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ПРОГРАМА ЧОТИРНАДЦЯТОЇ НАУКОВОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ»  
ІМ. ІГОРЯ ТКАЧЕНКА
24-25 травня 2019 року

м. Київ, проспект Перемоги 54/1,
головний корпус ДВНЗ КНЕУ, ауд.334 

24 травня
9.30-10.00 – Реєстрація учасників конференції
10.00-10.15 – Вітальне слово президента Української Асоціації Маркетин-
гу Ірини Лилик
10.15-10.30 – Вітальне слово спонсорів та організаторів конкурсу
10.30-11.00 – Нагородження переможців конкурсу Молодь опановує мар-
кетинг імені Ігоря Ткаченко
11.00-11.20 – Перерва на кава-паузу

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
11.20-11.35 Олександра Атаманюкова, Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. Аналіз та підтримка 
конкурентних переваг продукції безалкогольних напоїв на прикладі ІП «Кока-
Кола Беверіджиз Україна»
11.35-11.50 –Мар’ян Батюк, Національний університет водного господар-
ства та природокористування, м. Рівне. Посилення конкурентних переваг в 
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
11.50-12.05 – Катерина Бензелюк, Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного універси-
тету. Дослідження перспективних напрямків позиціонування підприємства та 
його товарів на ринку
12.05-12.20 – Олена Березовська, Університету імені Альфреда Нобеля. Роз-
робка заходів з впровадження цифрових технологій в систему інтегрованих мар-
кетингових комунікацій підприємства на основі маркетингового дослідження
12.20-12.35 – Євгенія Копєйкіна, Дніпровський державний технічний уні-
верситет. Дослідження поведінки споживачів на ринку освітніх послуг.
12.35-12.50 – Антон Крулевський, Тернопільський національний еконо-
мічний університет. Маркетингове дослідження доцільності впровадження 
відділу маркетингу у вищі навчальні заклади (на прикладі Тернопільського на-
ціонального економічного університету).
12.50-13.00 – Юлія Малікова, Катерина Панчишна, Харківський націо-
нальний університет імені В. Н. Каразіна. Маркетингове дослідження 
лояльності споживачів на основі індексу споживчої підтримки (NPS)
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13.00 -14.00 Обід

14.00-14.15 – Анастасія Марковська, Вінницький торговельно-економіч-
ний інститут Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету. Ефективність реклами на телебаченні» (на прикладі ТОП-5 кана-
лів України у м. Вінниця)
14.15-14.30 – Марія Михайлова, Таврійський державний агротехнологіч-
ний університет. Результати маркетингового дослідження поведінки спожива-
ча ресторану «Хінкальня» м.Мелітополя (червень-липень 2018 р.)
14.30-14.45 – Олександра Мовчан, Університет імені Альфреда Нобеля,  
м. Дніпро. Маркетингова діяльність підприємства та можливі шляхи її вдо-
сконалення
14.45-15.00 – Тетяна Пампура, Житомирський національний агроеколо-
гічний університет. м. Житомир. Соціологічне дослідження споживчих мо-
тивацій як основи формування комунікаційної політики
15.00-15.15 - Світлана Панькова. Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного універси-
тету. Сучасний стан та тенденції виходу підприємства на міжнародні ринки.
15.15-15.30 – Ольга Пермінова, Анастасія Сороката. Національний уні-
верситет «Львівська політехніка». Соціальний маркетинг в ефективному 
управлінні молодіжними громадськими організаціями
15.30-15.45 – Михайло Різніченко. Університет імені Альфреда Нобеля, м. 
Дніпро. Розробка заходів з впровадження digital-маркетингу підприємства на 
основі маркетингового дослідження
15.45-16.00 - Максим Розводовський, Уманський національний університет 
садівництва. Стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні 
16.00-16.15 – Анна Тичинська, Донецький національний університет  іме-
ні Василя Стуса. Дитячий маркетинг
16.15-16.30 – Дмитрий Иванов, Анастасия Фаева, Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина. Исследование рынка 
дополнительных образовательных услуг в сфере маркетинга в городе Харькове
16.30-16.45 - Олена Яценко, Університет імені Альфреда Нобеля. Обґрунту-
вання маркетингової стратегії та розробка заходів щодо її реалізації на основі мар-
кетингового дослідження» (за матеріалами консалтингової компанії «STOSEC»)
16.45-17.00 - Максим Розводовський, Уманський національний університет 
садівництва. Стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні

25 травня
10.00-14.00 Наукові дискусії 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА 
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

ПРИ ВИБОРІ БРЕНДУ 
Олександра Атаманюкова, 

студентка  Національного технічного університету«Харківський політехніч-
ний інститут», м. Харків

Науковий керівник: проф. Д.В. Райко, доктор економічних наук

Стрімкі зміни в суспільстві змушують компанії вигадувати нові підходи до 
формування способів управління поведінкою споживачів, одним з таких підходів 
стало застосування психології в рекламній діяльності за допомогою збору пер-
винної інформації.

Розуміння основної ідеї реклами, яка відображена засобами візуалізації - одна 
з головних проблем рекламної психології, яка зменшує її ефективність на сьогод-
нішній день. Створення реклами вимагає не тільки абстрактного розуміння психо-
логії людини, для передбачення помилково чи ні рішень в рекламі, а й уміння пра-
вильно проводити маркетингові дослідження на основі яких можна буде скласти 
повний психологічний та поведінковий портрет цільової аудиторії.

Саме зв’язок маркетингових досліджень і психології дозволяє створити за до-
помогою реклами не тільки умови для успішного збуту товарів, але ще і встанов-
лює «діалог» між брендом і споживачем, оскільки в рекламі на тому ж рівні згаду-
ється і сам бренд. Це своєрідний розмова, в якому останній переймається довірою 
до бренду. Надалі цього бренд стає сам собі авторитетом в очах людини, і будь-яка 
реклама буде більш сприятливо сприйнята

Те, як впливає реклама на формування ставлення споживача до бренду, зале-
жить і від використаних засобів впливу. Правильний аналіз маркетингових дослі-
джень допомагає виділити який тип реклами, емоційний або раціональний, може 
виступати в ролі каналів впливу. Це вимагає розгляду питання про їх особливос-
ті впливу на формування ставлення до бренду споживачем. Тут важливим пси-
хічним процесом виступає сприйняття. Сприйняття допомагає людині пізнавати і 
розрізняти образи, характеризувати їх, класифікувати і т.д.  

Для створення рекламного образу часто використовується семіотика. Образи 
які використовуються в рекламі повинні містити в собі суть рекламного звернен-
ня. При неправильному виділення цільової аудиторії фахівцем, може не привести 
до неправильного побудови повідомлення і неправильному трактуванні звернен-
ня самим споживачем, або може збитися фокус цільової аудиторії.
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УДК 339.13

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

Мар’ян  Батюк 
студент 4 курсу

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» 
Національного університету водного  

господарства та природокористування, м. Рівне
Науковий керівник: д.е.н., проф. М.В. Мальчик

В умовах ринкової економіки, що характеризується активізацією глобаліза-
ційних та інтеграційних процесів, збільшуються можливості вітчизняних підпри-
ємств в освоєнні нових ринків збуту, що стимулює посилення конкуренції в існу-
ючому конкурентному середовищі, яке характеризується завищеною пропозиці-
єю. У зв’язку з цим, ключовим завданням підприємств стає пошук нових підходів 
і методів підвищення рівня своєї конкурентоспроможності. 

Більшість авторів розглядають конкурентоспроможність підприємства як від-
носну категорію, тобто кожне підприємство по тих або інших характеристиках зі-
ставляється з конкурентами. Для економічної діагностики механізму забезпечення 
конкурентоспроможності передбачено відображення організаційно-управлінських 
взаємозв’язків окремих підсистем (кадрової, майнової, товарної, організаційної) 
та визначення відповідних їм індикативних показників і параметрів. Важливим 
при цьому є врахування маркетингової складової забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства.

У більшості наукових робіт, присвячених дослідженню конкурентоспромож-
ності підприємства, стверджується, що в основі забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства в умовах ринкової економіки лежать конкурентні перева-
ги. Будь-яка конкурентна перевага підприємства піддається чотирьом основним 
діям: виявлення, формування, використання і підтримка переваги. Крім того, в да-
ний час необхідним є управління конкурентними перевагами для забезпечення і 
досягнення конкурентоспроможності підприємства.

Сутність конкурентних переваг вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають згідно 
трьох підходів: ресурсного, компаративного та ціннісно-компетентнісного, що по-
казують відповідну поведінку підприємства на ринку і його конкурентну позицію.
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Базою дослідження обрано господарську діяльність ТОВ «Реноме-Партнер» 
у м.Рівне. ТОВ «Реноме-Партнер» входить до групи компаній «Реноме», інтере-
си і активи якої зосереджені в таких галузях економіки України як інформаційні 
технології, нерухомість, будівництво, виробництво металопластикових виробів, 
розведення живої риби. ТОВ «Реноме-Партнер» займається виробництвом мета-
лопластикових виробів з матеріалів німецького підприємства «Rehau» та фурні-
тури Winkhaus. Підприємство має розвинену дилерську мережу, через яку реалі-
зує більшу частину металопластикових виробів, виконує замовлення приватних 
осіб, співпрацює з державними та приватними установами, будівельними підпри-
ємствами тощо. Рівненський ринок ПВХ-конструкцій також характеризується ви-
соким рівнем конкуренції, що пояснюється великою кількістю місцевих виробни-
ків металопластикових конструкцій та виробників із сусідніх міст України.

Оцінка міри впливу кожної з п’яти сил конкуренції показала, що  конкурен-
ція в галузі дуже висока (27/10 = 2,7 б.) і залишиться стабільною. Таким чином, 
з метою посилення конкурентних позицій на ринку метало- пластикових виро-
бів, що характеризується високим рівнем конкуренції, керівництву ТОВ «Реноме-
Партнер» доцільно вживати заходи, спрямовані на розширення ринків збуту, онов-
лення продукції шляхом впровадження інноваційних зразків, постійно слідкувати 
за поведінкою конкурентів та реалізовувати рефлексивні впливи по відношенню 
до них та інших ринкових суб’єктів.

Отже, нами пропонуються заходи щодо підвищення рівня конкурентоспро-
можності шляхом посилення конкурентних переваг: виробничих, технологічних 
– впровадження інноваційної технології ламінування металопластикових виробів; 
маркетингових – розробка системи маркетингових заходів з просування ТМ «Ві-
кнова» на ринку. Визначено, що в результаті реалізації запропонованих заходів рі-
вень конкурентоспроможності підприємства підвищиться за рахунок забезпечен-
ня економії матеріальних витрат, оптимізації виробничого процесу, можливості 
максимального задоволення потреб споживачів, в тому числі через мережу Ін-
тернет, нагадування про ТМ «Вікнова» та акцентування на перевагах профільних 
систем підприємства різним сегментам потенційних споживачів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 

ТОВАРІВ НА РИНКУ

Катерина Бензелюк
Науковий керівник – д.е.н., доцент О.М. Ковінько 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Позиціонування на ринку представляє собою напрямок маркетингової діяль-
ності з вибору цільових ринків, що припускає аналіз елементів комплексу марке-
тингу і позицій продуктів на виділених сегментах ринку з метою виявлення тих їх 
параметрів, які сприяють завоюванню конкурентних переваг [1].

В економічній теорії досить добре розроблені питання позиціонування товару 
та присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних науковців: І. Ансоффа, Ф. Вієр-
сема, О.В. Зозульова, Ф. Котлера, М. Портера, E. Райса, А. Стрікленда, А. Томп-
сона, Дж. Траута, М. Трісі., Р.А. Фатхутдинова, О.Б. Чернеги, А.В. Шегди та ін.

Зростання інтересу до позиціонування пояснюється наступними причинами:
1. загострення конкуренції на товарних ринках;
2. вичерпність конкуренції за ціною і якістю;
3. недостатність знань споживачів про будь-які товари.
Позиціювання продукції на ринку один з важливих процесів маркетингу, без 

якого не можливе успішне життя та розвиток жодної фірми особливо невеликої. 
Метою дослідження є виявлення перспективних напрямків позиціонування то-

вару на ринку на прикладі компанії ПРАТ “МХП”.
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) - один із найбільших агропромис-

лових комплексів України, що об’єднує 26 підприємств по всій території країни 
і є найбільшою українською компанією з розведення птиці, зерновиробництва, а 
також виготовлення та продажу продуктів із курячого м’яса. Компанія заснована 
в 1998 році [2]. Торгові марки ПрАТ «МХП» це - «Наша ряба», «Легко!», «Бащин-
ський», «Qualiko», «Ukrainian Chicken». 

Дослідивши економічну характеристику ПАТ «МХП» за допомогою формул 
та розрахунків організаційну, проаналізувавши фінансово-господарську діяль-
ність можна побачити, що підприємство розвивається досить швидко, та в май-
бутньому призведе до збільшення прибутку.

До найважливіших економічних категорій, які характеризують ефективність 
діяльності підприємств на засадах господарського розрахунку, відносять рента-
бельність. На підприємстві ПАТ «МХП» вона є досить високою, що означає що 
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підприємство отримало надлишок над витратами на виробництво продукції у ви-
гляді доходу [3].

З метою забезпечення підприємства необхідною інформацією про ринок і 
власні можливості на підставі результатів дослідження ринку розробляють комп-
лексний маркетинг, який у світовій практиці дістав назву Marketing-mix. Найваж-
ливішими елементами маркетингу є так звані “4 Пі”: Товар; Ціна; Місце; Просу-
вання.

1.  Товар. Асортимент підприємства ПрАТ «МХП» включає 90 позицій та 4 
підприємства. З кожним роком продукція «МХП» розширюється, які мак-
симально заповнюють ринок з різноманітними уподобаннями та потреба-
ми споживачів.

2.  Ціна. Ціна товарів ПрАТ «МХП» влаштовує потенційних та постійних спо-
живачів, ціна відповідає якості продукції. Згідно з даними Держкомстату 
України, МХП у 2016 році виробив близько 43 % промислової курятини.

3.  Місце. ПрАТ «МХП» реалізує свою продукцію на споживчому, виробничому 
та міжнародному ринках. Найбільше найменування продукції постачається 
в такі торгові мережі: гіпермаркети: «Метро», Fozzy, Cash & Carry, «Ашан», 
супермаркети: «Фора», «Billa», «Фуршет», «Сільпо»,  «АТБ», «Грош», «Ве-
лика кишеня», а також роздрібні магазини.

