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МІЖВУЗІВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇКОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ «МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ»
ім. Ігоря Ткаченко

22-23 травня 2015 року м. Київ, проспект Перемоги 54/1,
головний корпус ДВНЗ КНЕУ,  ауд.334 

22 травня
9.30-10.00 – Реєстрація учасників конференції
10.00-10.15 – Вітальне слово Президента Української асоціації маркетингу, рек-
тора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана академіка Анатолія Павленко
10.15-10.30 – Вітальне слово генерального директора компанії TNS в Україні
проф. Миколи Чурилова
10.30-11.00 – Нагородження переможців конкурсу Молодь опановує маркетингу
імені Ігоря Ткаченко
11.00-11.20 – Перерва на кава-паузу

Виступи учасників конференції
11.20-11.35  Емма Аракелян Маркетингове дослідження факторів, які впливають на спо-
живчу поведінку при виборі кофеїні
11.35-11.50 – Анастасія Барановська Дослідження тенденцій на ринку сонячної енерге-
тики України. Сегментація ринку
11.50-12.05 – Марина Білан Маркетингове дослідження ринку комерційного автотранс-
порту України
12.05-12.20 – Алевтина Вовчук  Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг м.
Дніпропетровська з метою відкриття ресторану
12.20-12.35 – Ольга Волощенко Дослідження ефективності комунікаційної діяльності рес-
торану «Соборний»
12.35-12.50 – Альона Говтвяниця Перспективи застосування лізингу автомобільними
компаніями на ринку малого та середнього бізнесу
12.50-13.00 – Анастасія Дрозденко Дослідження  лояльності споживачів роздрібної тор-
гової мережі

13.00 -14.00 Обід

14.00-14.15 – Олександра Іванова Маркетингове дослідження уподобань споживачів з
метою створення рекламного агентства 
14.15-14.30 – Іванна Калюжна Політика просування АТ «Ощадбанк» у Хмельницькому
регіоні: стан та шляхи її покращення
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14.30-14.45 – Тетяна Ковальчук Оцінка доцільності виходу ТОВ «НВП «ІМВО» на ринок з
новим товаром 
14.45-15.00 – Олена Бузовська, Дар'я Іванова, Сергій Мартиненко, Олена
Фомюк, Людмила Чебан. Комплексне дослідження ринку шампунів в Україні та висунення
гіпотези щодо випуску нового шампуню на вітчизняному ринку
15.00-15.15 – Катерина Конак Розробка маркетингової стратегії підприємства на ринку
ароматизації
15.15-15.30 – Алла Кострубська Стратегічний підхід реалізації маркетингового менедж-
менту на підприємстві
15.30-15.45 – Михайло Левченко Коригування збутової політики на ринку світлотехнічно-
го обладнання
15.45-16.00 – Поліна Лихман, Тетяна Гончар. Маркетингове дослідження для підпри-
ємства сфери послуг на етапі виходу на ринок
16.00-16.15 – Ольга Мельникова  Аналіз конкурентоспроможності медичного центру
«Біоплюс» м. Києв
16.15-16.30 – Аліса Мосендз Дослідження маркетингового середовища підприємства для
виведення нового товару на ринок дитячої гігієни України
16.30-16.45 – Олена Гуліна Особливості маркетингу у сфері послуг
16.45-17.00 – Каріна Павлюк Дослідження профілю споживача слабоалкогольних напоїв з
метою розробки засобів протидіючого маркетингу
17.00-17.15 – Маргарита Піун Визначення потенціалу та перспектив розвитку ринку орга-
нічної продукції в Україні
17.15-17.30 – Олена Тарасенко Репозіціонування товару ТОВ «ВЕНЕТО» на ринку меблів 
17.30-17.45 – Інна Пасічник Маркетингове дослідження практичного досвіду застосуван-
ня маркетинг-менеджменту на машинобудівних підприємствах
17.45-18.00 – Віра Ільницька-Стишук Вивчення моделей поведінки споживачів підпри-
ємства та чинників, які впливають на покупців
18.00-18.15 – Мар’яна Лилик Розробка класифікації для вибору конкурентних груп неко-
мерційних організацій
18.15-18.30 – Наталія Жмака, Анастасія Шевченко Дослідження світового ринку рос-
линного масла
18.30-18.45 – Владислав Дорохов Ринкові дослідження товарної групи «шоколадні цукер-
ки в коробках», виробництва ТОВ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СОЛОДКИЙ СВІТ»
18.45-19.00 – Катерина Пастбіна Оцінка іміджу комерційного банку у сегменті фізичних
осіб

23 травня
10.00-14.00 Відвідування Першої Розважальної Зони Дрім Таун 
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УДК 658.8

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ КОФЕЙНИ

Аракелян Эмма 
Студентка 3 курса специальности «Маркетинг»

Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля
Научный руководитель: С.С. Яременко, к.э.н., доцент кафедры маркетинга

На современном этапе развития Украины рынок кофе является одним из
наиболее активно растущих рынков пищевой сферы. В последние годы он
демонстрировал стабильный рост на уровне 10-40% в год. По уровню потреб-
ления кофе Украина находится ниже уровня среднестатистического мирово-
го потребления (1,2 кг кофе на человека), и уровня потребления наших евро-
пейских соседей (на одного человека в Европе приходится в среднем 5-6 кг
кофе в год). Так что, можно констатировать, что рынок кофе в Украине имеет
значительный потенциал развития, и еще не достиг точки своего насыщения
[1-3]. 

Бурный рост объемов потребления кофе, благодаря которому Украина в
период с 2000 по 2012 год являлась мировым рекордсменом, закончился [2]. 

Появление сетевых кофеен в Украине – не такое давнее явление, тем не
менее, такие заведения уже не первый год пользуются большой популярнос-
тью. Активно развиваются такие направления как мини-кофейни, мобиль-
ные кофейни, основная часть кофейных автоматов поставляется из стран
Европы. Это объясняется тем, что открытие таких точек подразумевает низ-
кие затраты и довольно высокую рентабельность.

Целевая аудитория кофеен очень разнообразна. В её составе и учащиеся
школ, и студенты, и работающие люди (с разным уровнем дохода), и пожи-
лые люди. В кофейню ходят большинство в независимости от пола, возраста,
принадлежности к социальной группе, статуса. Кофейни одинаково доступ-
ны и интересны для всех слоёв общества. В кофейне человек готов оставить
денег больше, чем в заведении фаст-фуда, но меньше, чем в ресторане.

С целью изучения потребительских предпочтений и выявления факторов,
влияющих на выбор кофейни, было проведено маркетинговое исследование.
Методом исследования, который использовался для сбора первичной
информации, был опрос. Характеристики выборки: молодые люди в возрас-
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те от 15 до 45, которые непосредственно посещали сеть кофеен «Friends’
Time» или, которые соглашались поучаствовать в опросе. 

Исследование проводилось в течение апреля 2014 года. Приведем основные
результаты: около 52% опрошенных бывают в кофейнях несколько раз в месяц,
35% - почти каждый день, 20% - раз в неделю. Число тех, кто впервые зашел в
кофейню, совсем невелико, около 3%. Это может означать, что круг любителей
провести свое время в кофейне практически сложился. 39% респондентов посе-
щают кофейни в разное время, 26% - вечером, 16% опрошенных - во время
обеда. Утро же, как отдельный вариант ответа, оказалось на самом последнем
месте (4%). Складывается впечатление, что для большинства жителей города
кофейни не стали тем местом, куда можно забежать перед началом рабочего
дня, чтобы выпить кофе. Они по-прежнему остаются неким элементом досуга.
Также потребители указали на факторы, которые влияют на их выбор той или
иной кофейни. Наибольшее влияние (64%) имеет меню, с небольшим отстава-
нием были отмечены месторасположение (42%) и цена (34%), скорость обслу-
живания (30%) и вежливость персонала (26%).

На основе результатов исследования, можно сказать, что кофейня – это
отличный способ провести встречу или романтическое свидание, встретится со
старыми друзьями или коллегами по работе. За последние два-три года кофей-
ни в Украине успели вырасти в социокультурное явление. Кофе, как напиток
перестал быть просто утилитарным утренним стимулятором и стал спутником
времяпрепровождения совершенно европейского типа: особая атмосфера,
тихая музыка, десятки сортов кофе и т.д. Однако, помимо всего этого, кофейни
являются бизнесом не только успешным, но и обладающим сегодня гигантским
потенциалом развития. Кроме этого, деятельность кофеен, направленная на
улучшение качества обслуживания и разработку новых идей развития кофеен,
которые будут интересны клиентам, и привлекать новые сегменты, будет спо-
собствовать закреплению на рынке и усилению своих рыночных позиций, а
также повышать конкурентоспособность кофейни. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Официальная страница Исследовательской компания Research &

Branding Group [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.4p.ru/
2. Маркетинговые исследования в Украине [Електронный ресурс] /

Режим доступа: http://marketing-ua.com/
3. Український діловий портал / Офіційна сторінка журналу

«Компаньйон» [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.companion.ua/
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УДК 339.138

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ СОНЯЧНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ.  СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

Барановська Анастасія, 
студентка 5-го курсу факультету менеджменту та маркетингу

НТУУ «КПІ»
Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. Базь М.О.

Забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства та гідної
якості життя насе-лення значною мірою залежить від надійності й ефектив-
ності функціонування інфраструктури постачання паливно-енергетичних
ресурсів, зокрема електричної енергії. Одним з чинників забезпечення стало-
го розвитку енергетики є використання відновлюваних джерел енергії. 

Актуальність теми пов’язана із зростаючим інтересом до відновлювальних
та екологіч-но-чистих джерел енергії. Питання зниження енергозалежності
через формування ефективної програми енергозбереження та розвитку від-
новлювальної енергетики України відноситься до стратегічно важливих, які
потребують нагального вирішення.

Постановка проблеми. Криза в паливно-енергетичному секторі вимагає
негайних шляхів її нейтралізації, що обумовлює як одним з пріоритетів у
вирішенні даної проблематики сприяння розвитку підприємств відновлю-
вальної енергетики, до яких відноситься і сонячна енергетика. 

Основні результати. Сонячна енергетика, яка є предметом даного марке-
тингового дослі-дження, стала однією з галузей, яка найбільш динамічно
розвивається як в світі, так і Україні. На ринку склалися сприятливі умови
для розвитку промислового виробництва сонячної елект-роенергетики та її
технічних засобів. Навіть нинішні економічні труднощі не позначилися на
зростанні даного ринку. Достатня кількість сумарної сонячної радіації, подат-
кові заохочення, привабливий тариф, ряд урядових та міжнародних програм,
у поєднанні із загальним зростан-ням цін на енергоносії, дозволяє Україні
розвивати проекти в галузі сонячної енергетики за ра-хунок власного вироб-
ництва. Досягнення не змушують на себе чекати. Станом на грудень 2014
року потужність сонячних електростанцій України сягнула близько 582 МВт,
що становить 1,06% в сукупному енергобалансі, а розвиток цієї галузі відне-
сено до пріоритетних національ-них проектів.

Використовуючи дослідження мотивацій споживачів, та на основі вибра-
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них змінних сег-ментування і критеріїв для сегментування визначено п’ять
основних сегментів ринку:

� великі наземні ФЕС ("сонячні парки");
� середні наземні ФЕС потужністю до 2 МВт;
� комерційні дахові ФЕС потужністю 10 – 250 кВт;
� промислові дахові ФЕС потужністю 10 – 250 кВт;
� приватні дахові ФЕС до 10 кВт.
Аналіз зарубіжних джерел інформації підтверджує правильність вибраної

моделі сегмен-тування ринку. В той же час, виявлено деяку невідповідність
світовим тенденціям, а саме бурх-ливий розвиток сегментів наземних ФЕС,
на відміну від дахових. 

Експерти ринку прогнозують в найближчі роки поступове зниження обся-
гів в сегменті великих наземних ФЕС ("сонячних парків"), стабільний розви-
ток сегменту наземних ФЕС середньої потужності та збільшення інсталяцій в
сегментах дахових СЕС. Однак в цих сегментах необхідне встановлення чіт-
ких правил гри для громадян та юридичних осіб, стимулювання урядом інте-
ресів споживача у вигляді надання субсидій, а також вирішення технічних
проблемам підключення до мережі і напрацювання механізму при отриманні
"зеленого" тарифу.

Висновки. Результати дослідження можуть слугувати теоретичним під-
ґрунтям при роз-робленні стратегії вітчизняними підприємствами.
Дослідження тенденцій і динаміки розвитку ринку сонячної енергетики,
визначення перспективних сегментів з метою застосування підприємствами
галузі маркетингового інструментарію зміцнення конкурентних позицій,
зокрема через посилення комунікативного впливу на перспективні сегменти,
формування ефективних комплексів просування сприятиме вирішенню
поставленої проблеми. 
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УДК 339.13:658.6:658.8

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОГО
АВТОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Білан Марина,
Студентка 5 курсу факультету Економіки і менеджменту

Сумський державний університет
Науковий керівник: О.Ф. Грищенко

Потреба комерційного автотранспорту в Україні зростає щороку, це наслі-
док зношення попередніх авто, які, як правило, були вироблені за часів
СРСР. Коефіцієнт зносу важкого автотранспорту знаходиться в межах від
55% до 70%. Конкуренція вітчизняного ринку, зазнає збитків через високий
рівень поставок імпорту, а тому доцільно прослідкувати основні тенденції
даного ринку.

Велика частина комерційної техніки в Україні – це імпорт вантажних авто-
мобілів, при чому ситуація склалась така, що компанії надають перевагу авто,
що уже буди у використанні. Так, 91% від загального обсягу імпортованого
комерційного автотранспорту – бувші у використанні автомобілі, і тільки 9%
- нова техніка. Сучасний стан підприємств-виробників комерційного авто-
транспорту в Україні зазнає значних утисків, а тому більшість компаній з
виробників перепрофілювались та на територіях заводів проводять збір авто
з привезених з-за кордону запчастин. Але на ринку збереглись і ті компанії,
які виготовляють свої вантажні автомобілі. 

Серед загальної кількості зарубіжних виробників існує 11 виробників
комерційного автотранспорту, які імпортують в Україну найбільшу частку.
Частка дилерської мережі вітчизняних виробників комерційного автотранс-
порту в Україні розподіляється так: «Богдан» 60,76%, УкрАВТО 34,2% та
АвтоКРАЗ 5,04%.

Карта дилерської мережі дає наочну демонстрацію конкурентних сил ком-
паній-виробників комерційного автотранспорту України та їх потужностей.
Аналогічна карта дилерської мережі для імпортерів була б більш заповненою
та розгалуженою, оскільки імпорт техніки значно перевищує виробництво та
продаж комерційного автотранспорту власними силами компаній-виробни-
ків України.

Доля виставкових заходів в маркетинговому бюджеті компаній-лідерів
сягає 31% та займає друге місце по ефективності методів просування на
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ринку дорожно-будівельної техніки, поступаючись тільки програмам лояль-
ності, частка яких складає 30%.

