	 ринку	 косметичних	 засобів.	
Косметика	 іноземного	 походження	 є	 кращою	для	 українців,	 ніж	 національного	
виробництва.	Остання	поступово	втрачає	свої	позиції	на	ринку	(табл.	1)	[2].	

Таблиця 1 
Частка української продукції, в обсязі продажу косметики в роздрібній 

мережі, % [2]
Назва сегмента 2016 2017 2018
Частка	української	косметики,% 19,5 18,5 17
Частка	косметики	іноземного	
походження,%

80,5 81,5 83

Виробничі	 потужності	 українських	 косметичних	 підприємств	 на	 70%	
завантажені	 замовленнями	 контрактного	 виготовлення	 від	 великих	 мереж	
роздрібної	 торгівлі,	 таких	 як	 «Eva»,	 «Watsons»,	 «Космо»,	 «Prostor».	 Кількість	
таких	замовлень	у	2018	році	збільшились	на	15%	порівняно	з	2017-м	[2].

Найбільш	 консервативними	 є	 споживачі	 дорогих	 косметичних	 засобів.	
Вони	 рідше	 купують	 нову	 продукцію,	 ніж	 споживачі	 дешевих	 косметичних	
засобів.	Останні	ж	звертають	 значну	увагу	на	вартість	пропонованої	продукції.	 
Велику	роль	на	ринку	косметичних	 товарів	 відіграють	можливості	продавців	 в	
мережі	 Інтернет.	 Покупці	 шукають	 інформацію	 про	 характеристики	 товару	 на	
сайтах	виробників	косметичних	засобів,	а	реклама	в	соціальних	мережах	стала	
найбільш	 ефективним	 інструментом	 маркетингових	 комунікацій	 косметичної	
продукції,	 ніж	 ЗМІ.	Для	 купівлі	 відомих	 споживачам	 косметичних	 засобів,	 все	
частіше	вони	користуються	послугами	Інтернет-магазинів.

Для	дослідження	поведінки	споживачів	корейської	косметики	було	проведено	
анкетування	 та	 інтернет-опитування.	Кількість	 опитаних	 споживачів	 становила	
500	 осіб,	 11%	 з	 яких	 не	 користуються	 корейською	 косметикою	 по	 догляду	 за	
шкірою	обличчя,	а	89%	-	є	постійними	споживачами.	Вік	опитаних	споживачів	
18-25	років.	Рівень	їх	доходів:	2-4	тис.грн	–	55%,	4-6	тис.грн	–	30%,	6-10	тис.грн	
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–	5%,	більше	10	тис.грн	–	10%.	Соціальний	статус	майже	всіх	опитаних	споживачів	
–	це	студенти	(75%),	і	25%	це	вже	працюючі	особи.	Кількість	членів	родини,	які	
теж	користуються	корейською	косметикою	по	догляду	за	шкірою	обличчя	склала	
таке	вілсоткове	співвідношення:	1	член	родини	–	23%,	1-4	члени	родини	–	72%,	
4-6	членів	родини	–	5%.

За	важливістю	для	споживачів	відомості	 торгової	марки	використовуваної	
косметики	переваги	респондентів	розділилися	наступним	чином:	«Holika	Holika»	
–	33%,	«MISSHA»	–	33%,	«JMsolution»	–	11%,	«A.H.C.»	–	9%,	«Innisfree»	–	27%,	
«Secret	Key»	–	33%.	

За	частотою	купівлі	визначено,	що	більшість	споживачів	купують	креми	по	
догляду	за	шкірою	обличчя	1	раз	в	півроку,	саме	тому,	що	крем	це	засіб	догляду,	
який	не	швидко	використовується	 і	його	вистачає	надовго.	Лосьйони,	тоніки	та	
сироватки	 16%	 споживачів	 купують	 1	 раз	 в	 місяць,	 пояснюючи	 це	 тим,	що	 це	
рідина,	а	не	крем	і	вони	швидше	використовуються.	Корейські	маски	вподобали	
більшість	з	опитаних	респондентів,	їх	купують	або	один	раз	в	тиждень	і	по-штучно	
38%	споживачів,	і	один	раз	в	місяць	закуповують	більше	ніж	одну	маску	–		50%.

Гелі	 і	пінки	для	очищення	користуються	більшою	популярністю,	оскільки		
тільки	27%	споживачів	відповіли,	що	купують	їх	раз	на	місяць,	решта	респондентів	
купують	 даний	 різновид	 частіше.	 Тонери	 купують	 1	 раз	 в	 місяць	 всього	 16%	
респондентів,	і		11%	респондентів	–	1	раз	на	6	місяців.

Відповідаючи	на	запитання,	якими	факторами	вони	керуються	при	покупці	
продукції,	думка	споживачів	косметики	в	більшості	 зійшлася	на	тому,	що	вони	
купують	та	користуються	саме	корейською	косметикою	завдяки	високій	якості	–	
77%,	а	33%	опитаних	споживачів	обирають	цю	косметику	через	асортиментний	
ряд	та	наявність	в	ній	натуральних	компонентів.	

Яскрава	та	мила	упаковка	корейської	косметики	теж	має	великий	вплив	–	27%	
відсотків	 споживачів	 обирають	 саме	 цю	 продукцію	 через	 її	 зовнішній	 вигляд	 –	
яскрава	та	несхожа	на	вітчизняні	похмурі	упаковки	завжди	привертають	увагу.	16%	
споживачів	 обирають	корейську	косметику	через	 те,	що	це	 зараз	популярно,	 так	
званий	«мейнстрім».	Блогери	диктують	моду	не	тільки	на	зовнішній	вигляд,	але	і	на	
засоби	по	догляду,	тому	корейська	косметика	серед	молоді	особливо	користується	
популярністю.	Через	малу	вірогідність	алергічних	реакцій	корейську	косметику	по	
догляду	за	шкірою	обличчя	обирають	16%	опитаних	споживачів,	адже	в	її	складі	
більшу	частину	наповнюють	натуральні	компоненти,	а	не	хімічні	складники.

Досліджуючи	ринок	корейської	косметики	в	Україні,	зокрема	косметики	по	
догляду	за	шкірою	обличчя,	було	визначено,	що	на	сьогоднішній	день	корейська	
косметика	 лише	 набуває	 популярності	 серед	 українських	 споживачів,	 хоча	 в	
деяких	косметичках	вона	вже	надовго	зайняла	лідируючі	позиції.	
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За	 результатами	 проведеного	 дослідження	 варто	 сказати,	 що	 споживачі	
віддають	перевагу	саме	корейській	косметиці	по	догляду	за	шкірою	обличчя,	до	
них	 відносяться:	 продукція	містить	 в	 собі	 натуральні	 компоненти	 тваринного	 і	
рослинного	 походження	 (равликовий	 слиз,	 синтетична	 зміїна	 отрута,	 свинячий	
колаген,	 екстракти	ферментованих	рослин	 і	 т.д.);	 	 інноваційні	 засоби	 та	форми	
самих	 продуктів,	 які	 дозволяють	 полегшити	 та	 усучаснити	 догляд	 за	 шкірою	
обличчя;	азійська	продукція	відрізняється	високою	якістю	та	доступною	ціною.
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УДК 658.8

ПІДВИЩЕННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ  
ДО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анна Тичинська  
Студентка 4-го курсу Донецького національного  

університету імені Василя Стуса 
Науковий керівник: к.е.н, доц., Н. Ю. Буга

Актуальність	 дослідження.	 Для	 перемоги	 у	 конкурентній	 боротьбі	 за	
споживача,	 за	 його	 прихильність	 до	 продукції	 підприємства	 або	 торгівельної	
мережі	продавці	часто	використовують	такий	інструмент	як	лояльність.	Проблема	
управління	 купівельною	 лояльністю	 українських	 споживачів	 до	 органічної	
продукції	та	розробка	реальних	заходів	направлених		на	її	підвищення	в	умовах	
зниження	 загальної	 купівельної	 активності	 населення	 потребує	 поглибленого	
дослідження.	

Метою	роботи	є	розробка	теоретичних	аспектів	і	практичних	рекомендацій	
щодо	підвищення	купівельної	лояльності	споживачів		до	органічної	продукції.		

Ринок	 ХХІ	 століття	 перенасичений	 різноманітними	 товарами,	 ведеться	
жорстка	 конкурентна	 боротьба	 за	 увагу	 та	 відданість	 клієнтів,	 саме	 тому	 для	
підприємства	важливим	аспектом	у	його	діяльності	є	формування	та	підтримка	
довготривалих	стосунків	з	споживачем.	Для	тощо	щоб	перетворити	задоволеного	
споживача	на	лояльного	потрібна	кропітка	та	довготривала	робота	маркетологів,	
зокрема	 при	 розробці	 та	 реалізації	 програми	 лояльності,	 яка	 передбачає	
формування	комплексу	маркетингових	заходів	спрямованих	на	утримання	клієнтів	
і	підвищення	лояльності	споживачів.	

Органічна	продукція	є	специфічним	товаром,	який	іноді	плутають	з	натуральними	
та	екологічно	чистими	продуктами	домашнього	виробництва.	Відмінність	звичайних	
та	натуральних	від		органічних	товарів		показана	в	табл.	1	[1].

Таблиця 1
Відмінність органічної продукції від натуральної та звичайної

Вимоги до продукції Звичайна Натуральна Органічна
Використання	 хімічних	 барвни-
ків	та	консервантів

+ - -

Використання	хімічних	добрив + + -
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Використання	 хімічних	 засобів			
боротьби	зі	шкідниками

+ + -

Спеціальна	обробка	землі - - +
Ручна	обробка	землі - - +
Маркування - - +
Сертифікація - - +
Смак - + +

В	межах	дослідження	проведено	аналіз	позиціонування	продукції	торгової	
марки	«Органік	Мілк»	[2]	на	ринку	українських	органічних	продуктів.	Комплекс	
маркетингу	показано	на	рис.1.		

Рисунок 1. Комплекс маркетингу ТМ «Органік Мілк»

Загалом,	 є	 багато	 різних	 мотивів	 згідно	 яких	 споживачі	 купують	 або	 не	
купують	 органічні	 продукти.	 Проаналізувавши	 результати	 	 анкетування,	 було	
визначено	цільову	 аудиторію	ТМ	«Органік	Мілк»:	 38	%	 -	молоді	мами;	 27	%	 -		
18-50	років	з	середнім	і	вище	доходом;	14	%	-	23-25	років	молоді	підприємці;	9	
%	-	18-30	років	жінки,	які	слідкують	за	зовнішністю;	7	%	-	спортсмени,	особи,	які	
ведуть	здоровий	спосіб	життя;	5	%	-	майбутні	мами.

В	 цифровому	 еквіваленті	 рівень	 лояльності	 споживачів	 до	 ТМ	 «Органік	
Мілк»	розрахуємо		за	формулою	[3]:
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Отже,	 за	 шкалою	 методики	 NPS	Ф.	 Райхельда,	 лояльність	 споживачів	 до	
ТМ	«Органік	Мілк»	становить	79	%.	Дане	значення	показника	свідчить	про	те,	
що	лояльність	помірна.	 З	цим	пов’язана	низка	проблем,	 а	 саме	низький	рівень	
платоспроможності	 населення,	 що	 робить	 органічний	 продукт	 малодоступним	
для	споживання.	

На	купівельну	лояльність	споживача	впливають	такі	фактори,	як	сприйняття	
продукції	 та	 компанії,	 рівень	 перевищення	 очікувань	 від	 процесу	 споживання	
цієї	 продукції.	 На	 відміну	 від	 інших	 видів	 продукції,	 органічна	 продукція	
має	 мати	 більшу	 цінність	 для	 споживача,	 так	 як	 вона	 володіє	 специфічними	
характеристиками.	