4.  Просування. Підприємство  використовує такі механізми взаємодії із заці-
кавленими сторонами «МХП», як: прес-релізи, звіти, веб-сайти, Інтернет 
(внутрішній портал МХП), корпоративні видання, участь у заходах, що про-
водять зацікавлені сторони.

Вихід на міжнародні ринки і розширення торгових відносин з зарубіжними 
країнами диктується різними потребами підприємства та причинами їхнього ви-
никнення. Для того щоб аби визначити: в які країни Україні найвигідніше здійсню-
вати постачання м’яса, та знайти нові ринки збуту, відберемо серед вище назва-
них країн ті, які для України є найвигіднішими партнерами в постачанні м’яса [4].

Країна-споживач, яка сама себе забезпечує продукцією. Це - Бразилія, США 
та деякі країни ЄС. А Сх. країни, Грузія, Єгипет, Азійські країни, показують низь-
кий рівень виробництва. 

Країни, які не можуть забезпечити себе м’ясом, а це: Австрія, Бельгія, Велика 
Британія, Іспанія, Італія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Угорщина, Словаччина.

Можливі конкуренти у досліджуваних країнах. У Бельгії, Німеччині та Фран-
ції є основним постачальників США . 

Отже, з дослідження ми виявили, що найвигідніше Україні експортувати м’ясо 
у Фінляндію, Норвегію або Францію. У Італії українським підприємствам не вар-
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то пропускати свій продукт, адже у Франції найбільше вегетаріанців і вони взага-
лі не вживають м’ясо. 

Для проведення позиціонування було проведено дослідження. У рамках дано-
го дослідження було проведено збір первинної інформації методом інтерв’ю «face 
to face».  Вибірка складала – 100 чоловік.

Для проведення даного опитування було розроблено запитання, що відпові-
дають для досягнення мети і вирішення певних завдань дослідження. Цілі дослі-
дження: визначення ключових характеристик продукту (найбільш важливих для 
споживача). Результат дослідження зобразимо в діаграмі 1.1.
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Отже, з дослідження ми бачимо (рис. 4.1–4.7), що купують м’ясну продукцію 
люди з середніми та високими доходами, найбільше в опитуванні активно брали 
участь жінки всіх вікових категорій. Основними критеріями вибору продукції для 
споживачів є: смакові властивості і якість продукції, ціна популярність торгової 
марки. Перейдемо до рекомендацій.

Для збільшення ефективності управління торгівельними марками і прийняття 
управлінських рішень, рекомендується проведення регулярних маркетингових до-
сліджень. Регулярний моніторинг сприйняття бренду «МХП» буде давати макси-
мальний прибуток.

Отже, позиціонування на ПрАТ «МХП» є комплексом заходів, які спрямований 
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на формування сприятливого іміджу підприємства, за якого споживачі, можуть 
визначити або навіть виділити цей товар або організацію з безлічі, які представле-
ні на ринку. Дослідження респондентів показало, щоб краще підприємство функ-
ціонувало потрібно регулярно проводити маркетингові дослідження.

Джерела:
1.  Позиціювання продукції на ринку – https://knowledge.allbest.ru /marketing/ 

2c0a65635a2ac78b5d53a89421216d27_0.ht
2.  Головний сайт ПАТ «Миронівський хлібопродукт» https://www.mhp.com.ua/

uk/home
3. Державна служба статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4.  Мирошніченко О.М. Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу і ви-

ходу на ринки Європейського Союзу. 2015. URL: https://www.trademap.org/
Index.aspx

УДК 658.8:347.715

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ 

ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 

Олена  Березовська
Студент 2 курсу магістратури

Університету імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: к.е.н., А.Д. Мостова

Підприємство ПАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» ви-
користовувало маркетингові комунікації за 2016-2017 рік. Власний сайт підпри-
ємства з інформацією про підприємство і продукцію, який з точки зору користува-
ча (Юзибіліті сайту) має наступні переваги: сайт швидко загружається; інтуїтив-
но зрозумілий інтерфейс; має посилання на спільноту у соціальних мережах; має 
основну інформацію о підприємстві та його продукції; має посилання на соціаль-
ні мережі (Facebook, Youtube);

Пошуковою системою Google проіндексовано 119 сторінок, утому числі і тех-
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нічні – це негативно впливає на органічну видачу у пошуковій мережі. 
З точки зору пошукової оптимізації сайт має багато недоліків, серед основних: 

відсутність мобільної версії; низька швидкість загрузки сайту; погано побудоване 
семантичне ядро; низька швидкість завантаження сайту.

У соціальний мережі Facebook присутня одна сторінка підприємства, що при-
святна торгівельній марці Grano Dorado. Сторінка має 1803 підписника. Постійно 
оновлюється контент. Проте інформація у постах є малоцікавою для користувачів. 
Плані канали просування у цій соціальній мережі відсутні.

З недоліків у роботі SMM просування: лише для однієї торгівельної марка 
створена сторінка у соціальній мережі; малоцікавий контент; не проводяться дії 
для збільшення обсягу аудиторії. 

Використання YouTube підприємством полягає у власному каналі, де заванта-
жені рекламні роліки підприємства. Недоліки роботи з цією площадкою: відсутнє 
оновлення контенту; відсутня реклама на даній площадці; відсутня брендована на-
зва каналу. Компанія не залучає лідерів думок до просування товару, на відміну від 
конкурентів (пластівців «Старт»). Компанія не використовує контекстно-медійну 
мережу для просування товарів та збільшення пізнаванності товару.

Проаналізувавши виявлені переваги та недоліки сайту підприємства, пропону-
ємо стратегію, що базується на удосконалені існуючого сайту з розробкою контен-
ту та структури для дистриб’юторів та сегменту платоспроможних користувачів 
та створення окремого промо-сайту для дітей. 

Рекомендації стосовні 3 напрямків: 
1.    SEO – це пошукова оптимізація сайту. Це комплекс дій, який покращує розпіз-

навання сайту пошуковими системами. Результат цих дій – кращі позиції в по-
шуковій видачі по певним запитом , а це в свою чергу дає більше трафіку на 
сайт. Комплекс дій пошукової оптимізації залежить від пошукової системи, бо 
вони мають різні алгоритми пошуку. Для сайтів ДКХК оптимізація сайту буде 
здійснюватися для пошукової системи Google. 

2.    UX-дизайн – дизайн досвіду користувача. За рахунок доступності, зручності, 
логічності інтерфейсу сайта підвищує задоволеність користувачів, що призво-
дить до підвищення їх лояльності. Включає в себе інформаційну архітектуру, 
аналіз поведінки користувачів, інтерактивний дизайн, юзабілиті.

3.    UI-дизайн – це дизайн інтерфейса користувача. Являє собою візуальне втілен-
ня UX-дизайну. 
UX-і UI-дизайн тісно взаємопов’язані, другий логічно випливає за першим, і 

нерідко тим і іншим займається один і той же чоловік. Тому грань між двома по-
няттями розмивається, і їх вказують разом.

Основним критерієм для сайту є його зручність та легкість використання для 
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користувачів та наявність актуального, постійно обновлюваного контенту, який 
до того ж має бути унікальним. Це пов’язано з поведінковими факторами та ме-
тою пошукових систем надавати користувачам найбільш релевантну інформацію.

Google Реклама – це сервіс для налаштування та показу реклами в пошуковій 
системі Google, на сайтах та у додатках партнерів, що розроблено корпорацією 
Google. Перевагами сервісу є багатий функціонал, постійне вдосконалення сер-
вісу та підтримка. Google Ads пропонує безліч типів реклами: текстові пошуко-
ві та графічні медійні оголошення, відеорекламу на YouTube, мобільні оголошен-
ня. Пропонується обрати наступні типи рекламних кампаній в залежності від цілі: 

1.  Для підвищення поінформованості про бренд та охоплення: Bumper ads, 
Bumper ads, TrueView In-stream – обрані для відеореклами медійній мере-
жі та додатках.

2.  Для підвищення лояльності через цікавий контент на сайті: пошукова ре-
клама по запитам, що стосуються правильного та корисного харчування 
та для медійної мережі оберемо адаптивні та власні графічні оголошення.

Далі приведемо рекомендації, про те, яким чином використовувати відеохос-
тинг YouTube для просування сухих сніданків ДКХК.

YouTube - популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеомате-
ріалів. Платформа дозволяє як просувати свій канал – аккаунт, на якому автор, або 
організація викладає свої роліки так і використовувати відео-рекламу, яку корис-
тувачі будуть бачити під час перегляну відео. Просування та наповнення власного 
каналу є дорогим, бо потребує оновлення контенту мінімум 1-2 рази на місяць та 
залучення спеціалістів які оптимізують наповнення та налаштування каналу для 
кращого ранжування системою. 

 Тому на першому етапі маркетингової стратегії для просування сухих снідан-
ків ДКХК рекомендується використання рекламних оголошень на сервісі YouTube 
за допомогою Google Реклами. 

Так як розміщення проводиться за допомогою Google Реклами ці ж типи візу-
альних оголошень використовуються і для реклами у контестно-медійній мережі 
Google. Враховуючи цілі ДКХК для реклами на відеохостингу YouTube рекомен-
довано використовувати рекламні оголошення типу TrueView In-stream та Bumper 
ads.

Таким чином, для досягнення маркетингових цілей було обрано ряд інстру-
ментів та направлень, які доповнюють один одного в мережі інтернет. Заходи 
умовно розбиті на три частини: вдосконалення сайту та його пошукова оптимі-
зація, платне просування в медійній та пошуковій мережі за допомогою Google 
Реклами, просування на сервісі YouTube, використання соціального маркетингу.
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Визначення споживчих потреб та інтересів – головне завдання вищих навчаль-
них закладів в умовах конкурентної боротьби. Розуміння поведінки потенційних 
та реальних здобувачів освіти допоможе закладу не тільки пристосуватися до неї, 
а й формувати її. Дослідження споживчих потреб на ринку освітніх послуг до-
цільно здійснювати з використанням маркетингових методів. Маркетингові до-
слідження мають велике значення в плануванні діяльності навчального закладу, в 
формуванні його цілей, місії, стратегій та задач. Структура маркетингового дослі-
дження ринку освітніх послуг включає аналіз кон’юнктури ринку та досліджен-
ня цільової аудиторії. 

Доцільно провести аналіз ринку освітніх послуг у розрізі трьох напрямків: 
державного замовлення, ринку праці та споживчих потреб. Це дозволяє виявити 
узгодження та розбіжності пріоритетів суб’єктів ринку освітніх послуг та їх ха-
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рактерні ознаки. 
Для дослідження поведінки споживачів при виборі закладу вищої освіти про-

понуємо використання модифікованої моделі «ідеальної точки». Застосування да-
ної моделі потребує як початкову інформацію бальну оцінку ступеня присутнос-
ті кожного атрибута в торговій марці, в даному випадку, в закладі вищої освіти [1, 
с.119]. Ставлення споживача до послуги розраховуємо за формулою (1):
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Визначення споживчих потреб та інтересів – головне завдання вищих навчальних закладів в 
умовах конкурентної боротьби. Розуміння поведінки потенційних та реальних здобувачів освіти 
допоможе закладу не тільки пристосуватися до неї, а й формувати її. Дослідження споживчих 
потреб на ринку освітніх послуг доцільно здійснювати з використанням маркетингових методів. 
Маркетингові дослідження мають велике значення в плануванні діяльності навчального закладу, в 
формуванні його цілей, місії, стратегій та задач. Структура маркетингового дослідження ринку 
освітніх послуг включає аналіз кон’юнктури ринку та дослідження цільової аудиторії.  

Доцільно провести аналіз ринку освітніх послуг у розрізі трьох напрямків: державного 
замовлення, ринку праці та споживчих потреб. Це дозволяє виявити узгодження та розбіжності 
пріоритетів суб’єктів ринку освітніх послуг та їх характерні ознаки.  

Для дослідження поведінки споживачів при виборі закладу вищої освіти пропонуємо 
використання модифікованої моделі «ідеальної точки». Застосування даної моделі потребує як 
початкову інформацію бальну оцінку ступеня присутності кожного атрибута в торговій марці, в 
даному випадку, в закладі вищої освіти [1, с.119]. Ставлення споживача до послуги розраховуємо 
за формулою (1): 

𝑄𝑄𝑖𝑖 = −1 × ∑𝑤𝑤𝑖𝑖 × ((𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑖𝑖) − (𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑖𝑖)),                                             (1) 

де 𝑄𝑄𝑖𝑖 – ставлення споживача до послуги; 
𝑤𝑤𝑖𝑖 – вагомість j-го фактора; 
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 – рівень фактора (фактичний) i-го ВНЗ, що сприймається; 
𝐼𝐼𝑖𝑖 – ідеальний для споживача рівень j-фактора; 
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖  – очікуваний споживачем рівень j-фактора для i-го ВНЗ. 
Доцільно дотримуватись логічного відношення переваг 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝐼𝐼𝑖𝑖. 
Методика вибору ВНЗ для навчання передбачає відбір групи альтернатив, яка включає 

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара (ДНУ), Національний технічний 
університет «Дніпровська політехніка» (НТУ), Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет (ДДАЕУ) та Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ). Оцінка 
варіантів відбувається з урахуванням наступних факторів: вартість навчання; статус ВНЗ; 
престижність ВНЗ; місцезнаходження ВНЗ; кількість бюджетних місць; прохідний бал на бюджет. 
Далі для кожного показника слід розробити відповідну шкалу оцінки, розрахувати ідеальні та 
очікувані значення критеріїв. Після розрахунків отримуємо таблицю фактичних значень факторів 
(див.табл.1). 

Таблиця 1 
Фактичні значення факторів 

№ Показник 𝑤𝑤𝑖𝑖 [1;5] ДНУ НТУ ДДАЕУ ДДТУ 

де Qi – ставлення споживача до послуги;
wi – вагомість j-го фактора;
Pij – рівень фактора (фактичний) i-го ВНЗ, що сприймається;
Ij – ідеальний для споживача рівень j-фактора;
Eij – очікуваний споживачем рівень j-фактора для i-го ВНЗ.
Доцільно дотримуватись логічного відношення переваг Pij<Eij <Ij .
Методика вибору ВНЗ для навчання передбачає відбір групи альтернатив, яка 

включає Дніпровський національний університет ім. О.Гончара (ДНУ), Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка» (НТУ), Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ) та Дніпровський держав-
ний технічний університет (ДДТУ). Оцінка варіантів відбувається з урахуванням 
наступних факторів: вартість навчання; статус ВНЗ; престижність ВНЗ; місцез-
находження ВНЗ; кількість бюджетних місць; прохідний бал на бюджет. Далі для 
кожного показника слід розробити відповідну шкалу оцінки, розрахувати ідеаль-
ні та очікувані значення критеріїв. Після розрахунків отримуємо таблицю фактич-
них значень факторів (див.табл.1).