Виставкова діяльність дає учасникам можливість налагодити контакти як з
потенційними споживачами та партнерами, так і з конкурентами. Це реаль-
ний шанс продемонструвати переваги техніки в дії в реальних умовах праці.

Як правило, виставки проводяться в 3 дні, за цей час компанії-учасники не
тільки мають нагоду продемонструвати свою техніку в дії, але й проконсуль-
туватися з експертами, взяти участь у тематичних конференціях, складати
контракти та поспілкуватися зі ЗМІ.

Свою діяльність організатори виставок зосереджують весною перед будівни-
чим сезоном та після завершення сезону в жовтні місяці. Тенденції ринку та
економіки країни останніх років, вимагають від організаторів зменшення
виставкових бюджетів, а отже компанії об’єднують свої виставки та проводять
їх в один і той же час на одній виставковій площі. Так, у 2014 році «БудТех» про-
ходив одночасно з KyivBuild та ConMac в період з 3 по 6 березня на площадці
Міжнародного виставкового центру. Виставки КомунТех, ДорТехЕкспо та
ЕвроСтройЭкспо також пройдуть одночасно на території МВЦ,  АвтоТех вза-
галі не проводилась у 2014 році та не запланована на 2015 рік.

Серед результатів виставок минулого року можна виділити такі показники:

� 95% експонентів вважають вставку важливою подією для розвитку біз-
несу;

� 60-78% відвідувачів знайшли нових клієнтів та ще близько 20% досягли
домовленостей щодо вже укладених договорів;

� 55% експонентів відвідали виставку для презентації нового товару.
Головними тенденціями наступного сезону виставкової діяльності можуть

стати: зменшення кількості заходів, орієнтація на об’єднання; об’єднання
форматів виставок:  стенди, круглі столи, конференції, демонстрації, обгово-
рення; активне залучення цільової аудиторії до заходів. 

Саме тому, рекомендовано проведення круглого столу для організаторів
виставок та варіанти можливостей їх об’єднання. Так як кожного року ауди-
торія виставок зменшується, ставки необхідно робити на якість, а не кіль-
кість заходів. Проведення 1, максимум 2 виставок за сезон – це оптимальне
вирішення проблеми. При чому у першій половину «сезону», а мова йде про
квітень, травень та червень, доцільним було б проведення виставки з залу-
ченням супутніх заходів. Влітку необхідно зробити ставку на демонстрацію
можливостей, а восени – підбиття підсумків, обговорення стратегій та планів
на наступний робочий період.
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УДК 658.8

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ШАМПУНІВ В УКРАЇНІ 
ТА ВИСУНЕННЯ ГІПОТЕЗИ ЩОДО ВИПУСКУ НОВОГО

ШАМПУНЮ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

Бузовська О.М., Іванова Д. Д., Мартиненко С.О., 
Фомюк О.С.,  Чебан Л.В.

Студенти 4 курсу факультету Управління персоналом та маркетингу 
ДВНЗ «КНЕУ» ім. Вадима Гетьмана

Наукові керівники: О. В. Окунєва, О.О. Дима.

Проблема дослідження - випуск нового товару на ринку шампунів. Для
вирішення проблеми було проведено комплексний аналіз ринку шампунів,
що включає: PEST-аналіз, SWOT- аналіз,  тренд-аналіз, продуктовий аналіз
та аналіз конкурентів серед основних гравців ринку  шампунів, а також ана-
ліз брендів за допомогою лінгво-семантичного аналізу.

Об’єм косметичного ринку у 2013 році збільшився на 3,2% порівняно з
2012-м і простежується імпортозалежність сектору догляду за волоссям
«Шампунi», міграція споживачів до нижчого цінового сегменту; збільшення
ролі Інтернету та SMM у процесі покупки; збільшення кількості спеціалізо-
ваних магазинів, тренд зменшення кількості хімічних елементів зі складу,
тренди у виборі продукту - професійні шампуні; натуральні шампуні; шампу-
ні, що стимулюють ріст волосся та проти лупи. Українські споживачі шампу-
ню є різними, проте їх об’єднують певні характерні особливості стилю спо-
живання: високий рівень освіти, орієнтація на сім'ю, зіставлення ціни і
якості, віддача переваги мінімальній, стандартній упаковці. 

За статистикою, 30% населення землі мають лупу, а 50% хоч раз в житті
стикалися з цією проблемою. З початку 2010–2013 рр. категорія «Лікувальні
шампуні і засоби для волосся» є найшвидше зростаючою і простежується
збільшення інтересу до парафармацевтичних засобів для догляду за волоссям.

На основі моніторингу ринку було сформовано гіпотезу: раціональним та
перспективним напрямком діяльності на українському ринку шампунів в
2015 р. є виробництво та продаж лікувальних шампунів. 

Гіпотетичний товар, який ми пропонуємо ринку  лікувально-профілак-
тичний шампунь Кетрамон,  з діючою речовиною - 2 %  кетоконазолом,  у
флаконі 100 мл.

Для удосконалення концепції 4Р нашого продукту, проведено  кількісне



Українська Асоціація Маркетингу

12 03067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

дослідження методом опитування. Мета - виявлення особливостей поведін-
ки споживачів та критеріїв вибору лікувального шампуню проти лупи.
Інструмент -  анкета з 20 питань закритого типу. Анкетування проводилося
протягом 5 днів у м. Києві. Кількість інтерв’юерів склала  5 осіб.

Із загальної кількості 202 опитаних з метою уникнення викривленої інфор-
мації було відібрано 122 репрезентативні анкети. Цільовою аудиторією вия-
вилося 93, 4 % опитаних. (Переважна більшість респондентів – жінки, 18-25
років.). 

Найдоцільнішими каналами для просування лікувального шампуню було
обрано  Інтернет, аптеки, співпраця з лікарями. При просуванні  нового ліку-
вального шампуню слід робити акцент на якості шампуню, довготривалому
ефекті (тобто лікуванні).

Основні наші конкуренти - Нізорал, Сульсена, H&S, діяльність яких
необхідно проаналізувати з метою виділення їх конкурентних переваг для
удосконалення нашого гіпотетичного  продукту.

43,8 % потенційних споживачів готові заплатити за лікувальний шампунь
проти лупи до 100 гривень. Однак, 27,3 % - до 150 грн, що можна використа-
ти як перспективний сегмент, який принесе більший прибуток, роблячи
акцент на високій якості товару (що і спричинює таку ціну) при  позиціону-
ванні. 

59,5 % респондентів очікують, що лікувальний шампунь буде мати косме-
тичний ефект, тобто доцільно доопрацювати продуктові характеристики
нашого продукту, поєднавши лікувальний ефект з косметичним. 

Також в перспективі слід враховувати побажання щодо оптимального
об’єму упаковки в 250 мл  (55 % вважають такий об’єм найзручнішим). 

В результаті проведення кабінетного дослідження ринку шампунів ми
отримали  ґрунтовну базу для розробки та впровадження нового товару -
лікувального шампуню проти лупи, а кількісне дослідження за методом анке-
тування дає нам інформацію для удосконалення нашої концепції. Крім того,
наявність деяких розбіжностей в ході кабінетного дослідження та анкетуван-
ня свідчить про необхідність проведення додаткових досліджень, щоб макси-
мально точно визначити потреби потенційних покупців.  
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УДК 658.8:640.432

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНУ

Вовчук Алевтина,
Студентка 3 курсу спеціальності «Маркетинг»

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: С.С. Яременко, к.е.н., доцент кафедри маркетингу

На сьогоднішній день ресторанний бізнес в усьому світі вважається одним
з найбільш швидкоокупних напрямків інвестування. Порівняно невеликі
капітальні витрати для створення ресторану можуть окупитися, за оцінкою
експертів, за 2-3 роки. Але, для прийняття обґрунтованого рішення щодо від-
криття подібного закладу потрібно дослідити зовнішнє середовище та смаки
і уподобання потенційних клієнтів.

З метою вибору правильної концепції ресторану було проведено марке-
тингове дослідження. Методом дослідження, було обрано анкетування.
Вибірка склала 220 чол. (орієнтовно 1% потенційних споживачів).
Досліджування проводилось протягом квітня 2014 року. На основі отриманих
результатів дослідження можна стверджувати, що середньостатистичним від-
відувачем ресторану можуть бути молоді чоловіки і жінки у віці до 35 років
(52% у чоловіків, проти 48% у жінок). Потенційний клієнт має вищу освіту,
кожен другий – одружений або заміжня, причому послугами ресторану кори-
стуються 63% молодих сімей, які ще не мають дітей, 27% сімей з однією дити-
ною, близько 9% сімей, в яких більше двох дітей. Сім'я людини, яка регуляр-
но відвідує ресторани, зазвичай складається з трьох чоловік (37%), дещо
рідше – з двох (25%) або чотирьох (23%). Більшість відвідувачів ресторанів –
працюючі люди (81%). Найчастіше це фахівці з вищою освітою, кожен п'ятий
відвідувач – менеджер вищої ланки, а кожен четвертий – службовець. 

Основна частка регулярних відвідувачів ресторанів (42%) мають особистий
транспорт і добираються до ресторану на ньому, 23% з них користується гро-
мадським транспортом, а 16% вдаються до послуг таксі. Відвідування ресто-
ранів – це найпопулярніший спосіб проведення дозвілля для представників
даної групи (62%). Досліджувана група споживачів відвідує ресторани, як
правило, 1 раз на тиждень або 2-3 рази на місяць. Причому найбільш актив-
ними відвідувачами є чоловіки: вони ходять в ресторани частіше, ніж жінки.
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Найбільш характерна для чоловіків частота відвідування ресторану 2-3 рази
на тиждень або раз на тиждень. У той час як жінки ходять в ресторани 2-3
рази на місяць. Більш висока активність чоловіків повинна враховуватися
при розробці концепцій ресторану, де акцент може бути зроблений на при-
вабливі саме для чоловічої аудиторії символи, наприклад пивна тематика
ресторану. Кожен другий відвідувач ресторанів вибирає ресторан спонтанно. 

Також, для прийняття рішення стосовно концепції ресторану залучалися
експерти ресторанного бізнесу. Було проаналізовано 37 різних факторів, які
можуть вплинути на рішення споживача, як позитивним, так і негативним
чином: від контингенту відвідувачів до рівня шуму з кухні ресторану. 

Розглянемо сімейне відвідування ресторану. Відповідно до думки експер-
тів, споживачі, вибираючи ресторан для відвідування всією сім'єю, найбіль-
ше звертають увагу на вартість страв – 83%, смакові якості страв (66%), якість
обслуговування в ресторані (61,7%). Незначну роль при сімейному поході в
ресторан відіграють престижність закладу (тільки 4,3% експертів відзначили
цей фактор), широкий вибір спиртних напоїв (4,3%) і мода на подібні закла-
ди (10,6%).

При виборі ресторану для ділової зустрічі наведемо фактори за ступенем
значущості для споживачів: якість обслуговування (76,6% експертів), пре-
стижність закладу - 72,3%; рівень шуму в приміщенні (70,2%), наявність пар-
ковки біля ресторану (63,8%), контингент відвідувачів (59,6%) і інтер'єр
(також 59,6%). Серед чинників, якими можна знехтувати при виборі рестора-
ну для ділової зустрічі, на першому місці знаходиться розмір ресторану
(19,1%). Друге місце ділять між собою широкий вибір страв і широкий вибір
спиртних напоїв (21,3%). Третє місце займає вартість страв (25,5%).

Якщо людина вибирає ресторан для романтичної вечері, найбільш значу-
щим є інтер'єр закладу (78,7%), смакові якості страв (74,5%), якість обслуго-
вування (68,1% експертів), вид кухні (66%) і рівень шуму в приміщенні
(59,6%). До незначних чинників віднесено наявність поруч транспортної
розв'язки (8,5%), розміри ресторану (19,1%) і вартість страв (21, 3%).

Отже, для прийняття рішення стосовно відкриття ресторану в м.
Дніпропетровську необхідно по-перше, визначитися з концепцією та форма-
том ресторану; по-друге визначитися з цільовою аудиторію; по-третє, на
основі результатів дослідження розробити детальні кроки щодо відкриття
ресторану та заходи щодо його просування на ринок (формування іміджу,
рекламна кампанія тощо).
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УДК 339.138: 658.14.012                                                            

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ АВТОМОБІЛЬНИМИ
КОМПАНІЯМИ НА РИНКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Говтвяниця Альона,
студентка 5-ого курсу факультету менеджменту та маркетингу

НТУУ «КПІ»
Науковий керівник: доц., к.е.н. Діброва Т.Г.

В зв’язку з падінням попиту на легкові автомобілів на протязі останніх
років 2010-2014, компанії шукають можливості для їх продажів. Збільшення
прибутку можливе за рахунок пропозиції автомобілів на ринку доставки
товарів та послуг. Прикладом можуть бути: перевезення їжі, води, квітів або
послуги лікаря, корпоративні авто для співробітників, а також для послуг
навчання в автошколах. Всі перераховані споживачі потребують в середньо-
му 4-8 автомобілів для роботи, але не кожна з них має змогу купити таку кіль-
кість автомобілів, тому на ринку фінансових послуг існують такі варіанти:
оренда, кредит та лізинг. На думку експертів в 2000-2008 роках краще за все
застосовувався кредит, але останнім часом на заміну з’явилася нова послуга –
лізинг. На період з 2010-перше півріччя 2014 року, аналізуючи статистичні
дані було виявлено, що в лізинг було надано таку кількість автомобілів : 2010
рік - 4200 авто, 2011 рік - 8400 авто, 2012 рік - 11 000, перше півріччя 2013 року
- 4750 авто », - повідомив експерт. Тому є сенс у використанні лізингових
послуг. Цілком зрозуміло, що лізингові послуги мають певну привабливість.
Оскільки, вони дають можливість уникнути значних капіталовкладень.
лізинг можна оформити набагато швидше та простіше, ніж традиційну пози-
ку. Отже, лізинг (від англ. leasing — оренда, майновий найм) — це довгостро-
кова оренда з можливістю викупу товару наприкінці терміну дії договору
лізингу, за залишковою вартістю. Як правило, дана послуга використовується
на промисловому ринку. Але суттєвої різниці у наданні послуг не простежу-
ється і кінцевий споживач також може бути лізингоотримувачем.

Метою даного дослідження є отримання результатів, щодо перспектив
продажу легкових автомобілів класу «А», «В» та «D» компаніям малого та
середнього бізнесу. Пошук ринків, що мають потребу у вищезазначених авто.
А також вирішення питання, яку фінансову послугу слід використовувати
компаніям для отримання автомобілів.
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Враховуючи те, що ринок знаходиться у стадії зрілості компанії входять у
фазу фрагментації, тобто намагаються захопити ті сегменти, які належали
суперникам. І таким чином виводить ряд автомобілів  на ринок доставки про-
дукції, переходить на нові сегменти промислового ринку.

Кількість укладених лізингових угод в Україні збільшується. Найбільше
лізингових угод у 2012 – 2014 рр. укладалося у транспортній галузі і сільсько-
му господарстві, а найменше у легкій і хімічні промисловості.

Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним способом фінансування
виробництва, тому на сьогоднішній день лізинг - найперспективніший
фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, активі-
зувати інвестиційний процес у країні.

З вище зазначеного можна зробити висновок, що найбільшим попитом в
фінансовій умові лізингу користується транспортна сфера. І вважається, що
він є найперспективнішим та виходить на новий етап розвитку. Ц є великою
можливістю, адже велика кількість споживачів погодяться використовувати
дані умови та зможуть перейти з оренди або кредитування на лізинг.

Отже, вплив на підприємства, які займаються продажем автомобілів буде
позитивний, адже збільшується кількість потенційних споживачів та розши-
рюється сегмент дії компанії.  І потреба у даному виді автомобілів дуже вели-
ка, але досі ще немає сформованого (визначеного) цільового сегменту.
Також, для кожної з компаній є можливість розробити нові стратегії виходу
на ринок та активно розробляти стратегії захисту від конкурентів, адже даний
ринок є новим і можна бути спостерігати досить значну конкурентну бороть-
бу в захоплені частки ринку та знаходженні цільових аудиторій. І тим самим,
такі компанії-лідери,як «Віннер Автмотів», «Віда Край Моторз», «Citroen»
«Volkswagen», «Renault» знову будуть мати змогу замовляти у імпортерів біль-
шу кількість автомобілів тим самим збільшать ллояльність і зможуть отриму-
вати бонуси, знижки та претендувати на зниження ціни на замовлені і збіль-
шення періоду для продажу.
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УДК 339.13

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

О. Д. Гуліна
Наук. керівник к.е.н., доцент В.В. Хмурова (КНУТД)

Серед основних напрямків розвитку сучасної економіки, сфера послуг
займає домінуюче становище. Це відноситься не тільки до країн з розвине-
ною ринковою економікою, але і до держав з економікою перехідного типу.

Сфера послуг (СП), являючи собою складний багатоплановий механізм, є
однією з найбільш перспективних галузей сучасної економіки, що охоплює
широке коло діяльності: від торгівлі і транспорту до освіти і страхування.

Для організацій, що займаються послугами, важливо розуміти природу і
сутність послуг, враховувати їх специфіку в управління та маркетинг.

Маркетинг у сфері послуг на відміну від маркетингу в промисловості і тор-
гівлі має свої відмінні риси, що дозволяє розглядати СП, як самостійний
напрям на товарному ринку. Для СП характерні певні методи їх формування,
планування, розвитку, що дозволяє підприємствам СП вирішувати свої
поточні та перспективні завдання, освоювати нові ринки і створювати новий
вид послуг відповідно до зростаючих вимог ринку. 

Маркетинг послуг - це дії, завдяки яким пропонуються на ринку послуги
доходять до клієнтів; процес, покликаний сприяти потенційним споживачам
в оцінці послуг, що надаються, дозволяє науково обґрунтовувати прийняття
рішень про виробництво, збут і просування послуг на ринок, дає можливість
адекватно оцінювати і прогнозувати ринкову ситуацію, розробляти стратегію
і тактику конкурентної боротьби.

Маркетинг послуг надає користь і вигоду клієнту, визначає цільовий ринок
і просування послуг на цей ринок. Натомість вигоду від послуги визначити
досить складно. Її може визначити тільки клієнт, який скористався тим чи
іншим видом послуг. 

У СП успішність маркетингу залежить від багатьох аспектів бізнесу - і від
чіткої організації виробництва і від грамотної роботи з персоналом. Але прав-
да в тому, що і на підприємствах, які виробляють товари, діють ті ж закони. 

Маркетингова стратегія у сфері послуг складається з таких основних еле-
ментів: визначення цільових сегментів ринку; розробка чіткої прикметної
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переваги та концепції позиціювання послуг;  визначення стратегії діяльності
компанії, взаємопов'язаної з її маркетинговою стратегією; розробка ком-
плексу маркетингу.

Компанія повинна розробити стратегію діяльності, яка перетворила б мар-
кетингові  можливості на високу результативність роботи компанії.
Досягнення рівноваги між цінністю послуг і витратами; Розробка системи
надання послуг, яка дала б відповідь на запитання, Яким чином здійснювати
контроль якості послуг і витрат на їх надання? 

Необхідно встановити контрольні показники, розробити систему стиму-
лювання і винагороди працівників, визначити заплановані результати щодо
якості послуг, витрат, продуктивності, лояльності працівників і їхнього
морального настрою. 

Система надання послуг і стратегія позиціювання повинні відповідати
одна одній. Не можна нехтувати якістю послуг задля забезпечення безпе-
рервної роботи компанії або зниження витрат. Клієнти можуть скористатися
послугами інших компаній. Останній елемент стратегії - персонал організа-
ції. Якість результату обслуговування залежить від того, наскільки персонал
компанії поділяє плани менеджменту.

Стрімкий розвиток сфери послуг, що відбувається внаслідок вивільнення
робочої сили з матеріального виробництва, доводить перспективність цієї
сфери як засобу реалізації численних підприємницьких ініціатив. Упродовж
останніх десятиліть саме конкурентоспроможні послуги забезпечили комер-
ційний успіх багатьох відомих корпорацій.



Українська Асоціація Маркетингу

1903067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

УДК 659.1:663.8

ВИВЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКУПЦІВ

Ільницька-Стишук Віра,
Студентка 5 курсу спеціальності маркетинг 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: Л.Д. Гармідер

Дослідження можливостей ринку і вирішення маркетингових проблем під-
приємства потребують вичерпної і достовірної інформації про споживачів.
Неможливо проводити аналіз, планування та контроль виробничої, збутової
діяльності без вивчення попиту покупців, їх потреб та особливостей поведін-
ки. Нині саме інформація стала тим важливим ресурсом, який є передумовою
успішної підприємницької діяльності, на відміну від грошей, сировини,
обладнання та трудових ресурсів тощо. Від надійного всебічного інформацій-
ного забезпечення маркетингової служби залежить конкурентоспроможність
підприємства, його перспективи на ринку. Разом з тим важко знайти підпри-
ємство, яке б цілком було задоволене інформацією про ринок. Тому вивчен-
ня поведінки покупців товарів і послуг є актуальною темою дослідження.

Метою нашого дослідження є дослідження моделей споживчої поведінки
споживачів ДАМДТ ім. Л.Українки. Маркетинг стосовно до театру як під-
приємства некомерційного та завідомо неприбуткового ставить завданням
окреслити цільову аудиторію глядачів театру, щоб, виходячи з цього, більш
вивірено вибудовувати рекламну політику, цінову стратегію, РR - діяльність і
т.д. У кожному разі, первинними кроками на цьому шляху бачаться спеці-
альні маркетингові дослідження діяльності театру. 

Результати проведеної оцінка результатів діяльності ДАМДТ ІМ. Л.УКРА-
ЇНКИ дозволяє зробити висновки про невідповідність рівня його конкурен-
тоспроможності вимогам ринку (Кінт<1). Але той факт, що ДАМДТ ІМ.
Л.УКРАЇНКИ займає 3 місце в рейтингу свідчить про те, що порівняно з кон-
курентом ДАТРД ІМ.ГОРЬКОГО воно має кращі позиції на ринку, але посту-
пається ДАУМДТ ім. Л. Шевченка. Стосовно ДАМДТ ім. Л.Українки можна
стверджувати, що проблемою є низька наповнюваність залу на виставах та
балетних постановках. За всієї емпіричної очевидності й простоти проблема
театральної публіки є однією із найскладніших, бо ступенем залучення насе-
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лення до театрального мистецтва значною мірою визначається майбуття
театру, а характером впливу на публіку - зміст і масштаб впливу театру на сус-
пільство. Таким чином, публіка виступає посередником між суспільством і
театром, носієм потреб суспільства в театральному мистецтві і разом з тим -
суспільним, колективним критиком, а. отже, є одним Із основних суб'єктів
театральної діяльності. Тому спостереження за станом публіки, її постійне і
напружене вивчення стає важливим для мистецтва і соціально-художньою
необхідністю. Все це зобов'язує нас сформулювати методологію маркетинго-
вого дослідження статево-вікового складу публіки театру, її вподобань та
побажань стосовно репертуару. З метою виявлення переваг і вподобань на
театральний репертуар було проведене дослідження на основі опитування
жителів міста Дніпродзержинська протягом жовтня 2013 року. Основна мета
дослідження – виявити переваги та вподобання на театральний репертуар, а
також вікову, статеву структуру відвідувачів театру, структуру публіки на сфе-
рою діяльності в розрізі видів вистав. Основний акцент в опитуванні робився
на виявленні переваг та вподобань на вечірні вистави, так як цей сегмент є
найбільш динамічним та популярним в ДАМДТ ім. Л.Українки. Об’єктом
дослідження є потенційні відвідувачі театру. У вибірку об’єкти відбирались
без особливих умов, так як метою дослідження є аналіз всебічної та різносто-
ронньої аудиторії.

Таким чином, за результатами опитування було виявлено переваги та впо-
добання на репертуар театру, а саме:  

� більшість опитаних не є прихильниками театру (в основному це пра-
цюючи чоловіки віком  від 31 до 40 років);

� 42% опитаних вважають, що найбільш привабливим для них в театрі є
нові постановки, а для 36% опитаних – професійний рівень акторів (цільови-
ми відвідувачами є працюючі жінки віком від 31 до 40 років);

� переважна чисельність опитаних (37%) вважають найбільш цікавими є
комедійні вистави, 30% - концерти, 24% балетні постановки і лише 9% дра-
матичні вистави (цільові відвідувачі працюючі жінки віком від 31 до 40 років);

� найбільша питома вага опитаних відмітили, що в першу чергу бажають
бачити в репертуарі мюзикли – 56% респондентів, 36% - вистави одного
актора;

� більшість респондентів відмітили, що вимагають оновлення костюмів -
37%, 17%  бажають змінити акторський склад;

� 36% опитаних витрачають близько 300 грн на розваги, по 16% майже не
витрачають, або витрачають 200 грн на місяць.

На основі результатів опитування нами сформульовані такі рекомендації:
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оновити костюми, що є в театрі; оновити репертуар театру за рахунок мюзик-
лів та вистав одного актора; з репертуару, що вже є в театрі частіше показува-
ти комедійні вистави.

УДК 336.025

ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ АТ «ОЩАДБАНК» У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
РЕГІОНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Калюжна Іванна,
студентка 5 курсу факультету економіки і управління

Хмельницького національного університету
Науковий керівник: Л. А. Бичікова

У зв’язку зі зміною уподобань, смаків та потреб споживачів відбулися й
зміни засад формування маркетингової політики просування банківських
установ, що поклало відбиток на їх функціонування. Сьогодні надзвичайно
актуальним є питання розробки новітніх маркетингових заходів просування
банківських продуктів з метою формування позитивного іміджу та налагод-
ження довгострокових стосунків банківських установ з клієнтами.

Проведене дослідження практичних аспектів політики просування бан-
ківських продуктів АТ «Ощадбанк» на ринку банківських послуг
Хмельницького регіону дозволило оцінити її стан та  запропонувати деякі
заходи щодо удосконалення діяльності банку на ринку в рамках просування
банківських послуг до споживачів.

Аналіз результатів опитування показав, що серед найбільш активних кори-
стувачів банківських послуг АТ «Ощадбанк» є споживачі віком 31-40 років з
рівнем доходу від 1500 до 2000 грн. Найбільшу вибірку кількості респонден-
тів склали ті, що користуються послугами банку більше року, але менше 3
років та відвідують відділення АТ «Ощадбанк» раз на місяць. При цьому най-
більшим попитом серед населення користуються послуги розрахунково-
касового обслуговування.

Рівень якості обслуговування у банківській установі не задовольняє більшу
частину респондентів (55 %), при цьому 75 % опитаних якість надання послуг
АТ «Ощадбанк» вважають нижчою, ніж у його основного конкурента ПАТ
КБ «ПриватБанк».
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Стосовно рівня компетентності обслуговуючого персоналу, то 55 % рес-
пондентів вважають його низьким. Також споживачі банківських послуг не
задоволені швидкістю обслуговування та оперативністю вирішення проблем
персоналом банку. Пропозиція додаткових послуг чи продуктів, донесення
інформації про діючі акційні пропозиції переважно відсутні у відділеннях
банку, що є наслідком відсутності стимулювання працівників до вирішення
даних завдань. АТ «Ощадбанк» має передбачити матеріальне заохочення пра-
цівників за виконання визначених дій в інтересах банку і досягнення високих
показників в роботі. Це дасть змогу забезпечити високий рівень якості надан-
ня банківських продуктів та послуг, розширення збуту і збільшення прибутку
банківської установи.

Що стосується дистанційної системи обслуговування клієнтів - WEB-бан-
кінгу «Ощад 24/7», то серед більшості учасників даного дослідження (60 %) є
одночасно користувачами Інтернет-банкінгу декількох банків, що викори-
стовують WEB-банкінг «Ощад 24/7» декілька разів на місяць.

Незважаючи на активне впровадження Ощадбанком інтерактивних
інструментів підтримки користувачів (форми відправки запитів онлайн,
онлайн-месенджери), телефон залишається найважливішим засобом комуні-
кації споживачів з питань роботи в Інтернет-банкінгу. Для більшості респон-
дентів цей канал комунікації має найвищий пріоритет.

Загалом роботою даного Інтернет-банкінгу клієнти не задоволені, тому АТ
«Ощадбанк» необхідно впроваджувати додаткові засоби захисту даних, роз-
ширювати функціонал та підтримувати на високому рівні діяльність спеціа-
лістів служби підтримки клієнтів.

Для того, щоб АТ «Ощадбанк» в очах клієнтів сприймався краще, необхід-
но сформувати його корпоративну культуру, виділити співробітників із
загальної маси відвідувачів банківської установи та створити приємний, доб-
розичливий клімат.

Створення єдиної команди професіоналів, які орієнтовані на ефективність
та якість результатів діяльності; забезпечення виконання стратегічних
завдань банку; підвищення рейтингів якості обслуговування клієнтів у націо-
нальному банківському сегменті та формування корпоративного духу запо-
рука успішної діяльності АТ «Ощадбанк» в сучасних умовах жорсткої конку-
ренції.
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В даний час ринок складських стелажів переживає бурхливе зростання,
активне будівництво логістичних комплексів і складських центрів формує
високий попит на спеціалізоване обладнання. Великі виробники виконують
небувалу кількість замовлень, потужності лідерів повністю завантажені,
ринок перебуває на піку свого розвитку. Черги на замовлення стелажів зму-
шують виробників нарощувати потужності, галузь стає все більш привабли-
вою для появи нових учасників ринку.

В умовах сильної конкуренції важко підтримувати конкурентоспромож-
ність власної продукції. Тому, перед підприємством «ІМВО» постала марке-
тингова управлінська проблема: оцінка доцільності виходу на ринок складсь-
кого стелажного обладнання з мобільними стелажами. Вирішення МУП
вимагає проведення маркетингового дослідження. Метою даного досліджен-
ня є оцінка доцільності виходу на ринок з новим товаром.