Досліджено,	що	перспективним	сегментом	для	продажу	органічної	продукції	
є	молоді	та	майбутні	мами.	У	зв’язку	з	цим	пропонується	підвищити	їх	купівельну	
лояльність,	шляхом	реалізації	програми	лояльності,	що	будуть	впроваджуватися	
у	 спеціалізованому	 дитячому	 магазині.	 Для	 підвищення	 обізнаності	 та	 довіри	
до	 органічної	 продукції,	 магазину	 (який	 був	 також	 об’єктом	 дослідження),	
рекомендується	проводити	лекції	присвячені	тематиці	ролі	та	впливу	органічної	
продукції	на	здоров’я	дітей,	для	чого	розроблено	спеціальне	звернення.

Стимулювати	 попит	 можна	 шляхом	 удосконалення	 маркетингових	
комунікацій	 та	 застосування	 системи	 управління	 лояльності.	 Пропонується	 до	
впровадження	 заходи	 на	 державному,	 регіональному	 та	 торгівельному	 рівнях.	
Адже	 місія	 держави	 –	 забезпечити	 підприємству	 знак	 органічності,	 який	
підтверджується	гарантом	якості	та	безпеки.	Розробка	заходів	на	регіональному	
рівні	передбачає	формування	органік-бренду	регіону,	який	володітиме	сукупністю	
цінностей,	емоцій,	асоціацій	споживачів	продукції	з		територією	її	виробництва,	
регіональну	культуру	та	характеристики,	що	і	будуть	відрізняти	дану	продукцію	
і	регіон	від	інших.

Проаналізувавши	 цілі	 ТМ	 «Органік	 Мілк»,	 її	 цільову	 аудиторію,	 аналіз	
мотивів	 заохочення	 споживачів	 та	 факторів,	 які	 стримують	 споживачів	 до	
покупки,	 ми	 розробили	 програму	 лояльності,	 яка	 передбачає	 запровадження	
«зеленої	 картки»	 -	 бонусне	 винагородження	 для	 вищезазначених	 чотирьох	
категорій	споживачів.
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З МЕТОЮ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ НОВОГО ТОВАРУ
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Ринок	 хлібобулочної	 продукції	 носить	 характер	 масового	 попиту.	 Одним	
із	 завдань	 цього	 дослідження	 є	 вивчення	 ринку	 хлібобулочної	 продукції	
Дніпропетровської	 області,	 яке	 дозволить	 згодом	 виробити	 основні	 напрями	 у	
формування	конкурентоздатної	товарної	політики	підприємств	цієї	галузі.

На	 основі	 результатів	 дослідження	 було	 визначено	 основні	 критерії,	
якими	керуються	споживачі	при	виборі	хлібобулочних	виробів,	а	саме:	свіжість	
(34,2%),	смакові	якості	(22,	популярність	найменувань	(18,8%),	зовнішній	вигляд	
виробу	 (6,8%).	Найменша	вплив	на	споживчий	вибір	надають	такі	 інструменти	
маркетингового	 впливу,	 як	 дегустація	 (0,4%)	 і	 реклама	 (0,4%).	Що	 стосується	
виготовлення	нових	сортів	хліба,	то	більшість	споживачів	у	м.	Павлоград	та	м.	
Дніпро	 (40%)	відзначили,	що	обов›язково	спробують	нові	 сорти	хлібобулочних	
виробів.	37%	респондентів	сказали,	що	«скоріше	так,	ніж	ні».	17%	споживачів,	
може	 бути,	 спробують.	 2%	 відповіли	 «швидше	 ні,	 ніж	 так»,	 і	 4%	 не	 готові	
спробувати	 нові	 види	 хлібобулочних	 виробів.	 Це	 створює	 хороші	 перспективи	
для	випуску	і	реалізації	новинок	на	регіональному	ринку	хлібобулочних	виробів.	
Щодо	 новинок	 хлібобулочних	 виробів,	 які	 споживачі	 готові	 купити,	 серед	
запропонованих,	 якщо	 хлібозаводи	 почали	 б	 їх	 випускати	 найближчим	 часом,	
відзначені	 такі	 види,	 як:	 хліб	 «Безглютеновий»	 (48,2%);	 хліб	 «Кукурудзяний»	
(30%);	хліб	«Соєвий»	(21,8%).

https://organic-milk.com.ua/porivnyalni-pokazniki/
https://organic-milk.com.ua/porivnyalni-pokazniki/
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Виявлені	 в	 ході	 проведеного	 маркетингового	 дослідження	 переваги	
споживачів	 хлібобулочних	 виробів	 визначають	 специфіку	 ринкового	 попиту	 на	
них.	До	особливостей	ринкового	попиту	належать:

 - попит	 орієнтований	 на	 задоволення	 базової,	 первинної	 потреби,	 що	
забезпечує	життєдіяльність	членів	сім’ї;

 - попит	 формують	 окремі	 категорії	 людей,	 що	 мають	 хвороби,	 для	 яких	
споживання	хліба	або	взагалі	протипоказано	або	обмежено	спеціальними	
дієтами,	де	є	особливі	вимоги	до	хімічного	складу	хліба	і	хлібобулочних	
виробів.	

 - попит	формується	виходячи	з	таких	атрибутів	хлібобулочної	продукції,	як	
свіжість,	доступна	ціна,	зручна	упаковка,	новизна	додаткових	інгредієнтів	
і	смакових	добавок.

В	 результаті	 маркетингового	 дослідження	 ринку	 хлібобулочних	 виробів	
ПрАТ	 «Павлоградхліб»	 використовуючи	 матрицю	 Ансоффа,	 було	 виявлено	
чотири	 стратегії	 розвитку	 ринкової	 активності.	 Так	 стратегія	 розвитку	 ринку	
передбачає	збільшення	ринкової	частки,	освоєння	нових	сегментів	ринку,	нових	
магазинів	 і	 за	 допомогою	 активізації	 рекламних	 кампаній	 завоювання	 нових	
покупців.	Наступний	шлях	розвитку	(розробка	товару)	передбачає	створення	такої	
продукції	як	«Здорові»	сорти	хлібу	спрямовані	на	споживачів,	які	мають	труднощі	
із	споживання	«традиційних»	сортів	 і	розширення	асортиментної	гами	виробів,	
а	 саме	 таких	 сортів,	 як:	 Хліб	 «Безглютеновий»,	 цільовою	 аудиторією	 будуть	
прихильники	 здорового	 харчування	 та	 споживачі,	що	потребують	 спеціального	
харчування;	 	 Хліб	 «Кукурудзяний»	 його	 споживачами,	 вочевидь,	 	 будуть	
прихильники	 здорового	 харчування	 та	 «новатори»;	 наступним	 видом	 є	 Хліб	
«Соєвий»,	який	відповідає	прихильникам	здорового	та	дієтичного	харчування.

Підприємству	 ПрАТ	 «Павлоградхліб»	 	 слід	 обрати	 стратегію	 розвитку	
товару	на	ринку	–	розширювати	асортимент,	вводити	нові	найменування	хлібу	та	
хлібобулочних,	 зокрема,	спеціальних	його	видів,	орієнтованих	на	споживачів	 із	
вадами	здоров’я	і	особливим	режимом	харчування	та	підкріпити	це	відповідним	
маркетинговим	інструментарієм.

За	 М.	 Портером	 корпорація	 ПрАТ	 «Павлоградхліб»	 дотримується	
конкурентної	стратегії	лідерства	у	витратах,	оскільки	саме	цінове	лідерство	надає	
можливість	компанії	досягати	найнижчого	рівня	витрат	та	відповідно	утримувати	
лідерство	 на	 ринку.	Низька	 собівартість	 продукції	 є	 основою	 для	 відповідного	
(нижчого	за	середній	рівень)	рівня	цін.	Ідеться	про	відносно	низьку	собівартість	
порівняно	 з	 конкурентами	 і	 означає	 орієнтацію	 на	 завоювання	 більшої	 частки	
ринку,	 тобто	 наступальну	 стратегію.	 Ця	 стратегія	 базується	 на	 оптимізації	
всіх	 частин	 виробничо-управлінської	 системи:	 виробничих	 потужностей,	 які	
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використовують	 технологічні	 переваги	масштабного	 виробництва,	 рівня	 витрат	
на	 сировину,	 матеріали,	 енергоносії;	 продуктивності	 праці,	 структури	 систем	
розподілу	тощо,	тобто	орієнтуванні	на	високий	рівень	показників	ефективності	
виробництва.	 Тобто,	 ця	 стратегія	 не	 повинна	 знижувати	 інші	 показники	
конкурентоспроможності:	 якості	 виготовлення	 інших	 хлібобулочних	 виробів	
ПрАТ	 «Павлоградхліб»,	 швидкій	 доставці	 продукції	 до	 мереж	 продажу	 і	
відповідному	рівню	сервісу,	якості	продукту	надійності	та	упаковці.

Населення	 Дніпропетровської	 області	 3	 285	 626	 тис.	 жителів.	 Середня	
заробітна	 плата	 –	 11079	 грн.,	 Середня	 мінімальна	 –	 4200	 грн.,	 Середня	
максимальна	 -	 22572	 грн.	 Хлібні	 продукти	 користуються	 щоденним	 попитом	
і	 складають	 приблизно	 23%	 від	 споживчого	 кошика:	 працездатне	 населення	
-	156	кг	в	місяць	на	1	людину,	пенсіонери	 -	122	кг	на	рік,	діти	 -	103	кг	на	рік.	
Потенційними	споживачами	нової	лінії	хлібів	будуть	в	основному	люди	у	віці	від	
32	років	і	вище.	Або	ті,	хто	за	«здорове	харчування»	(спортсмени,	хворі	люди).	
Виходячи	з	соціально-економічного	ознаки	сегментації	ринку	Дніпропетровської	
області,	 більшу	 частину	 (71%)	 населення,	 що	 споживає	 хлібну	 продукцію,	
складають	 службовці	 та	 робітники.	 Визначивши	 частку	 ринку	 підприємства	
рівній	1,6%,	можна	визначити	кількість	споживачів,	 які	будуть	споживати	нову	
хлібну	продукцію	-	це	приблизно	120	тис.	жителів.

Виходячи	з	аналізу	окремих	сегментів	споживчого	ринку	дієтичного	хліба	
Дніпропетровської	області,	можна	виділити	два	цільових	сегмента:

 - жінки	 і	 чоловіки	 32-49	 років	 із	 середнім	 рівнем	 доходу,	 які	 купують	 в	
хліб	 в	 одному	 і	 тому	ж	місці,	що	 звертають	увагу	на	 зовнішній	 вигляд	
продукції	зацікавлені	спробувати	новий	вид	хліба;

 - літні	люди	(пенсіонери)	50,	хворі	люди,		що	орієнтуються	головним	чином	
на	корисні	властивості	хліба.

Виходячи	 з	 цього,	 можна	 визначити	 кількість	 основних	 споживачів	
дієтичного	хліба.	Вони	складають	близько	60%	населення,	а	це	приблизно	1	971	
375,6	тис.	чоловік.	Виробництво	хліба	в	розрахунку	на	1	особу	-	приблизно	300	
грам	на	добу.	Із	загальної	кількості	населення	3	285	626	тис.,	1	459	154	тис.	-	є	
основними	споживачами	хліба.	