Таблиця 1
Фактичні значення факторів

№ з/п Показник 
(фактор) wi  [1;5] ДНУ НТУ ДДАЕУ ДДТУ

1 J1 1 1 1 2 3
2 J2 2 2 2 1 2
3 J3 5 3 2 2 2
4 J4 4 1 1 1 2
5 J5 2 3 2 1 1
6 J6 3 2 2 3 3

Ставлення абітурієнта до послуг ВНЗ 0 12 6 -5
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Проведені розрахунки дозволяють визначити ставлення майбутнього студента 
до певного закладу вищої освіти з урахуванням його очікувань. Результати, наве-
дені в таблиці, свідчать про те, що споживачу рекомендовано для навчання Наці-
ональний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Для дослідження задоволеності/незадоволеності споживачів освітніх послуг 
пропонуємо використання матриці «ефективність/важливість». Для визначення 
ступеня задоволеності студентів процесом навчання було проведено опитування, 
в якому пропонувалось оцінити ступень задоволеності та важливість певних ха-
рактеристик за 3-бальною шкалою, після чого побудовано матрицю, представле-
ну на рис. 1.

Видно, що один з параметрів знаходиться у зоні №4, що свідчить про те, що 
ефективність характеристики нижча за її важливість. Половина випадкової вибір-
ки респондентів високо оцінюють умови проведення занять у ВНЗ, однак, не вва-
жають цю характеристикою важливою.

Коефіцієнт задоволеності двох інших параметрів становить більше 1, завдя-
ки чому вони знаходяться у зоні №1. Оскільки значення середнього квадратич-
ного відхилення нижче 0,9, це свідчить про збіг думок респондентів. Задоволе-
ність споживачів методичним забезпеченням навчального процесу та кваліфіка-
цією професорсько-педагогічного складу вища, ніж важливість цих параметрів. 
В цих умовах навчальному закладу необхідно акцентувати увагу на характерис-
тиках, які є сильними сторонами, дотримуючись стратегії модифікації важливос-
ті атрибутів [2, с.56]. 
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Рис.1 Матриця «ефективність/важливість» 

Формування моделі поведінки споживача на ринку освітніх послуг дозволяє організувати 
ефективне управління маркетинговою діяльністю у ВНЗ та не тільки сприяти задоволенню потреб 
споживачів, а й формувати попит на ринку.  
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На даний момент, зовнішнє середовище зазнає великих змін, що впливає на 
підвищення вимог до майбутніх кандидатів зі сторони різних організацій та ком-
паній. Зважаючи на ці зміни, студенти намагаються обирати заклад вищої освіти 
за високими параметрами. За таких обставин, закладам вищої освіти необхідно 
ефективно здійснювати свою діяльність для приваблення абітурієнтів та забезпе-
чення їх найкращим рівнем знань.  

Для ефективної діяльності на ринку освітніх послуг, закладам вищої освіти не-
обхідно розробити правильну стратегію для приваблення абітурієнтів. На нашу 
думку, саме відділ маркетингу в освітніх закладах дозволить виявити проблеми, які 
наявні у середовищі функціонування, знайти шляхи їх вирішення, розробити за-
ходи щодо удосконалення рівня освіти та розробити правильний вектор розвитку.
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Для дослідження даної теми було проведено маркетингове дослідження щодо 
доцільності впровадження відділу маркетингу у заклади вищої освіти (на прикла-
ді Тернопільського національного економічного університету). 

Дослідження проводилось за допомогою використання методу он-лайн опи-
тування. Даний метод характеризується рядом переваг, до яких, можемо відне-
сти швидкість отримання даних, економію коштів, можливість оперативних змін 
в процесі опитування та автоматизації процесу опитування [1]. Для реалізацій он-
лайн опитування було розроблено дві анкети. Перша анкета була призначена для 
отримання відповідей від респондентів-викладачів, а інша для отримання відпо-
відей від респондентів-студентів. Для збору інформації шляхом он-лайн опиту-
вання було використано сервіс Google Forms, який є надзвичайно ефективним ін-
струментом для проведення опитування, а також зручним і простим у використан-
ні. Завдяки цьому інструменту можна створювати різні види опитувань з різними 
варіантами відповідей. Отримані дані зберігаються в електронній таблиці, що до-
зволяє зменшити час на аналіз анкет [2]. Опитування проводилось протягом п’яти 
днів, в результаті чого, було отримано 34 відповіді від респондентів-студентів із 
57 запрошених та 8 відповідей від респондентів-викладачів із 32 запрошених. 
Така кількість відгуків найбільше пов’язана із зайнятістю даних осіб. Проте дана 
кількість відповідей все одно дозволила сформувати репрезентативну вибірку.

Для аналізу отриманої первинної маркетингової інформації було використа-
но табличний та графічний методи. Для використання даних методів було обра-
ну програму Microsoft Excel, що є чудовим інструментом для ефективної реаліза-
ції цих методів.

У результаті дослідження було отримано необхідні дані, щоб обґрунтувати до-
цільність впровадження відділу маркетингу у Тернопільському національному 
економічному університеті, з точки зору викладачів та студентів. На основі отри-
маних даних можемо побачити, що, на думку викладачів та на думку студентів, є 
доцільним запровадити відділ маркетингу у навчальному закладі. Свої відповіді 
вони аргументували тим, що завдяки відділу маркетингу, заклад вищої освіти змо-
же знайти правильний підхід до кожного абітурієнта, дозволить дослідити ринок 
та вподобання потенційних клієнтів, що дозволить ефективніше та якісніше нада-
вати освітні послуги. Також дозволить оцінювати конкурентів, що дозволить за-
кладу розвиватися у кращу сторону через покращення своїх послуг, щоб бути від-
мінними від конкурентів. Крім того, зможе розвивати навчальний заклад як бренд, 
а також дозволить студентам застосовувати свої знання одразу на практиці. Дані 
переваги можна використати не тільки для даного закладу, а і для усіх закладів ви-
щої освіти України, що дозволить вивести ринок освітніх послуг, а також стан рів-
ня якості освіти в Україні на новий рівень. 
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На нашу думку, однією із найважливіших проблем, яку можна буде виріши-
ти за допомогою впровадження відділу маркетингу, це досвід роботи, який, на да-
ний момент є важливою вимогою при прийнятті на роботу. У випадку із впрова-
дження відділу маркетингу у заклади вищої освіти, студенти зможуть ефективно 
поєднувати процес навчання і при цьому отримувати досвід роботи для майбут-
нього розвитку.
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Під впливом сучасних тенденцій, що притаманні ринку мобільного зв’язку 

України ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» акцентує свою увагу на підвищенні лояльності спо-
живачів до послуг компанії, що дозволяє оцінити свої сильні і слабкі сторони в 
очах клієнтів, а також виявити напрямки подальшого розвитку. Актуальність про-
веденого маркетингового дослідження визначається тим, що на даний момент в 
Україні відбувається поступове впровадження MNP – послуги, що надаватиме 
можливість українцям змінити оператора мобільного зв’язку, не змінюючи при 
цьому самого номера телефону. Це може призвести до втрати існуючих абонентів 
та зменшення вірогідності залучення нових користувачів. Саме тому, з метою про-
ведення аналізу можливих коливань у кількості абонентів мобільного оператора 
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ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» після впровадження в Україні послуги MNP, проведено мар-
кетингове дослідження лояльності клієнтів.

Метою дослідження є теоретико-методичне обґрунтування концептуальних 
підходів до оцінювання рівня лояльності і задоволеності клієнтів на споживчому 
ринку на основі індексу споживчої підтримки Net Prоmоter Scоre (NPS) з метою 
розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингового комп-
лексу компанії. Об’єктом дослідження є ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Предметом дослі-
дження є сукупність теоретичних і практичних аспектів формування лояльності 
абонентів компанії. 

Концептуальний підхід до оцінювання рівня лояльності і задоволеності клієн-
тів на споживчому ринку на основі індексу споживчої підтримки (NPS) полягає в 
тому, що усіх споживачів поділяють на три групи: промоутери, нейтрали, детрак-
тори [1]. Індекс NPS розраховується різниця між промоутерами та детракторами, 
яка має бути поділена на кількість опитаних клієнтів. Чим більша кількість про-
моутерів у компанії, тим вища ймовірність залучення нових клієнтів, і тим вищій 
потенціал зростання прибутку підприємства. З метою збору первинної маркетин-
гової інформації проведено анкетування студентів економічного факультету Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна за допомогою Google-
форми. В рамках дослідження участь в опитуванні приймали не лише абоненти 
ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», але й споживачі прямих конкурентів компанії на вітчизняно-
му ринку мобільного зв’язку. Після опитування загалом 300 абонентів операторів 
lifecell, Київстар, Vоdafоne отримано наступні результати (рис. 1). За результата-
ми опитування найбільшу кількість позитивних відгуків від своїх абонентів отри-
мав мобільний оператор Київстар – 59 промоутерів. Друге місце за кількістю про-
моутерів посів Vodafone – 47 абонента. Найбільше детракторів і найменше промо-
утерів у lifecell – 30 і 36 абонента відповідно. 

Після безпосереднього розрахунку індексу споживчої лояльності для кожного 
з операторів встановлено, що NPS ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» дорівнює 6%. Оцінка від 
1 до 30 вважається нормальною [2]. 
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Рис.1. Порівняння кількості детракторів, нейтралів і промоутерів (розроблено 

автором) 
 
Спираючись на результати маркетингового дослідження лояльності споживачів 

ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» можна розробити стратегію, спрямовану на підвищення рівня 
клієнтської підтримки.  

Компанії можна рекомендувати використати принцип Парето. У світовій 
практиці компанії часто помічають, що 80% свого прибутку вони отримують від 
20% клієнтів [3]. У випадку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» це промоутери. Слід пам’ятати, що 
більший прибуток можна отримати шляхом підвищення лояльності нейтралів і їх 
переходу в категорію промоутерів [4]. Ця робота є найбільш привабливим 
напрямком в роботі щодо підвищення лояльності споживачів, адже витрати компанії 
на перехід пасивного клієнта в промоутера істотно нижче, ніж витрати на 
стимулювання переходу абонента з групи детракторів в групу промоутерів. 

Для багатьох компаній в умовах економічної невизначеності посилюється 
нестабільність позицій на ринку. Беручи за основу результати опитування 
споживачів, можна сказати, що рівень конкурентоспроможності ТОВ 
«ЛАЙФСЕЛЛ» не є достатнім, а одночасно з впровадженням MNP передбачається 
значне додаткове зменшення абонентської бази.  

З метою залучення нових і утримання існуючих абонентів можна 
рекомендувати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» такі напрями підвищення лояльності: 

 удосконалювати процес контролю за якістю покриття, зв’язку і послуг, 
які надаються; 

 значну частку коштів інвестувати в роботу з покращення покриття у 
містах та поза ними; 

 проводити різноманітні акції, впроваджувати програми лояльності для 
стимулювання збуту послуг, зважаючи на кожний з сегментів абонентів; 

 постійно проводити моніторинг маркетингового середовища компанії з 
метою виявлення недоліків у роботі; 

 продовжувати створення активних рекламних кампаній, бажано для 
декількох сегментів абонентів оператора, з використанням різноманітних медіа. 
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Спираючись на результати маркетингового дослідження лояльності спожива-
чів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» можна розробити стратегію, спрямовану на підвищення 
рівня клієнтської підтримки. 

Компанії можна рекомендувати використати принцип Парето. У світовій прак-
тиці компанії часто помічають, що 80% свого прибутку вони отримують від 20% 
клієнтів [3]. У випадку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» це промоутери. Слід пам’ятати, що 
більший прибуток можна отримати шляхом підвищення лояльності нейтралів і їх 
переходу в категорію промоутерів [4]. Ця робота є найбільш привабливим напрям-
ком в роботі щодо підвищення лояльності споживачів, адже витрати компанії на 
перехід пасивного клієнта в промоутера істотно нижче, ніж витрати на стимулю-
вання переходу абонента з групи детракторів в групу промоутерів.

Для багатьох компаній в умовах економічної невизначеності посилюється не-
стабільність позицій на ринку. Беручи за основу результати опитування спожива-
чів, можна сказати, що рівень конкурентоспроможності ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» не є 
достатнім, а одночасно з впровадженням MNP передбачається значне додаткове 
зменшення абонентської бази. 

З метою залучення нових і утримання існуючих абонентів можна рекоменду-
вати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» такі напрями підвищення лояльності:

–    удосконалювати процес контролю за якістю покриття, зв’язку і послуг, які 
надаються;

–    значну частку коштів інвестувати в роботу з покращення покриття у містах 
та поза ними;

–    проводити різноманітні акції, впроваджувати програми лояльності для сти-



Українська Асоціація Маркетингу

22 03067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1,
факультет Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел (+38 044) 3716176; тел. моб. (067) 775 85 61
e-mail: marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

https://www.facebook.com/Конкурс-Молодь-опановує-маркетинг-ім-І-Ткаченка-363015517224593/

мулювання збуту послуг, зважаючи на кожний з сегментів абонентів;
–    постійно проводити моніторинг маркетингового середовища компанії з ме-

тою виявлення недоліків у роботі;
–    продовжувати створення активних рекламних кампаній, бажано для декіль-

кох сегментів абонентів оператора, з використанням різноманітних медіа.
Необхідно наблизитися до абонента і його потреб, максимально скорочувати 

час вирішення проблемних питань. Впровадження зазначених заходів дозволить 
утримувати лідерські позиції компанії на українському ринку послуг мобільно-
го зв’язку.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА 
ТЕЛЕБАЧЕННІ

Анастасія Марковська
Науковий керівник: О. М. Ковінько, д. е. н., доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Телевізійна реклама має найбільшу аудиторію серед всіх ЗМІ. Реклама дає під-
приємцям та рекламодавцям  ефективніше «просунути» свій товар на ринок до 
кінцевого споживача. Тому об’єктом дослідження було вибрано телевізійну ре-
кламу на ТОП-5 каналах України за період 2017-2018 рр., м. Вінниці. 