В якості основних методів дослідження використовувались кабінетний та
польовий. Джерелами інформації стали: звіти консалтингових компаній по
дослідженню ринку комерційної нерухомості; експерти галузі; учасники
ринку складської нерухомості; веб-сайти конкурентів підприємства «ІМВО».
В результаті вдалося побудувати картину стану ринку складської нерухомості
та визначити потенційних споживачів підприємства «ІМВО».

Динаміка ринку складської нерухомості України. Основним фактором,
який зумовлює обсяг і структуру попиту на складські стелажі, є обсяг і дина-
міка будівництва складських приміщень. Загальна пропозиція збудованих
складів зростає з кожним роком,  а будівництво нових складів в 2013 році
зросло на 55% порівняно з минулим роком. Основними орендарями складів
є торговельні компанії, темпи розвитку яких порівняно стабільні. Протягом
2009-2014 рр. спостерігається зниження рівня вакантності (частки вільних
складських площ для оренди) на 19,5%, що свідчить про те, що кількість віль-
них складів зменшується, тому зростає попит на існуючі склади з боку орен-
дарів.
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Визначення основних груп споживачів мобільних стелажів. Після прове-
дення опитування експерта, а саме менеджера по збуту підприємства
«ІМВО», було виділено дві групи споживачів нового товару підприємства:
компанії, які займаються будівництвом складських комплексів з метою здачі
в оренду та компанії, які займаються будівництвом складських комплексів
для власного використання. Також було отримано перелік компаній кожної з
груп споживачів. Об’єм нових складських приміщень введених в експлуата-
цію на кінець 2014 року, призначених для оренди становив 132 000 м2, що на
9% більше ніж тих, які призначені для власного використання – 121 000 м2.
Після опитування учасників ринку складської нерухомості, визначено, що
57% зацікавлені у мобільних стелажах. 

Аналіз конкуренції на ринку. При проведенні конкурентного аналізу було
визначено, що при виході на ринок з мобільними стелажними системами віт-
чизняний виробник «ІМВО» конкуруватиме з чотирма компаніями, які є
представництвами іноземних компаній в Україні: «Логистика и склад»,
«Бито», «ПРО-СТОК» та «Склад Сервис». 

Визначення цільових споживачів мобільних стелажів. При співставленні
сильних сторін підприємства та конкурентів з усіх опитаних фірм-замовни-
ків, мобільними стелажами зацікавлені чотири (57%), з цих чотирьох віддава-
тимуть перевагу компанії «ІМВО» три (43%), а конкурентам – одна (14%).
Таким чином, було виявлено цільових споживачів мобільних стелажних
систем підприємства «ІМВО», які на даний момент будують склади та пла-
нують встановити на них мобільні стелажі. Виходячи з цього можна сказати,
що майже половина компаній, що на даний момент займаються будівницт-
вом складських комплексів зацікавлена в мобільних стелажах підприємства
«ІМВО». 

Отже, на основі проведеного дослідження можна сказати, що існує висо-
кий попит на мобільні стелажі з боку споживачів. Тому, підприємству доціль-
но виходити на ринок з мобільними стелажами з метою посилення конку-
рентоспроможності власної продукції.
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УДК 339.138

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА
РИНКУ АРОМАТИЗАЦІЇ

Конак Катерина,
Студентка 5 курсу Інституту бізнесу, 

економіки та інформаційних технологій
Одеський національний політехнічний університет

Науковий керівник: М.А. Окландер

ТОВ «Грін-порт» знаходиться в м. Одеса і створене в 2000 році. Головними
напрямками роботи підприємства є ландшафтний дизайн, благоустрій тери-
торій і екологічний сервіс. У 2014 році керівництвом було прийнято рішення
щодо необхідності диверсифікації діяльності підприємства і у якості нового
напрямку обрано надання послуг з ароматизації комерційних приміщень.

Технічне завдання замовника — ТОВ «Грін-порт», який звернувся на
кафедру маркетингу Одеського національного політехнічного університету,
включало необхідність вирішення наступних завдань: розробку маркетинго-
вої стратегії виходу на ринок ароматизації комерційних приміщень; розробку
проекту комунікативної кампанії з просування на ринок ароматизації комер-
ційних приміщень.

Гіпотезою виконання цього проекту стали міркування, що розробка мар-
кетингової стратегії є можливою лише після проведення маркетингових
досліджень. Тому спочатку було прийнято рішення про проведення марке-
тингових досліджень з метою підвищення обґрунтованості та ефективності
пропозицій для замовника.

Для реалізації проекту, було ухвалене рішення про детальне ознайомлення
з діяльністю провідних світових виробників у сфері ароматизації комерцій-
них приміщень.

Аромамаркетинг — це вплив на емоційний стан людини за допомогою
очищення і ароматизації повітря з метою спонукання до здійснення покупок
за рахунок:

� залучення клієнтів та втримання в торговельному залі магазину, за сто-
лом ресторану;

� залучення клієнтів до виставочних стендів і в процесі промоакцій;
� створення розслаблюючої обстановки для клієнтів;
� гармонізація відносин у трудовому колективі;
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� нейтралізація неприємних запахів.
Головною відмінністю аромамаркетинга є можливість відчути клієнтом

переваг товару. Дану особливість ароматизації потрібно використовувати в
маркетингових комунікаціях з метою збільшення обсягів продажу товарів.

У результаті  було виявлено, що на світовому ринку функціонують три
великі компанії, що займаються виробництвом ароматизаторів: дві німецькі
Reima Air Concept Gmb та Vap’o’Dor Innovation Gmb, а також австралійська
Air Aroma.

Дані компанії виготовляють професійне устаткування (аромамашини) для
ароматизації приміщень і картріджи з ароматами.

Аромамашини класифікуються:
для приміщень:

� за дизайном — оптична лінія (із завершеним дизайном);
� за потужністю — схована лінія (із монтуванням у систему вентиляції,

межповерховий простір);
за місцем застосування (для вулиці або приміщень).
Існують також легкі лінії (рекламні конструкції з вбудованими аромама-

шинами, підсвічуванням).
Устаткування є або доповненням до системи кондиціонування і вентиляції

(внутрішньої системи кондиціонування) — використовується для ароматиза-
ції приміщень понад 100 кв.м., або автономним розпилювачем, призначеним
для приміщень площею до 100 кв.м. Площа поширення аромату залежить від
площі, що покриває системою вентиляції. Місцями застосування є: магази-
ни, торгові центри, прогулянкові алеї, склади, виробничі майданчики, виста-
вочні центри, багатоярусні паркування, фойє, фітнес-центри, офіси, житло-
ві приміщення, автомобілі.

Розпилення аромату та нейтралізація небажаного запаху здійснюється за
допомогою дифузії. Машини заправляються картриджами вагою від 150 г до
10 кг залежно від розмірів машини. Картридж із ароматом вставляється усе-
редину приладу. Швидкість вентилятора, дозування аромату, а також, інтер-
вали перезаряджання регулюють за допомогою вбудованого комп'ютера.
Дистанційне керування вимагає малої кількості споживаної енергії.

Маркетингове дослідження було проведено методом опитування в період з
2.09 по 30.09.2014 року. Респондентами стали власники комерційних примі-
щень різної галузевої спрямованості. Опитування проведено у формі особи-
стого інтерв’ю. Отримані дані оброблялись за допомогою дискримінантного
аналізу. При обробці інформації використано програмний комплекс SPSS.
Респондентами були обрані співробітники компетентні в питаннях організа-
ції роботи підприємства, а також соціально-економічних показників..
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У роботі наведене теоретичне узагальнення й запропоноване нове вирі-
шення наукового завдання, що виявляється в комплексному розробленні
теоретико-прикладних положень формування маркетингової стратегії просу-
вання продукції підприємства «Грін-порт» на ринку ароматичних речовин
Одеси на основі результатів маркетингового дослідження.

УДК: 658

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кострубська Алла, 
студентка 5 курсу факультету Економіки та управління 

Хмельницький національний університет
Науковий керівник: С. В. Ковальчук

Маркетинг і менеджмент являють собою дві сторони управління підпри-
ємством. Маркетинг має забезпечувати підприємство новими рушійними
ідеями та напрямами діяльності для високоефективного розвитку, а також
виробляти стратегію і тактику втілення досягнення цих ідей, в той час, як
менеджмент покликаний забезпечити їх досягнення. 

Вміле і грамотне поводження менеджерів, керуючих всім наявним інстру-
ментарієм маркетингу, дозволить будь-якому підприємству в повному обсязі
використовувати свої конкурентні переваги та відповідно займати лідируюче
положення у своїй галузі.

Практичний досвід застосування маркетингового менеджменту на підпри-
ємствах поліграфічної галузі свідчить про ефективність та необхідність
запровадження нових методів управління та нових шляхів виводу на більш
масштабні ринки продукцію поліграфічної галузі. 

Адже, як свідчать експерти, обсяг загальносвітового ринку упаковки в 2013
р. виріс на 3 %, досягнувши 797 млрд дол., і в найближчі чотири роки про-
довжить зростати зі швидкістю 4 % на рік. Така статистика є певним каталі-
затором для впровадження підприємствами поліграфічної галузі маркетинг
менеджменту на теренах нашої держави.  Експерти також стверджують, що
основним регіоном ринку упаковки сьогодні є Азія, на яку в 2012 р. припада-
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ло понад 37 % продажів в ціновому вираженні. Північна Америка та Західна
Європа забезпечили 23 % і 22 % продажів відповідно [1]. 

Встановлено, що приріст ємності ринку в Україні склав 7,7 %, а вироб-
ництво зросло на 10,3 % у 2012 р.. У 2013 р. продовжувалося зростання ринку
на рівні 2,4 %, а виробництва – на 1,6 %. Структуру ринку визначають паку-
вальні матеріали з паперу та картону 46,5 %, пластмасова тара – 12,6 %, скля-
на тара – 10,8 %, інші пакувальні матеріали 30,1 % [1].

Одним з підприємств Хмельницької області, яке займається виробницт-
вом картонної упаковки, є ТОВ «Поліграфіст-2».

Аналіз господарської діяльності за період з 2011 по 2013 роки показав, що
при зростаючих доходах підприємство є збитковим. Позитивним є те, що
рівень збитків зменшується. 

За результатами SWOT-аналізу встановлено, що підприємство має перева-
ги в області нових розробок підтримує високий рівень технології, розширює
асортимент поліграфічної продукції та послуг і освоює нові сегменти ринків
збуту.

Дослідження управління маркетингом на підприємстві ТОВ «Поліграфіст-
2» показало, що підприємству потрібно для підвищення привабливості нада-
вати більш широкий спектр основних та супутніх послуг.

Вибір маркетингової стратегії визначив доцільність стратегії диверсифіка-
ції. Диверсифікація має здійснюватися в різних формах, одночасного випус-
ку різних видань і орієнтації на різні типи споживачів. 

Визначено етапи реалізації стратегії: поглиблене вивчення стану середови-
ща, цілей, розроблених стратегій; прийняття рішень про ефективне викори-
стання ресурсів; формування культури підприємства згідно з обраною стра-
тегією; участь вищого керівництва у реалізації стратегії; створення системи
контролю за виконанням і реалізацією стратегії; створення системи стиму-
лювання за успішну реалізацію стратегії. 

Для ТОВ «Поліграфіст-2» на сьогодні стан середовища є досить сприятли-
вим, рішення приймаються на рівні вищого керівництва, підприємство підт-
римує створений імідж, безпосередню відповідальність за реалізацію страте-
гії несе керівництво середньої ланки, розроблено систему стратегічного
контролю.

В межах реалізації стратегії запропоновано виробництво рекламних стен-
дів-дисплеїв, подарункової упаковки з мікрогофрокартону та організація
повнокольорового друку на прапорцях.

За допомогою методу стратегічної оцінки підприємства (СОП) та формули
Z-фактора Альтмана здійснено аналіз ефективності виконання стратегії. 

Отже, отриманий результат свідчить про збалансованість різних напрямів
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в управлінні підприємством, потенціал підприємства може бути реалізова-
ним повною мірою, а отже і стратегію обрано правильно. Значення Z-факто-
ра підтверджує попередні твердження щодо мінімізації ризику провалу стра-
тегії.

Література:
1. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
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НТУУ «КПІ»
Науковий керівник: доц., к.е.н. Язвінська Н.В.

Відродження будівельного ринку України з початку 1998 року створило
умови для поступового розвитку та появи особливих вимог при проектуванні
виробництва. На території України замовники проектних організацій із
будівництва хотіли бачити нові сучасні європейські офіси із гарним дизайном
та декором. Зокрема, одним із взаємопов’язаних ринків є ринок світлотехні-
ки, оскільки освітлення – це невід’ємна частка будь-якого будівельного про-
екту. Із поступовим розвитком будівельного сектору світлотехнічний ринок
отримав потужний поштовх у галузі світлотехнічного обладнання на проми-
словому ринку або ринку організацій.

Із розвитком світлотехнічного ринку відкрилися можливості для європей-
ських виробників світлотехніки. Поява конкурентів на ринку не змогло не
відобразитись на вітчизняних компаніях-виробниках. Однією із таких ком-
паній є ТОВ «Світлові технології». Через щорічне збільшення кількості кон-
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курентів виникає проблема розширення збутової діяльності у регіонах
України, але виявляється проблема у недостачі інформації стосовно потен-
ціалу регіонів та методів продажів, які необхідно використовувати для забез-
печення стійкої позиції.

Метою проведеного дослідження є виявлення основних критеріїв вибору
посередників та критеріїв оцінки перспективності регіонів, які є потенціаль-
ними для побудови збутового каналу та обрання найвигіднішого методу
збуту.

У результаті аналізу даних, що були отримані шляхом опитування спожи-
вачів та посередників, а також зовнішньої вторинної інформації, були отри-
мані висновки щодо потенціалу регіонів.

Потенціал регіонів визначався об’ємом закупівель, що здійснюють спожи-
вачі у регіонах і частотою замовлень. Було виявлено бар’єри входу на ринок
регіону. Бар’єром є споживачі, що не змінюють торгівельну марку. У резуль-
таті аналізу було виявлено, що таких споживачів мало, що дозволяє здійсню-
вати збутову діяльність у майбутньому. 

Посередники, яких необхідно було оцінити у рамках даного дослідження,
розподілені таким чином, що можливість співпраці з ними у майбутньому
достатньо висока. Так, кількість закритих посередників мінімальна.
Ексклюзивні посередники, що присутні у регіонах, не мають доступу до спо-
живачів, з якими співпрацює компанія. Що стосується посередників, які
охоплюють прийнятних для компанії споживачів, то їх здатність збувати про-
дукцію достатньо висока у трьох регіонах: Центральний, Східний,
Південний. Що стосується найменш привабливого Західного регіону, то сут-
ність полягає у тому, що споживачами в основному є фізичні особи підпри-
ємці, які закуповують обладнання у дилерів. Кількість дистриб’юторів, що
присутня у регіоні, не дозволить забезпечити контроль за каналом, що при-
зведе до втрати ринку.