Частка	 хлібопродуктів	 у	 раціоні	 населення	 України	 складає	 15%,	 що	
підтверджує	 їхній	 статус	 як	 основного	 продукту	 харчування.	 Традиційно	 цій	
галузі	приділяється	менше	уваги,	ніж	іншим,	але	будь-які	зміни,	що	відбуваються	
на	ринку	хліба	 і	хлібобулочних	виробів,	моментально	впливають	на	соціально-
політичне	життя	країни.
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Виходячи	з	виявлених	переваг	і	специфіки	ринкового	попиту,	підприємство	
має	добрі	шанси	на	успіх	нових	видів	хліба,	оскільки	вони	будуть	спрямовані	на	
задоволення	первинних	потреб	споживачів.	
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Усе	 популярнішим	 у	 світі	 стає	 тренд	 здорового	 харчування	 і,	 зокрема,	
споживання	 заморожених	фруктів	 та	 ягід,	 вітчизняний	ринок	 яких	 знаходиться	
у	стадії	 інтенсивного	розвитку.	Така	тенденція	пояснюється	зростанням	обсягів	
виробництва	 плодоовочевої	 продукції,	 прискорення	 ритму	 життя,	 підвищення	
рівня	 доходів	 населення,	 що	 спричинило	 за	 собою	 зміну	 раціону	 харчування	
споживачів.	

З	 іншого	 боку	 ринок	 органічних	 продуктів	 харчування	 є	 і	 залишається	
привабливим	сегментом	як	для	виробників,	так	і	для	ритейлу.	Зрушення,	викликані	
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споживачами,	надають	виробникам	і	роздрібним	торговцям	можливість		змінити	
себе	 і	 ринкове	 середовище	 відповідно	 до	 викликів	 сучасності.	 Нові	 органічні	
продукти	 повинні	 відповідати	 запитам	й	 очікуванням	 клієнта,	 приносити	 йому	
відповідне	 задоволення	 та	 вигоду.	 Замороження	 овочів	 і	 фруктів	 -	 це	 дуже	
перспективна	інвестиційна	ніша	в	Україні,	тому	що	створює	безліч	можливостей	
для	 фермерів	 з	 виробництва	 сировини	 для	 заморозки,	 при	 цьому	 заморожена	
органічна	продукція	буде	більш	актуальна	в	майбутньому,	коли	в	умовах	постійної	
зайнятості	 населенню	 просто	 буде	 ніколи	 приділяти	 час	 приготуванню	 сирих	
продуктів,	а	бажання	вести	здоровий	спосіб	життя	буте	все	більше	зростати.

Історично	 склалося,	 що	 споживачі	 на	 ринку	 продуктів	 харчування	
приймають	рішення,	засновані	на	таких	«традиційних	драйверах»	як	смак,	ціна	
та	зручність.	І	тільки	невелика	група	споживачів	приймає	рішення	про	купівлю,	
керуючись	іншими	факторами,	зокрема	«драйверами	змін»:	здоров›я	та	хорошого	
самопочуття,	безпеки,	соціального	впливу,	досвіду,	прозорості.	Ці	фактори	завжди	
присутні	у	свідомості	споживачів,	але	за	різноманітних	історичних	умов	мають	
різний	вплив.	За	результатами	багатьох	досліджень	виявлено,	що	«драйвери	змін»	
стають	вагомими	для	значної	кількості	опитаних	споживачів	[1].	

За	 останні	 10	 років,	 світовий	 ринок	 органічної	 продукції	 зріс	 в	 20	 разів,	
найбільшими	 європейськими	 ринками	 органічних	 продуктів	 харчування	
вважають	Німеччину	та	Францію.	За	останні	кілька	років	Україна	стала	важливим	
постачальником	 органічної	 продукції	 на	 західні	 ринки	 (у	 15	 разів	 зріс	 обсяг	
експорту	 з	 України).	 На	 зовнішніх	 ринках	 готові	 переплачувати	 до	 30%	 за	
органічні	 українські	 ягоди,	 основна	 частина	 яких	 відсилається	 до	Польщі	 (при	
цьому	Польща	 разом	 із	 Італією	 займають	 близько	 половини	 загального	 обсягу	
поставок	органічної	замороженої	ягідної	продукції	на	Євроринок).	Європейським	
трейдерам	подобається	більше	українська	органічна	ягода,	бо	смак	польської	та	
італійської	полуниці,	лохини	менш	соковитий,	більш	«пластиковий».	Українська	
ягода	 має	 дуже	 солодкий	 і	 натуральний	 смак.	 Варто	 зазначити,	 що	 українські	
фермери	 продають	 свій	 товар	 на	 30%	 дешевше	 за	 європейські,	що	 і	 породжує	
попит	серед	експортерів.

Однією	із	стабільно	зростаючих		ніш	на	ринку	органічної	ягідної	продукції,	в	
тому	числі	і	замороженої,	є	органічна	малина.	Вона	коштує	в	3–3,5	рази	дорожче,	ніж	
звичайна,	на	ринку	органічної	малини	немає	різких	сезонних	коливань	з	провалами	
в	 ціні.	 Вартість	 експортної	 закупівлі	 органічної	 ягоди	 -	 €	 2-2,5	 /	 кг,	 а	 культура	
споживання	органічної	замороженої	продукції	в	нашій	країні	ще	не	розвинена.

В	рамках	існуючих	трендів	будо	проведено	пілотне	маркетингове	дослідження	
щодо	 сприйняття	 європейськими	 споживачами	 органічної	 замороженої	 малини	
походженням	 з	 України.	 Для	 дослідження	 було	 обрано	 дві	 країни:	 Німеччина	
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–	основний	споживач	органічної	продукції	в	Європі	та	Італія	–	один	із	основних	
постачальників	ягідної	органічної	продукції	на	ринки	Європи.

Дослідження	 на	 європейському	 ринку	 було	 проведено	 у	 квітні	 2020	 року,	
під	 час	 карантину,	 пов’язаного	 з	 поширенням	 коронавірусної	 інфекції.	 Для	
проведення	дослідження	було	обрано	 інструмент	опитування	–	анкетування	(на	
мові	зазначених	країн),	яке	проводилося	методом	«сніжки»,	та	поширювалося	в	
межах	Німеччини	 та	 Італії	 за	 допомого	 онлайн	 технологій.	Перший	німецький	
респондент,	що	взяв	участь	у	анкетуванні	був	з	Мюнхена,	далі	було	охоплено		такі	
місця:	Франкфурт-ам-Майн,	Гамбург,	Мюнхен,	Берлин,	Паденборн,	Штудгард.	В	
Італії	проведення	анкетування	розпочалося	з	Ломбардії	та	поступово	розійшлося	
іншими	регіонами	країни,	зокрема	Емілія-Романья,	Сицилія,	Тоскана	та	Лігурія.

Основні	 питання	 дослідження:	 яка	 частка	 населення	 купує	 органічну	
продукцію;	чи	звертають	споживачі	увагу	на	знак	«органіка»	при	купівлі	товару;	
чи	користується	попитом	українська	заморожена	органічна	малина	на	обраних	
ринках;	де	збувається	основна	частка	української	органічної	малини,	тощо.

Як	показав	 аналіз	 літературних	джерел	 у	Німеччині	 сьогодні	 все	 більше	
молоді	 свідомо	 переходить	 на	 споживання	 органічних	 продуктів;	 кількість	
покупців	 у	 віці	 до	 30	 років,	 котрі	 надають	 перевагу	 органічним	 продуктам,	
щороку	 зростає	 в	 середньому	 на	 9%;	 22%	 німецької	 молоді	 за	 можливості	
обирають	винятково	органічну	продукцію,	ще	52%	–	купують	 її	 регулярно.	В	
цілому,	 ринок	 органічної	 продукції	 в	 Німеччині	 стрімко	 зростає	 і	 становить	
сьогодні	 близько	 10	 млрд	 євро	 на	 рік	 [2].	 За	 словами	 німецьких	 експертів,	
українська	продукція	є	високоякісною,	а	постачальники	надійними.

Як	показало	анкетування	у	Німеччині,	75%	респондентів,	що	споживають	
органічну	 заморожену	малину,	 віддають	перевагу	 українській	продукції,	 аніж	
вітчизняній.	В	основному	її	купують	жінки	в	супермаркетах.	Частота	купівель	
розділилась	 навпіл:	 половина	 респондентів	 купує	 товар	 декілька	 разів	 на	
тиждень,	інша	–	один	раз	на	2–3	місяці.

Що	стосується	Італії:	то	щороку	попит	на	органічну	продукцію	динамічно	
зростає,	 і	 насамперед	 завдяки	 мережевим	 супермаркетам.	 Продукти	 з	
органік-маркуванням	стали	доступніші	–	 тепер	 за	ними	не	потрібно	ходити	в	
спеціалізований	біомагазін,	ціна	істотно	знизилася.	При	цьому	мережі	вимагають	
спеціальних	умов	від	виробників,	забезпечуючи	хороший	обсяг	поставок.	83%	
італійських	 домогосподарств	 хоча	 б	 один	 раз	 купили	 «біо»	 в	 минулому	 році.	
Зростання	 споживання	 органіки	 є	 однаковим	 незалежно	 від	 доходу,	 лише	 в	
сегменті	«низький	рівень	доходу»	зростання	органік-споживання	не	настільки	
очевидний.	Основний	покупець	органіки	в	Італії	–	представник	35–44	років	та	
45–54	вікових	груп	[3].
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Анкетування	 зазначило,	 що	 італійські	 споживачі	 байдуже	 ставляться	 до	
українського	 товаровиробника	органічної	 замороженої	малини,	 та	 якщо	вибір	
стоятиме	 між	 італійською	 та	 українською	 продукцією,	 вони	 обиратимуть	
вітчизняну.

Дослідивши	 обидві	 країни	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 українським	
виробникам	 органічної	 малини,	 в	 тому	 числі	 і	 замороженої)	 доцільніше	
поставляти	свою	продукцію	до	Німеччини,	оскільки	тамтешні	 споживачі	раді	
вітати	 на	 лавах	 своїх	 магазинів	 українську	 заморожену	 малину,	 вважають	 її	
якісним	товаром	та	частота	покупок	говорить	про	те,	що	товар	можна	постачати	
у	 великих	 кількостях.	 Оскільки	 покупцями	 є	 жінки,	 товаровиробнику	 для	
експорту	 варто	 звернути	 увагу	 не	 тільки	 на	 зовнішній	 вигляд	 ягід,	 але	 й	 на	
дизайн	упаковки,	в	якій	споживачі	зможуть	роздивитися	ягоди.

Також	варто	наголосити	на	тому,	що	великий	бум	продажів	в	 Італії	 (та	й	
у	 всьому	 світі)	 спровокував	 коронавірус.	 Здається,	що	 органічна	 їжа	 отримує	
винагороду	від	споживачів	під	час	карантину.	Згідно	з	опитуванням,	проведеним	
Assobio	 у	 співпраці	 з	Nielsen,	 італійці	 в	 пошуках	 якості	 та	 безпеки	придбали	
набагато	більше	органічного,	ніж	у	березні	2019	р.	Органічні	фрукти	та	овочі	
зафіксували	бум	24,8%,	цифра,	яка	змушує	задуматися	враховуючи,	що	звичайні	
фрукти	 та	 овочі	 зафіксували	 +	 18,2%.	Органічно	 заморожені	 продукти	 також	
сильно	зросли	(+	44,8%)	проти	+	29,5%	від	звичайних.