Ми збирали первинну інформацію за допомогою анкетування та описового до-
слідження. Анкетування поширювалось за допомогою електронного опитування 
в Google формах. Респонденти давали відповідь на сім запитань.

За допомогою вибірки ми визначили, що у нашому опитуванні має прийняти 
участь 373 респондента. Для дослідження ми обрали ТОП-5 каналів телебачення 
України: «1+1», «СТБ», «ICTV», «Україна» та «Новий канал».
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За допомогою описового дослідження ми визначили цінову політику реклами 
за 30 секунд на вибраній ТОП п’ятірці каналів (рис. 1).
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дає підприємцям та рекламодавцям  ефективніше «просунути» свій товар на 
ринок до кінцевого споживача. Тому об’єктом дослідження було вибрано 
телевізійну рекламу на ТОП-5 каналах України за період 2017-2018 рр., м. 
Вінниці.  

Ми збирали первинну інформацію за допомогою анкетування та 
описового дослідження. Анкетування поширювалось за допомогою 
електронного опитування в Google формах. Респонденти давали відповідь на 
сім запитань. 

За допомогою вибірки ми визначили, що у нашому опитуванні має 
прийняти участь 373 респондента. Для дослідження ми обрали ТОП-5 
каналів телебачення України: «1+1», «СТБ», «ICTV», «Україна» та «Новий 
канал». 

За допомогою описового дослідження ми визначили цінову політику 
реклами за 30 секунд на вибраній ТОП п’ятірці каналів (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Дані описового дослідження. 

 
Бачимо, що найдорожча реклама з ТОП п’ятірки каналів телебачення 

на «1+1» – ціна коливається від 24000 тис. грн./30 с. до 84500 тис. грн./30 с. 
[1]. А реклама на телеканалі «Україна» порівняно з п’ятьма каналами коштує 
найдешевше – від 8400 тис. грн./30 с. до 53400 тис. грн./30 с. [2]. Реклама на 
каналі «СТБ» становить ціну від 29126 тис. грн./30 с. до 39321 тис. грн../30 с 
[3]. Телеканали «Новий канал» [4] та «ICTV»  за цінами на рекламу схожі – їх 
ціна коливається від 23797 тис. грн../30 с. до 32119 тис. грн../30 с.  
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– ціна коливається від 24000 тис. грн./30 с. до 84500 тис. грн./30 с. [1]. А реклама 
на телеканалі «Україна» порівняно з п’ятьма каналами коштує найдешевше – від 
8400 тис. грн./30 с. до 53400 тис. грн./30 с. [2]. Реклама на каналі «СТБ» стано-
вить ціну від 29126 тис. грн./30 с. до 39321 тис. грн../30 с [3]. Телеканали «Новий 
канал» [4] та «ICTV»  за цінами на рекламу схожі – їх ціна коливається від 23797 
тис. грн../30 с. до 32119 тис. грн../30 с. 

За допомогою анкетування ми опитали глядачів, чи переглядають вони рекла-
му на телебаченні (рис. 2). За допомогою анкетування ми опитали глядачів, чи переглядають вони 
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Рисунок 2 -  Аналіз переглядів телереклами. 

 
Бачимо, що рекламу переглядає 49,6% опитуваних респондентів, а НЕ 

дивиться взагалі телевізійну рекламу більше половини телеглядачів, тобто, 
50,4%. Але відео-реклама на телебаченні також сприймається на слух, тому і 
рахується найефективнішим засобом реклами.  

Виходячи з цього, ми вирішили запитати у респондентів, яка реклама 
їм більш до вподоби, а яка навпаки дратує. Перше, що покажемо з 
результатів анкетування, це яка реклама подобається споживачам найбільше 
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харчування, тобто, має найвищі показники – 44,1%. Також респондентам 
подобається реклама дитячого харчування – 17,8 % опитуваних віддали 
перевагу саме цій рекламі. Найменше, що цікавить споживачів, так це 
реклама ліків – 5,9 %. Та 32, 2 % подобається інша реклама. 

Для логічного продовження дослідження, ми визначили, яка реклама 
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Бачимо, що рекламу переглядає 49,6% опитуваних респондентів, а НЕ дивить-
ся взагалі телевізійну рекламу більше половини телеглядачів, тобто, 50,4%. Але 
відео-реклама на телебаченні також сприймається на слух, тому і рахується найе-
фективнішим засобом реклами. 

Виходячи з цього, ми вирішили запитати у респондентів, яка реклама їм більш 
до вподоби, а яка навпаки дратує. Перше, що покажемо з результатів анкетування, 
це яка реклама подобається споживачам найбільше (рис. 3).

За допомогою анкетування ми опитали глядачів, чи переглядають вони 
рекламу на телебаченні (рис. 2).  
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Виходячи з даних, видно, що реклама ліків дратує глядачів найбільше – 
67, 2 %,  а це більше половини опитуваних. В пункті «інше» - 18,7% 
респонденти відмічали: політичну рекламу, засоби жіночої гігієни, 
алкогольних та тютюнових виробів, також була відповідь, що дратує вся 
реклама.  

Отже, аналізуючи все вище висвітлене, можна сказати, що телебачення 
є на сьогодні найвпливовішим та найдорожчим засобом реклами. Також 
глядачі віддають перевагу яскравій та позитивній відео-рекламі. І так як у 
телебачення є сильний конкурент – соціальні мережі, то рекламодавцям 
потрібно більше звертати увагу на вподобання глядачів і ретельно 
продумувати рекламні звернення, щоб не втрачати цільову аудиторію. 
Список використаних джерел: 
1.  Телеканал «1+1» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://media.adv-sonata.com/tv/catalog/national/one-plus-one/. 
2. Телеканал «Україна» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://media.adv-sonata.com/tv/catalog/national/ukraine/. 
3. Телеканал « СТБ» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://media.adv-sonata.com/tv/catalog/national/stb/. 
4. Телеканал «Новий канал» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://media.adv-sonata.com/tv/catalog/national/novyi_kanal/. 
5. Телеканал «ICTV» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://media.adv-sonata.com/tv/catalog/national/ictv/ 
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Виходячи з даних, видно, що реклама ліків дратує глядачів найбільше – 67, 2%,  
а це більше половини опитуваних. В пункті «інше» - 18,7% респонденти відміча-
ли: політичну рекламу, засоби жіночої гігієни, алкогольних та тютюнових виро-
бів, також була відповідь, що дратує вся реклама. 

Отже, аналізуючи все вище висвітлене, можна сказати, що телебачення є на 
сьогодні найвпливовішим та найдорожчим засобом реклами. Також глядачі відда-
ють перевагу яскравій та позитивній відео-рекламі. І так як у телебачення є силь-
ний конкурент – соціальні мережі, то рекламодавцям потрібно більше звертати 
увагу на вподобання глядачів і ретельно продумувати рекламні звернення, щоб не 
втрачати цільову аудиторію.

Джерела:
1.  Телеканал «1+1» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://media.adv-

sonata.com/tv/catalog/national/one-plus-one/.
2. Телеканал «Україна» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://media.adv-

sonata.com/tv/catalog/national/ukraine/.
3. Телеканал « СТБ» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://media.adv-

sonata.com/tv/catalog/national/stb/.
4. Телеканал «Новий канал» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://media.

adv-sonata.com/tv/catalog/national/novyi_kanal/.
5. Телеканал «ICTV» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://media.adv-

sonata.com/tv/catalog/national/ictv/

РЕЗУЛЬТАТИ МАРКЕТИНГОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 

РЕСТОРАНУ «ХІНКАЛЬНЯ» М.МЕЛІТОПОЛЯ 
(ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2018 Р.)

Марія Михайлова 
Таврійський державний 

агротехнологічний університет
Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. 

кафедри маркетингу ТДАТУ,
А.С. Коноваленко

З метою здійснення планування перспективного розвитку підприємства (орга-
нізації) та ефективної організації маркетингової діяльності керівництву необхід-
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но зібрати якісну та повну інформацію щодо стану ринку та поведінки споживача 
шляхом проведення маркетингових досліджень. Маркетингове дослідження – це 
систематична підготовка та проведення різних обстежень, аналіз отриманих да-
них і представлення результатів у вигляді, необхідному для вирішення конкрет-
них маркетингових задач.

Об’єктом дослідження виступає заклад громадського харчування – ресторан  
«Хінкальня» м.Мелітополь. Предмет дослідження – рівень сприйняття спожива-
чами закладу.

Мета дослідження – визначити потенційні можливості підвищення лояльнос-
ті цільових споживачів.

Завдання дослідження:
- провести інтерв’ю з власниками закладу та укласти технічне завдання для 

проведення маркетингового дослідження;
- розробити анкету для проведення опитування;
- зібрати первинні дані шляхом проведення опитування;
- узагальнити результати дослідження та розробити рекомендації щодо підви-

щення рівня сприйняття ресторану споживачами.
Ресторан «Хінкальня» у місті Мелітополі відкритий на правах франчайзингу. 

Проект цікавий невеликим розміром інвестицій і швидким терміном окупності 
бізнесу. Переваги формату «Хінкальні» полягає у тому, що заклад відповідає сьо-
годнішній ринковій ситуації, коли зростає потреба у недорогих та популярних за-
кладах громадського харчування здоровою, натуральною їжею. Ресторан «Хін-
кальня» має позитивний імідж серед мешканців м.Мелітополя. Заклад має високу 
конкурентоспроможність, є єдиним рестораном у місті, меню якого містить тіль-
ки страви грузинської кухні, проводить дитячі майстер-класи з виготовлення цих 
страв.

За результатами проведеного маркетингового дослідження зроблено  наступ-
ні висновки:

1. Проаналізувавши отриману інформацію було виявлено, що всі респонден-
ти споживають макаронні вироби. Визначили, що 93,3% споживачів готують ма-
каронні вироби  дома, а 23,3% переважно споживають в ресторанах/ кафе. Май-
же 50 % опитуваних споживають пасту раз в місяць, 20%  респондентів спожива-
ють  один раз-два в неділю макаронні вироби  та 30 % споживають пасту (мака-
ронні вироби) раз в півроку. З метою збільшення попиту на пасту в даному закла-
ду запропоновано вести вигідні пропозиції: розробити програму лояльності для 
постійних клієнтів; при замовленні двох блюд дарувати безалкогольний напій або 
морозиво; ввести до асортименту «Бізнес-ланчі». З метою збільшення  обізнанос-
ті клієнтів щодо асортименту слід активізувати маркетингову комунікаційну по-
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літику закладу, у тому числі рекламу, яку потрібно буде розмістити, як на само-
му місці продажу, так і соціальних мережах. Біля 70% споживачів вважають ціни 
на пасту в кафе «Піцца Челентано» прийнятними, а 30% вважають ціни недоступ-
ними. З огляду на це кафе «Піцца Челентано» потрібно переглянути  свою цінову 
політику на пасту (макаронні вироби). Введення пасти в асортимент «Хінкальні» 
розглядається як затребуваний захід.

2. Здійснено оцінку сприйняття споживачами ресторану «Хінкальня». Отрима-
ні дані свідчать про те, що 93,8 % споживачі знайомі с рестораном «Хінкальня», 
а 6,3% - ні. Визначені дані підтверджують о необхідності рекламуванні рестора-
ну «Хінкальня». Зазначено, що 31,3 % опитуваних відвідують ресторан «Хінкаль-
ня» раз на місяць, 25 % респондентів відвідали ресторан  один раз,  21,9% спожи-
вачів приходять в даний заклад  щотижня, 12,5% - не відвідували зовсім, 6,3% бу-
вають раз на рік або рідше в ресторані «Хінкальня» та  3,1%  клієнтів відвідува-
ли його раз на півроку. З метою збільшення ступеню відвідуваності закладу існує 
необхідність активізації рекламної компанії. Для закладу розроблено маркетинго-
ву програму «Хінкальна година», яка передбачає надання цінових знижок відвіду-
вачам закладу у дні та години, які позначаються зниженням кількості відвідувачів 
та, відповідно, обсягів замовлень. Виявлення даного часу здійснено шляхом про-
ведення оцінки трафіку людей, які проходили повз закладу.

3. Аналіз ставлення споживачів дає змогу зазначити, що 59,4% опитаних задо-
волені рестораном «Хінкальня», 21,9% респондентів – дуже задоволені  та 18,8%  
споживачів мають нейтральне загальне враження від цього закладу. 53,1% рес-
пондентів відповіли ,що якість ресторану «Хінкальня» - перевершує, 37,5% опи-
туваних вважають,що якість не відрізняється і 9,4 % вважають, що якість послуг 
поступається іншим ресторанам. Аналіз рівня задоволеності споживачів у таких 
аспектах, як меню, смак страв, презентація страв, атмосфера, комфорт, рівень об-
слуговування та співвідношення «ціна–якість»  дійшли висновку, що в цілому 
споживачі задоволенні більшістю показників. Однак, ресторану «Хінкальня» слід 
активізувати роботу над  рівнем обслуговування відвідувачів та детальніше опра-
цювати питання оптимізації співвідношення «ціна – якість». Виявлено необхід-
ність розробити  нові страви та занести їх до меню, дослідити задоволеність спо-
живачів розміром порції. Відвідувачі також відчувають дискомфорт, спричинений 
наявністю запахів з кухні у приміщені для гостей закладу.

Результати проведеного дослідження прийняті керівництвом закладу до впро-
вадження. 
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УДК 658.87

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯъ

Олександра Мовчан
Студентка 2 курсу магістратури, спеціальності “Маркетинг”

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

Маркетингова діяльність має безпосередній вплив на ефективність роботи під-
приємства, адже за допомогою саме маркетингової діяльності підприємство отри-
мує необхідну інформацію для подальшого планування своєї роботи. Вибір мар-
кетингової стратегії, одна з основних задач підприємства, для того щоб її обрати 
необхідно вирішити в якому напрямку буде розвиватися підприємство. Основна 
задача маркетингової стратегії полягає у переміщенні підприємства з нинішньої 
позиції на ринку на більш сильну. Це здійснюється, по-перше, шляхом адаптації 
підприємства до зовнішніх сил: конкуренції, змін на ринку, розвитку технологій, 
по-друге, завдяки перетворенням всередині самого підприємства через приведен-
ня наявних ресурсів до намічених цілей.