Таким чином, було виявлено посередників, споживачів та конкурентів, з
якими ТОВ «Світлові технології» буде мати справу у визначених регіонах.
Було виявлено привабливість регіонів та методи збуту, які доцільно викори-
стовувати. Щодо комплексу заходів з коригування збутової політики, то
основними є: особистий продаж, що є головним інструментом роботи на
ринку та тренінги для агентів впливу і менеджерів з продажу посередників та
споживачів.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці комплексного підходу до
реформування існуючого збутового апарату підприємства. Впровадження
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цих мір дозволить сформувати політику активного збуту. Цей процес буде
складнім та безперервним. Він повинен починатися з дослідження вимог
ринку і закінчуватися перетворенням потенційних можливостей підприєм-
ства в нові комерційні пропозиції.

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИБОРУ КОНКУРЕНТНИХ ГРУП
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Мар’яна Лилик , асп.
ДВНЗ «Київський Національний Економічний 

Університет ім. В. Гетьмана»,Київ
Магістр з European Studies,

Університет Фленсбург, Німеччина

На нашу думку, для визначення конкурентних груп серед інших некомер-
ційних організацій, потрібно використовувати сукупність таких ознак, як : 1)
на які цільові аудиторії спрямована діяльність організації (це можуть бути як
люди, які прагнуть вирішити ту саму соціальну проблему і готові пожертвува-
ти на це ресурси, так і члени фахових спільнот, волонтери, які можуть інакше
витратити свій вільний час, фонди, які часто обирають, які проекти підтри-
мати, споживачі, які можуть отримувати допомогу від різних організацій
тощо); 2) масштаб діяльності організації (великі міжнародні організації спро-
можні досягти глобальніших місій і залучити для цього набагато більше
фінансування, ніж маленькі місцеві організації). Останній критерій включає
як географічне розташування (країна, місто, декілька міст або країн, глобаль-
ний рівень), розміри самої організації, так і обсяги фінансування. 

Ми вважаємо одним із критеріїв класифікації НГО для визначення страте-
гічної конкурентної групи (СКГ) для організації може стати розподіл джерел
фінансування, які впливають на методи роботи з різними цільовими аудито-
ріями, відповідно до природи отримання коштів:

� членські внески – це внески фізичних або юридичних осіб, які спрямо-
вуються на ведення статутної діяльності

� пожертви приватних осіб – це разові пожертви від особи на певну
визначену діяльність;

� гранти фондів – це благодійні внески від донорів, які отримують НГО
для своєї діяльності, яка відповідає пріоритетам таких фондів
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� внески в натуральній формі, які роблять як організації так і приватні
особи. Внески в натуральній формі є внесками в проект у формі товарів.
Найбільш типовими є офісне обладнання, матеріали та інше (наприклад,
матеріали для тренінгів), та приміщення для офісу або зустрічей. 

� залучення безоплатної праці волонтерів для виконання соціальних про-
ектів. Найбільш типовою формою послуг є волонтерські послуги, які
надаються професійним та технічним персоналом, консультантами, та інши-
ми кваліфікованими та некваліфікованими працівниками.

� проведення комерційних заходів, які відповідають статутним цілям
діяльності організації, наприклад, благодійні ярмарки або фахові конферен-
ції. 

Незважаючи на те, що чимало НГО насправді отримують кошти з різних
джерел, у більшості випадків можна визначити  основне джерело фінансу-
вання для віднесення організації в певну конкурентну групу. 

Потрібно визначитися з поняттям «основне джерело фінансування». Для
цього необхідно також розробити критерії. Такими критеріями можна вважа-
ти регулярність отримання коштів і розмір залученого фінансування. На
нашу думку, саме регулярність є головною ознакою для визначення даного
джерела фінансування як основного, тому що він дозволяє виявити наскіль-
ки дана організація залежить від залучення грантів.
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УДК: 658.8:338.46

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ
ПОСЛУГ НА ЕТАПІ ВИХОДУ НА РИНОК

Лихман Поліна
Студентка 2-го курсу напрям підготовки «Маркетинг»

Гончар Тетяна Іванівна Студентка
2-го курсу напрям підготовки «Маркетинг»

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник  к.е.н.

Мішустіна Т.С.

Ефeктивна робота сучасного підприємства забeзпечується нe тільки за
рахунок успішної організації виробництва та використання рeсурсів, алe й за
рахунок використання сучасних наукових мeтодів аналізу ринку та товаро-
обігу. На сьогоднішній дeнь не достатньо просто випускати на ринок продук-
цію. Основнe завдання – правильно визначити потребу споживача.
Несприятлива eкономічна ситуація, що склалася в Україні на сьогоднішній
дeнь, багато в чому пояснюється тим, що багато підприємців до сих пір нe
розуміють необхідність застосування інструментів маркeтингу. 

Розробка і реалізація заходів комплексу маркетингу на підприємстві є важ-
ливою складовою управління підприємством в цілому. 

Маркетингова діяльність Центру раннього розвитку дітей є творчою
управлінською діяльність, задача якої полягає у розвитку послуг, ведення
конкурентної цінової політики, розробка і просування заходів щодо просу-
вання послуг, оцінці потреб споживачів, залучення і утримання клієнтів. За
допомогою цієї діяльності координуються можливості фірми і розподілення
послуг, а також визначається, які кроки необхідно зробити, щоб продати
послугу кінцевому споживачу та отримати прибуток.

Ринок освітніх послуг для дітей дошкільного віку в Україні є не насиченим
та стрімко зростає. Зі зростанням народжуваності з початку ХХI століття, як
альтернативою дитячим садочкам, спостерігається зростання попиту на
послуги центрів раннього розвитку дитини. Наразі, розвиваючий центр – це
не тільки новий тренд, а й перспективний бізнес.

Центр надає досить широкий асортимент послуг, згрупований за такими
напрямками: групи розвитку, творча студія, арт-терапія і курси для батьків. 
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Станом на червень 2014р. Центр відвідувало 50 дітей. Як виявлено у
результаті проведених досліджень бізнес є сезонним і в травневі свята та вліт-
ку спостерігається значне зниження попиту на послуги.

На ринку послуг з раннього розвитку дитини у Дніпропетровську діє
близько 70 дитячих центрів, розташованих нерівномірно в різних районах
міста, з них декілька послідовників школи М. Монтессорі, Г.Р. Кандибура та
студій LEGO. Решта закладів дотримається власної або змішаних методик.
Методика Ф. Дольто та подібні до неї в місті не представлені. Конкуренція в
м. Дніпропетровську в даному сегменті стрімко зростає оскільки постійно
свої сили випробовують нові фірми. Це пояснюється великою привабливістю
бізнесу та не складною процедурою відкриття власної справи.

Цільовою аудиторією Центру є майбутні батьки та сім’ї з дітьми, що мають
середній і високий рівень доходів, а також приділяють увагу вихованню дити-
ни, місце на якому розташований заклад не забезпечує необхідну кількість
клієнтів, оскільки центр позиціонує себе у високому ціновому сегменті, як
заклад, що надає послуги високої якості.

Підприємство діє через нульовий канал розподілу, тобто доводить свої
послуги до споживача без участі посередників. 

Після проведення PEST-аналізу встановлено, що з політичного боку най-
більше впливають такі фактори як: посилення державного галузевого регу-
лювання, політична нестабільність, зміна політичного курсу країни, загроз-
лива ситуація на сході країни; з економічного боку: інфляційні процеси, що
розпочалися в березні поточного року, корупція, зростання попиту на послу-
ги; з соціального боку: демографічні зміни, зміни у рівні та стилі життя,
активність споживачів, соціальне розшарування суспільства; з технологічно-
го: прискорення темпів науково-технічного прогресу, потенціал освітніх
інновацій, використання мережі Інтернет в комунікаціях. 

При аналізі маркетингової діяльності фірми було виявлено, що ціни на
послуги Центру вище у порівнянні з конкурентами на, але середні на ринку
м. Дніпропетровська. Асортиментна політика підприємства показує, що на
підприємстві діє п’ять основних напрямків, що разом охоплюють всі вікові
категорії. Рекламна політика Центру практично відсутня і обмежується
функціонування власного сайту та веденням сторінок у соціальних мережах.

До сильних сторін Центру слід віднести – унікальну методику, кваліфіко-
ваний персонал, широкий асортимент послуг, індивідуальний підхід до кож-
ної дитини. Слабкі сторони – сезонність бізнесу, недостатнє просування,
слабкий приплив нових клієнтів, відтік існуючих клієнтів. Загрози – з’явлен-
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ня нових гравців, зниження попиту за рахунок сезонних коливань, підви-
щення рівня безробіття, загострення політичної ситуація в країні. Таким
чином основними можливостями для центру є вдосконалення цінової полі-
тики, усунення сезонності, розширення асортименту.

УДК 334.716:339.137.2.005

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ
«БІОПЛЮС» М.КИЄВ

Мельникова Ольга,
Студентка 4 курсу ДВНЗ «КНЕУ ім..В. Гетьмана»     

Науковий керівник: Кульга О.О.

За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України стан здо-
ров'я населення України за останні десять років значно погіршився. В серед-
ньому близько 10 % населення України звертаються в поліклінічні заклади
щомісяця, близько 30 % - раз в пів року, чверть населення відвідує заклади
охорони здоров'я раз в рік, в загалі не відвідують лікарів близько 7 % насе-
лення. Значна частина населення України незадоволена якістю обслугову-
вання в державних медичних закладах і готова надати перевагу приватним
закладам.

Метою роботи є аналіз структури та об'єму ринку, характеристика «Біо
плюс» та конкурентів, потенціал ринку та пропозиції щодо вдосконалення
маркетингової стратегії

Під час дослідження були використані кабінетні та соціалогічне дослід-
ження.У ході роботи були використані всі доступні ресурси: ЗМІ, бази даних,
дослідження та інша інсайдерська інформація конкурентів, незалежні розслі-
дування та висновки аудиторських та консалтингових компаній.

Переважаючою цільовою аудиторією клініки «Біоплюс» є жителі
Дарницького району, що проживають біля станцій метро Харківська,
Позняки, Осокорки та Славутич. Середній вік потенційних клієнтів стано-
вить 25-45 років, освіта вища. Середній рівень доходу родини більше 6000 грн
в місяць.

Для визначення ширших характеристик цільової аудиторії необхідно про-
вести другий етап дослідження (анкетування) серед діючих клієнтів клініки
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«Біоплюс», результати якого допоможуть краще визначити потреби цільової
аудиторії.

На графіку зображено, як населення м. Києв робить свій вибір між приват-
ними та державними організаціями для отримання медичних послуг.

Засоби просування: я вважаю, основна проблема багатьох приватних клі-
нік, що серед них є декілька найбільш відомих, рекламу яких ми бачимо по
телевізору і чуємо по радіо, і до яких ми звертаємось. В Україні, зокрема в
Києві існує дуже багато приватних клінік, поліклінік, медичних центрів і тд,
які надають досить непогані, якісні медичні послуги, але про них ніхто навіть
не знає. Загальним зауваженням є те, що стандартні послуги  мало диферен-
ційовані і споживач повинен буде витрати багато часу для того, щоб розібра-
тись в кого саме вони найвигідніші.

На основі зробленого маркетингового дослідження, були розроблені реко-
мендації, щодо підвищення конкурентоспроможності медичного центру
«Біоплюс». Запропоновані три варіанти реклами  для обізнаності більшої
кількості населення про центр. Аналіз сайту «Біоплюс» та шляхи його вдос-
коналення. Також, було розроблені та запропоновані шляхи розкрутки та
просування центру. 

Рис. 1.1. Розподіл вибору населенням м. Києва між приватними і 
державними секторами для отримання медичних послуг
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УДК: 658.8:339.13

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА

РИНОК ДИТЯЧОЇ ГІГІЄНИ УКРАЇНИ

Мосендз Аліса,
Студентка 2-го курсу напрям підготовки «Маркетинг»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник  к.е.н. Мішустіна Т.С.

Виведення нового товару на ринок це дуже ризикований проект для зни-
ження можливих ризиків провалу необхідно приділити достатню увагу
дослідженню маркетингового середовища підприємства. Так аналізуючи
ринок дитячої іграшки можна зробити висновок, що ринок є досить стабіль-
ним, його оцінюють близько в 300 млн. дол. Після проведення аналізу ринку
дитячої гігієни було з’ясовано, що ніша в сегменті японських підгузників є
досить перспективною та має високий потенціал. 

Мікросередовище складається з факторів, що безпосередньо впливають на
фірму. До основних факторів звичайно відносять: галузь; конкурентів; поста-
чальників; споживачів; партнерів організації. Мікросередовище, безпосеред-
ньо впливає на саме підприємство та формування його стратегії, тому доціль-
но буде розглянути як саме елементи мікросередовища здійснюють цей
вплив.

Аналіз споживачів компанії можна охарактеризувати наступними ознака-
ми: батьки які мають дітей віком від народження до 14 років, сім’я має серед-
ній, вище середнього чи високий рівень доходів. Якщо продукція розрахова-
но для дітей віком до 2-х років, то рішення про купівлю приймають батьки, з
віком дитина здатна впливати  на рішення дорослих. Тому дитина поступово
перетворюється із споживача в споживача-покупця, на цей момент компанія
звертає увагу коли розробляє маркетингову комунікаційну активність. 

Аналіз маркетингового мікросередовища показав можливості щодо реалі-
зації нового товару. Проведена сегментація ринку дає можливість чітко оха-
рактеризувати цільову аудиторію. Аналіз позиціювання конкурентів дав мож-
ливість зрозуміти місце нового бренду на ринку та основних конкурентів.
Проведений SWOT – аналіз та з’ясування перспективних напрямків розвит-
ку дали можливість побачити слабкі сторони для подальшої їх ліквідації.
Аналіз ринку показав що ринок підгузників насичений лише на 17%, а ринок
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побутової хімії для новонароджених взагалі не насичений, що може бути для
компанії ще одним напрямком розвитку.

Батьки готові витрачати кошти на дитину і купувати нові речі, а не запо-
зичувати старі у друзів і родичів. Ринок дитячих товарів і послуг 2013-14рр.
демонструє високу динаміку зростання. На перший план виходить якість
дитячих товарів, поступово відсуваючи ціновий фактор, роблячи можливим
розвиток виробництва і торгівлі в середньому і дорогому сегментах. Ці фак-
тори дуже важливі для компанії, тому, що являються товар компанії знахо-
диться в дорогому сегменті.

В останні роки сформувалася категорія батьків , що сприймає витрати на
свою дитину як інвестиції в майбутнє, які через певний час повинні принести
віддачу, тому більшість батьків на товарах для дітей не економлять.

Навіть у період фінансової кризи, ситуація на ринку дитячих товарів хоч і
погіршилася, але критичної не стала, оскільки попит на дитячі товари навіть
в умовах кризи пред'являється сім'ями з дітьми або сім'ями, які ще тільки
планують дитину .