В	 цілому,	 ринок	 органічних	 продуктів	 харчування	 є	 і	 залишається	
привабливим	зростаючим	сегментом	для	виробників.	Тенденції	щодо	харчування	
свідчать	про	те,	що	багато	людей	все	частіше	вважають	за	краще	харчуватися	
усвідомлено	 і	 корисно	 для	 здоров›я.	 Нові	 органічні	 продукти	 також	 повинні	
бути	 орієнтованими	 на	 клієнта	 і	 відповідати	 його	 очікуванням.	 Професійним	
виробникам	органічної	малини	варто	відкривають	нові	ринки	збуту,	розвивати	
перспективні	ніші	і	працювати	над	доданою	вартістю	малини	у	сегменті	ритейла.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Голованова	 М.А.,	 Каменєва	 З.В.	 Хижа	 В.О.	 Інтеграція	 України	 до	
європейського	 ринку	 органічної	 замороженої	 продукції.	 Маркетинг	 в	
Україні.	2019.	№	4.	C.	21–33.

2. Органічний	орієнтир:	в	Німеччині	стрімко	зростає	ринок	органічної	продукції.	
Режим	 доступу:	 URL:https://agroday.com.ua/2019/10/08/organichnyj-
oriyentyr-v-nimechchyni-strimko-zrostaye-rynok-organichnoyi-produktsiyi/.



Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó

03067, ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè 54/1,
ôàêóëüòåò Ìàðêåòèíãó ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.
Òåë./ôàêñ (+38 044) 456 9873; òåë (+38 044) 3716176; òåë. ìîá. (067) 775 85 61
e-mail: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua
https://www.facebook.com/Êîíêóðñ-Ìîëîäü-îïàíîâóº-ìàðêåòèíã-³ì-²-Òêà÷åíêà-363015517224593/

67

3. Итальянцы	 стали	 больше	 есть	 органических	 продуктов	 Режим	 доступа:	
URL:	http://look.bio/post/show/519.

УДК 658.8
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Корпорація	 «Біосфера»	 -	 виробник	 і	 дистриб’ютор	 товарів	 для	 дому	
та	 гігієни	 в	Україні.	Починаючи	 від	 2018	 року	 компанія	 входить	 до	ТОП-100	
найдорожчих	українських	брендів	[1].

Місія	 корпорації	 «Біосфера»	 полягає	 в	 тому,	 щоб	 створювати	 якісні	 та	
сучасні	 товари	 для	 дому,	 гігієни	 та	 професійного	 використання	 away-from-
home	 з	 турботою	 про	 споживача,	 робітників	 суспільство	 та	 ресурси	 планети.	
Продукція	 «Біосфери»	не	 просто	 покликана	 задовольняти	 запити	 різних	 груп	
споживачів,	 але	 і	 плекати	 позитивні	 емоції.	 Слоган	 компанії	 «Ми	 створюємо	
цінність»	 відображає	 прагнення	 нести	 інновації,	 які	 роблять	 життя	 кращим,	
комфортнішим,	 яскравішим.	 Вони	 створюють	 цінність	 у	 продуктах,	 у	
відносинах,	у	комунікаціях	з	клієнтом,	партнером,	командою	[2].

Для	запуску	лінійки	підгузків	ТМ	«Bambik»	корпорація	Біосфера	придбала	
високоякісне	 італійське	 обладнання.	 ТМ	 «Bambik»	 спрямована	 на	 ринок	
дитячих	 гігієнічних	 товарів.	 Існуючі	 лінійки	продукції	можна	 аналізувати	 в	 2	
різних	напрямках:	підгузки	та	дитячі	вологі	серветки.	Зараз	головна	мета	ТМ	
«Bambik»	 -	 заслужити	 довіру	 батьків	 до	 продукту	 та	 підтримати	 клієнтів	 під	
час	 кризи.	Тому	 здійснення	різноманітних	маркетингових	методів	 комунікації	
з	 клієнтами	 допоможе	 закріпити	 та	 розширити	 свої	 позиції	 на	 ринку.	 Щодо	
побудов	 маркетингових	 стратегій,	 ТМ	 «Bambik»	 на	 даному	 етапі	 вдається	 до	
стратегії	концентричної	диверсифікації.	Тобто,	розширення	асортименту	товарів	
чи	 послуг	 завдяки	 створенню	 товарів-додатків	 до	 існуючого	 асортименту.	 В	
нашому	випадку	–	це	дитячі	зволожуючі	серветки.

Для	ТМ	«Bambik»	цільовим	сегментом	є	жінки	17-38	років,	з	дітьми	до	5	
років,	 середнього+	рівня	доходів.	Це	сегментування	допоможе	в	майбутньому	
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вибрати	правильне	позиціонування	товару	та	досягти	маркетингових	цілей.	За	
результатами	Мінфін,	кількість	населення	жінок	з	дітьми	в	Україні	від	17	до	38	
років	 сягає	 приблизно	 9	 млн	 [3].	 Таким	 чином,	 потенційний	 сегмент	 складає	
9	000	000	осіб,	що	становить	24%	від	населення	України.

Бізнес-портфель	 ТМ	 Bambik	 (СГП	 дитячих	 вологих	 серветок	 і	 СГП	
дитячих	 одноразових	 підгузок)	 знаходиться	 на	 позиціях	 середнього	 бізнесу.	
Судячи	 з	 усього,	 існують	 позитивні	 прогнози,	 що	 привабливість	 або	
конкурентоспроможність	 ринку	 підвищиться	 в	 найближчі	 роки.	 Для	 компанії	
найбільше	 підходить	 стратегія	 вибіркового	 розвитку	 бізнесу,	 що	 включає:	
інвестування	 сегментів	 з	 низьким	 ризиком	 і	 високою	 рентабельністю;	
спеціалізація	 на	 поточному	 сегменті;	 створення	 конкурентних	 переваг.	 Таким	
чином,	проведений	аналіз	портфелю	бізнесу	підприємства	дозволив	нам	зробити	
відповідні	висновки	стосовно	окремих	СГП	та	їх	розвитку.

Вибір	 стратегії	 росту	 і	 її	 переваги:	 збільшення	 активів	 підприємства,	
інвестиційна	 привабливість,	 підсилення	 мотивації	 персоналу	 і	 керівництва,	
ефект	 масштабу	 (зниження	 вартості	 одиниць	 продукції)	 	 та	 формування	
ефективного	бізнес-портфелю.	Завдяки	стратегії	росту	відбувається	зростання	
об’ємів	 продажів,	 частки	 ринку,	 прибутку,	 розмірів	 підприємства.	 Стратегія	
проникнення	на	ринок	для	ТМ	Bambik	має	 всі	шанси	в	 реалізації	 у	 компанії.	
Дивлячись	 на	 можливості	 до	 додаткового	 інвестування,	 необхідно	 поступово	
збільшувати	 споживання	 товару	 і	 збільшувати	 покриття.	 Стратегія	 розвитку	
товару	 є	 вірогідною	 і	 компанія	 володіє	 всіма	 ресурсами	 для	 розширення	
асортименту	 магазину	 і	 введення	 нової	 категорії	 –	 багаторазових	 підгузків.	
Щодо	 стратегії	 диверсифікації	 то	 вона	 наразі	 є	 скоріше	 неможливою,	 тому	 у	
бренда	 є	 відмінні	 можливості	 зростання	 на	 поточних	 ринках	 за	 допомогою	
поточних	і	нових	товарів.	Диверсифікувати	портфель	поки	не	рекомендується.	
З	вище	приведених	досліджень,	можна	зробити	висновки,	що	ТМ	Bambik	для	
продукції	 одноразових	 дитячих	 підгузків	 буде	 використовувати	 маркетингову	
стратегію	інтенсивного	росту	–	глибоке	проникнення	на	ринок.

Якими	методами	ТМ	Bambik	буде	досягати	поставлених	цілей	в	стратегії	
інтенсивного	зросту:

 - залучення	 нових	 споживачів,	 підвищення	 лояльності	 (за	 рахунок	
покращення	 товару,	 зниження	 ціни,	 підсилення	 збутової	 системи,	
стимулювання	збуту);

 - збільшення	об’ємів	споживання	(зниження	цін,	збільшення	упаковки)	з	
допомогою	таких	маркетингових	інструментів	як	реклама	у	соціальних	
мережах,	 контекстна	 реклама,	 стимулювання	 збуту	 продукції,	
покращення	сервісу.
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Стратегія	 глибокого	 проникнення	 на	 ринок	 уособлює	 в	 собі	 збільшення	
об’ємів	 продажів,	 частки	 ринку	 та	 прибутку	 на	 існуючих	 ринках	 за	 рахунок	
існуючих	товарів.	Дану	стратегію	можна	використовувати	протягом	2021	року,	
задля	досягнення	наших	маркетингових	цілей.

Конкурентна	 стратегія	 для	 підприємства	 дозволяє	 компанії	 займати	
міцні	 позиції	 в	 конкурентному	 середовищі	 та	 забезпечує	 кращу	 із	 усіх	
можливих	 стратегічну	 перевагу	 в	 порівнянні	 з	 конкурентами.	 Також,	
щодо	 вибору	 конкурентним	 стратегій	 за	 М.	 Портером	 ТМ	 «Bambik»	 буде	
орієнтуватись	 на	 стратегію	 лідерства	 за	 витратами,	 тобто	 спрямовувати	 свій	
конкурентоспроможний	 потенціал	 на	 сучасні	 технології	 і	 обладнання,	 ефект	
масштабу,	 постійний	 пошук	 нових	можливостей,	 втілення	 нових	 технологій	 і	
методів	управління	та	підвищення	якості	продукції.

Під	час	дослідження	продукції	одноразових	підгузків	ТМ	«Bambik»	вибір	
щодо	функціональної	стратегії	був	безсумнівним	–	це	стратегія	маркетингової	
діяльності.	Адже,	ТМ	«Bambik»	нещодавно	заявила	про	себе	на	ринку	і	потрібно	
провести	систему	маркетингових	заходів	задля	завоювання	довіри	споживачів	
та	отримання	долі	ринку.	Для	цього,	було	розроблено	маркетинговий	комплекс	
4P	(табл.	1):

Таблиця 1.
Комплекс маркетингу 4Р для ТМ «Bambik»

P’s Мета Факт Рекомендації Порядок 
дій

Product

Лідерство	по	техно-
логічності	та	якості	-	
звання	найбільш	якіс-
ного	та	доступного	
підгузка	в	Україні

Лідерство	по	
якості,	але	поки	
малою	часткою	
потенційних	
споживачів

Підтримувати	
якість.	
Оновлювати	
дизайн	від-
повідно	до	
тенденцій

4

Place

Лідерство	в	дис-
трибуції	в	фор-
матах	-	інтернет	
маркет-плейси,	дис-
трибутори,	дитячі	
торговельні	мережі

Лідерство	в	
дискаунтерах	
значно	нижче,	
ніж	інших	влас-
них	торгівель-
них	марок

Почати	дис-
трибуцію	в	
дискаунтери

2
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P’s Мета Факт Рекомендації Порядок 
дій

Price
Ціна=Якість,	не	
дорожче	на	10%	за	
конкурентів

Цінове	позиціо-
нування	відпові-
дає	цільовому

Проведення	
акцій,	зниження	
вартості	за	раху-
нок	збільшення	
кількості

3

Promotion
Bambik	-	#1	за	дові-
рою	та	лояльністю	
споживачів

Недовіра	спожи-
вачів	до	нової	
марки

Продовження	
активних	реклам-
них	заходів	
(благодійні	акції,	
спонсорування	
івентів)

1

Найбільш	сильними	складовими	концепції	4Р	Bambik	для	товару	одноразових	
дитячих	підгузків	є	Product	і	Price.	Бренд	Bambik	є	лідером	в	Україні	за	якістю	і	
технологічністю	продукту.	Менш	сильні	Promotion	і	Place,	за	рахунок	наявності	на	
ринку	імпортних	брендів.	Так	само	за	рахунок	того,	що	це	власні	марки	торгових	
мереж	вони	займають	«золоті	місця»	на	полицях	та	інтернет	маркет-плейсах.
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УДК 658.8:347

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 

Катерина Ягупова 
Магістр 1 курсу 

Університету імені Альфреда Нобеля 
Науковий керівник: к.держ.упр., доц. В.М. Шевченко

В	 сучасних	 ринкових	 умовах	 підприємства	 повинні	 більше	 приділяти	
уваги	 процесу	 управління	 маркетинговою	 діяльністю,	 яка	 займається	 збутом	
та	 стимулюванням,	 рекламними	 кампаніями	 й	 дослідженнями	 маркетингу,	
управлінням	 товарами	 і	 ціноутворенням,	 тобто	 фактично	 тими	 засобами,	 які	
вливають	на	ефективність	діяльності	підприємства.