ТОВ «Епіцентр К» - це лідер ринку DIY (DoItYourself, тобто «Зроби це сам»), 
компанія значно відривається від своїх конкурентів кількістю магазинів та част-
кою прибутку, але все ж і такому гіганту необхідно активно вести маркетингову 
діяльність. Звичайно на підприємстві такого масштабу є відділ маркетингу, але 
все ж діяльність компанії потребує вдосконалення.

В ході аналізу маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр К» рекомендовано 
звернути увагу на стратегію проникнення на ринок, так як компанія займає пози-
цію лідера їй необхідно охопити якомога найбільшу частку ринка, щоб бути менш 
чутливою до конкурентів. Стратегію глибокого проникнення на ринок (освоєний 
ринок – освоєний товар) можна застосувати для ненасичених ринків, де пропози-
ція значно поступається попиту, і тоді, коли не до кінця використані можливості 
товару та ринку. Стратегія глибокого проникнення на ринок (концентрація) – за-
гальна маркетингова стратегія; полягає в знаходженні компанією шляхів збіль-
шення збуту своїх товарів, що випускаються на вже освоєних ринках за допомо-
гою більш агресивного маркетингу. Така стратегія ефективна, коли ринок ще роз-
ширюється або ще не насичений. Компанія прагне розширити збут наявних това-
рів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації руху товарів, наступального 
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просування товарів і використання найбільш конкурентоспроможних цін.
На основні проведеного дослідження маркетингової діяльності ТОВ «Епі-

центр К» розроблено рекомендації для її покращення, а саме: 
1. Провести детальний аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр К» та вия-

вити слабкі сторони і розробити заходи з їх усунення.
2. Оцінювати конкурентоспроможність ТОВ «Епіцентр К» на постійній основі. 
3. В маркетинговій діяльності потрібно обрати стратегію глибокого проникнен-

ня на ринок.
4. Збільшити кількість гіпермаркетів та модернізувати ті, що вже застаріли.
5. Регулярно використовувати різноманітні інструменти стимулювання збуту.
6. Систематично проводити навчання торгового персоналу від постачальників.
7. Виявити потреби споживачів для вдосконалення системи лояльності, запропо-

нувати спеціальну пропозицію для своїх споживачів.
8. Регулярно проводити монiторинг конкурентiв за параметрами цiна, викорис-

тання iнструментiв стимулювання збуту, асортимент товарiв, сервiс обслуго-
вування. 

9. Проаналiзувати асортимент представленого товару, знизити цiни на товар з 
низькою динамiкою продажу, додати в асортимент вiдомi торговi марки. 

10. Збiльшити кiлькiсть гiпермаркетiв на 20%, рекомендовано вiдкриття 
гiпермаркетiв з невеликою площею. 

11. Збiльшити кiлькiсть торгового персоналу, для покращення обслуговування 
покупцiв. 

12. Створити тісний взаємозв’язок з покупцями за допомогою анкетування та фо-
румів, для виявлення проблем в роботі з покупцями та можливих рекомендацій 
зі сторони покупців, щодо покращення роботи супермаркетів.
Таким чином, коли ТОВ «Епіцентр К» буде виконувати всі зазначені рекомен-

дації чистий дохід підприємства збільшиться за рахунок більшого оберту товару, 
більший оберт товару зумовлює здійснення більш об’ємних замовлень та отри-
мання знижок від постачальників. В загальному планується збільшити рентабель-
ність на 34,8%. А проведені заходи по роботі з персоналом сприятимуть підви-
щенню ефективності їх роботи на 10%.

Джерела:
1. Офіційний сайт «Епіцентр К» [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://

epicentrk.ua.
2. Тенденції і тренди ринку DIY [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://

trademaster.ua/realty/1741
3. Усик С.П. Оцінка ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підпри-

ємств / С.П. Усик // Економіка та держава. – 2011. – № 5.
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МОТИВАЦІЙ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Тетяна Пампура 
студентка 2 курсу, спеціальність «Маркетинг»

наукові керівники: Степаненко Н. І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Волкова І. М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Житомирський національний агроекологічний університет
м. Житомир

Необхідність осмислення динамічних та різновекторних змін поведінки по-
купців, її інституціонального впливу на соціальну, економічну й екологічну сфери 
функціонування як окремих компаній, так і суспільства в цілому зумовлює розви-
ток сучасних методологічних платформ та релевантного емпіричного інструмен-
тарію дослідження актуальних для різних цільових аудиторій маркетингових мо-
делей реалізації системи потреб та споживацьких цінностей. Відносно новим на-
прямом у дослідженні поведінки споживачів є економічна психологія [2; 3; 4; 5]. 
Специфіка трактування сутності поведінки споживачів з точки зору даного підхо-
ду пов’язана з виділенням для її аналізу трьох дуже тісно взаємопов’язаних скла-
дових вчинку: когнітивного (пізнавального), афективного (емоційного) і конатив-
ного (дієво-динамічного) компонентів. В основі цієї моделі лежать такі принци-
пи: розгляд не тільки спрямовано стідії, а й самого механізму прийняття рішення; 
розгляді ндивідуально ї вигоди як функції двох змінних – корисності для себе і ко-
рисності для інших; суб’єктив несприйняття корисності.

Порівняльний аналіз численних визначень поведінки споживачів у науковій 
економічній літературі західних та вітчизняних авторів дає змогу зробити висно-
вок, що в цілому поведінка споживача трактується як діяльність, спрямована без-
посередньо на отримання, споживання й розпоряджання продуктами і послугами, 
включаючи процеси прийняття рішення, які передують цим діям, супроводжують 
їх і здійснюються після них [1], що свідчить про складну структуру, багатофак-
торну детермінованість та диференціацію цільових аудиторій щодо процесу при-
йняття рішення про купівлю. Очевидно, що системоутворюючим елементом фор-
мування маркетингового концепту підприємств на ринках В2В та В2С доцільно 
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розглядати теорію поколінь, що резонує з новітніми викликами ринку, де актуаль-
ності набувають ефективні комунікації, унікальність і доступність продукту, інте-
грований брендинг.

Нині все більше уваги маркетологів та маркетерів у теоретико-методологічних 
та польових дослідження приділяється характеристикам представників покоління 
Z, оскільки міленіали активно входять у фазу економічної активності та сприйма-
ються пріоритетним сегментом утехнології розробки маркетингової політики під-
приємства. В рамках даного дослідження особливості формування комунікаційної 
політики із цільовою аудиторією – представниками покоління Z розглядаються на 
прикладі «Гнатюк арт-центу», який вже 2 рік існує в м. Житомир та надав запит на 
привернення уваги зазначеного сегменту ринку освітньо-культурних послуг з ор-
ганізації дозвілля. 

Мета дослідження: дослідити інтереси та особливості представників поколін-
ня Z як цільового сегменту споживачів послуг арт-центру, визначити основні тен-
денції формування їх споживацької поведінки, проаналізувати обізнаність серед 
молоді, що проживають в м. Житомир, з приводу Гнатюк арт-центру та розроби-
тиефективні способи комунікації.Основними завданнями дослідження є напрацю-
вання ефективних порад маркетингової стратегії «Гнатюк арт-центру» з метою 
привернення уваги міленіалів до закладу та збільшення відвідуваності«Гнатюк 
арт-центру» представниками покоління Z.

Змістовне наповнення методичної складової дослідження ґрунтується на сис-
тематизації соціально-психологічних особливостейпредставників покоління Z: 
технічна освіченість, швидкість сприйняття інформації, інтерактивністьта віртуа-
лізація комунікаційної поведінки, активна життєва позиція. У споживчій поведін-
ці представники покоління Z надають перевагу не тільки спілкуванню в інтерне-
ті, але й шопінгу он-лайн. Змінюється маркетинг, змінюються способи комуніка-
ції та змінюється мистецтво як продукт під впливом потреби формувати принци-
пово нові за формою та змістом комунікації з наймолодшою аудиторією серед ак-
тивних споживачів послуг. 

Пост-міленіали творять мистецтво з моменту відкриття камери телефону. Фото 
стали невід’ємною частиною їх життя, адже вони потрібні для ведення соцмереж. 
При цьому власне соцмережі значною мірою стали майданчиком персоніфікова-
ного арту. Крім того, відбуваються також зміни в культурі купівлі творів мисте-
цтва. Представники покоління Z, з одного боку, мають змогу контактувати з ви-
творами мистецтва на відстані екран у мобільного телефону, он-лайн галереї та-
кож змінили структуру цього ринку, з іншого боку, –кожен четвертий відвідувач 
виставок сучасного мистецтва молодше 21 року, що свідчить про перспективність 
ринку. 
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З огляду на це доцільним вбачалося ідентифікувати позицію «Гнаюк арт-
центру» на локальному ринку послуг з дозвілля м. Житомир, оцінюю чи конку-
рентів, нові можливості та сильні та слабкі сторони. В Україні сформувався на-
сичений ринок арт-центрів. При цьому, варто зазначити, що ця ніша в деяких 
містах-майже зайнята. Так, наприклад, в Києв існує більше тринадцяти арт-точок 
сучасного мистецтва, у Харкові – 6, у Львові – 7. В Житомирі ситуація з наповне-
нням ринку дещо інша. «Гнатюк арт-центр» є найбільшим і, по суті, єдиним арт-
простором міста, продуктова пропозиція якого формується на мистецькій плат-
формі. З огляду на пріоритетність щодо покоління Z інтернет-каналів комунікації 
здійснено компаративний аналіз сторінки «Гнатюк арт-центру» в соцмережах від-
носно основних конкурентів за ключовими критеріями ефективності комунікації, 
релевантним вимогам покоління в комунікаціях. Для порівняння були обрані саме 
інстаграм акаунти, адже пост-міленіали використовують її найактивніше. 

Метрики ефективності маркетингу «Гнаттюк арт-центру» 
в соціальних мережах 

Гнатюк 
арт-центр

Місцевий 
Навколокуль-

турний Простір

Творча лабо-
раторія 
Портал

DalininaArt 
Studio&Cafe

Instagram
Наявність 
акаунту

+ + + +

Ведення ака-
унту

- + + +

Кількість під-
писників

99 читачів 124 читачі 2 2497 1 661

Контент Заклики прийти 
в заклад, афіші 
майбутніх подій.

Афіші майбут-
ніх подій, фото 
відвідувачів, гу-
мор.

Різноманітні 
пости, направ-
лені на ЦА. 
Афіші, фото 
відвідувачів, 
фото персона-
лу, особисті 
історії, пора-
ди, цікаві фак-
ти, інформа-
ція щодо змін 
в графіку і тд.

-пости картин, 
намальованих 
в Dalinina Art 
Studio  
-фото  відвіду-
вачів 
-фото з МК 
-пости з корис-
ними порадами-
заклики відвіда-
ти заклад і тд
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Візуальний 
контент 

Всього 8 постів 
(фото+відео). 
Фото- не про-
фесійні, в різ-
ній стилістиці. 
Є пости як ро-
сійською, так і 
українською, що 
не є привабли-
вим. 

Всього 8 постів 
(фото+відео). 
Професійні 
фото, картин-
ки, живі фото 
з події. Всі по-
сти написані в 
одній стилісти-
ці. Але в цілому 
сторінка напо-
внюється дуже 
рідко та не про-
фесійно. 

Акаунт напо-
внений вели-
кою к-тю по-
стів (фото+ 
дуже рідко ві-
део). 
Ведеться в од-
ній стилісти-
ці. всі фото 
професій-
ні, обробле-
ні. Акаунт ві-
зуально гарно 
виглядає.

Акаунт напо-
внений вели-
кою к-тю постів 
(фото) 
Виглядає дуже 
привабливо. Ба-
гато мистецтва. 
-фото якісні, 
гарні
-акаунт стилізо-
ваний

Інформатив-
ність

Мінімальна.. Нормальна. Висока Висока

Взаємодія з 
аудиторією

1 відстежують-
ся. Немає постів, 
що спонукають 
до діалогу. Пе-
редплатники не 
активні.

261 відстежу-
ються. Немає 
постів, що спо-
нукають до ді-
алогу. 
Підписники не 
активні.

360 відстежу-
ються. Пости 
направлені на 
взаємодію з 
аудиторією. 
Передплатни-
ки активні. 

83 відстежують-
ся. Пости на-
правлені на вза-
ємодію з аудито-
рією. Передплат-
ники активні.

Джерело: власні дослідження.

Отже, при формуванні комунікаційної політики доцільно враховувати ключові 
детермінанти споживчої поведінки міленіалів як цільової аудиторії, зокрема, їх ба-
гато задачність, сформовану в умовах новітніх технологій, що означає конкурен-
цію не лише з-поміж брендів, а й серед гаджетів, що одночасно використовуються 
як канал комунікації;швидкість реакції та опрацювання контенту, що означає для 
брендів восьми секундний часовий горизонт, щоб зацікавити молодь своєю пропо-
зицією; орієнтація на цілодобову інтерактивну взаємодію із брендом;нульова то-
лерантність до агресивної реклами; соціальна та корпоративна відповідальність й 
проактивність сприймаються міленіалами як базові цінності–драйвери продажів. 
В умовах перенасиченості товарними пропозиціями вони шукають соціально важ-
ливу місію та хочуть відчувати себе частиною чогось великого. В цьому контексті 
лише комплексний підхід до процесів дослідження і формування поведінки спо-
живача через призму аналізу структури процесу споживання у сукупності з аналі-
зом тенденцій розвитку ринку допоможе підприємству вибрати правильну марке-
тингову стратегію комунікації та вдало її реалізувати за будь-яких умов.
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Джерела:
1.  Блэкуэлл, Д. Поведение потребителей / Д. Блэкуэлл,П. Миниард, Дж. 

Энджел : пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. – [изд. 10-е]. – СПб. : Питер, 
2007. – 944 с.

2.  Данчева, О. В. Практична психологія в економіці табізнесі / О. В. Данчева, 
Ю. М. Швабл. – К. : Лібра, 1999. –С. 270.

3.  Экономическая психология: социокультурный подход/ [под ред. П. В. Ан-
дреевой]. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.

4.  Максимов, Б. В. Психология бизнеса и предпринимательства : учеб. пос. для 
студентов вузов (подред.В. К. Маригодова) / Б. В. Максимов. – К. : Профе-
сіонал,2005. – 251 с.