При виборі цільового сегменту були описані основні характеристики
покупця та з’ясовано, що за рік в даному сегменті народжується близько 64
853 немовляти. Кожним немовлям за місяць використовується 2 упаковки
підгузників вартістю 254 грн. Загальна ємність ринку складає 64 853 упаков-
ки на місяць вартістю 32 945 324 грн. 

При розробці основних маркетингових заходів щодо просування продукції
були визначені точки контакту товару і покупця. Основним джерелом інфор-
мації є тематичні журнали, завдяки аналізу рейтингу були обрані самі
популярні видання серед читачів. Також було прийнято рішення про прове-
дення промо-акції у місцях збуту. Одним із нових напрямків комунікації з
потенційним споживачем для компанії стала співпраця з центрами підготов-
ки батьків та пологовими будинками. Обов’язковим засобом просування є
участі компанії в щорічній виставці «Baby Expo», незважаючи на високу вар-
тість цього заходу ефект від неї себе виправдовує. Один із засобів комунікації
до якого звикли споживачі є матеріал для розповсюдження та інформація яку
можна принести додому і у вільний час переглянути, цей метод комунікації
теж буде застосований. Велике значення приділяється інтернет просуванню
яке супроводжується як тестуванням товару так і розробкою сайту а також
статям в соціальних мережах. Таким чином, враховуючи результати дослід-
жень, вихід на ринок України з новим товаром є перспективним.
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УДК:663.93.. 339.13.017.. 339.138

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ СПОЖИВАЧА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ З МЕТОЮ РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЮЧОГО

МАРКЕТИНГУ

Павлюк Каріна,
Студентка 3 курсу Економічного факультету

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
Наукові керівники: д.е.н. професор Соловйов І.О., к.с-г.н. доцент Сергєєва Ю.А.

Метою даної статті є вивчення профілю споживача слабоалкогольних
напоїв та розробити засоби протидіючого маркетингу.

Велике поширення, особливо в молодіжному середовищі, мають слабоал-
когольні та енергетичні напої. Багато хто щиро вважають їх нешкідливими,
ну або менш шкідливими в порівнянні з традиційними алкогольними напоя-
ми. Але в той же час ці напої викликають хвороби шлунково-кишкового
тракту, але гірше, що алкоголізм, який виробляється при вживанні таких
напоїв, набагато більш важковиліковний, ніж традиційний, горілчаний,
оскільки вражає в основному молодь.

Таким чином, робота є актуальною і постає необхідність вивчення харак-
теру та факторів споживання молоддю слабоалкогольних напоїв на фоні
збільшення кількості вживання ними алкоголю. З цією метою було проведе-
но маркетингове дослідження для вивчення профілю споживача слабоалко-
гольних та розробки засобів протидіючого маркетингу.

Протидіючий маркетинг – маркетингова діяльність, яку потрібно звести
до нуля. Він має зупинити споживання слабоалкогольних напоїв цілком, бо
вони суперечать інтересам суспільства, сприяти вилученню, проведенню
компанії, спрямованої проти даного товару.

Для визначення профілю споживачів слабоалкогольних напоїв проводили
маркетингове дослідження в м. Херсоні. Було опитано 100 респондентів віко-
вої групи 16-35 років. 

За даними досліджень встановили, що більшість молоді надає перевагу
пиву (38%), вину (21%), слабоалкогольні напої  споживає 9 % опитаних.
Серед торгових марок найбільше обирають «Бірмікс» (32%), на другому місці
«Шейк», який купують 29% херсонців, а третьому - «Лонгер» (25%).



Українська Асоціація Маркетингу

4103067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

Слабоалкогольні напої  споживає молоде населення (віком 18-25 років) пере-
важно жіночої статті, з доходом 1500-2000 грн. та соціального статусу студент.
Надає перевагу смакам «Energy» та «Вишня».

Чим нижчий рівень матеріального забезпечення респондента, тим більше
він вживає слабоалкогольних напоїв. Алкоголь має ейфоризуючу і транквілі-
зуючу властивості. Тому після його вживання може відбуватися підвищення
самооцінки, підняття настрою, поява почуття зменшення реальних потреб,
уявне задоволення потреб, усунення проблем у спілкуванні, зняття страхів.
На думку респондентів, найбільше спонукає молодь до вживання слабоалко-
гольних напоїв саме доступність ціни(37%). Трохи менше опитуваних (33%)
уважають, що великий вплив на вживання слабоалкогольних напоїв мають
друзі. На третьому місці – мода (21%) та на четвертому реклама цього товару
(9%). Основним мотивом пройому «слабоалкоголки» є гедоністичний («під-
няти настрій», «подобається смак»). Щодо того, як впливають знання про
шкідливість напоїв при здійсненні купівлі однозначних лідерів відповіді
немає, оскільки вони майже рівні, а саме: вживаю менше 35%, намагаюся не
вживати 33% та мені байдуже обрали 32%. Окрім цього, більшість людей вва-
жають, що прийняті закони не  допомагають боротьбі з алкоголізмом (65%),
решта – що допомагають. Більшість опитуваних стали вживати з 15-17 років
(45%), з 18-20 років – 26%, до 15 -  13 чоловік та після 20 років – 6%.

Засобами протидіючого маркетингу у сфері вживання слабоалкогольних
напоїв можемо представити такі::

� Перш за все, важливо формувати моду на тверезий спосіб життя, відмо-
витись від установки «алкоголь – запорука вдалого свята». Основним важ-
елем впливу на формування особистості є сім’я, в якій пропагандується здо-
ровий спосіб життя, а також варто проводити систематичну профілактичну
роботу в учбових та позаучбових закладах про шкідливість алкоголю. Заняття
різноманітними видами спорту, активного туризму, екскурсії, музика,
мистецтво стали визначальними факторами боротьби з шкідливими звичка-
ми серед молоді. Потрібно залучати молодь до участі в громадському житті
суспільства, наприклад ,вирішення демографічних, екологічних проблем.

� Варто підвищувати рівень соціального контролю: більш ретельно слід-
кувати за виконанням заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім
(особливо у магазинах), проводити рейди по торгівельним точкам зі спирт-
ним. Також необхідно поширювати інформацію про те, куди можуть зверну-
тися громадяни, якщо вони помітили, що неповнолітні купують чи спожи-
вають алкогольні напої.
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� Можливим заходом, який допоміг би знизити рівень вживання алко-
гольних напоїв молоддю є підвищення цін на подібні товари, однак у цьому
буде важко переконати виробників, бо така цінова політика зменшить кіль-
кість потенційних покупців товару. Дієвою, але такою, що зустрічає опір з
боку компаній-виробників алкогольних виробів є заборона їх реклами у ЗМІ
та громадських місцях, або, принаймні, значне обмеження. Беручи до уваги
важливість впливу на молодь реклами та моди, яку часто формують саме ЗМІ,
даний захід є необхідним.

УДК 338.439.5:005.336(477)

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Піун Маргарита
студентка 3 курсу економічного факультету 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Череп О.Г.

Проблема впровадження маркетингових підходів у діяльність сільськогос-
подарських підприємств на ринку органічної продукції України є надзвичай-
но актуальною.  В роботі розглянуто питання визначення потенціалу ринку
органічної продукції в Україні. Метою дослідження є створення методичного
підходу до оцінки ємності ринку органічної продукції та його сегментації на
основі мультиплікативної економетричної моделі. Виходячи з цієї мети, були
розроблені такі основні завдання дослідження: проаналізовано потенціал
ринку органічної продукції, встановлено потенційних споживачів та окрес-
лені проблеми. Використано наступні методи: кореляційно-регресійний ана-
ліз, табличний і графічний метод при оформленні результатів проведеного
дослідження.

Ємність ринку — це максимальний обсяг продажів, якого можуть досягти
всі компанії ринку протягом певного періоду при максимальному рівні мар-
кетингових зусиль. Ємність оцінюється як досягнення фактичного або про-
гнозованого обсягу продажів аналізованого товару.

У своєму дослідженні ми зупинились на методі розрахунку ємності на
основі норм споживання органічної продукції в залежності від головного
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фактору, визначаючого мотивацію споживачів – доходу. При визначенні
основним фактором рівень доходу, слід врахувати скільки з цього доходу спо-
живач витрачає саме на продукти харчування. Для аналізу ми використали
засоби Excel і побудували регресійну мультиплікативну модель. В результаті
побудови моделі ми виявили емпіричну залежність відсотка витрат на харчу-
вання від доходів населення: 

у = 12,77*х -0,47 (1)

В розрахунках ми використовували прогнозні дані про відсоток витрат на
продукти харчування в залежності від рівня доходів розраховані за допомогою
першої моделі і побудували модель, яка показує залежність споживання орга-
нічної продукції від витрат населення на харчування, яка має наступний виг-
ляд:

у = 0,00000000001*х3,68 (2)

Таблиця 1
Розрахунок ємності ринку органічної продукції
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Отже, реальний ринок органічної продукції у грошовому виразі становить
4545330 євро, потенційний — 23 954 356,62 євро, а цільовий — 19902123,6
євро (табл.1). 

Взяті в сукупності визначені нами критерії, дозволяють віднести потенцій-
ного споживача органічної продукції харчування до представників середньо-
го класу та економічної еліти.

Також слід відмітити, що за усередненими даними потенційний ринок ЄС
більше 16 074 016 414,7 євро. Це говорить про те, що перспективними ринка-
ми збуту органічної продукції є в першу чергу, країни Європи.

Слід зазначити, що розрахунки показують лише потенційну готовність
придбання органічної продукції певними групами населення. Збільшення
споживання з 5 млн. євро до потенційних 20 млн. євро та вихід на європей-
ський ринок може бути лише за умови позбавлення від таких негативних
чинників, як відсутність державної підтримки, високі тарифи на отримання
сертифікату на органічну продукцію, брак довіри до гарантій якості продо-
вольства з боку споживачів (зокрема органічного маркування), тощо.
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РЕПОЗІЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ ТОВ «ВЕНЕТО» НА РИНКУ МЕБЛІВ 

Тарасенко Олена Миколаївна,
студентка 5-го курсу факультету менеджменту та маркетингу

НТУУ «КПІ»
Науковий керівник: ст.викл. кафедри промислового маркетингу Черненко О.В.

Успішне функціонування підприємства в сучасному мінливому ринковому
середовищі  можливе за умови детально розробленої та впровадженої ринко-
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вої стратегії. Одним з найважливіших етапів формування ринкової стратегії є
позиціонування товару на відібраному сегменті. В даній роботі розглядати-
меться репозицінування товару ТОВ «Венето» на ринку меблів України.
Підприємство «Венето», на даний момент, більш відоме як компанія, що спе-
ціалізується на виготовленні ортопедичних матрасів, і позиціонує себе як
виробника, що виготовляє товари з позитивним впливом на здоров’я люди-
ни (з ортопедичним ефектом),  однак підприємство виготовляє й ряд інших
виробів, які користуються меншим попитом, зокрема ліжка-дивани. Зараз
одним із завдань компанії є укріплення позицій на ринку меблів, ємність
якого в останні роки зростає, в той час, як обсяги продажу диванів ТОВ
«Венето» падають. 

У зв’язку з цим перед компанією постає маркетингова управлінська про-
блема (МУП): репозиціонування товару «дивани» підприємства «Венето» на
ринку меблів України. Для вирішення даної проблеми, необхідно провести
дослідження, ціль якого - виявлення найбільш вдалої позиції для диванів під-
приємства «Венето» на ринку меблів на основі дослідження цільових спожи-
вачів, конкурентів та, безпосередньо, товару «дивани».

З метою вирішення МУП, спочатку, був проведений ситуаційний аналіз
ТОВ «Венето» на ринку меблів. У підсумку, виявилось, що у компанії наявна
значна кількість ресурсів та сильних сторін загалом, що дозволяюють реалі-
зувати наявні ринкові можливсоті та нівеліювати більшість загроз. В резуль-
таті аналізу бізнес-портфелю, було виявлено, що дивани «Венето» відносять-
ся до зони «швидкий ріст – мала частка», або ж, як називають стратегічний
елемент бізнесу, – «знак питання». Товари цієї групи можуть виявитися дуже
перспективним, оскільки ринок розширюється, але потребують значних
вкладень для підтримки (збереження своїх позицій) та росту ( перетворення
у «зірку» - швидкий ріст – велика частка). Життєвий цикл товару «дивани», в
даному випадку, відрізняється від традиційної моделі, і приймає вигляд «кри-
вої збільшення».

Причиною такої ситуації є неправильне позиціонування диванів «Венето»,
зокрема (гіпотези, що були перевірені у ході дослідження):

� низька ефективність позиції, обраної для позиціонування на даний
момент: така  характеристика, як «ортопедичність» не є найбільш ефектив-
ною для позиціонування даного виду товару загалом;

� позиція компанії для товару «дивани» є низькорентабельною: обрана
підприємством характеристика для позиціонування є ефективною та приваб-
ливою лише для дуже невеликого відсотку споживачів.  

Таким чином, підприємству «Венето» необхідно здійснити репозиціону-



Українська Асоціація Маркетингу

46 03067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

вання товару «дивани», оскільки правильно розроблена і реалізована відпо-
відним чином стратегія позиціонування здатна забезпечити суттєву конку-
рентну перевагу для компанії

В багатьох джерелах різними авторами розглядалися основні етапи репо-
зиціонування. Однак, на нашу думку, необхідно також розглянути процес
вибору атрибуту для репозиціонування, як один з ключових при плануванні
репозиціонування, який вимагає також дотримання чіткої послідовності та
урахування певних факторів. 

По-перше, необхідно врахувати рейтинг важливості атрибутів товару для
споживачів та використання конкретного атрибуту конкурентами для пози-
ціонування. При цьому, можливе виникнення трьох ситуацій:

1. найбільш значима характеристика для споживачів не використовується
для просування жодним з найбільш небезпечних конкурентів;

2. найбільш важлива для споживачів характеристика  використовується
одним з найбільш небезпечних конкурентів для позиціонування;

3. не виявилося чітко-визначених найважливіших характеристик товару
для споживачів (в цьому випадку, обираємо той атрибут для позиціонування
товару, за яким товар даної компанії значимо перевершує конкурентів).

Далі, необхідно враховувати особливості кожної з ситуацій. В першому та
третьому випадках, можна одразу переходити до перевірки того, наскільки
даний товар фізично відповідає (задовольняє споживачів)  за обраним атри-
бутом. 

В другому випадку, цьому етапу передує оцінка споживачів наявності атри-
буту у товарі конкурента. В залежності від того, якою, низькою чи високою
буде ця оцінка можливі два варіанти подальших рішень:

� якщо споживачі високо оцінили наявність даного атрибуту у товару кон-
курентів - обираємо одну з наступних  по значимості для споживачів харак-
теристик для позиціонування залежно від % співвідношення їх значимості та
враховуючи оцінку наявності цих атрибутів у товарі даного підприємства;

� якщо споживачі низько оцінили наявність атрибуту у товару конкурен-
тів, залежно від того, чи даний атрибут наявний/відсутній у значній мірі (за
оцінкою споживачів). 