Зазначимо,	що	 підприємство	 ТОВ	 «ХАРВІС	 ІНВЕСТ»	 імпортує	широкий	
асортимент	 риби	 і	 морепродуктів,	 основними	 з	 яких	 є:	 скумбрія,	 хек,	 салака,	
кілька,	мінтай,	мойва,	нототенія,	мідії	 і	 сайра.	Ключовими	факторами	успішної	
роботи	є	надійні,	перевірені	постачальники,	кожен	з	яких	є	найбільшою	компанією	
в	своїй	галузі.	На	сьогоднішній	день	постачальники	компанії	–	це	компанії	більш	
ніж	з	40	країн	світу.	Така	широка	географія	 імпорту	пов’язана	в	першу	чергу	з	
прагненням	пропонувати	українським	споживачам	тільки	кращі	морепродукти,	а	
також	дивувати	новинками.

Однак	ринок	морепродуктів	в	нашій	країні,	як	 і	в	багатьох	інших	країнах,	
переживає	певні	труднощі.	Все	більше	і	більше	зʼявляється	проблем,	повʼязаних	
з	 екологічним	 станом	 водних	 басейнів,	 а	 як	 наслідок,	 зменшуються	 розміри	
популяцій	промислових	видів	риб,	вилови	та	розміри	квот	на	вилов.	Паралельно	
зі	 зменшенням	пропозиції	 на	 українському	ринку	 вітчизняної	 рибної	 продукції	
та	зниженням	обсягів	експорту,	імпорт	рибної	продукції	в	Україну	збільшується.	
Сьогодні	 ринку	 характерно	 загальне	 збільшення	 рівня	 цін,	 підвищення	
платоспроможного	 попиту	 на	 рибну	 продукцію	 з	 боку	 населення	 і	 збільшення	
пропозиції,	не	за	рахунок	вітчизняної,	а	за	рахунок	імпортної	продукції.	

Отже,	 результати	 аналізу	 свідчать,	 що	 подальше	 зростання	 економіки;	
збільшення	 реальних	 доходів	 населення;	 стабільність	 національної	 валюти;	
розширення	місць	реалізації	рибної	продукції;	популяризація	споживання	риби	і	
морепродуктів,	а	також	тренд	на	здорове	і	правильне	харчування	будуть	сприяти	
збереженню	або	зростанню	обсягів	споживання	морепродуктів	в	Україні	[1].	

Така	позитивна	динаміка	зростання	споживчого	ринку	потребує	особливої	
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уваги	 в	 діяльності	 ТОВ	 «ХАРВІС	 ІНВЕСТ»,	 а	 стимулювання	 збуту	 є	 однією	 з	
найважливіших	 функцій	 його	 маркетингової	 діяльності.	 Проте,	 дослідження	
господарської	 діяльності	 підприємства	 говорять	 про	 те,	 що	 керівництво	 ТОВ	
«ХАРВІС	ІНВЕСТ»	приділяє	не	значну	увагу	маркетинговій	діяльності,	навіть	не	
існує	єдиного	підрозділу,	який	би	виконував	цю	функцію.	В	штаті	підприємства	
є	 посада	 маркетолога,	 який	 разом	 з	 іншими	 фахівцями	 відділу	 збуту	 формує	
попит	 на	 товарну	 продукцію.	 Втім,	 в	 умовах	 нестабільної	 економіки	 цього	 не	
достатньо.	 Адже	 коли	 підсилення	 пріоритету	 інтересів	 споживачів	 в	 системі	
економічних	відносин	породжує	агресивну	конкуренцію	за	ринки	збуту	однією	з	
важливих	передумов	ефективного	функціювання	підприємства	стає	забезпечення	
конкурентних	переваг	в	сфері	збутової	діяльності.

В	 процесі	 написання	 роботи	 були	 виконані	 поставлені	 перед	 автором	
завдання:

 - розглянуто	теоретичні	аспекти	до	організації	та	планування	маркетингової	
діяльності	підприємства;

 - проаналізовано	маркетингове	середовище	ТОВ	«ХАРВІС	ІНВЕСТ»;
 - надано	 рекомендації	 щодо	 удосконалення	 діяльності	 маркетингової	
служби	підприємства	та	запропонувати	заходи	з	підвищення	ефективності	
діяльності	маркетингової	служби	ТОВ	«ХАРВІС	ІНВЕСТ».

В	роботі	розкрито		основні	підходи	до	організації	маркетингової	діяльності	
підприємства,	 яка	 включає	 до	 свого	 складу:	 побудову	 (вдосконалення)	
організаційної	структури	управління	маркетингом;	підбір	фахівців	з	маркетингу	
(маркетологів)	 належної	 кваліфікації;	 розподіл	 завдань,	 прав	 і	 відповідальності	
в	 системі	 управління	 маркетингом;	 створення	 умов	 для	 ефективної	 роботи	
співробітників	 маркетингових	 служб	 (організація	 їх	 робочих	 місць,	 надання	
необхідної	інформації,	засобів	оргтехніки	та	ін.);	організацію	ефективної	взаємодії	
маркетингових	служб	з	іншими	службами	підприємства.

Автором	наголошується,	що		позиція	підприємства	з	потужною	клієнтською	
базою	 дозволяє	 використовувати	 нові	 можливості	 завоювання	 частки	 ринку	
конкурентів,	 а	 також	 розширювати	 асортимент	 рибної	 продукції	 для	 своїх	
споживачів.	 Все	 це	 забезпечується	 шляхом	 розробки	 і	 правильної	 реалізації	
політики	просування	товарної	продукції	та	комунікаційної	політики	підприємства,	
що,	водночас,	потребує	удосконалення	діяльності	його	маркетингової	служби.

В	процесі	дослідження	було	запропоновано	структуру	служби	маркетингу	
на	 ТОВ	 «ХАРВІС	 ІНВЕСТ»,	 розроблено	 річний	 план	 маркетингових	 заходів	
служби,	 складено	річний	бюджет	відділу	реклами	та	медіа-план	для	реклами	в	
Інтернет-мережі	
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Результати	 дослідження	 дозволять	 ТОВ	 «ХАРВІС	 ІНВЕСТ»	 проводити	
систематичні	 дослідження	 громадської	 думки,	 опитування	 споживачів,	
урахування	їх	пропозицій;	проводити	дослідження	попиту,	з’ясовувати	переваги	
і	цінності	 споживачів	тощо.	В	кінцевому	підсумку	це	допоможить	 здійснювати	
і	 координувати	 всю	 маркетингову	 діяльність	 підприємства,	 що	 призведе	 до	
підвищення	його	конкурентоспроможності.
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БРЕНДИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВОЮВАННЯ ТА 
УТРИМАННЯ СПОЖИВАЧА

Олена Язикова 
Студентка 2 курсу магістратури, спеціальності “Маркетинг” 

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро 
Науковий керівник: к.е.н., доц. С.С. Яременко

В	даній	 роботі	 проведене	 дослідження	практичних	 аспектів	 брендингу	на	
прикладі	ПрАТ	«ВФ	Україна»,	яке	працює	на	ринку	телекомунікаційних	послуг	
України.	Кожна	послуга	чи	продукт	при	появі	на	ринку	створює	про	себе	деяке	
враження,	 негативне	 чи	 позитивне,	 воно	 виникає	 в	 будь-якому	 разі,	 як	 тільки	
споживач	дізнається	про	цей	продукт.	Ці	асоціації,	як	образне	з›єднання	окремих	
вражень	у	спільну,	яскраву	і	стійку	картину	взаємопов›язаного	уявлення	споживача	
про	послугу	чи	продукт,	його	торгова	марка	називається	брендом.	

З	 метою	 виявлення	 лояльності	 споживачів,	 було	 проведено	 дослідження	
рівня	задоволеності	послугами	компанії	в	порівнянні	з	конкурентами	за	такими	
ключовими	напрямами	 як:	 вартість	 послуг;	 набір	 тарифів	 і	 додаткових	 послуг;	
якість	 мобільного	 інтернету;	 обслуговування	 в	 телефонній	 службі	 підтримки;	
якість	голосового	зв›язку;	сайт;	особистий	кабінет	на	сайті;	мобільний	додаток;	

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
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обслуговування	в	офісах	продажів;	зрозумілість	списання;	турбота	про	клієнта;	
репутація	оператора.

В	 ході	 проведеного	 дослідження	 було	 виявлено	 такі	 основні	 проблеми:	
нечітке	 розмежування	 паралельно	 існуючих	 двох	 брендів	 –	 МТС	 та	 Vodafone,	
що	призводить	до	викривленого	рівня	лояльності	клієнтів;	зниження	лояльності	
до	 МТС	 через	 закриття	 тарифів	 для	 підключення	 приватних	 абонентів	 на	
умовах	 передоплати,	 та	 підвищення	 цін	 на	 діючі	 такі	 тарифи;	 низький	 рівень	
«імунітету»	 клієнтів,	 висока	 готовність	 до	 зміни	 оператора.	 Все	 це	 обумовлює	
поступове	зниження	довіри	клієнтів	до	підприємства,	що	призводить	до	втрати	
конкурентної	позиції	на	телекомунікаційному	ринку	України.	Для	захисту	своїх	
позицій	на	ринку	конкурентів	і	збільшення	своєї	ринкової	частки	слід	зміцнювати	
напрямок	досліджень	потреб	споживачів,	щоб	забезпечити	безперервне	розуміння	
глобальної	 ситуації	 на	 ринку	України.	Це	 буде	 гарантувати	 краще	 задоволення	
потреб	 споживачів.	 Подальші	 інвестиції	 в	 дослідження	 і	 розробку	 нових	 та	
існуючих	продуктів	і	послуг	дозволить	нарощувати	ринкові	можливості	компанії	
і	створювати	більш	широкий	горизонт	для	переходу	збільшення	клієнтської	бази.

Для	 вирішення	 вищеозначених	 проблем	 для	 Vodafone	 Ukraine	 було	
запропоновано	 наступні	 дії:	 необхідно	 вчасно,	 з	 урахуванням	 глобальних	
тенденцій	 з	 метою	 подолання	 проблем,	 виділити	 можливі	 напрямки	 розвитку	
компанії	і	для	цього	пропонуємо	впровадити	наступні	фокуси	стратегії	просування	
бренду	«Vodafone	Ukraine»	на	ринку	України:	1.	Лідерство;	2.	Digital;	3.	Краща	
роздрібна	 мережа	 магазинів.	 Інформація	 про	 стратегічні	 пріоритети	 компанії	
Vodafone	Ukraine	на	період	2019-2023	рр.	приведена	в	табл.	1.

Таблиця 1.
Стратегічні пріоритети VODAFONE на 2019-2023 рр.