5. Орбан-Лембрик, Л. Соціальна поведінка як спосіб вияву активності особис-
тості / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2004. – № 5. – С. 12-19.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ 
ПІДПРИЄМСТВА МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Світлана Панькова
Науковий керівник – д.е.н, доцент О. М. Ковінько 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Зовнішньоекономічні зв’язки стають все більш помітною складовою госпо-
дарської діяльності українських підприємств та організацій. Посилюється інтер-
ес до економічного, виробничого та науково-технічного співробітництва з партне-
рами із зарубіжних країн. Саме ринок сиру можна назвати одним із найдинамічні-
ших сегментів споживання з постійно зростаючим обсягом виробництва, спожи-
вання та завоювання міжнародних ринків. Для низки молокопереробних  підпри-
ємств, що стало розвиваються, а якість  продукції і  її асортимент відповідає світо-
вим критеріям та потенціал їх виробництва значно перевищує внутрішні потреби 
країни, дозволяють ставити питання щодо виходу своєї продукції за межі країни 
і зайняття певної ніші на світовому ринку молочної продукції. В молочній галу-
зі Україна майже повністю задовольняє свої потреби, тому і має можливість екс-
портувати сир. Саме це показником того, наскільки актуальним є питання вихо-
ду України на міжнародні ринки, оскільки основним інтегруючим елементом гло-
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бальної економічної системи є світовий ринок з його структурно-галузевими сег-
ментами.

Проблематику функціонування ринку сиру в Україні було висвітлено у працях 
таких науковців, як В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського, В.Н. Зимовця, 
М.П. Коржинського, Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, О.В. 
Шкільова, О.М. Шпичака та інших.

Ринок сирів України представлений такими маркетинговими групами: сичуж-
ні та плавлені сири. Сичужні сири розподіляються на тверді та напівтверді сири, 
свіжі та розсільні сири, м‘які сири, інші сири, сирні тверді продукти. Група плав-
лених сирів розподіляється за такими видами як плавлені сири та сирні плавлені 
продукти [2, с. 256.].

За даними Державної служби статистики України, протягом 8 місяців 2018 
року  збільшилась загальна кількість виробленого сиру майже на 12 % (1799 т.) [1].

Попри те, що загальна кількість виробництва сиру в Україні збільшується, кра-
їна імпортує сир з-за кордону, також експортує за кордон. Завдяки даним на сайті 
TradeMap можна відслідкувати рух сиру у світі і Україні [3].

Найбільшими експортерами сиру в Україну виступають:
1. Польща (3951 тонна за 2017 рік);
2. Німеччина (2588 тонн за 2017 рік);
3. Франція (1096 тонн за 2017 рік);
4. Нідерланди (769 тонн за 2017 рік);
5. Італія (358 тонн за 2017 рік).

Імпорт України становить 0,2% світового імпорту для цього продукту, його 
рейтинг у світовому імпорті складає 68. 

Серед країн, в які Україна експортує сир, можна виділити такі:
1. Казахстан (3733 тонни у 2017 році, 15686 тис. дол.);
2. Республіка Молдова (2590 тонн у 2017 році, 7640 тис. дол.);
3. Єгипет (989 тонн у 2017 році, 3644 тис. дол.);
4. Марокко (299 тонн у 2017 році, 1077 тис. дол.);
5. Азербайджан (245 тонн у 2017 році, 737 тис. дол.).

Головними експортерами сирів з України в 2017 р. були: «Комо Експорт», 
«Клуб Сиру», «Бель Шостка Україна», «Лакталіс Україна», «Мілкіленд Інтермар-
кет». Їх загальна частка експорту складає 73%.

За даними митної статистики Державної фіскальної служби в період січня-
липня 2018 року Україна збільшила імпорт сирів до 6,6 тис. тонн, що на 29,8% 
більше аналогічного періоду минулого року. У грошовому вираженні цей показ-
ник зріс на 43,6% – до $32,7 млн.

У той же час експорт сиру з України за підсумками січня-липня 2018 року 
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зменшився на 6,1% – до 4,6 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт склав $17 
млн - на рівні семи місяців 2017 року.

Важливим питанням на сьогодні є збільшення експорту України. Для того, 
щоб знайти нові можливі ринки збуту сиру у світі, варто проаналізувати, де є по-
пит на продукцію, та найменше конкурентів, де максимально зручні і доступні ка-
нали продажів. Варто відмітити країни, які, за даними Trade map, найбільше ім-
портують сиру: Країни ЄС (Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Іс-
панія, Швеція, Греція, Австрія),  Саудівська Аравія, Австралія, Республіка Корея, 
Мексика, та Китай, США, Японія.

Аби визначити в які країни Україні найвигідніше здійснювати постачання 
сиру, та які нові ринки варто відкривати, відберемо серед вище названих країн ті, 
які для України є найбільш вигідними партнерами в плані купівлі сиру за певни-
ми критеріями.

Основним критерієм відбору є те, наскільки країна-споживач сама себе за-
безпечує продукцією. Тобто, чи країна в змозі сама виробити достатню кількість 
сиру, чи вона потребує імпортувати цю продукцію. Країни, які не забезпечують 
себе сиром, а імпортують, а це: азійські країни (Японія, Республіка Корея, Китай), 
Мексика, Бразилія, Єгипет, Австралія, мають потребу у імпорті товару. Серед пе-
рерахованих країн, Україна експортувала сир лише в Єгипет, на суму 3702 дол. У 
2017 році, інші ж країни не мали досвіду купувати сир в України.

Наступним критерієм відбору можливих ринків збуту сиру є основні можли-
ві конкуренти у досліджуваних країнах. У Мексики, Республіки Корея, Австралії, 
Китаю та Японії  одним з основних постачальників сиру є США – країна лідер 
по виробництву сиру. Конкурувати з настільки сильним конкурентом Україні буде 
досить важко, тому варто обрати ринки, в яких буде слабша конкуренція, а отже і 
простіші умови проникнення та існування на ринку.

З проведеного дослідження випливає, що найвигідніше Україні експортувати 
сир у Бразилію та Єгипет. 

З проведеного дослідження випливає, що найвигідніше Україні експортува-
ти сир у Бразилію та Єгипет. Варто також відмітити, що відстань від України до 
Бразилії (10 680 км.) у 4,5 рази більша, ніж до Єгипту (2 396 км.). Тому, підприєм-
ству варто спрямувати свої зусилля на вихід зі своєю продукцією на ринок Єгипту.

За деякими оцінками, населення Єгипту складає близько 92,66 млн. чоловік, 
що робить його одним із найбільш привабливих ринків у регіоні MENA. Врахову-
ючи частковий внутрішній дефіцит продукції в молочній галузі Єгипту, частина 
пропозиції у цій країні й надалі формуватиметься за рахунок імпорту.  

При постачанні молочної продукції у Єгипет усі імпортні продукти повинні 
відповідати вимогам та мати:
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• Транспортну накладну 
• Комерційний інвойс 
• Пакувальний лист 
• Страховку 
• Дозвіл на ввезення продуктів харчування
• Сертифікат HALAL 
• Сертифікат походження 
• Ветеринарне свідоцтво 
Сертифікат, що підтверджує факт відвантаження товару із дотриманням тем-

пературного режиму і пакуванням у відповідності до прийнятих стандартів.
 Отже, основними напрямками успіху в умовах глобалізації є орієнтація на 

експорт конкурентоспроможної продукції. При дослідженні внутрішнього ринку 
сиру України виявилось, що наразі збільшується виробництво сиру в Україні, при 
цьому, ринок перенасичений товарами та фірмами-виробниками, що вказує на по-
требу пошуків шляхів нових можливих зв’язків. Дослідження показало, що для 
виробників сиру України найбільш вигідним буде входження на ринок Єгипту, так 
як у цій країні існує певний внутрішній дефіцит продукції молочної галузі.

Джерела:
1.  Економічна статистика. Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua.
2.  Парій Л. В. Сучасні тенденції розвитку ринку сиру в Україні. Економіка.  

2014. С. 255–261
3.  Статистика торгівлі для розвитку міжнародного бізнесу (Trade statistics for 

international business development). TradeMap. URL: http://www.trademap.org
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Першими на нові соціальні зміни реагують утворювані народом громадські 
організації [1], а найбільш швидким реагентом виступає молодь. Розвиток моло-
діжних громадських організацій (МГО) не завжди є стабільним, а «правила гри» 
- не завжди добре прописаними. Незважаючи на те, що більшість з МГО є за ха-
рактером неприбутковими, а більшість їх проектів – соціальними, закони ринку 
розповсюджуються і на них.

Застосування підходів стратегічного маркетингу (СМ) в управлінні організа-
цією означає краще розуміння людей (клієнтів, партнерів, власного персоналу), 
трансформацію стилю спілкування з ними, яка призводить до утворення логіч-
ного ланцюга між зміною їх поглядів, позицій (в сприйнятті реальності і оточен-
ня), у зміни поведінки, що загалом дозволяє поступово розв’язати ту проблему, 
у рішення якої залучені всі учасники такої комунікації. Саме такі зміни є най-
більш доцільними для управління МГО, що взята за основний об’єкт досліджен-
ня - МГО «BEST Lviv» [2]. Але впровадження в управління даною МГО відповід-
них методів і інструментів СМ має враховувати як специфіку цієї організації, так і 
специфічність факторів, засобів і переваг, створюваних СМ [3], що і лягло в осно-
вну проведеного дослідження.

«BEST Lviv» - це неприбуткова міжнародна студентська організація, яка, як 
показав VMOST-аналіз, спрямована на особистісний розвиток студентів, їхньої 
кар’єрної підтримки та допомоги в самореалізації на міжнародному рівні шляхом 
організації соціальних проектів різної тематики. Стратегічна маркетингова діа-
гностика середовища, проведена за поєднанням методів SWOT і GAP, дозволила 
виявити явні і приховані сильні і слабкі сторони у її діяльності, краще роздиви-
тись можливості і загрози, що виникають на її шляху.
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Застосування таких маркетингових інструментів як опитування і метод розри-
вів Вебера допомогло вивчити потенціал ринку даної організації, оцінити масш-
таби росту і виявити три шляхи збільшення попиту на послуги МГО «BEST Lviv» 
(поширення інформації про організацію; повідомлення студентів про переваги, 
які їм може надати участь у проектах «BEST»; переманювання частини ЦА кон-
курентів).

З урахуванням особливостей управління даною МГО на засадах СМ, ми здій-
снили структурування проблем щодо процесів організації проектів від МГО 
(«BEST Lviv» та його конкурента «ФРІ») за допомогою побудови, аналізу та по-
рівняння двох діаграм Ісікави. Таке порівняння допомогло визначити перевірені 
на практиці маркетингові заходи, які в перспективі можуть зменшити вплив слаб-
ких сторін МГО на її діяльність та вдосконалять процес управління соціальними 
проектами, а отже і збільшать їх соціальний ефект. 

В процесі проведення дослідження було розроблено удосконалену методику 
оцінювання соціальної ефективності проектів МГО, у якій основну увагу було зо-
середжено на комунікативному аспекті, оскільки саме він відображає сутність ре-
алізації СМ в управлінні подібними організаціями і їх проектами. Було сформо-
вано процедуру оцінювання соціально-комунікативної ефективності розроблю-
ваних і впроваджуваних соціальних проектів з 5-ма критеріями. Методику було 
апробовано при реалізації аналогічних проектів МГО «BEST Lviv» і МГО «ФРІ». 
Застосування такої оцінки показало високий рівень соціальної ефективності по-
рівнюваних заходів: 86% зі 100 - для проекту від «BEST Lviv» і 90% - для анало-
гічного заходу від МГО «ФРІ». Були відзначені «підводні камені», які супрово-
джують цей процес на практиці, надано рекомендації для підвищення очікувано-
го ефекту. 

Окрім того, було розглянуто специфіку процесу формування програми мар-
кетингу для МГО, що працюють у соціальній сфері (на прикладі МГО «BEST 
Lviv»). Для кожного її етапу (яких є 10) були розглянуті практичні рекомендації, 
які можуть бути корисними для інших вітчизняних МГО, що працюють з студент-
ською аудиторією. 

Для кращого організування маркетингу послуг МГО “BEST Lviv” у соціаль-
ній сфері нами був запропонований та поетапно описаний план заходів щодо ви-
рішення проблеми “Дизмотивація членів організації через неповне використання 
внутрішнього потенціалу для реалізації стратегії розширення”.

Джерела:
1. Діяльність ГО в Україні у 2017 р.: Стат. збірник  / відп. О.О. Кармазіна // Держ 

статистика України. – Київ, 2018. – 75 с.
2. Молодіжна громадська організація BEST у Львові [Е-ресурс]. – URL: https://
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МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
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В рамках digital-маркетингових заходів КА ШАГ, як і всяка поважаюча себе 
компанія, дотримується стандартів «білої» розкрутки «ICC Advertising and 
Marketing Communications Code» що містять наступні рекомендації щодо цифро-
вого маркетингу [4]:

Використання ясних і прозорих механізмів, що дозволяють споживачу заборо-
няти використання своїх персональних даних в рекламних цілях.

Ясна вказівка на комерційну сутність пропозиції.
Пряма комунікація зі споживачем заснована на вагомих підставах його заці-

кавленості в пропозиціях.
Повага до правил і стандартів ділової поведінки в соцмережах, використання 

в рекламних цілях форумів і сайтів, які ясно заявляють про готовність брати ре-
кламу.

Таким чином, частина маркетингових інструментів стає недоцільною для ви-
користання. Виходячи з потреб підприємства, вартісних показників, ринкової 
кон’юнктури та прогнозованого бюджету, актуальним та ефективним буде вико-
ристання кількох каналів залучення користувачів в рамках однієї кампанії:

За первинним аудитом користувачів компанії можна зробити наступні висно-
вки:

З поштової розсилки приходять незацікавлені в академії користувачі/
Діректові відвідувачі – скоріш за все, в більшості своїй студенти, що входять 

на сайт дивитись домашнє завдання та/або здійснювати оплату.
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Показник органічного трафіку низький, переходи нерелевантні – близько 1/3 
відвідувачів закриває сторінку, не зробивши жодного переходу. При цьому час пе-
ребування на сайті достатньо високий – тобто користувачі вивчають інформацію 
на точках входу. Можливі причини: недостатньо корисна інформація за посилан-
ням, або недостатньо зручна навігаційна мапа.