Перевірка наявності конкретного атрибуту у товарі є необхідним у будь-
якому випадку, далі, можливе виникнення двох ситуацій, та, відповідних дій:

� якщо даний атрибут наявний у значній мірі  у товарів підприємства -
обираємо його для позиціонування товару даної компанії;

� якщо даний атрибут відсутній у значній мірі  у товару підприємства,
залежно від співвідношення його % значимості для споживачів, або, обирає-



Українська Асоціація Маркетингу

4703067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

мо одну з наступних  по значимості для споживачів характеристик для пози-
ціонування, або, вдаємося до вдосконалення товару.

На основі наведеної методології дослідження та розробленої схеми вибору
атрибуту для позиціонування диванів підприємства «Венето», а також, отри-
маних, у результаті дослідження, даних (яке складалось з трьох етапів та
включало в себе кабінетне дослідження, опитування експертів та кінцевих
споживачів), була визначена стратегія репозиціонування для диванів підпри-
ємства «Венето». Застосування запропонованого алгоритму вибору атрибуту
позиціонування для підприємства “Венето” виглядає наступним чином: най-
більш важлива характеристика диванів для споживачів – комфорт сидіння та

сну використовується одним з ННК – підприємством «ЛВС»  споживачі
низько оцінили наявність даного атрибуту у диванах підприємства «ЛВС», та,
виявилось що дивани «ЛВС» не сприймаються споживачами як такі, що є

комфортними  даний атрибут наявній у значній мірі (задовольняє спожива-
чів) у диванах підприємства «Венето»  обираємо даний атрибут для позиціо-
нування диванів «Венето».

Таким чином, в результаті проведення маркетингового досліження була
сформована стратегія репозиціонування підприємтва “Венето” на ринку
меблів, та, на прикладі даної компанії, було розглянуто застосування алго-
ритму вибору атрибуту позиціонування з метою формування ефективної
ринкової стратегії.

УДК: 338.43:633.85:633.853.478

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ РОСЛИННОГО МАСЛА

Жмака Наталія, Шевченко Анастасія, 
Студентки 4 курсу факультету міжнародна економіка

Запорізького національного університету
Науковий керівник: А.В Переверзєва

На сучасному етапі аграрний сектор є однією з найважливіших та соціаль-
но значущих складових економіки України. Зокрема, такий сегмент націо-
нальної економіки, як ринок рослинного масла є стратегічним, оскільки
визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів продовольства для
населення, формує валютні доходи держави за рахунок експорту.
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Проблеми розвитку економічних відносин між контрагентами на ринку
рослинного масла, досліджували українські та зарубіжні вчені–економі-
сти:В.Г. Андрійчук, А.Г. Белозерцев , В.І. Бойко , В.І. Власов.

За статистичними даними, починаючи з 2013р., експортується більше 40%
світового обсягу рослинного масла. Високе значення даного показника є
наслідком того, що в країнах-виробниках існують різні природно-кліматичні
умови для обробки олійних культур. Тобто, в країнах із сприятливим кліма-
том, наприклад, в Індонезії, Малайзії та Аргентині, обсяг виробництва рос-
линного масла значно перевищує рівень його споживання, тому більша
частина виробленого масла експортується. 

Найбільшими споживачами рослинного масла в світі є ті країни, в яких не
спроможні задовольнити попит на рослинну олію з боку населення та про-
мисловості за рахунок власного виробництва. До таких країн належать Індія
і Китай із загальною кількістю населення більше, ніж у 2,5 млрд. осіб. В свою
чергу, на Індію припадає 16,3% всіх світових імпортних поставок рослинного
масла, а на Китай - 15%. 

Для аналізу та визначення головних експортерів зовнішньої торгівлі
необхідно скористатися базовими показниками. Для досліджування нами
було обрано період 2007-2012 рр. Для аналізу обрано 5 країн-лідерів з екс-
порту тваринного і рослинного масла, жирів та воску станом на 2012р.:
Індонезія, Малайзія, Аргентина, Україна, Канада.

Для аналізу розглянуто найкращу та найгіршу країну серед п’яти світових
країн-лідерів та проаналізовано найкращий та найгірший показники цих
двох країн.

Результати дослідження показали, що серед п’яти світових країн-лідерів
експорту рослинного масла Індонезія займає перше місце у обсягах річного
експорту. Найбільший обсяг експорту був зареєстрований у 2011р., що скла-
ло 20,3 млрд. дол. США, найменший у 2007р. – 9,4 млрд. дол. США. Канада
займає останнє місце. Найменший обсяг експорту був у 2010р. – 19,5 млн.
дол. США, найбільший у 2008р., що склало 44,6 млн. дол. США.

На основі цих тенденцій проаналізуємо обсяги виробництва рослинного
масла в Україні, які щорічно зростають протягом останніх 10 років.

У сезоні-2012/2013 українська соняшникова олія експортувалася у 90 країн
світу. Найбільшими споживачами соняшникової олії були Індія та Іран.
Основною особливістю сезону, що завершився на масложировому ринку
стала конкуренція України з Росією.

За прогнозами асоціації «Укролія», до 2016р. переробні потужності олійно-
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жирового комплексу України, які є найбільшими в світі, збільшаться на 3
млн. т. і досягнуть 20 млн. т. олійного насіння на рік. 

Проаналізуємо основні показники зовнішньої торгівлі України на ринку
рослинного масла. Експорт рослинного масла значно перевищує його
імпорт. Це свідчить експортну орієнтацію цього ринку, її розвиток у напрям-
ку подальшого розширення цієї галузі. Так, найбільший обсяг експорту
України був зареєстрований у 2012р. –4,2 млрд. дол. США, а найменший спо-
стерігався у 2009 – 1,8 млрд. дол. США, що було спричинено світовою фінан-
совою кризою. Найбільший імпорт в України був у 2008р. і склав 0,6 млрд.
дол. США, найменший у 2009р. – 0,3 млрд. дол. США. Найбільший зов-
нішньоторговий обіг був у 2012р. і склав 4,6 млрд. дол. США, найменший у
2008р. – 2,1 млрд. дол. США. Сальдо за весь період дослідження було пози-
тивним, так, найбільше його значення було у 2012р. – 3,8 млрд. дол. США,
найменше – 2009р. – 1,3 млрд. дол. США.

Отже, можна зробити висновок, що експортний потенціал галузей АПК
України протягом останніх років зростає, питома вага агропродовольчої про-
дукції у загальному експорті знаходиться в межах 10-12 %. Протягом останніх
п’яти років зростання конкурентоспроможності національної продукції має
прогресивний характер. Внаслідок постійного зростання експорту олії
соняшникової Україна витіснила з першого місця на світовому ринку
Аргентину. Більшість країн-імпортерів олії законодавчо захищають свій
ринок від готової продукції, а проникнення на висококонкурентні європей-
ські ринки потребує забезпечення якості на рівні міжнародних стандартів та
приєднання до світових торговельних організацій, що є пріоритетним
завдання для України.
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УДК 658.8:339.37

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ

Дрозденко Анастасия
Студентка 5 курса специальности Маркетинг

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
Научный руководитель: И.В. Тараненко

Формирование потребительских предпочтений зависит от уровня жизни
населения и уровня экономической культуры, целого ряда социально-психо-
логических, исторических и иных факторов. Выявление и правильная оцен-
ка потребительских предпочтений при проведении маркетинговых исследо-
ваний способствуют более точному определению различных сегментов
рынка, создают предпосылки для успешного продвижения товара на рынок и
эффективной реализации сбытовой стратегии.

Увеличение доли лояльных покупателей ведет к укреплению долгосроч-
ных позиций компании на рынке и позволяет существенно снизить марке-
тинговые расходы. Американский исследователь Райчхельд приводит сле-
дующие факторы, обуславливающие более высокую прибыльность лояльных
покупателей в сравнении с новыми. Лояльные клиенты: дольше остаются с
компанией; покупают больше (т.н. доля кошелька, share of wallet); легче
(дешевле) в обслуживании, т.к. знакомы с товаром и сервисом; менее чув-
ствительны к цене; обеспечивают устные рекомендации [1]. Важнейшим
фактором является стремление лояльных клиентов бесплатно «приводить»
новых клиентов. Путь любой компании к эффективному росту продаж и  уве-
личению доли рынка заключается в способности побудить своих лояльных
клиентов стать ее «отделом маркетинга». 

Руководство сети магазинов «Ваша Пара» (г. Днепропетровск) [2] заинте-
ресовано в увеличении доли рынка и удержании потребителей, поэтому было
принято решение провести маркетинговые исследования уровня лояльности
потребителей. Автором проведено исследование лояльности покупателей по
отношению к сети магазинов «Ваша пара» с использованием двух подходов.

Первый подход заключается в опросе потребителей с помощью вопросов,
построенных по принципу шкалы Лайкерта [3, c. 190]. 

В ходе исследований были опрошены 100 человек с помощью анкеты, в
которую входили вопросы относительно уровня лояльности потребителей.
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Было разработано 9 суждений, на которые респондент должен был ответить
с помощью утверждений. На каждый вопрос было дано 7 утверждений: пол-
ностью не согласен; не согласен; затрудняюсь ответить; скорее да, чем нет;
скорее всего согласен; полностью согласен. Каждому утверждению были
присвоены баллы от 1 до 7. Затем полученные результаты были обобщены и
была подсчитана степень лояльности по каждому из вопросов. С помощью
расчета среднего арифметического была определена степень лояльности
потребителей по отношению к сети магазинов «Ваша Пара» на уровне 3,88. 

Результаты исследования показали, что уровень лояльности потребителей
сети магазинов «Ваша пара» составляет 55%. То есть можно с достаточной
степенью уверенности предположить, что клиент, совершивший покупку в
магазине «Ваша пара», в 55% случаев будет совершать там повторные покуп-
ки. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что
компания имеет достаточное количество лояльных потребителей, которые
отдают предпочтение данной  сети магазинов. 

Второй метод основан на методике оценки лояльности, разработанной Ф.
Райчхельдом [1]. Методика основана на исследовании ответов респондентов
на ключевой вопрос: «Насколько вероятно, что Вы порекомендуете [компа-
нию X] своему другу или коллеге?». В результате эмпирического исследова-
ния Ф. Райчхельд выделил 3 группы потребителей: «промоутеры», «активно
проталкивающие» компанию или бренд (promoters); «создающие помехи»,
т.е. активно порицающие компанию или бренд в глазах других потребителей
(detractors); а также т.н. «вальяжные потребители», в принципе довольные
компанией или брендом, но чересчур ленивые для того, чтобы предприни-
мать какие-либо действия по их продвижению (passively satisfied).
Дальнейшая обработка данных опроса производится следующим образом:
рассчитывается процентная доля респондентов-«промоутеров», затем из нее
вычитается процентная доля респондентов, «создающих помехи».
Результатом расчета является т.н. остаточный индекс промоутера бренда. 

На основе результатов исследования был определен удельный вес абсо-
лютно лояльных покупателей – «промоутеров» (56%) и «создающих помехи»
(12%). Затем был рассчитан остаточный индекс промоутера бренда, который
составил 44%. Этот показатель является достаточно высоким, но компании
необходимо продолжать уделять внимание формированию лояльности
потребителей. Для этого следует разработать ряд мероприятий по увеличе-
нию числа постоянных клиентов, которые впоследствии будут активными
промоутерами. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ З
МЕТОЮ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

Іванова Одександра
Студентка 5 курсу спеціальності Маркетинг

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: І.В. Тараненко

Формування інноваційних маркетингових комунікаційних технологій
набуває особливої актуальності для бізнесу в умовах економічної нестабіль-
ності. Одночасно це обумовлює потребу в ретельному вивченні уподобань
споживачів комунікаційної (рекламної) продукції для виявлення ринкових
ніш з менш жорстокою конкуренцією [1].

Водночас реклама не може ефективно виконувати свою функцію відо-
кремлено від інших елементів цілісної системи інтегрованих маркетингових
комунікацій, у т.ч. – стимулювання збуту за допомогою різноманітних сучас-
них малобюджетних інструментів – сервісів колективних покупок, дисконт-
них клубів тощо. 

Дисконтні клуби мають за мету об'єднання і взаємний обмін клієнтськими
базами, для розширення бізнесу кожного партнера клубу та надання знижок
клієнтам клубу; надають послуги з випуску та обслуговування дисконтних
карт, купонів, що дають їх власникам знижки або інші преференції; викори-
стовують напрацьовані клієнтські бази як маркетинговий і рекламний
інструмент, проводячи рекламні компанії серед клієнтів клубу – цільової
аудиторії з високою купівельною спроможністю. 
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Партнерами Дисконтного Клубу «Наше коло» є більш ніж 100 підпри-
ємств, які представляють малий і середній бізнес у місті Дніпропетровську. З
метою диверсифікації діяльності в рамках прийнятої стратегії зростання Рада
директорів Дисконтного Клубу «Наше коло» вирішила запропонувати нові
послуги наявним клієнтам, тобто здійснити горизонтальну диверсифікацію.
Одним із пріоритетних напрямків є відкриття рекламного агентства, потен-
ційними клієнтами якого є Партнери Дисконтного Клубу.

Аналіз рекламного ринку м. Дніпропетровська показав, що найбільша
кількість агентств працюють у сфері зовнішньої реклами, 5 з них є всеукра-
їнськими. Найменше на ринку представлені креативні маркетингові агент-
ства, з чого можна зробити висновок, що це – ніша з низькою конкуренцією.
В умовах зростання економічної нестабільності бізнес як ніколи раніше
потребує креативних рішень для досягнення власних цілей. 

За результатами SWOT аналізу було визначено, що найбільш негативний
вплив на створення рекламної агенції здійснює спад в економіці, зростання
темпів інфляції, нестабільність господарського, податкового та інших зако-
нодавств, зниження рівня цін на рекламу та ін. Але серед можливостей від-
криваються великі перспективи надання широкого спектру додаткових
послуг, удосконалення рекламних технологій, використання новинок рекла-
ми.

Маркетингове дослідження уподобань потенційних клієнтів рекламного
агентства проводилось методом опитування [2, с. 84], з метою пошуку нових
напрямів та диверсифікації сфер діяльності, зменшення ризику та неви-
значеності у діяльності рекламного агентства, а також з метою ознайомлення
з потребами замовників послуг рекламних агентств для виявлення основних
потреб у рекламному продукті. У дослідженні взяло участь 91 підприємство,
розташоване у м. Дніпропетровську, які є клієнтами Дисконтного Клубу
«Ваше коло».

За результатами дослідження зроблені висновки, що основна потреба
замовників полягає у створенні, розробці та виведенні на перші сторінки
пошукових систем сайтів, розробка макетів, поліграфії і т. ін., розміщенні
бюджетної реклами. На основі опитування підтверджено доцільність ство-
рення креативного рекламного агентства, яке буде займатись розробкою
концепцій рекламної кампанії, включаючи її окремі складові: стилістика рек-
лами, ідеї для друкованої, відео та аудіо реклами, елементи дизайну, сайт
тощо. 