Лідерство DIGITAL Краща роздрібна
мережа магазинів

ЯКІСТЬ	МЕРЕЖІ
2G	-	97%	покриття	
території	в	2019	р
3G	-	90%	покриття	
населення	в	2020-2021	
рр.
4G	-	57%	покриття	
населення	в	2019-2023	
рр.

DIGITAL	ЕКОСИСТЕМА	
ДЛЯ	МАСОВОГО	РИНКУ
My	Vodafone	-	єдиний	
gateway	для	управління	
послугами
Vodafone	Pay	-	єдиний	
gateway	для	всіх	мобіль-
них	платежів	і	розвитку

РОСТ	ДОХОДІВ	ПРИ	
ПОЛІПШЕННЯ	NPS
Використання	переваг	
Vodafone	для	розвитку	
послуг	роумінгу	і	міжна-
родних	дзвінків
Кращий	оператор	для	
мобільного	інтернету
інноваційний	оператор
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Лідерство DIGITAL Краща роздрібна
мережа магазинів

ЯКІСТЬ	БАЗИ
Відсоток	цифрових	
користувачів	-	53%	у	
2023	р
Смартфонізація	-	до	
74%	у	2023	р
Зростання	корис-
тування	мобільним	
інтернетом
СИЛА	БРЕНДА
Розвиток	власної	роз-
дрібної	мережі
Запуск	і	розвиток	
фінансових	сервісів
Зростання	показників	
іміджу	і	знання	бренду

фінансових	сервісів
Інтеграція	digital	сервісів	
в	єдину	екосистему	для	
користувача
Трансформація	доходів	від	
контент-послуг	в	digital
IMS	-	ядро	цифрової	
комунікації
КРАЩИЙ	DIGITAL-
ПАРТНЕР	ДЛЯ	БІЗНЕСУ
Лідерство	в	епоху	IоT	до	
2023	року
Розвиток	системної	інте-
грації	і	хмарних	сервісів
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ	
РІШЕННЯ
Big-data-інтелектуальний	
фундамент	для	нових	
бізнесів.

WORRY-FREE	ТАРИФИ,	
НОВІ	білінгової	
МОЖЛИВОСТІ
Скорочення	кількості	
тарифів	PrP	і	спрощення	їх	
структури
Завершення	міграції	тари-
фів	МТС	на	Vodafone	(PrP	
+	PoP)
Впровадження	PPM	/	PPD	
моделі	згідно	регулювання
Впровадження	Online	тари-
фікації	контрактних	або-
нентів	у	роумінгу

Основні	дії	компанії	Vodafone	Ukraine	на	період	2020-2021	для	подальшого	
зростання	розглянемо	в	табл.	2.

Таблиця 2.
Основні дії  Vodafone Ukraine 2020-2021 для подальшого зростання

Якість мережі Сила бренду Якість бази
Будівництво	 LTE-
мережі	 конкурент-
ного	рівня	-	2288	Б.С	
і	30%	покриття	насе-
лення	в	2020	році

Посилення	 іміджу	
бренду,	через	зростання	
іміджевих	 атрибутів	 -	
зростання	 показника	
ТОМ,	 спонтанного	
знання

Тарифи	V	&	D	для	набору	
цифрових	 користувачів	
-	 6,1	 млн.	Користувачів	
(Продовження	 дії	
тарифу	 Unlim	 3G,	
тарифні	 лінійки:	 LTE,	
РОР	 +	 міграції	 тарифів	
МТС)
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Якість мережі Сила бренду Якість бази
Досягнення	 пари-
тету	 з	 основним	
конкурентом	 по	
покриттю	3G

Добудуй	 необхід-
ного	 і	 достатнього	
покриття	2G	в	 тери-
торіях	потенціалу

Зміна	медіа-міксу:	зни-
ження	пріоритету	ООН	
на	користь	digital
Посилення	 кількості	 і	
якості	 власної	 роздріб-
ної	 мережі,	 особли-
вий	 фокуc	 в	 областях	
«Прориву»	 -	 595	 мага-
зинів	 на	 всій	 терито-
рії	 (395	 дилери	 та	 200	
монобренд)

Регіональні	 пропози-
ції	 в	 регіонах	 з	 добуду-
вати	 мережі	 -	 окремий	
тариф	 і	 для	 7	 областей	
потенціалу
Унікальні	та	інноваційні	
Digital-сервіси	для	циф-
рових	користувачів
Розвиток	 і	 стимулю-
вання	 користування	
тарифами	 на	 місяч-
них	 платежах	 (від-
хід	 від	 плати	 в	 разі	
користування)

Як	бачимо	основні	дії	щодо	якості	мережі	–	будівництво	LTE-мережі,	сила	
бренду	–	посилення	іміджу	і	зміна	медіа-міксу;	якість	бази	–	тарифи	та	Digital-
сервіси,	 які	 приведуть	 до	 зміцнення	 компанії	 на	 телекомунікаційному	 	 ринку	
України.	Для	 прискорення	 знання	 серед	 споживачів,	 необхідно	 нова	 айдентика	
бренду	 VODAFONE,	 посилення	 позиціонування	 бренду	 в	 Україні.	 Здійснення	
маркетингових	 заходів	 в	 рамках	 політики	 комунікацій	 стосовно	 покращення	
реклами,	 стимулювання	 та	 мерчандайзингу	 та	 інших	 аспектів	 організації	
діяльності	компанії	призведе	до	росту	валового	доходу	та	розширення	ринкової	
долі	підприємств	ПрАТ	«ВФ	Україна»	в	умовах	жорсткої	конкуренції.

Можна	 підсумувати,	 що	 Vodafone	 Ukraine	 є	 міцним	 гравцем	 ринку	
телекомунікацій,	має	в	своєму	арсеналі	багато	інструментів,	талановитих	фахівців	
та	напрацьований	досвід,	 але	 в	умовах	жорсткої	 конкуренції	повинно	постійно	
прагнути	до	вдосконалення	маркетингової	діяльності	та	розвитку	свого	бізнесу.
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УДК 659.111:004.738.5

РЕКЛАМА В ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ ТА ПОКРАЩЕННЯ 
КОНВЕРСІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕБ-РЕСУРСУ

Яна Янковська, 
студентка 5-го курсу Навчально-наукового   

інституту економіки та менеджменту 
Національного університету водного господарства 

та природокористування (м. Рівне) 
Науковий керівник: к.е.н. доц. Попко О.В.

В	 інтернеті	 існує	 величезна	 кількість	 реклами	 різних	 видів,	 але	 для	
популяризації	 та	 підвищення	 продажів	 товарів	 (послуг)	 визначеного	 бренду	
найпоширенішою	і	результативною	є	контекстна	реклама.	

Контекстна	реклама	в	пошукових	системах	–	реклама,	 яка	відображається	
після	 введеного	 користувачем	 пошукового	 запиту.	 Коректне	 налаштування	
конфігурацій	 такого	 типу	 реклами	 дозволяє	 створювати	 перелік	 тематичних	
оголошень,	 які	 відповідають	 ключовим	 інтересам	 потенційних	 покупців.	 З	 її	
допомогою	можна	показати	рекламне	оголошення	тим,	хто	зацікавлений	в	певному	
товарі	або	послузі	«тут	і	зараз».	Вводячи	в	пошуковий	рядок	запити,	потенційні	
покупці	шукають	в	пошукових	системах	те,	що	їм	потрібно,	тому	однією	з	переваг	
контекстної	реклами	є	те,	що	вона	буде	показана	саме	цільовій	аудиторії.	Адже	її	
зміст	підібраний	в	залежності	від	інтересів	кожного	конкретного	користувача:	які	
запити	він	вводив,	які	сайти	відвідував,	якій	тематиці	більше	приділяв														уваги	
[2,	с.	157].

Користувач,	роблячи	певний	запит	(наприклад,	«діагностика	зору»)	бачить	
відповіді	зі	словом	«реклама»	(рис.	1).
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Рис. 1. Пошуковий запит «діагностика зору» в Google (скріншот станом на 
25.02.2020)

Багато	 користувачів	 не	 звертають	 уваги	 на	 помітку	 «реклама»	 і	 заходять	
за	 посиланням,	 які	 представлені	 першими	 в	 пошуковій	 видачі.	Це	 означає,	що	
контекстна	 реклама	 спрацювала,	 а	 замовник	 отримав	 свій	 трафік.	 При	 цьому	
може	бути	врахована	не	тільки	тематика,	але	й	регіон	та	інші	фактори.	Стосовно	
показів	реклами	на	мобільних	пристроях,	то	вона	буде	результативною	тільки	в	
тому	випадку,	якщо	у	користувача	є	мобільна	версія	сайту.	Якщо	ж	її	немає,	то	
показ	необхідно	вимкнути	[4].

Рекламні	 оголошення	 відображаються	 на	 необхідних	 сторінках	 завдяки	
наявності	ключових	слів	у	налаштуванні.	Саме	тому	вони	набувають	актуальності	
в	кожному	конкретному	випадку.	Переходячи	за	посиланням	на	сайт	рекламодавця,	
користувач	може	побачити	рекламу,	яка	також	в	тій	чи	іншій	мірі	пов’язана	з	його	
інтересами	[1,	с.	7].

Збільшення	продажів	 і	 розвиток	бізнесу	–	 одна	 з	 ключових	цілей	 запуску	
рекламної	 кампанії.	 Саме	 такі	 результати	 покликані	 виправдати	 всі	 витрати	 на	
рекламу.	При	цьому,	звичайно	ж,	варто	враховувати,	що	далеко	не	кожен	відвідувач	
сайту	зробить	замовлення.

Вартість	 контекстної	 реклами	 для	 замовника	 залежить	 від	 наступних	
факторів:	тематика	розміщення;	підбір	ключових	слів	(контекстні	або	неконтекстні,	
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високо-	або	низькочастотні);	вибір	позиції	показу	оголошення	(спецрозміщення,	
1	 місце,	 динамічні	 або	 гарантовані	 покази);	 час	 демонстрації	 оголошення	
(денний	і	нічний),	робочі	або	вихідні	дні;	налаштування	геотаргетингу	(вартість	
регіональної	 контекстної	 реклами,	 як	 правило,	 є	 нижчою);	 СTR	 (показник	
ефективності)	оголошення	(високий	або	низький)	тощо.

Також	 варто	 враховувати,	 що	 вартість	 контекстної	 реклами	 визначається	
за	 акційним	 принципом,	 тобто	 у	 порівнянні	 з	 цінами,	 за	 якими	 купують	 кліки	
конкуренти.	Звичайно,	що	оголошення	рекламодавців,	що	заплатили	більшу	ціну	
за	клік,	будуть	показані	на	більш	високих	позиціях.

При	цьому	якісні	оголошення,	навіть	якщо	ціна	кліка	за	нього	встановлена	
нижче,	може	займати	більш	високу	позицію	у	видачі.	Так	відбувається	тому,	що	
системи	враховують	показник	ефективності	оголошення	(СTR).