За реферальними переходами та переходами з пошти дуже низький відсоток 
повернень; потрібно реформувати чи закривати ці напрямки залучення трафіку.

Приблизна кількість потенційних відвідувачів, тобто цільової аудиторії залу-
чення, складає 24,9% від загального трафіку. Органічні входи із соцмереж скла-
ли 4,7%, а між собою розподілені у тому відсотковому співвідношенні, що вка-
зано на діаграмі рис. 2.2.  Відповідно до цієї статистики, найбільший соціальний 
трафік приходить від відеоконтенту – тобто з каналу YouTube, що був створений 
ще кілька років тому, заповнений кількома відео, і з того часу залишався неактив-
ним. Судячи з усього, ранжування SERP Google при пошуку Компютерної Акаде-
мії ШАГ, а також низькочастотних запитів за профільними напрямками навчан-
ня, останніми роками надавав преференцію саме YouTube-шорткатам, які видавав 
понад текстовою видачею. Це збігається із політикою, яку приблизно із 2015 року 
веде Google – пріоритет на відео. Тобто навіть при відсутніх зусиллях щодо залу-
чення нових користувачів, Youtube приводить більше, ніж більш-менш активний 
Facebook та інші соцмережі.

Щодо SEM-стратегії (стратегія контекстної реклами), то перед її повноцінною 
організацією ставляться наступні цілі:

- залучити цільовий трафік;
- платити тільки за тих, хто виконав цільові дії на сайті / в соцмережах;
- точно відстежувати ефективність своєї реклами.
Для досягнення поставлених цілей треба заздалегідь виконати ряд умов:
Проводимо внутрішню оптимізацію сайту (аналіз сайтів конкурентів (лідерів 

з профільних SERP), складання на їх основі структури нового сайту (mobile first), 
робота з мета-тегами, генерація XML-мапи сайту, складання семантичного ядра, 
установка віджетів соцмереж, перелінковка, валідація, настройка robots.txt);

Створення релевантного оптимізованого контенту (текст, відео, графіка, інтер-
актив).

Зовнішня оптимізація сайту (аналіз конкурентів і їх посилальної маси зі скла-
данням стратегії нарощування на 6-12 місяців; закупівля прес-релізів на сай-
тах по тематиці ресурсу і в ЗМІ, закупівля посилань з соціальних мереж, крауд-
маркетинг).

Робота з SEM відбуватиметься в системі Google Ads (Adwords) [4]. Для корек-
тної оцінки майбутніх результатів заздалегідь налаштовуємо Google Analytics (для 
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даних про реальний дохід, джерелах трафіку, поведінці користувачів, і як наслідок 
– пошуку вузьких місць в “воронці” ефективного управління ставками, виявлення 
найбільш прибуткових сегментів, створення стратегій персонального ретаргетин-
га і розуміння вкладу реклами в загальну картину відвідувачів сайту)

Розміщення даних про всі підрозділах в регіональні каталоги і всеукраїнських 
освітніх ІнфоРесурсів [1].

В якості додаткових мір рекомендується:
Збір бази даних потенційних клієнтів шляхом парсинга сторінок в соцмережах 

відповідного віку молоді;
Налаштування розсилок на пошту і телефони, відкрито зазначені в акаунтах 

користувачів, а також як верифікований партнер Viber і офіційний акаунт Facebook 
ads;

Настройка ремаркетингу (по SEO, PPC, соціальні мережі, медіа-реклама);
На основі створеного контенту (фото, відео, інфографіка, тексти) організуємо 

SMM-кампанії і рекламу у блогерів.
Також, результати опитування фокус-групи з цільової аудиторії показали, що 

вони вкрай невдоволені існуючими каналами прямого зв’язку – у пікові години те-
лефонні лінії перенавантажені, а на звернення електронною поштою деяким ко-
ристувачам не відповіли взагалі. Тому, в якості стандартного must have, що досі 
не реалізований на ресурсах ШАГ, я б радив додати на сайт форму чат-контакту 
із підключенням до співпрацівника техпідтримки, із попереднім обробленням по-
ступаючих звернень чат-ботом, запрограмованим на розпізнання тексту та авто-
матичні вичерпні відповіді на часті запитання; такий підхід дозволив би одно-
часно налагодити зв’язок із аудиторією, не витрачаючи зайвих коштів на утри-
мання кадрів колл-центру. Щодо технічної реалізації, можна також не замовляти 
унікальну розробку, а використовувати готовий сервіс чат-віджетів – наприклад, 
JivoSite [5]. Створення додаткового контенту на фоні попередніх кошторисів не 
потребує додаткових витрат і проходить в штатному режимі.

Джерела: 
1. Ілляшенко С. М. Інструменти та методи просування продукції в Internet / Ілля-

шенко С. М., Іванова Т. Є. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 
3. – с.20-32.

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового /  Ф. Котлер, Г. Ка-
тарджая, Ї.Сетьяван — К.: КМ-Букс, 2018. – 208 с.

3. Офіційний сайт КА ШАГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
itstep.org 

4. Міжнародна спільнота IT-спеціалістів Habr [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://habr.com/ru/company/kelnik/blog/153323/  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО МАРКЕТИНГУ

Анна Тичинська, 
Науковий керівник к.е.н, доцент Буга Н. Ю.

ДонНУ імені Василя Стуса

Актуальність теми. На сьогоднішній день на світовому дитячому ринку поси-
люється конкуренція між різними компаніями, що пропонують ті чи інші товари 
та послуги. Характерною особливістю цього ринку є цільовий споживач, оскіль-
ки рішення про покупку приймають батьки, а продукт споживають діти. Таким чи-
ном, маркетинг дитячих товарів має свої специфічні риси і закономірності, які тре-
ба враховувати при роботі з дитячою аудиторією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, завдання, принципи та 
ефективність дитячого маркетингу висвітлено в працях А. Коцаря, А. Штейн, В. 
Божкова, Д. Галуна, Ю. Мостової та інших вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Мета дослідження. Обгрунтувати теоретичні та практичні положення дитячо-
го маркетингу, проаналізувати поведінку споживачів, дослідити інструменти ди-
тячого маркетингу в спеціалізованому магазині, розробити науково-методичні та 
практичні рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності конструк-
торів LEGO.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головна відмінність маркетингу від 
дитячого маркетингу – неспроможність дитини купити товар, адже вони не мають 
достатньої кількості грошей. Традиційні методи маркетингу не працюють, адже 
діти дуже непостійні в своїх перевагах, вони не мислять раціонально, це найнеста-
більніша аудиторія в плані прихильності продукту. Тому маркетологам потрібно 
створювати таку тактику та стратегію для просування дитячих товарів, щоб підко-
рити і дитину, і батьків, які в результаті стануть оплачувати [1].

Діти, які купують продукцію здійснюють одразу три функції: роблять покуп-
ки на свої кишенькові гроші, впливають на рішення батьків, формують свої влас-
ні переваги, які в майбутньому можуть викликати лояльність до певних брендів.

Для дослідження мотивації і прогнозування поведінки споживачів проведемо 
RFM-аналіз у магазині «Антошка» [2].
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Табл. 1
Сегмент споживачів “LEGO” за RFM-аналізом

Показники Діти (14-18) Батьки Дідусі та бабусі
R 3 4 2
F 3 5 3
M 2 5 3

У таблиці 1 описані критерії RFM-аналізу за 5-бальною шкалою:
Сегмент 4R-5F-5M – найкращі клієнти, з якими можна розширити співпрацю, 

створивши програму лояльності, запрошуючи на спеціальні заходи. 
Сегмент з нижчим показниками – менш перспективні клієнти, для яких можна 

розробити спеціальні “провокаційні” рекламні повідомлення.
На рамках дослідження, яке було проведене в спеціалізовнаму магазині “Ан-

тошка”, було опитано 250 батьків, стосовно характеристики продукції LEGO. 
  

 
Рис. 1 Характеристика задоволення батьків продукцією LEGO за основними 

критеріями 
 

Проаналізувавши даний рисунок, ми можемо стверджувати, що продукція 
LEGO користується великим задоволенням в батьків. Такі критерії як безпечність, 
виробник, рекомендації знайомих сягають 90 %.  

Перше, що ми можемо запропонувати – це створення дитячого куточку з 
продукцією LEGO, що дозволить зекономити час батьків, сприяти корисним 
розвагам для дітей, та найефективніше – збільшення продажів товару.  

Дитячий куточок зможе показати батькам позитивний вплив LEGO на дитину, 
адже вчені зробили висновок, що збирання конструктора позитивно впливає на 
дитину більше, ніж малювання та ліплення з пластиліну.  

Ми пропонуємо створення краудсорсінгу для дітей в магазині, проте не на 
технологічних пристроях (так як це буде дуже дорого та не до кінця зрозуміло 
дітям), а на папері. Ідея полягає в тому, щоб дитина намалювала свою майбутню 
серію LEGO, це можуть бути песонажі з мультиків, кіно, книг, коміксів тощо [3].  

Мерчандайзинг – ефективний інструмент збільшення кількості продажів. Ми 
пропонуємо змінити планограму, після чого вона матиме вигляд [4]: 

 
Рис. 2 Оновлена планограма LEGO 

На рисунку 2 ми пропонуємо оновлену планограму LEGO, основними 
перевагами якої є: викладка серії LEGO Duplo на нижніх полках, а також одночасно 
в одному вертикальному ряду, для того щоб дошкільнята могли з легкістю 
доставати іграшки; зосередження конструкторів для дівчаток в одному ряді, 
внаслідок чого ми перенесли до серії LEGO Friends серію LEGO Disney Princess. 

Проблеми та перспективи розвитку. На нашу думку, проблемою маркетолога 
є введення такої політики, яка б задовольняла потреби і батьків і дітей. Також були 
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Проаналізувавши даний рисунок, ми можемо стверджувати, що продукція 
LEGO користується великим задоволенням в батьків. Такі критерії як безпечність, 
виробник, рекомендації знайомих сягають 90 %. 

Перше, що ми можемо запропонувати – це створення дитячого куточку з про-
дукцією LEGO, що дозволить зекономити час батьків, сприяти корисним розвагам 
для дітей, та найефективніше – збільшення продажів товару. 
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Дитячий куточок зможе показати батькам позитивний вплив LEGO на дитину, 
адже вчені зробили висновок, що збирання конструктора позитивно впливає на 
дитину більше, ніж малювання та ліплення з пластиліну. 

Ми пропонуємо створення краудсорсінгу для дітей в магазині, проте не на тех-
нологічних пристроях (так як це буде дуже дорого та не до кінця зрозуміло дітям), 
а на папері. Ідея полягає в тому, щоб дитина намалювала свою майбутню серію 
LEGO, це можуть бути песонажі з мультиків, кіно, книг, коміксів тощо [3]. 

Мерчандайзинг – ефективний інструмент збільшення кількості продажів. Ми 
пропонуємо змінити планограму, після чого вона матиме вигляд [4]:
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Рис. 2 Оновлена планограма LEGO

На рисунку 2 ми пропонуємо оновлену планограму LEGO, основними перева-
гами якої є: викладка серії LEGO Duplo на нижніх полках, а також одночасно в од-
ному вертикальному ряду, для того щоб дошкільнята могли з легкістю доставати 
іграшки; зосередження конструкторів для дівчаток в одному ряді, внаслідок чого 
ми перенесли до серії LEGO Friends серію LEGO Disney Princess.

Проблеми та перспективи розвитку. На нашу думку, проблемою маркетоло-
га є введення такої політики, яка б задовольняла потреби і батьків і дітей. Також 
були виявлені проблеми маркетингової діяльності  в дитячому магазині «Антош-
ка», на основі яких ми запропонували новітні маркетингові введення.  Щоб збіль-
шити ефективність продажів «LEGO» в дитячому магазині «Антошка», потрібно 
облаштувати дитячий куточок, проводити краудсорсінг, створити ефективний ди-
тячий мерчандайзинг.

Висновки. Вважаємо, щоб заволодіти лояльністю у споживача, потрібно, щоб 
дитячий товар був безпечним для дитини, а також корисним, повчальним, та щоб 
бажання дитини відповідали матеріальному становищу батьків. Основними за-
ходами щодо вдосконалення ефективності продажів продукції LEGO в магази-
ні “Антошка” є: створення ефективного дитячого мерчандайзингу, облаштуван-
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ня дитячого куточка, краудсорсінгу, забезпечення клієнта необхідною інформаці-
єю про товар.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
МАРКЕТИНГА В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ

Иванов Дмитрий, Фаева Анастасия
Студенты 4-го курса социологического факультета 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Научный руководитель: Преподаватель Н.Н. Орябинская

Актуальность исследования рынка дополнительных образовательных услуг 
в сфере маркетинга обусловлена рядом причин. Именно сфера дополнительного 
образования выступает основным «поставщиком» профессионалов маркетинга, 
однако, несмотря на то, что предлагаемые услуги в большей степени соответству-
ют социальному запросу, чем оказываемые государственным образованием, пред-
ставления топ-менеджмента школ о предпочитаемых и востребованных направ-
лениях и форматах обучения большей частью сформированы из интуитивных со-
ображений.  

Информация о потребностях и ожиданиях целевой аудитории даст возмож-
ность сформировать востребованное рыночное предложение и оптимизировать 
структуру и контент существующих курсов. Цель проведенного исследования - 
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анализ ситуации на рынке дополнительных образовательных услуг в сфере мар-
кетинга и рекламы в г. Харькове. Для её реализации было проведено комплек-
сное маркетинговое исследование, которое включало кабинетное исследование, 
онлайн-опрос (выборка 127 человек) и глубинные интервью (было проведено 9 
интервью с посетителями курсов одной из школ г. Харькова). 

В ходе исследования был проведен детальный анализ внешних и внутрен-
них факторов развития рынка, изучены отличительные особенности ключевых 
игроков; проанализированы мотивы, факторы выбора и барьеры посещения 
образовательных мероприятий, популярные направления для обучения, преиму-
щества и недостатки форматов мероприятий, а также представления посетителей 
об идеальной школе.

Результаты исследования показали, что рынок дополнительного образования в 
сфере маркетинга находится на стадии формирования: присутствует недостаточ-
ное предложение направлений для обучения – особенно в сферах стратегическо-
го маркетинга, рекламы, потребительского поведения, брендинга; большая часть 
школ, работающих на рынке, обладают низким уровнем лояльности (NPS), при 
этом фиксируется высокий потенциал востребованности обучающих мероприя-
тий среди целевой аудитории. 