Основними напрямами діяльності рекламного агентства, виходячи з
результатів дослідження уподобань потенційних клієнтів, мають стати такі:
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- проведення досліджень споживачів, товарів та послуг, ринку замовни-
ків;

- розробка стратегічних планів рекламної діяльності (визначення цілей та
концепції рекламної кампанії, видів і носіїв реклами);

- розробка тактичних та стратегічних планів проведення рекламної кам-
панії (визначення завдань, розрахунки кошторису витрат на проведення
окремих заходів, вибір жанрів та форм реклами, а також засобів масової
інформації для її розміщення);

- створення рекламного звернення (вибір творчих підходів, написання
сценарію або тексту, розробка макета та обґрунтування тиражу, кількості
показів та інших рішень у галузі виробництва реклами);

- визначення ефективності використання засобів масової інформації для
розміщення рекламного звернення (проведення показу, розвиток та
перевірка концепції рекламної кампанії, статистичний контроль та
вимірювання результатів, розробка рекомен¬дацій для коригування
проведення рекламної кампанії).

Список використаних джерел:
1. Бест Р. Маркетинг от потребителя. 4 изд. / Р. Бест. – М.: Манн,

Иванов и Фербер, 2008. – 720 с.
2. Полторак В.А. Маркетингові дослідження / В.А. Полторак, І.В.

Тараненко, О.Ю. Красовська. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 342
с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «СОБОРНИЙ»

Волощенко Ольга
Студентка 4 курсу факультету Маркетингу

Черкаський державний бізнес-коледж
Науковий керівник: Азьмук Н.А., Залозна Т.Г., Руденко Ю.О.

Ресторан «Соборний» було засновано в листопаді 2007 року як ФОП.
Ресторан має такі структурні підрозділи:

� власне ресторан «Соборний»;
� млинцева «МлинОК», яка має нижчий ціновий діапазон і слугує для
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додаткового залучення клієнтів.
Основними споживачами послуг ресторану є черкащани та гості міста. За

віковою ознакою аудиторія складається з осіб 21-50 років з середнім та висо-
ким рівнем доходів (3500 грн./міс. і більше).

За підсумками 2014 року, у м. Черкаси до закладів ресторанного типу нале-
жить 35 ресторанів. Враховуючи наведені дані, послугами ресторанів в місті
Черкаси користуються 11,4 тис. осіб, а отже на кожну 1000 осіб припадає 3
ресторани. 

З даних закладів ресторанного типу було виділено 3 основні конкуренти
ресторану «Соборний»: основні конкуренти обирались методом сегменту-
вання за географічним розташуванням, типом кухні та середнім ціновим діа-
пазоном: Корчма «Тарас Бульба», ГРК «Апельсин», Ресторан-кафе
«Мелодія».

Ціни на продукцію ресторану «Соборний» встановлюються за допомогою
витратного методу ціноутворення.

Носіями реклами ресторану є: мережа Інтернет, зовнішня реклама, радіо,
преса і безпосередньо саме місце продажу (стимулювання збуту).

В мережі Інтернет реклама розміщена як на власному, так і на інших сай-
тах (інтернет-довідкових  menu.ck.ua, gurman.ck.ua, mapia.ua). Інформація
про ресторан «Соборний» у соціальних мережах відсутня. Зовнішня реклама
розміщується на білбордах і в салонах маршрутних таксі міста. Реклама в дру-
кованих джерелах розміщуються рестораном в інформаційній пресі міста та
регіональних виданнях газет.

Для визначення рівня обізнаності споживачів щодо комунікаційної діяль-
ності ресторану «Соборний» було проведене опитування цільової аудиторії в
м. Черкаси. Дослідження проводилося протягом січня та лютого 2015 року.
Обробка інформації здійснювалася за допомогою програмного забезпечення
IBM SPSS. 

Дослідження проводилося методом анкетування. Анкета складалась з 15
запитань, які визначають демографічні ознаки, використання споживачами
інтернет-ресурсів і присутність у соціальних мережах, вподобання щодо
закладів громадського харчування в м. Черкаси та обізнаність щодо комуні-
кативної, цінової та товарної політик ресторану «Соборний».

Чисельність населення м. Черкаси станом на січень 2015 року становило
285,6 тис. осіб, з яких віком від 21 до 50 років, що мають дохід 3500 грн. і
вище, - 11,4 тис. осіб. 

З метою підвищення точності результатів дослідження використано метод
безповторної випадкової вибірки. В ході дослідження було опитано 492 рес-
пондента. 
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Результати дослідження свідчать, що більшість споживачів є недостатньо
обізнаними щодо комунікаційної політики ресторану «Соборний», зокрема:

� 54,9% респондентів не зустрічали рекламу ресторану, при цьому найе-
фективнішою виявилась реклама в мережі Інтернет (11,2%);

� розміщена на інформаційному інтернет-порталі міста in.ck.ua реклама
також не є достатньо ефективною – 58,9% респондентів взагалі не кори-
стуються даним сайтом;

� при достатньому рівні стимулювання збуту продукції, 88,8% респонден-
тів не знають про те, що ресторан проводить акції, надає знижки, подарунки;

� при наявності персонального сайту ресторану з усією необхідною інфор-
мацією про заклад, 77,8% респондентів ніколи не заходили на даний сайт;

� 10,4% респондентів не знають про зміну назви ресторану; 
� 17% споживачів не знають про додаткові послуги по організації свят від

ресторану, при цьому більшість респондентів (38,4%) чули лише про органі-
зацію банкетів і корпоративів;

� 63% опитаних використовують інтернет-ресурси для пошуку інформації
про заклади громадського харчування у м. Черкаси. 100% респондентів, які
найчастіше ходять до ресторанів, мають акаунти у соціальних мережах, рек-
лама «Соборного» у яких відсутня. Найбільшу частку таких респондентів ста-
новить аудиторія «ВКонтакте» та «Facebook» (59,6%).

За таких умов можна зробити висновок про те, що комунікаційна діяль-
ність ресторану «Соборний» з точки зору обізнаності споживачів є неефек-
тивною. 

Запропоновано наступні заходи щодо підвищення рівня обізнаності спо-
живачів: зосередити увагу закладу на розвитку комунікаційної політики без-
посередньо в мережі Інтернет, зокрема, у соціальних мережах. Головною
перевагою комунікацій в соцмережах є постійне інформування споживачів
про новини, заходи стимулювання збуту та підтримка зворотнього зв’язку з
клієнтами.
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УДК 339.138:338.46

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Пасічник Інна  
Студентка 2 курсу факультету економіки і управління

Хмельницький національний університет
Науковий керівник: С.В. Ковальчук

У сучасних умовах господарювання для підприємств України виникає
необхідність застосування якісно нового підходу до управління виробницт-
вом і збутом товарів та послуг. Унаслідок цього особливої актуальності набу-
ває вдосконалення управління підприємствами на основі використання
принципів менеджменту й маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до
діяльності підприємств.

Маркетинговий менеджмент є основою ефективного функціонування під-
приємства. У країнах із розвиненою ринковою економікою передові успішні
підприємства здійснюють свою господарську діяльність із використанням
маркетингового менеджменту. В Україні невелика кількість підприємств у
своїй діяльності використовує маркетинговий менеджмент. У вітчизняній
економіці відсутній механізм вдосконалення маркетингового менеджменту
підприємств. Саме цим обгрунтовується актуальність обраної тематики
дослідження.[2]

Моніторинг машинобудівної галузі України свідчить про наступне: скоро-
чення обсягів машинобудівної продукції відбувається через низький платос-
проможний попит споживачів на внутрішньому ринку та низьку її конкурен-
тоспроможність на зовнішньому ринку; фінансові труднощі підприємств, які
не дозволили забезпечити належне відновлення необоротних активів, здій-
снення їх реконструкції і модернізації, впровадження досягнень НТП; недо-
сконалість законодавчої та нормативно-правової бази; несприятливу
кон’юнктуру на зовнішньому ринку, і як наслідок цього – незабезпеченість
сировиною, обмеженість паливно-енергетичних ресурсів.

Підприємство машинобудівної галузі, за яким проведено аналіз марке-
тинг-менеджменту, є ПАТ «Завод «Темп» (м. Хмельницький). Основними
видами продукції заводу є устаткування для гальваніки, комплекти для очи-
щення стічних вод, обладнання для виробництва, трубозварювальне облад-
нання, металопродукція тощо. 
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До основних недоліків маркетингового забезпечення діяльності ПАТ
«Завод «Темп» можна віднести:

� інтуїтивний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприєм-
ства;

� відсутність організованої системи маркетингового планування та її
контролю; відсутність сформованих маркетингових програм;

� розробка та використання комплексу маркетингу здійснюються не
повною мірою;

� неможливість через відсутність документального забезпечення марке-
тингової діяльності проведення аналізу інформації, яка виникає у процесі
маркетингового забезпечення, що відображається на результатах діяльності
товариства загалом, на використанні сильних сторін підприємства як можли-
востей для розвитку бізнесу, та усуненні слабких для укріплення положення
на ринку;

� підприємство займає пасивну позицію в питаннях пошуку нових інозем-
них ділових партнерів, маркетингові дослідження на зовнішньому ринку не
здійснюються;

� зовнішньоекономічну діяльність підприємство здійснює за рахунок
підтримання традиційно сформованої системи партнерських зв’язків із іно-
земними діловими партнерами, не поширює сфери впливу на потенційно
можливих іноземних ділових партнерів засобами реклами щодо можливостей
підприємства.

До запропонованих нами заходів по усуненню вказаних недоліків в органі-
зації маркетинг-менеджменту на ПАТ «Завод «Темп» належать: 

� реорганізація відділу маркетингу з розмежуванням функцій маркетингу;
� розширення організаційної структури відділу маркетингу;
� ведення організованої системи маркетингового планування та контро-

лю;
� підбір фахівців із маркетингу належної спеціалізації й кваліфікації;
� організація документального забезпечення маркетингової діяльності;
� розробка системи мотивації персоналу за якісне виконання професійних

обов‘язків та досягнення вищих результатів у своїй діяльності.
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Для по шу ку вачів:
w На бут тя (підтвер д жен ня) прак тич них на ви чок та вмінь у сфері мар -

ке тин гу, відповідно до вітчиз ня ної си с те ми фа хо вої сер тифікації, що спи -
рається на за са ди за галь ноєвро пейської си с те ми фа хо вої сер тифікації та є
адап то ва ною до ре алій Ук раїни.

w Підтвер д жен ня прак тич них на ви чок та вмінь ав то ри тет ною ек за ме -
наційною комісією, що скла дається з виз на них в Ук раїні прак тиків (керівників
провідних мар ке тин го вих дослідницьких агенцій, керівників мар ке тин го вих
служб відо мих підприємств�то ва ро ви роб ників) та провідних вик ла дачів.

w Мож ливість по глиб лю ва ти та роз ши рю ва ти свою фа хо ву кваліфікацію
че рез скла дан ня іспитів уп равлінсько го рівня і спеціалізо ва них іспитів
суміжних профілів.

w За лу чен ня до інфор маційної ме режі Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу
та парт нерських бізнес�асоціацій інших га лу зей, оскільки:

w пе релік мар ке то логів, які успішно скла ли кваліфікаційні іспи ти, дру ку -
ва ти меть ся в на ступ но му но мері жур на лу “Мар ке тинг в Ук раїні”, а та кож
бу де постійно до ступ ним на сайті УАМ;

w CV мар ке то логів, які успішно скла ли кваліфікаційні іспи ти, за їхньою
зго дою на да ва ти муть ся до ба зи да них ком паній�членів УАМ, а та кож до баз
да них ком паній – членів парт нерських га лу зе вих бізнес�асоціацій, що виз на -
ють си с те му фа хо вої сер тифікації УАМ;

w мар ке то ло ги, які проходили теренинги УАМ або приймали участь у
конференціях, форумах, засіданнях круглих столів отримують бонуси
(додаткові бали) при складанні кваліфікаційних іспитів.

w Пер шо чер го вий роз г ляд за яв на заміщен ня ва кант них по сад  у ком -
паніях�чле нах УАМ, а та кож у ком паніях�чле нах парт нерських га лу зе вих
бізнес�асоціацій, що виз на ють си с те му фа хо вої сер тифікації УАМ (пе релік
та ких ком паній та парт нерських ор ганізацій оп ри люд нюється на сайті
УАМ).

Для пра це давців:
w От ри ман ня про зо рої та зро зумілої си с те ми оціню ван ня кваліфікації

фахівців із мар ке тин гу.
w Здо бут тя ва желів впли ву на зміст кваліфікаційних ви мог та якість

оціню ван ня знань, прак тич них на ви чок і вмінь фахівців із мар ке тин гу че рез
осо би с ту участь у діяль ності Кваліфікаційно го коміте ту УАМ та ек за ме -
наційних комісіях, а та кож за по се ред ниц тва своїх га лу зе вих асоціацій. 

w До ступ до ба зи да них фахівців із мар ке тин гу, що ма ють підтвер д жен -
ня своєї кваліфікації.

ПЕРЕВАГИ 
ВІД УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІСПИТІВ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УАМ
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Шановні колеги!
У 2008 році УАМ почала впроваджувати систему фахової

сертифікації маркетологів. Цій події передувала тривала робота.
Запровадити кваліфікаційні іспити з метою підтвердження фахових
рівнів та посадової відповідності маркетологів було вирішено ще на
найперших зборах УАМ у 1997 році. Однак, для практичного втілення
ідеї потрібні були час і багато зусиль. Зокрема:

w У 2002 році в рамках проведення ІІІ�ї міжнародної конференції
УАМ «Маркетинг в Україні» затверджено Стандарти якості
маркетингових досліджень УАМ (СОУ 91.12.0�21708654�
001�2002).

w У 2003 році здійснена публікація офіційного перекладу Керівництв
та Директив ESOMАR в Україні.

w З 2004 року – співпраця із Нідерландською Асоціацією
Маркетингу (NIMA), проведення спільних семінарів та тренінгу
тренерів УАМ у Голландії.

w У 2005 році – вступ у Європейську Маркетингову Конфедерацію,
участь у роботі Генеральної асамблеї ЄМК, присвяченої
опрацюванню єдиних кваліфікаційних вимог до маркетологів.

w 2007�2008 рік – створення Кваліфікаційного Комітету УАМ, в
який увійшли представники бізнесу, ряду галузевих фахових
організацій, а  також ряд провідних викладачів з маркетингу.

w 2007�2008 рік Розробка основних документів.
w 2008 рік – Прийняття першого Кваліфікаційного іспиту в Одесі.
Робота по впровадженню української системи сертифікації

маркетологів  продовжується. Ми будемо постійно друкувати на
шпальтах нашого журналу новини та документи по проекту, а також
списки студентів та фахівців маркетингу, які підтвердили свою
кваліфікацію.

Кваліфікаційний комітет УАМ
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