Таким	 чином,	 контекстна	 реклама	 є	 одним	 з	 найдієвіших	 і	 недорогих	
(наприклад,	 в	 порівнянні	 з	 цінами	 в	 інших	 мас-медіа)	 рекламних	 засобів.	
Багаторазові	дослідження	показали,	що	вона	значно	збільшує	кількість	продажів.	
Контекстна	 реклама	 –	 це	 найкоротший	шлях	 для	 збільшення	 трафіку	 –	 в	 один	
клік.	Крім	того,	це	один	з	найбільш	коректних	видів	реклами,	так	як	вона	не	є	
нав’язливою	і	її	бачить	лише	той,	хто	може	бути	в	ній	зацікавлений.	Всі	ці	якості	
роблять	контекстну	рекламу	унікальним	і	затребуваним	явищем,	вигідним	як	для	
споживача	реклами,	так	і	для	рекламодавця.
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
STARTUP-ПРОЄКТУ «#FRESH LINE»

Володимир Корольков,  
Науковий керівник: проф. С.В. Ковальчук 

Хмельницький національний університет

У	ситуації	безперервних	змін	умов	функціонування	ринків,	якою	вирізняється	
сучасний	стан	глобальної	економіки,	великі	корпорації	не	встигають	за	мінливістю	
споживчих	вподобань.	Як	наслідок,	почали	виникати	нові	форми	бізнесу	з	погляду	
втілення	інноваційних	ідей,	–	startup.	Проте	статистика	успішності	startup-проєктів	
показує,	 що	 близько	 90	%	 із	 них	 завершує	 діяльність	 уже	 в	 перший	 рік	 після	
виходу	на	ринок,	що	є	результатом	як	недосконалості	продукту,	так	і	відсутністю	
методології	для	маркетингових	дій	на	кожному	із	етапів	startup-проєктів.	

Ключовим	елементом	діяльності	будь-якого	сучасного	підприємства	є	чітко	
спланована	 маркетингова	 діяльність.	 Проте,	 для	 формування	 маркетингових	
планів	(стратегічних,	тактичних	чи	оперативних)	необхідно	розуміти	теоретико-
методичне	підґрунтя	маркетингової	діяльності	у	сфері	startup-проєктів.	

Успіх	startup-проєкту	визначається	успішністю	реалізації	восьми	напрямків	
маркетингових	 задач:	 визначення	 споживача,	 аналіз	 конкурентної	 ситуації,	
технологічний	 аудит,	 аналіз	 ризиків,	 просування	 оферти,	 пошук	 грошей,	
залучення	ресурсів	та	заходи	з	розширення	бізнесу	відповідно	до	цих	напрямків	
сформовано	комплекс	маркетингових	заходів	та	інструментів,	необхідних	команді	
startup	в	процесі	реалізації	проєкту.

У	зв’язку	із	актуальністю	даного	питання	було	організовано	та	проведенно	
маркетингове	досліджень	ринку	питної	води	України	та	мотивацій	потенційних	
споживачів	для	запровадження	startup-проєкту	«#FRESH	LINE».

Також	 розроблено	 структурно-логічну	 схему	 реалізації	 startup-проєктів	
на	 промисловому	 ринку,	 що	 складається	 з	 наступних	 етапів:	 генерація	 ідеї,	
маркетинговий	 аналіз	 startup-проєкту,	 планування	 startup-проєкту,	 фінансово	 –	
економічний	аналіз	та	оцінка	ризиків,	комерціалізація	startup-проєкту,	організація	
startup-проєкту	 та	 аналіз	 ефективності	 його	 реалізації,	 заходи	 з	масштабування	
бізнесу.

Проблема	забезпечення	населення	України	якісною	питною	водою	з	кожним	
роком	 ускладнюється,	 стає	 більш	 гострою.	 Адже	 практично	 всі	 поверхневі	
джерела	 водопостачання	 України	 впродовж	 останніх	 десятиліть	 інтенсивно	
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забруднювались,	а	на	сьогоднішній	день	для	питного	водопостачання	в	Україні	
використовуються	саме	поверхневі	та	підземні	прісні	води.	Тому	на	сьогоднішній	
день	являється	актуальним	купувати	бутильовану	воду,	якість	якої	перевірено	та	
затверджено.

Визначено,	що	на	сьогоднішній	день	основна	місія	startup-проєкту	«#FRESH	
LINE»	полягає	у	забезпеченні	людей	очищеною	та	збалансованою	питною	водою,	
для	ведення	активного	та	здорового	способу	життя.	Продукти	і	послуги	компанії	
спрямовані	 на	 благо	 людей	 і	 покращення	 якості	 життя.	 Комерційна	 діяльність	
побудована	 на	 основі	 впровадження	 інновацій,	 економічного	 росту	 і	 високої	
прибутковості.

Тому	 для	 кращого	 розуміння	 своєї	 аудиторії	 та	 свого	 цільового	 сегменту	
було	 вирішено	 провести	 маркетингові	 дослідження,	 які	 умовно,	 можна	
розділити	на	декілька	послідовних	етапів.	При	цьому	враховано,	що	маркетинг	
–	це	повторюваний	цикл	заходів	для	постійної	адаптації	діяльності	компанії	до	
мінливих	умов	зовнішнього	середовища.

Визначено,	 що	 на	 першому	 етапі	 дослідження	 нашого	 startup-проєкту		
необхідно	 провести	 маркетингові	 дослідження,	 які	 складаються	 з	 дослідження	
ринку	 та	 аналізу	 власних	 можливостей	 фірми.	 Мета	 дослідження	 розглянути	
ринок	мінеральної	води,	який	працює	в	середньому	ціновому	сегменті.	Об’єктом	
даного	конкретного	дослідження	є	споживачі,	а	предметом	–	поведінка,	мотивація	
і	 переваги	 споживачів.	 Враховуючи	 всі	 фактори	 було	 обрано	 такий	 кількісний	
метод	маркетингових	досліджень,	як	інтернет	анкетні	опитування.

За	допомогою	зазначених	досліджень	було	вирішено	багато	завдань,	серед	
яких	визначеність	із	майбутнім	сегментом	ринку,	чи	в	змозі	продукт	startup-проєкту	
зацікавити	споживачів,	наскільки	важливим	та	цікавим	для	них	є	придбання	саме	
цього	товару	і	тощо.	

За	результатами	попередніх	етапів	процесу	маркетингових	досліджень	для	
startup-проєкту	 «#FRESH	 LINE»	 було	 обрано	 стратегії	 на	 яких	 має	 базуватися	
проект.

Дослідження	 ринку	 питної	 води	 виявили,	 що	 потенційні	 та	 реальні	
споживачів	 Хмельницької	 області	 та	 України	 в	 цілому	 на	 сьогоднішній	 день	
дбають	 про	 здоров’я	 людини	 та	 турбуються	 про	 нього,	 що	 стає	 все	 більш	
важливим	купівельним	фактором	серед	українських	споживачів.	Це	проявляється	
у	респондентів	у	бажанні	споживати	якісний	продукт	(близько	68	%).	

Зважаючи	на	виявлені	тенденції,	а	також	результати	проведених	досліджень,	
були	зроблені	висновки	та	запропонувати	певні	стратегічні	заходи.	

Відповідно	 до	 проведеного	 опитування	 були	 сформовані	 психографічний	
профіль	споживача.	В	контексті	якого	розглянуто	два	цільові	сегменти:
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Перший	сегмент	«Просунуті»	–	це	молоді	особи	у	віковій	категорії	від	18	
до	 25	 років.	Переважно,	 це	 споживачі,	 які	ще	навчаються	 у	 вищих	навчальних	
закладах,	 або	 вже	 навіть	 починають	 будувати	 свою	 кар’єру.	 Цей	 сегмент	
молодих,	сучасних	та	прогресивних	людей,	які	полюбляють	експериментувати,	
надають	перевагу	новим	виробам,	а	також	невідомим	ще	торговельним	маркам	
та	 часто,	 навіть,	 не	 дивлячись	 на	 їхню	 ціну.	 Споживачі	 із	 цього	 сегменту	
враховуючи	основний	вік	ведуть	активний	спосіб	життя,	серед	якого	і	заняття	у	
спортивних	секціях	і	танці	і	різні	оздоровчі	секції,	відповідно	споживати	денну	
норму	природньої	мінеральної	води	є	для	них	модним	трендом.	Але	деякі	все	
одно	 є	 недостатньо	 поінформовані	 та	 обізнані	 щодо	 властивостей	 та	 користі	
споживання	мінеральної	води.	

Другий	 сегмент	 «Прагмати»	 –	 це	 особи	 вікової	 категорії	 від	 33	 до	
45	 років.	 Це	 люди,	 які	 вже	 знайшли	 себе	 в	 цьому	 життя	 і	 знаходяться	 у	
стабільному	становищі,	як	правило,	на	піку	власної	кар’єри.	Цей	сегмент	можна	
характеризувати	 постійним	 попитом.	 Первинною	 ціллю	 купівлі	 природньої	
мінеральної	води	даного	типу	покупців	є	потреба,	що	виражається	у	особливих	
смаках	та	уподобаннях,	а	також	розуміння	ціни	здоров’я.	Це	люди	із	середнім	та	
вище	середнього	рівнем	достатку,	переважно	сімейні,	з	вищою	освітою.	Люди	
із	даного	сегменту	є	частково	обізнані	у	маркуванні	питної	бутильованої	води,	
проте	не	мають	чіткого	уявлення	про	переваги	тієї	чи	іншої	марки	виробника.	

Визначившись	із	тим,	що	працювати	доведеться	в	двох	окремих	сегментах,	
які	 відрізняються	 за	 профілем,	 засоби	 комунікації	 і	 подача	 інформації	 в	 них	
мають	відрізнятися.

Визначено,	 що	 основним	 способом	 маркетингового	 просування	 startup-
проєкту	«#FRESH	LINE»	буде	–	інтернет	маркетинг.	Таким	чином	можна	буде	
привернути	увагу	великої	аудиторії.

Розроблено	дизайн	пляшок,	 які	 стануть	 в	нагоді	не	лише	для	людей,	 які	
хочуть	втамувати	спрагу,	а	і	 	люблять	збиратися	компанією	на	відпочинок	або	
для	людей	які	полюбляють	займатися	спортом	під	улюблені	треки,	або	просто	
люди	які	хотіли	би	насолодитися	не	лише	смаком	якісної	води,	а	і	відчути	смак	
топінгів	 адже	 у	 нижню	 частину	 яка	 знімається	 можна	 залити	 різні	 топінги.	
Таким	чином,	споживач	отримує	максимум	користі	та	функцій	лише	від	однієї	
речі.