Значительная часть потенциальной аудитории не имеют профильного обра-
зования в сфере маркетинга, социологии, рекламы (56% по результатам онлайн-
опроса), а значит, имеют потребность не только в высокопрофессиональных зна-
ниях, но и в основах ведения маркетинговой деятельности на предприятии. Следу-
ет учитывать, также то, что определенный сегмент целевой аудитории курсов – это 
люди, которые раннее не занимались маркетингом и не обладают практическими 
навыками.

При выборе образовательных мероприятий потенциальные студенты курсов 
в первую очередь ориентируются на практический опыт лектора и его умения 
доступно изложить материал и работать с аудиторией. Барьеры для посещения 
образовательных мероприятий - высокая стоимость и неудобный график прове-
дения занятий. 

Офлайн-формат обучения - лидер потребительских предпочтений из-за по-
стоянного контакта с лектором, коллегами, ощущения чувства сопричастности и 
высокого уровня контроля. В то же время школам следует использовать преиму-
щества онлайн-формата обучения, за счет его доступности и широты охвата ауди-
тории. При организации онлайн мероприятий следует разработать эффективный 
механизм взаимодействия аудитории с лекторами, получения обратной связи и 
учесть значимость строгой регламентации выполняемых заданий. 

 Для улучшения работы в формате офлайн-курсов рекомендуется оптимизиро-
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вать график проведения мероприятий и разработать несколько пакетов ценовых 
предложений. 

В разработке коммуникационной политики с потенциальными клиентами важ-
но учитывать различные сегменты целевой аудитории, а именно выделенные в 
ходе исследования группы «присоединяющихся», «карьеристов», «расширяющих 
границы» и «меняющих курс». 

Основные каналы продвижения – социальные сети, сайт компании и «сара-
фанное радио». Наибольшей популярностью среди потенциальных слушателей 
пользуются такие социальные сети и мессенджеры как Facebook, Instagram, Viber, 
Telegram. Несмотря на то, что практически все исследуемые школы вовлечены в 
эти каналы, их контент и регулярность его наполнения требуют более тщатель-
ной работы. В случае если школа не имеет возможности полноценно работать во 
всех каналах коммуникации, рекомендуется сосредоточить усилия на выбранных, 
исключив небрежное и несистемное ведение в других источниках.     

Для отслеживания динамики изменений, внедряемой маркетинговой и комму-
никационной политики, рекомендуется проводить исследования с использовани-
ем методик Brand Health, NPS и др. на регулярной основе. Это позволит вовремя 
реагировать на изменения рынка и получить адекватную информацию для раз-
работки и коррекции стратегии развития и позиционирования образовательных 
учреждений.

УДК 658.8:347

ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 

ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Олена Яценко
Студент 2 курсу магістратури

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

Кожному сучасному підприємству, націленому на довгостроковий розвиток і 
створення конкурентної переваги, необхідно піклуватися про побудову ефектив-
ної системи маркетингу. Успішність маркетингової діяльності будь-якої компанії 
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визначається її здатністю домогтися конкурентної переваги і зберегти його, що є 
показником ефективності обраної маркетингової стратегії. Тому набуває актуаль-
ності вивчення питання формування маркетингової стратегії підприємства, яка б 
сприяла його просуванню на ринку [1].

Український консалтинговий ринок існує більше двадцяти років, надаючи ши-
рокий спектр послуг, які відповідають стандартам світової практики. Втім спектр 
українських консалтингових компаній неоднорідний і значно відрізняється за сег-
ментами. Постає питання: в якому сегменті компанії доцільно підвищувати свою 
ділову активність та яку маркетингову стратегію варто обрати. Наукова робота 
присвячена обґрунтуванню маркетингової стратегії для консалтингової компанії 
«STOSEC».

Компанія «STOSEC» – консалтингова компанія в сфері фінансів, яка надає по-
слуги з аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності компанії з про-
позиціями щодо оптимізації процесів, розрахунку вартості і ефективності запуску 
нового напряму бізнесу або інвестиційного проекту, а також консультації по всім 
економічним та фінансовим питанням.

Предметом діяльності компанії є вирішення різних питань і проблем з фінан-
сового планування, бухгалтерського та управлінського обліку, що дозволяє клієн-
там швидко знаходити орієнтири в умовах жорсткої конкуренції сучасного бізне-
су. Діяльність тісно пов’язана з консультування керівників, управлінців з широко-
го кола питань у сфері фінансової, комерційної та експертної діяльності, забезпе-
чення управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаці-
ям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, 
визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартос-
ті та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політи-
ки, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

В процесі написання роботи були виконані поставлені перед автором завдан-
ня, а саме:
– проведено маркетингове дослідження становища компанії на ринку консал-

тингових послуг;
– виконано пошук сегментів ринку, на яких компанія зможе більш ефективно за-

довольняти запити споживачів;
– обґрунтовано маркетингову стратегію для компанії «STOSEC» та запропоно-

вано заходи щодо її реалізації.
На основі аналізу маркетингового дослідження визначено сучасний стан ком-

панії «STOSEC» на ринку консалтингових послуг, а також розкрито внутрішні і 
зовнішні чинники, які впливають на її розвиток. Зроблено висновок, що в умо-
вах нестабільної економіки в країні варто використовувати методи прогнозуван-
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ня і передбачення негативних змін зовнішнього середовища компанії і здатності 
останньою швидко адаптуватися до нової ситуації на ринку. 

На думку автора, проблема довгострокового розвитку і створення конкурент-
ної переваги компанії, виходячи з результатів ринкових досліджень та аналізу 
сильних і слабких сторін компанії «STOSEC», може бути вирішена шляхом за-
провадження стратегії інтенсивного росту, а саме стратегії глибокого проникнен-
ня на ринок..

Було запропоновано план маркетингових заходів по просуванню консалтинго-
вих послуг компанії, метою якого є збільшення обсягів збуту та ринкової частки 
компанії без зміни її товарно-ринкових відносин.

Для реалізації обраної маркетингової стратегії компанії «STOSEC» було за-
пропоновано: розробити веб-сайт компанії; поширити інформацію про компа-
нію у соціальних мережах; контент-маркетинг; відео-контент; е-mail маркетинг; 
контроль якості обслуговування; корпоративна соціальна відповідальність (КСО).

Таким чином, впровадження запропонованих заходів дасть змогу збільшити 
обсяги продажу, залучити потенційних клієнтів, утримати та налагодити довго-
строкові відносини із постійними клієнтами, підтримати імідж компанії як надій-
ного та серйозного партнера.

Джерела:
1. Конкуренція консалтингових компаній України [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу:  http://www.training.com.ua/live/news/ebrr_poschital_ konsultantov

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕХНІЧ-
НИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Максим Розводовський, 
студент 3 курсу, Уманський національний університет садівництва

 Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Семенда О.В.

Ринок технічних культур, як і інші ринки сільськогосподарської продукції, 
функціонує не автономно, а в певному економічному макросередовищі, в тісно-
му поєднанні з іншими. Саме тому кардинальні зміни в економічній політиці на 
макро- та галузевому рівнях суттєво впливають на його функціонування, на ефек-
тивність розвитку галузей, які обслуговують його.  

Від розвитку агропромислового виробництва залежить продовольча безпека 
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держави,  рівень і якість забезпечення населення продуктами харчування, що без-
посередньо впливає на соціальне становище у суспільстві та здоров’я нації зага-
лом.

Як і будь-який ринок сільськогосподарський (аграрний)  ринок повинен роз-
глядатися з позиції виробників і споживачів продукції, які утворюють відповід-
ні сегменти ринку і відрізняються один від одного обсягами та структурою това-
рообороту. Структуризація сільськогосподарського ринку передбачає виділення  в 
його складі ринку сільськогосподарської сировини та ринку продовольства (кінце-
вої продукції), а також різних продуктових ринків

Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, тут виробляється 
11-15% валової продукції, 12-16% доданої вартості, однак на галузі сектору при-
падає лише 3,7-5,0% усіх інвестицій в економіку країни. Сільське господарство 
України разом з іншими складниками АПК забезпечує близько 30% валового вну-
трішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробни-
цтво 95% товарів масового вжитку, утримання сільської поселенської мережі з 13 
млн. жителів [1].

За січень-серпень 2018р. зовнішньоторгівельний обіг продукції агропромис-
лового комплексу досяг 15 млрд. доларів, з яких експорт продукції аграрного сек-
тору становить 11,5 млрд. доларів, або 37,3% від загального експорту України. 
Він зріс на 65,6 млн. доларів порівнюючи з аналогічним періодом 2017р. В трій-
ці лідерів експорту українських аграрних та харчових товарів залишаються зер-
нові – 36,6% від загального аграрного експорту, олії – 25,1% та насіння олійних 
культур – 9,4%. Ключовими покупцями в регіональній структурі експорту є країни 
Азії з часткою 43,6%, країни Європейського союзу – 31,4% та Африки – 13,3% [2].

До негативних тенденцій розвитку ринку сільськогосподарської продукції 
України доцільно віднести:
–  зменшення валової продукції сільського господарства за останні 28 років, осо-

бливо продукції тваринництва;
–  зростання сукупного індексу витрат на виробництво продукції сільського гос-

подарства на 119,8 % порівняно з попереднім роком, у тому числі 113,6 % скла-
дали матеріально-технічні ресурси промислового походження;

–  істотне зниження обсягів реалізації окремих видів продукції рослинництва, зо-
крема обсяг реалізації цукрових буряків у 1990 р. становив 44,3 млн. т, а у 
2018р. знизився майже у 3,46 разу і становив 12,7 млн. т.
Вирощування цукрових буряків та виробництво цукру завжди займало провід-

не місце в економічному потенціалі агропромислового комплексу України. Цукор 
називали одним з головних стратегічних товарів, оскільки він постійно займав 7-8 
% від загального обсягу експорту України.
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Для забезпечення сталого розвитку бурякоцукрової галузі потрібно вирішити 
низку питань:
– забезпечити дієве пільгове кредитування виробників цукрових буряків та цу-

кру;
– порушити перед СОТ питання необхідності відміни встановленої щорічної та-

рифної квоти на пільгове ввезення в Україну цукру – сирцю з тростини;
– врегулювати питання імпорту й експорту цукру та цукромісних продуктів у 

рамках угод про вільну торгівлю з країнами Євросоюзу;
– запровадити здешевлення вартості природного газу та змінити порядок поряд-

ку розрахунків цукровими заводами (оплата має бути за фактом споживання). 
Не дивлячись на не сприятливі економічні умови бурякоцукровий комплекс 

продовжує нарощувати виробництво цукру та його експорт. На переробці врожаю 
2018р. працювало 42 цукрових заводи переробивши 13,6 млн. т цукрових буряків  
і виробили 1,82 млн. т цукру [4]. 

Вирощування соняшнику завжди було традиційною галуззю сільськогосподар-
ського виробництва України і важливою складовою стратегії економічного розви-
тку держави.

Соняшник  належить до трійки найпоширеніших у світовому виробництві 
олійних культур та має значний вплив на загальний олійний баланс. Обсяги вироб-
ництва соняшнику поступаються таким олійним культурам, як соєві боби та рі-
пак. Світове виробництво олійного насіння у 2018/2019 МР перевищить 554 млн. 
т. Водночас частка соєвих бобів становила – 60%, ріпаку – 12%, тоді як соняшни-
ку -  лише  8%.

За прогнозами USDA у 2018/2019 МР виробництво насіння соняшнику в  
Україні збільшиться на 9,5% порівняно з попереднім маркетинговим роком - до  
15 млн. т. Експорт насіння соняшнику в 2018/2019 МР має зрости в 2,6 рази - до 
100 тис. т [3].

Зацікавленість аграріїв соняшником пояснюється його високою рентабельніс-
тю. За традиційної технології вирощування соняшнику загальні витрати на 1 га 
2018р. в середньому становили 14 тис. грн. Отримуючи врожайність 25 ц/га, собі-
вартість 1т  продукції становитиме 5,6 тис. грн. За ціни продажу продукції на рівні 
10 тис. грн/т, доходи з одного гектара становитимуть 11 тисяч гривень, що забез-
печить рентабельність на рівні 79%.

За посівними площами і валовими збо¬рами зерна соя є головною бобо-
вою культурою світу. Вирощують її більше 40 країн на загальній площі понад  
50 млн. га.
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Таке велике поширення сої пояснюється універсальністю її використання як 
важливої продовольчої, технічної і кормової культури. Зумовлено це винятково 
сприятливим по¬єднанням у насінні органічних і мінеральних речовин.

Україна є лідером з виробництва сої в Європі з часткою 45%. Однак за по-
казниками врожайності відстає від інших європейських країн. Врожайність сої в 
Україні в середньому за останні роки становила 19,6 т/га. 

Більшість країн намагаються забезпечити переробку вирощеної сої на власній 
території. Натомість, рівень переробки сої в Україні в останні роки знижується. 
Серед причин треба виділити як зменшення поголів’я худоби, і, як наслідок, зни-
ження потреби у використанні сої на корми, так і відносна дорожнеча сої як ком-
поненти кормів порівняно з іншими їх складовими. Тому вітчизняна соя спрямо-
вується на експорт, а на корми використовуються дешевші інгредієнти.

Ринок ріпаку впродовж багатьох років залишається одним із найбільш непе-
редбачуваних із точки зору формування попиту і пропозиції. Адже основний по-
пит на культуру формує зовнішній ринок, а пропозиція досить суттєво залежить 
від віт¬чизняних погодно-кліматичних умов виробництва і внутрішніх закупі-
вельних цін. Вплив аграрія на кожен із вказаних вище факторів є мінімальним, а 
відтак, кон’юнктура визначальним чином впливає на стан розвитку ринку ріпаку.

Підвищення ефективності виробництва технічних культур передбачає збіль-
шення обсягів та поліпшення якості, забезпечення стабільності цукробуряково-
го та олійного господарств і ефективного використання його виробничих ресур-
сів. Успішний розвиток виробництва технічних культур зумовлює також високо-
ефективне функціонування інших галузей, що пов’язані із споживанням продук-
ції технічних культур.

Отже, підвищення економічної ефективності вирощування і переробки техніч-
них культур комплексна і багатовекторна проблема. Успішне вирішення її потре-
бує певного часу, залучення значних інвестицій і можливе за умови поліпшення 
економічної ситуації в країні.  
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