Наукова	 новизна	 одержаних	 результатів	 полягає	 у	 тому,	 що	 реалізація	
startup-проєкту	«#FRESH	LINE»	є	саме	тим	інноваційним	товаром,	який	завдяки	
змінам	в	дизайні	та	функціоналі	буде	просувати	не	лише	якісну	мінеральну	питну	
воду,	 але	 і	 додаткові	 функціональні	 зручності.	 Пляшка	 (інноваційна	 упаковка)	
складається	з	двох	основних	частин:	1)	місткість	із	мінеральною	водою;	2)	з’ємний	
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контейнер,	 в	 якому	може	 розміщуватися	фруктовий	 наповнювач	 без	 цукру	 для	
людей,	які	ведуть	здоровий	спосіб	життя	та	хочуть	отримати	максимум	смаку	та	
якості,	або	інші	аксесуари.
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e-mail: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

https://www.facebook.com/Êîíêóðñ-Ìîëîäü-îïàíîâóº-ìàðêåòèíã-³ì-²-Òêà÷åíêà-363015517224593/
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Îрганізаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової 
студентської конференції «Молодь опановує маркетинг»

 ім. Ігоря Ткаченка

Голова оргкомітету: Ірина Ëилик, ïðåçèäåíò ÃÎ «Óêðà¿íñüêà 
àñîö³àö³ÿ ìàðêåòèíãó», ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó «Ìàðêåòèíã â 
Óêðà¿í³», äîöåíò, êàôåäðà ìàðêåòèíãó ³ì. àêàäåì³êà Àíàòîë³ÿ Ïàâëåíêî 
ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà

×лени журі: 
Ірина Ëилик  – ïðåçèäåíò ÃÎ «Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó»,  
ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó «Ìàðêåòèíã â Óêðà¿í³», äîöåíò, êàôåäðà 
ìàðêåòèíãó ³ì. àêàäåì³êà Àíàòîë³ÿ Ïàâëåíêà ÄÂÍÇ ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà 
Ãåòüìàíà

Ñвітлана Винославська - Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Êàíòàð 
Óêðà¿íà   

Íадія Ëінцова – âëàñíèê àãåíö³¿ Umbrella Research

Íадія Крячок – ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÏ «ÖÌÔ² «Ìåä³êàë Äàòà 
Ìåíåäæìåíò»

Îлена Ïопова – äèðåêòîð êîìïàí³¿ InMind

Антон  Ïігіда – DP manager êîìïàí³¿ Êàíòàð Óêðà¿íà 

Îксана ×ерненко – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðîìèñëîâîãî 
ìàðêåòèíãó ÍÒÓÓ «ÊÏ²»

Îксана ßøкіна – ïðîôåñîð êàôåäðè ìàðêåòèíãó Äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà ïîë³òåõí³êà», äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê 

Організаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової
конференції «Молодь опановує маркетинг»

Голова оргкомітету: Ірина Лилик, генеральний директор ВГО «Українська асоціація маркетингу»,
головний редактор журналу «Маркетинг в Україні», доцент, кафедра маркетингу ДВНЗ 
КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана
Члени оргкомітету:
Олександр Шафалюк, декан факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана, професор
Олександр Дима, заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, доцент

Члени журі: 
Микола Чурилов – член Ради УАМ, доктор соціологічних наук, професор, генеральний директор 
ТОВ TNS Україна
Ірина Лилик  – генеральний директор ВГО «Українська асоціація маркетингу», заступник голов-
ного редактора журналу «Маркетинг в Україні», доцент кафедри маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана
Світлана Гостілова  – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», директор з маркетингу 
компанії ВС-БІЛД
Михаил Гафуров – спеціаліст відділу по роботі з клієнтами компанія АСНільсен
Олександр Дима – заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу 
ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, доцент
Кривяк Анастасія – спеціаліст відділу аналітики АСНільсен
Іван Любарський – директор компанії IRS Group
Володимир Паніотто – віце-президент ВГО «Українська асоціація маркетингу», доктор філософ-
ських наук, директор КМІС, професор Університету «Києво-Могилянська Академія»
Олена Попова – директор компанії InMind
Ірина Решетнікова – доктор економічних наук, профессор, кафедра маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана
Олег Синаюк – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», президент Нью Імідж  Груп 
(м. Харків)
Михайло Сокол – директор компанії "Богдан Інтер"
Єгор Ткаченко – магістр наук з маркетингу бізнес-школи Колумбійського університету, 
Нью-Йорк, США 
Олександр Федоришин  – член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», кандидат психоло-
гічних наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Юрій Щирін – генеральний директор Агенції Індустріального Маркетингу

Мета конкурсу: створення умов для студентів спеціальності “маркетинг”, а також для виклада-
чів, отримувати інформацію про якість знань, та порівнювати їх з тим, які знання сьогодні вима-
гає ринок праці; отримати можливість визначити лідера і обмінятися прогресивними методи-
ками та інформацією, підтримати талановиту молодь.

Вимоги до наукових праць:

Наукова праця має бути спрямована на висвітлення результатів конкретних наукових дослід-
жень. 

� назвати джерела одержання інформації та по можливості описати методику збирання
й обробки первинної маркетингової інформації

� аргументувати причини, що спонукали аналізувати саме ці дані;
� акцентувати увагу на статистичні методи, за допомогою яких було проаналізовано

результати, і обґрунтувати потребу використання саме цих статистичних методів;
� особливу увагу автор зобов’язаний звернути на коректність інтерпретації й узагаль-

нення даних.

Наукова праця описує методику збирання даних чи їх обробку.
� порівняти цю методику з добре відомими в практиці маркетингових досліджень мето-

диками;
� показати галузі застосування даної методики та її оригінальність;
� описати переваги і вади даної методики;
� проаналізувати досвід застосування даного методу в практиці маркетингових дослід-

жень.

Наукова праця аналізує сегменти ринку.
� показати й обґрунтувати доцільність вибору інформаційного джерела;
� проаналізувати ступінь повноти використовуваної автором інформації;
� описати й обґрунтувати доцільність використання застосовуваних методів аналізу

інформації;
� особливу увагу автор зобов’язаний звернути на коректність інтерпретації й узагаль-

нення даних.

Наукова праця повинна бути невеликою за обсягом (35-45 стор.), оригінальною, без “води” й
абстрактних міркувань. Оцінюватиметься не кількість, а якість роботи.

Робота має подаватися у електронному вигляді на адресу: umaukr@mail.ru, з рецензією науко-
вого керівника. До роботи надається презентаційна версія  зроблена в програмі PP. 

www.uam.in.ua
http://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853

https://www.facebook.com/groups/doronin/
http://vk.com/club57529228

Організаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової
конференції «Молодь опановує маркетинг» ім. Ігоря Ткаченка

Голова оргкомітету: Ірина Лилик, президент ГО «Українська асоціація маркетингу»,  головний 
редактор журналу «Маркетинг в Україні», доцент, кафедра маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана
Члени оргкомітету:
Олександр Шафалюк, декан факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, професор
Олександр Дима, заступник декана факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 
професор

Члени журі: 
Микола Чурилов – член Ради УАМ, доктор соціологічних наук, професор, генеральний директор 
ТОВ TNS Україна
Ірина Лилик  – президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу»,  головний редактор журналу 
«Маркетинг в Україні», доцент кафедри маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Олександр Дима, заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана, доцент
Володимир Паніотто – віце-президент ВГО «Українська асоціація маркетингу», доктор 
філософських наук, директор КМІС, професор Університету «Києво-Могилянська Академія»
Олена Попова – директор компанії InMind
Олег Синаюк – член Ради ГО «Українська Асоціація Маркетингу», президент Нью Імідж  Груп 
(м. Харків)
Михайло Сокол – директор компанії “Богдан Інтер”
Єгор Ткаченко – магістр наук з маркетингу бізнес-школи Колумбійського університету, 
Нью-Йорк, США 
Олександр Федоришин  – член Ради ГО «Українська Асоціація Маркетингу», кандидат 
психологічних наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Дмитро Чуприна – спеціаліст відділу аналітики АСНільсен
Юрій Щирін – генеральний директор Агенції Індустріального Маркетингу

Організаційний комітет Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції 
«Молодь опановує маркетинг» ім. Ігоря Ткаченка

Голова оргкомітету: Ірина Лилик, президент ГО «Українська асоціація маркетингу», головний 
редактор журналу «Маркетинг в Україні», доцент, кафедра маркетингу ім. академіка Анатолія Павленко 
ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Члени оргкомітету:
Олександр Шафалюк, декан факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, професор, 
доктор економічних наук
Олександр Дима, заступник декана факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 
професор, доктор економічних наук

Члени журі: 
Микола Чурилов – член Ради УАМ, доктор соціологічних наук, професор, генеральний директор 
Kantar в Україні
Віталій Брик – директор зі стратегічного розвитку Україна&Біларусь Nielsen 
Володимир Паніотто – віце-президент ГО «Українська асоціація маркетингу», доктор філософських 
наук, директор КМІС, професор Університету «Києво-Могилянська Академія»
Зоя Харитонова – директор Yasno Research & Consulting Group
Ірина Лилик  – президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу»,  головний редактор журналу 
«Маркетинг в Україні», доцент, кафедра маркетингу ім. академіка Анатолія Павленко ДВНЗ КНЕУ  
ім. Вадима Гетьмана
Надія Лінцова – власник агенції Umbrella Research
Оксана Черненко – старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ»
Оксана Яшкіна – професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного 
університету, доктор економічних наук 
Олександр Дима – заступник декана факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 
професор, доктор економічних наук
Олександр Федоришин  – член Ради ГО «Українська Асоціація Маркетингу», кандидат психологічних 
наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Олена Попова – директор компанії InMind
Світлана Потоцька – генеральний директор компанії  Millward Brown АРМІ – Marketing  Ukraine



Ñïîíñîðè

Міністерство освіти і науки України
Київський Національний
економічний університет

Українська Асоціація Маркетингу
Компанія TNS Ukraine

Iíôîðìàöiéíèé 
ñïîíñîð

®

Ігор Ткаченко

4 òðàâíÿ 1956 – 13 ñ³÷íÿ 2006

²ãîð Ãðèãîðîâè÷ Òêà÷åíêî íàðîäèâñÿ 
4 òðàâíÿ 1956 ðîêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó 
ðîäèí³ íàóêîâö³â. Ó 1979 ðîö³ çàê³í÷èâ 
Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò çà 
ôàõîì ³íæåíåð ñèñòåìîòåõí³ê. Ïðà-
öþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì â 
²íñòèòóò³ ³ì. Ïàòîíà.

Âðîäæåíà åíåðã³éí³ñòü ñïîíóêàëà 
²ãîðÿ Òêà÷åíêà ùå ó 1992 ðîö³ ñòâîðè-

òè îäíó ç ïåðøèõ â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó á³çíåñ³ ðåêëàìíó êîìïàí³þ 
– òàê íà ðèíêó ç’ÿâèëîñÿ ï³äïðèºìñòâî «Êîíñàëòèíã Óêðà¿íà». Íà äàíèé 
ìîìåíò ó ÂÀÒ «Êîíñàëòèíã Óêðà¿íà» âõîäèòü áëèçüêî 70 êîìïàí³é.

Ó 1997 ðîö³ ²ãîð Òêà÷åíêî âïåðøå ïðåäñòàâèâ â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó ï³ïë-
ìåòðè÷íó ïàíåëü: ñïî÷àòêó ó Êèºâ³, ïîò³ì – ïî âñ³é Óêðà¿í³.

²ãîð Òêà÷åíêî áóâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â êîìïàí³¿ ÒÎÂ «Òåéëîð Íåëüñîí 
Ñîôðåç Óêðà¿íà» íèí³ â³äîìó ÿê Kantar â Óêðà¿í³. Éîãî îñòàíí³ ðîêè 
æèòòÿ áó- ëè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ö³ºþ êîìïàí³ºþ, ³ â³í áàãàòî çðîáèâ äëÿ ¿¿ 
ðîçâèòêó òà ïðîöâ³òàííÿ.

Ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿í-
ñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàðêåòèíãó» ²ãîð Òêà÷åíêî áóâ îäíèì ç íàòõíåííèê³â ¿¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ³í³ö³àòîðîì áàãàòüîõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê 
â³ò÷èçíÿíîãî ìàðêåòèíãó, ïðîñóâàííÿ öèâ³ë³çîâàíèõ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³ 
òà çàñàä äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿.

Â³í º îäíèì ç òèõ, êîìó â³ò÷èçíÿí³ ìàðêåòîëîãè çàâäÿ÷óþòü ðîçðîáêîþ 
òà ïðèéíÿòòÿì Ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü ÓÀÌ.

²ãîð Òêà÷åíêî – îäèí ç ³í³ö³àòîð³â òà îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó ñòóäåíò-
ñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò «Ìîëîäü îïàíîâóº ìàðêåòèíã».

Ìàðêåòîëîãè Óêðà¿íè çàâæäè øàíóâàòèìóòü ïàì’ÿòü ²ãîðÿ Òêà÷åíêà.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ІЗ МАРКЕТИНГУ ІМ. ІГОРЯ ТКАЧЕНКА 




